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Uvodnik

Novoizvoljeni občinski svet z županom. 

Dragi bralci! 

Zadnja letošnja številka našega občinskega 
glasila izide tik pred božičnimi prazniki. Za 
nami je razgibano leto, v naši občini je bilo 
vseskozi zelo pestro. S sodelavci smo se trudili, 
da smo to dogajanje čim bolj približali tudi 
vam. 

In moja tokratna beseda je namenjena prav 
vam vsem, ki skozi vse leto z mano ustvarja-
te našo Lipnico. Ljudje namreč premalokrat 
povemo hvala tistim, ki nam priskočijo na po-
moč, ko jih potrebujemo, in nam svetujejo, ko 
sami na videz ne vidimo rešitve. Zato Sonja, 
Martina, Valerija, Geza, Marina, Jan, Jože Ž., 
Jože V., Ludvik, Cvetka, Metka, Bernarda, pred-
sedniki KS-jev in društev, ki ste vedno priprav-
ljeni sodelovati z mano in z našimi občani de-
lite novice iz vaših krajev, ravnateljice naših šol 
in vrtca, zaposleni v občinski upravi ter številni 
drugi, ki jih na tem mestu nisem imenovala, 
hvala! Hvala za korektno sodelovanje, včasih 
samo za prijeten pogovor, hvala, da me po-
vabite na vaše prireditve, da sem lahko del 
dogodkov, ki bogatijo našo občino, in hvala, 
da ste vedno pripravljeni napisati prispevek 
za Lipnico, tudi takrat, ko vem, da imate dosti 
drugega dela.

Vsem vam, dragi bralci, želim predvsem 
mirne praznike. Uživajte v najlepšem času 
leta in spremljajte Lipnico tudi v novem 
letu 2019!
 

Janja Adanič Vratarič,  
odgovorna urednica



Lipnica 161   |   3

Iz občine

Spoštovane občanke in občani!

Zahvaljujem se vam, da ste mi zaupali vodenje 

naše občine še za naslednja štiri leta. 

Pred nami so številni izzivi, verjamem pa, 

da nam bo skupaj začrtano tudi uspelo.

Želim vam prijetne božične praznike
in uspešno novo leto 2019!

   Alojz Glavač, župan

Staro leto živi od spominov,  
novo leto od pričakovanj. 
Naj bo 2019 radodarno 
z zdravjem, ljubeznijo, srečo in uspehi!

Občinski svet in občinska uprava Občine Moravske Toplice
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Iz občine

Na podlagi 21. člena Statuta Občinske športne zveze Moravske Toplice in Pravilnika o proglasitvi najboljšega športni-
ka, športnice, športnega društva in športnega delavca v Občini Moravske Toplice komisija za izbor športnika objavlja

R  A  Z  P  I  S
ZA IZBOR ŠPORTNIKA, ŠPORTNICE, ŠPORTNEGA DRUŠTVA IN 

ZASLUŽNEGA ŠPORTNEGA DELAVCA OBČINE MORAVSKE TOPLICE V LETU 2018

I.
Razglasili bomo najboljšega (-o, -e):
- športnika
- športnico
- športno društvo
- perspektivnega športnika in športnico (letnik 2002 in mlajši-a)
- zaslužnega športnega delavca 
- zaslužnega športnega delavca upokojenca

II.
Vsi predlogi morajo biti pisno utemeljeni in morajo vsebovati podatke o predlagatelju, podatke o predlaganem (ime in 
priimek, letnico rojstva, bivališče, športna panoga udejstvovanja in ime društva (kluba) katerega član je predlagani, kratek 
opis uspehov in rezultatov športnika).
Kandidati morajo imeti stalno bivališče v Občini Moravske Toplice.
Predloge lahko podajo vsa društva, klubi, sekcije in šole ne glede na sedež in občani občine Moravske Toplice.

III.
Pisne predloge posredujte najpozneje do 7. januarja 2019 na naslov:

OBČINSKA ŠPORTNA ZVEZA MORAVSKE TOPLICE
KOMISIJA ZA IZBOR ŠPORTNIKA LETA
Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice
                                                                                                                           OŠZ Moravske Toplice

Komisija za izbor športnika

PREDLOG
ZA IZBOR ŠPORTNIKA, ŠPORTNICE, ŠPORTNEGA DRUŠTVA, PERSPEKTIVNEGA ŠPORTNIKA IN ŠPORTNICE  

IN ZASLUŽNEGA ŠPORTNEGA DELAVCA OBČINE MORAVSKE TOPLICE V LETU 2018 (ustrezno obkroži)

Podatki o predlaganem (ime in priimek, bivališče, letnica rojstva, športna panoga udejstvovanja):

Opis uspehov in rezultatov predlaganega:

Podpis:Ime in priimek predlagatelja:

Naslov:
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Iz občine

Svetniki na prvi redni konstitutivni seji. 

1. seja novoizvoljenega 
občinskega sveta 
1. redno konsitutivno sejo Občinskega sveta Občine 
Moravske Toplice, ki je bila v ponedeljek, 28. novembra 
2018, je vodil najstarejši član novoizvoljenega občinskega 
sveta Franc Gomboc.

Dnevni red seje je bil sledeč:
1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov ob-

činskega sveta.
2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev članov 

občinskega sveta in volitev župana. 
3. Poročilo posebne občinske volilne komisije o izidu voli-

tev članov občinskega sveta - predstavnika madžarske 
narodne skupnosti. 

4. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pri-
tožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov 
občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana. 

5. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov čla-
nov občinskega sveta. 

6. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve žu-
pana.

7. Nagovor novoizvoljenega župana.
8. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja. 

Po ugotovitvi števila navzočih novoizvoljenih članov občin-
skega sveta je predsednica Občinske volilne komisije Obči-
ne Moravske Toplice ga. Jolanka Horvat svetnike seznanila 
s poročilom občinske volilne komisije o izidu volitev članov 
občinskega sveta in volitev župana. Sledila je seznanitev s 
poročilom Posebne občinske volilne komisije o izidu rednih 
volitev članov občinskega sveta Občine Moravske Toplice, 
predstavnika madžarske narodne skupnosti v Občini Mora-
vske Toplice, ki jo je predstavil predsednik Posebne občinske 

volilne komisije Občine Moravske Toplice g. Ludvik Rituper.
Občinski svet je na podlagi poročila mandatne komisije, ki 
so jo sestavljali Sašo Koca, Štefan Hul in Leonn Turner, po-
trdil mandate naslednjim članom občinskega sveta: Sašu 
Koci, Suzani Koltai, Dušanu Puhanu, Andreju Baligaču, Šte-
fanu Hulu, Majdi Đurinek, Leonnu Turnerju, Igorju Camplinu, 
Štefanu Kodili, Alojzu Trplanu, Jožetu Trajberju, Tomažu Gre-
gorecu, Francu Gombocu, Zsuzsi Vugrinec in Bojanu Šušleku. 
Občinski svet Občine Moravske Toplice je na podlagi poro-
čila volilne komisije in poročila mandatne komisije ugotovil, 
da je bil za župana Občine Moravske Toplice izvoljen Alojz 
Glavač.

Župan se je vsem, ki so odšli na volitve, zahvalil in med dru-
gim povedal, da nas v občini v naslednjih štirih letih čakajo 
veliki projekti, med njimi dokončanje izgradnje prekmur-
skega vodovoda.

Občinski svet je imenoval Komisijo za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja v sestavi: Sašo Koca, Štefan Hul, Leonn 
Turner, Zsuzsi Vugrinec in Alojz Trplan.

Janja Adanič Vratarič

    Terme Dobrna, od leta 1403

  ODDIH V KRAJU Z VEČ KOT
   610-LETNO TRADICIJO

Terme Dobrna, od leta 1403
SENIOR ODDIH

Brezplačna številka: 080 22 10
www.terme-dobrna.si

 - BREZPLAČEN PREVOZ od doma do Term Dobrna in nazaj
 - 1 x storitev za zdravje v medicinskem centru
 - 1 x storitev za dobro počutje v centru La Vita
 - neomejen vstop v bazene
 - družabni dogodki in aktivnosti

Paket velja do 30. 12. 2018 in od 06. 01. do 29. 12. 2019.

5 x polpenzion + kopanje, že od 
205,00 € oseba / 5 noči
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Iz občine

Rezultati volitev
Občinska volilna komisija Občine Moravske Toplice izdaja na pod-
lagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17)

P O R O Č I L O
O IZIDU VOLITEV ŽUPANA OBČINE  

MORAVSKE TOPLICE

Občinska volilna komisija Občine Moravske Toplice je na seji dne 
19. novembra 2018 na podlagi zapisnika volilnega odbora o ugo-
tovitvi izida glasovanja na volitvah župana 18. novembra 2018, 
ugotovila naslednji rezultat glasovanja za župana Občine Moravske 
Toplice:

I.
Na lokalnih volitvah dne 18. novembra 2018 je imelo pravico voliti 
5.146 volivcev, vpisanih v volilne imenike.

Glasovalo je 3.237 volivcev ali 62,90 % od vseh volivcev (od tega 
25 na predčasnih volitvah in 9 po pošti). 
Od 3.237 oddanih glasovnic je bilo 3.175 veljavnih in 62 neveljavnih.

II.
Posamezna kandidata za župana sta prejela naslednje število glasov:

ALOJZ GLAVAČ  2.709 glasov ali  85,32 %
BORUT VOJKOVIČ     466 glasov ali  14,68 %

Občinska volilna komisija je skladno z določbami 107. člena Zako-
na o lokalnih volitvah ugotovila, da je za župana Občine Moravske 
Toplice izvoljen Alojz GLAVAČ, roj. 20.10.1960, Sebeborci 84a, ki je 
prejel večino veljavnih glasov. 

Številka: 041-00003/2018-307
Datum: 22. 11. 2018
 Predsednica Občinske volilne komisije 

Občine Moravske Toplice:
 Jolanka HORVAT,l.r.

Občinska volilna komisija Občine Moravske Toplice izdaja na pod-
lagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17)

P O R O Č I L O
O IZIDU VOLITEV ČLANOV OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE MORAVSKE TOPLICE

Občinska volilna komisija Občine Moravske Toplice je na seji dne 
19. novembra 2018 na podlagi zapisnikov volilnih odborov o ugo-
tovitvi izida glasovanja na volitvah občinskega sveta  18. novembra 

2018, ugotovila naslednje rezultate glasovanja za člane Občinske-
ga sveta Občine Moravske Toplice:

I.
Na lokalnih volitvah dne 18. novembra 2018 je imelo pravico voliti 
5.146 volivcev, vpisanih v volilne imenike.
Glasovalo je skupaj 3.237 volivcev ali 62,90 % od vseh volivcev, 
oddanih je bilo 3.237 glasovnic.
Veljavnih je bilo 3.150, neveljavnih pa 87 glasovnic.

II.
Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število glasov:

Mesto Ime liste/predlagatelja Št.  
glasov

Odstotek 
glasov

Št. preferenčnih 
glasov

1. SD – SOCIALNI DEMOKRATI 767 24,35 % 624
2. SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 644 20,44 % 428
3. LMŠ – LISTA MARJANA ŠARCA 443 14,06 % 353
4. LISTA ZA BOLJŠO OBČINO MORAVSKE TOPLICE 324 10,29 % 268
5. SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA TER ANITA KERMAN IN SKUPINA VOLIVCEV 268 8,51 % 215
6. DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV 211 6,70 % 131
7. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 211 6,70 % 143
8. NSI- NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 164 5,21 % 125
9. LISTA ZA RAZVOJ TURIZMA, PODJETNIŠTVA IN PODEŽELJA 118 3,75 % 67

skupaj 3.150

III.
Na podlagi d,Hondtovega sistema so mandati dodeljeni naslednjim listam kandidatov:

Št. mandatov   Ime liste

4  SD – SOCIALNI DEMOKRATI
3  SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2  LMŠ – LISTA MARJANA ŠARCA
1  LISTA ZA BOLJŠO OBČINO MORAVSKE TOPLICE
1  SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA TER ANITA KERMAN IN SKUPINA VOLIVCEV
1  DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
1  SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
0  NSI- NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
0  LISTA ZA RAZVOJ TURIZMA, PODJETNIŠTVA IN PODEŽELJA

13  skupaj
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Iz občine

IV.
Občinska volilna komisija je ugotovila, da so v Občinski svet Ob-
čine Moravske Toplice izvoljeni:

a) po vrstnem redu na listi:
• SD – SOCIALNI DEMOKRATI

SAŠO KOCA, roj. 29.01.1988, Tešanovci 77
SUZANA KOLTAI, roj. 03.11.1969, Lončarovci 43
DUŠAN PUHAN, roj. 12.06.1962, Ivanci 37

• SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
ANDREJ BALIGAČ, roj. 25.10.1969, Filovci 150a
ŠTEFAN HUL, roj. 30.03.1977, Krnci 13
MAJDA ĐURINEK, roj. 11.11.1959, Ulica na bregu 26,  
Moravske Toplice

• LMŠ – LISTA MARJANA ŠARCA
LEONN TURNER, roj. 13.01.1979, Selo 11a

      • LISTA ZA BOLJŠO OBČINO MORAVSKE TOPLICE
IGOR CAMPLIN, roj. 30.03.1982, Bogojina 107

• SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA TER ANITA KER-
MAN IN SKUPINA VOLIVCEV
ŠTEFAN KODILA, roj. 03.11.1974, Selo 61

• SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
ALOJZ TRPLAN, roj. 29.12.1967, Ivanci 68

b) na podlagi števila preferenčnih glasov:
• SD – SOCIALNI DEMOKRATI

JOŽE TRAJBER, roj. 07.12.1959, Martjanci 56
          • LMŠ – LISTA MARJANA ŠARCA

TOMAŽ GREGOREC, roj. 12.09.1980, Bogojina 14
• DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV

FRANC GOMBOC, roj. 21.04.1946, Martjanci 44

Številka: 041-00001/2018-308
Datum: 22. 11. 2018
 Predsednica Občinske volilne komisije 

Občine Moravske Toplice:
 Jolanka HORVAT, l.r.

Na podlagi 11., 84. in 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list 
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) je 
Posebna volilna komisija Občine Moravske Toplice sestavila

POROČILO
O IZIDU REDNIH VOLITEV ČLANOV OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE MORAVSKE TOPLICE,  
PREDSTAVNIKOV MADŽARSKE NARODNE  
SKUPNOSTI V OBČINI MORAVSKE TOPLICE

I.
Posebna volilna komisija Občine Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 
Moravske Toplice, 9226 Moravske Toplice, je na 6. seji 18. novembra 
2018, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju 
izida glasovanja za (dva) člana Občinskega sveta Občine Moravske 
Toplice, predstavnika madžarske narodne skupnosti v Občini Mo-
ravske Toplice, na volitvah dne 18. novembra 2018 in na 7. seji 19. 
novembra 2018 po ugotavljanju izida glasovanja po pošti ugotovila:

Na rednih volitvah 18. novembra 2018 je imelo volilno pravico za 
glasovanje 369 volivcev, ki so pripadniki madžarske narodne skup-
nosti v Občini Moravske Toplice in so vpisani v posebni volilni imenik.
Glasovalo je 245 volivcev ali 66,39 odstotka, od tega je
a) 241 volivcev glasovalo na voliščih ali 98,36 odstotka,
b) 2 volivca sta glasovala na predčasnem volišču ali 0,81 odstotka 
in 
c) 2 volivca sta glasovala po pošti ali 0,81 odstotka.

II.
Za volitve članov Občinskega sveta Občine Moravske Toplice, pred-
stavnikov madžarske narodne skupnosti v Občini Moravske Toplice je 
bilo oddanih 245 glasovnic, od tega so bile 4 glasovnice neveljavne.

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

Zap. št.   Kandidat                       Št. glasov  Odst. glasov

  3         Zsuzsi Vugrinec         141               35,52

  2         Bojan Šušlek              133               33,50

  1          Štefan Žohar              123 30,98

III.
Posebna občinska volilna komisija je na podlagi drugega odstavka 
11. člena in 5. točke 41. člena Zakona o lokalnih volitvah ugoto-

vila, da sta za člana Občinskega sveta Občine Moravske Toplice, 
predstavnika madžarske narodne skupnosti v Občini Moravske 
Toplice izvoljena:

1. Zsuzsi Vugrinec, roj. 17. 8. 1971, stanujoča na naslovu 
Središče 43, 9207 Prosenjakovci, po poklicu tekstilni tehnik, 
zavarovalni zastopnik, in

2. Bojan Šušlek, roj. 25. 1. 1981, stanujoč na naslovu Pordašinci 
2, 9207 Prosenjakovci, po poklicu univ. dipl. ekonomist, 
kontrolor subvencij.

IV.
Pri pregledu zapisnikov o delu volilnih odborov ni bilo ugotovlje-
no, da bi volivci na volišču imeli pripombe ali pritožbe. Prav tako na 
posebno občinsko volilno komisijo ni prispelo naznanilo oziroma 
pritožba o nepravilnostih v času volilnih opravil na samih volitvah.

V.
Na voliščih Bogojina, Filovci, Fokovci, Lončarovci in Mlajtinci, ki 
so bila zunaj območja, ki je v Občini Moravske Toplice s statutom 
občine določeno kot dvojezično območje, so volivci glasovali tako, 
da so poleg glasovnice dobili še kuverto, ki so jo po glasovanju po 
vložitvi glasovnice zaprli in jo oddali v skrinjico. Po zaključku glaso-
vanja je volilni odbor vse oddane kuverte z glasovnicami združil v 
večji ovojnico (kuverto) in jo po koncu glasovanja predal posebni 
občinski volilni komisiji, ki je nato ugotavljala izid glasovanja. 

VI.
Ob obhodu volišč na dan glasovanja so občani Občine Moravske 
Toplice, ki so pripadniki madžarske narodnostne skupnosti, v raz-
govoru dajali sugestije in spraševali, zakaj se pri sestavi posebnega 
volilnega imenika ne zajema podatkov iz splošnega volilnega ime-
nika za volitve v državni zbor. Konkretno je bilo omenjeno, da so pri 
volitvah v državni zbor lahko volili narodnostnega poslanca, zdaj na 
lokalih volitvah pa bi moral na upravni enoti pridobiti potrdilo. Zara-
di časa in poti se tako volivci raje odpovedo posebni volilni pravici.

Moravske Toplice, dne 20. 11. 2018 
Številka: POVK 55/2018

                             Ludvik Rituper, univ. dipl. prav., l.r.
predsednik
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Člani posebne občinske volilne komisije:
1. Drago Jakoša, univ. dipl. prav., Čikečka vas – namestnik predse-

dnika, l.r.
2.  Ines Geci, Motvarjevci – članica, l.r.
3  Tadeja Trplan, Ivanci – namestnica članice, l.r.
4.  Laura Sapač, Pordašinci – članica, l.r.

Iz občine

5.  Andrej Kranjec, Prosenjakovci – namestnik članice, l.r.
6.  Anita Balajc, Čikečka vas – članica, l.r.
7.  Leon Lainšček, Motvarjevci – namestnik članice

Tajnica posebne občinske volilne komisije: Zita Miholič, l.r.

A Helyi Választási Törvény (UL RS 94/07 – egységes szerkezetbe 
foglalt szöveg, 45/08, 83/12 és 68/17) 11., 84. és 90. cikke alapján, 
Moravske Toplice Község Községi Választási Különbizottsága által 
elkészített

BESZÁMOLÓ 
MORAVSKE TOPLICE KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSTAGJAI 
VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEIRŐL - MORAVSKE TOPLICE 

KÖZSÉG MAGYAR NEMZETI KÖZÖSSÉGÉNEK KÉPVISELŐI 
A KÖZSÉGI TANÁCSBAN

I.
A Moravske Toplice Község Községi Választási Különbizottsága, Kran-
jčeva ulica 3, Moravske Toplice, 9226 Moravske Toplice, a 2018. no-
vember 88-ai 6. ülésén, a Moravske Toplice Község Községi Tanácsa 
tagjainak – a Moravske Toplice Község magyar nemzeti közössége 
(két) képviselőinek, 2018. november 18-ai választásával kapcsolatos 
szavazóbizottsági jegyzőkönyvek, és a 2018. november 19-ei, 7. ülé-
sén, a postán érkezett szavazás eredményei alapján, megállapította:

A 2018. november 18-ai rendes választásokon 369, a Moravske 
Toplice Község magyar nemzeti közösségéhez tartozó, a választási 
külön jegyzékbe bejegyzett személy rendelkezett szavazati joggal.

Összesen 245 választó, azaz a szavazásra jogosultak 66,39 % sza-
vazott, ebből 
a) 241 választó, azaz 98,36 százalék a szavazókörben szavazott
b) 2 választó, azaz 0,81 % az előzetesen kialakított szavazóhelyen 
szavazott
c) 2 választó, azaz 0,81 % postai úton szavazott.

II.
A Moravske Toplice Község Községi Tanácsa tagjainak – a Mora-
vske Toplice Község magyar nemzeti közössége képviselőinek 
választása során leadott szavazatok száma 245, ebből 4 szavazólap 
érvénytelen volt.

Az egyes jelöltek az alábbi szavazatszámot kapták:

Sorszám Jelölt                       Szavazatok 
száma százalékarány

  3         Zsuzsi Vugrinec         141               35,52

  2         Bojan Šušlek              133               33,50

  1          Štefan Žohar              123 30,98

III.
Moravske Toplice Község, Községi Választási Különbizottsága, a 
Helyi Választási Törvény 11. cikkének második bekezdése, és 41. 
cikkének 5. pontja alapján megállapította, hogy a Moravske Toplice 
Község Községi Tanácsa tagjaiul – a Moravske Toplice Község ma-
gyar nemzeti közössége képviselőinek választása során az alábbi 
személyek lettek megválasztva:

1. Zsuzsi Vugrinec, szül. 1971. 8. 17-én, lakcíme Središče - 
Szerdahely 43, 9207 Prosenjakovci - Pártosfalva, foglalkozása 
textil technikus, biztosítási ügynök, és

2. Bojan Šušlek, szül. 1981. 1. 25-én, lakcíme Pordašinci - 
Kisfalu 2, 9207 Prosenjakovci - Pártosfalva, foglalkozása 
okleveles közgazdász, támogatások felülvizsgálója.

IV.
A szavazóbizottsági jegyzőkönyvek áttekintésénél nem tapasztal-
tuk, hogy a választóknak észrevételeik lettek volna a szavazóköri 
tevékenységre. A bizottsághoz úgyszintén nem érkezett semmilyen 
észrevétel vagy fellebbezés a választások lebonyolításával kapcso-
latosan.

V.
A Moravske Toplice Község alapszabálya által megjelölt kétnyelvű 
területen kívüli - Bogojina, Filovci, Fokovci, Lončarovci és Mlajtinci 
településeken a szavazók úgy szavazhattak, hogy a szavazólap-
hoz borítékot kaptak, amelybe a szavazás után belehelyezték a 
szavazólapot, és ezt tették az urnába. A szavazás befejeztével a 
szavazóbizottság a szavazólapokat tartalmazó, leadott borítékokat 
egy nagyobb borítékba helyezte, és azt átadta a községi választási 
különbizottságnak, amely ezt követően megállapította a szavazás 
eredményét. 

VI.
A választások napján, a szavazóhelyek bejárása során, Moravske 
Toplice Község magyar nemzetiségi közösséghez tartozó polgárai 
a beszélgetés során elmondták benyomásaikat és felvetették a 
kérdést, hogy a választási külön jegyzék készítésénél miért nem 
veszik át az adatokat az országgyűlési választási névjegyzék ál-
talános választójegyzékéből. Konkrétan megjegyezték, hogy az 
országgyűlési választások esetében szavazhattak a nemzetiségi 
jelöltre, a helyi választásoknál azonban a közigazgatási hivatal-
ban kellene igazolást kérniük a szavazáshoz. Mivel ez időbe telik, 
és utazással jár, a választók inkább lemondanak választási külön 
jogukról. 

Moravske Toplice, 2018. 11. 20. 
Szám: POVK 55/2018

                                 Ludvik Rituper, okleveles jogász, s.k.
                                                                                        elnök

A Községi Választási Különbizottság tagjai:
1.  Drago Jakoša, okleveles jogász, Čikečka vas – Csekefa – 

elnökhelyettes, s.k.
2.  Ines Geci, Motvarjevci – Szentlászló – tag, s.k.
3  Tadeja Trplan, Ivanci – helyettes tag, s.k.
4.  Laura Sapač, Pordašinci – Kisfalu – tag, s.k.
5.  Andrej Kranjec, Prosenjakovci – Pártosfalva – helyettes tag, s.k.
6.  Anita Balajc, Čikečka vas – Csekefa – tag, s.k.
7.  Leon Lainšček, Motvarjevci – Szentlászló – helyettes tag, s.k.

A Községi Választási Különbizottság tikára: Zita Miholič, s.k.
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Na podlagi 11., 84. in 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 
in 68/17) in 8. člena Zakona o samoupravnih narodnih skupno-
stih (Uradni list RS, št. 65/94 in 71/17 – ZFO-1C), Statuta Madžar-
ske narodne samoupravne skupnosti Občine Moravske Toplice 
(Népujság, 5. 10. 2006) je Posebna volilna komisija Občine Mora-
vske Toplice sestavila:

POROČILO
O IZIDU REDNIH VOLITEV ČLANOV SVETA 

MADŽARSKE NARODNE SAMOUPRAVNE SKUPNOSTI 
OBČINE MORAVSKE TOPLICE

I.
V Statutu Madžarske narodne samoupravne skupnosti Občine Mo-
ravske Toplice je določeno, da Svet Madžarske narodne samouprav-
ne skupnosti Občine Moravske Toplice sestavlja 9 (devet) članov 
svetnikov, od tega se jih 7 (sedem) voli neposredno, 2 (dva) pa sta 
člana po položaju, kot izvoljena člana Občinskega sveta Občine Mo-
ravske Toplice, predstavnika madžarske narodne skupnosti v Občini 
Moravske Toplice. 
Posebna volilna komisija Občine Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 
3, Moravske Toplice, 9226 Moravske Toplice, je na 1. seji dne 4. 9. 
2018 sprejela sklep, da se za volitve članov Sveta Madžarske naro-
dne samoupravne skupnosti Občine Moravske Toplice oblikujejo 
volilne enote, tako da se en član voli na približno enako število 
prebivalcev (20. člen Zakona o lokalnih volitvah).

II.
Posebna volilna komisija Občine Moravske Toplice je na 6. seji 18. 
novembra 2018 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri 
ugotavljanju izidov glasovanja za člane Sveta Madžarske narodne 
samoupravne skupnosti Občine Moravske Toplice na volitvah dne 
18. novembra 2018 in na 7. seji 19. novembra 2018 po ugotavljanju 
izida glasovanja po pošti ugotovila:

VOLILNA ENOTA ČIKEČKA VAS
Na volitvah 18. novembra 2018 je imelo volilno pravico 56 volivcev, 
ki so pripadniki madžarske narodne skupnosti v Občini Moravske 
Toplice in so vpisani v posebni volilni imenik volilne enote.
Glasovalo je skupaj 28 volivcev ali 50 odstotkov, od tega je 27 
volivcev glasovalo na volišču in en volivec po pošti.

Veljavnih je bilo 25 glasovnic, tri pa so bile neveljavne. 

Posebna občinska volilna komisija je na podlagi drugega odstavka 
11. člena in 5. točke 41. člena Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, 
da je za člana Sveta Madžarske narodne samoupravne skupnosti 
Občini Moravske Toplice izvoljen:

1. Anton Puhan, roj. 19. 9. 1967, stanujoč na naslovu Čikečka 
vas 7, 9207 Prosenjakovci, po poklicu avtomehanik-
kmetovalec, kmetovalec. 

Prejel je 25 glasov oziroma 89,28 odstotka oddanih glasov.

VOLILNA ENOTA MOTVARJEVCI
Na volitvah 18. novembra 2018 je imelo volilno pravico 122 voliv-
cev, ki so pripadniki madžarske narodne skupnosti v Občini Mo-
ravske Toplice in so vpisani v posebni volilni imenik volilne enote.
Glasovalo je skupaj 91 volivcev ali 74,59 odstotka, od tega je 89 
volivcev glasovalo na volišču, en volivec na predčasnem volišču 
in eden po pošti. 

Iz občine

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

Zap. št.   Kandidat                       Št. glasov  Odst. glasov

  1         Atila Horvat         48               52,74

  2         Robert Janko              45               49,45

  3          Geza Dora              45 49,45

Iz volilne enote Motvarjevci se volita dva člana v Svet Madžarske 
narodne samoupravne skupnosti Občine Moravske Toplice. Ker sta 
kandidata Robert Janko in Geza Dora prejela enako število glasov, 
je med njima odločal žreb. Žreb, ki je bil izveden 20. 11. 2018, je od-
ločil, da bo Geza Dora član Sveta Madžarske narodne samoupravne 
skupnosti Občine Moravske Toplice.

Posebna občinska volilna komisija je na podlagi drugega odstavka 
11. člena in 5. točke 41. člena Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, 
da sta za člana Sveta Madžarske narodne samoupravne skupnosti 
Občine Moravske Toplice izvoljena:

1. Atila Horvat., roj. 7. 11. 1971, stanujoč na naslovu 
Motvarjevci 75, 9207 Prosenjakovci, po poklicu zidar, 
pripravljavec in izdelovalec ribiške vabe, in

2. Geza Dora, roj. 30. 12. 1956, stanujoč na naslovu Motvarjevci 
2 a, 9207 Prosenjakovci, po poklicu prodajalec, pomočnik 
pri izposoji knjig.

VOLILNA ENOTA PORDAŠINCI
Na volitvah 18. novembra 2018 je imelo volilno pravico 34 volivcev, 
ki so pripadniki madžarske narodne skupnosti v Občini Moravske 
Toplice in so vpisani v posebni volilni imenik volilne enote.

Glasovalo je skupaj 24 volivcev ali 70,59 odstotka volilnih upravi-
čencev, ki so glasovali na volišču.
Posebna občinska volilna komisija je na podlagi drugega odstavka 
11. člena in 5. točke 41. člena Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, 
da je za člana Sveta Madžarske narodne samoupravne skupnosti 
Občine Moravske Toplice izvoljen:

1. Alfred Nemeš, roj. 25. 11. 1971, stanujoč na naslovu Pordašinci 
2, 9207 Prosenjakovci, po poklicu poljedelec, poljedelec. 

Prejel je 22 glasov oziroma 91,66 odstotka oddanih glasov. 

VOLILNA ENOTA PROSENJAKOVCI 
Na volitvah 18. novembra 2018 so imeli volilno pravico 104 volivci, 
ki so pripadniki madžarske narodne skupnosti v Občini Moravske 
Toplice in so vpisani v posebni volilni imenik volilne enote.
Glasovalo je skupaj 70 volivcev ali 67,31 odstotka, od tega je 69 vo-
livcev glasovalo na volišču in eden na predčasnem volišču.

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

Zap. št.   Kandidat                       Št. glasov  Odst. glasov

  1         Ladislav Sabotin         47               45,19

  3         Jože Kuhar              41               39,42

  2          Biserka Rumič              25 24,04

Posebna občinska volilna komisija je na podlagi drugega odstavka 
11. člena in 5. točke 41. člena Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, 
da sta za člana Sveta Madžarske narodne samoupravne skupnosti 
Občine Moravske Toplice izvoljena:

1. Ladislav Sabotin, roj. 6. 2. 1954, Prosenjakovci 86, 9207 
Prosenjakovci, po poklicu kmetovalec, upokojenec, in 
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Iz občine

2. Jože Kuhar, roj. 1. 12. 1977, stanujoč na naslovu 
Prosenjakovci 95, 9207 Prosenjakovci, po poklicu 
slikopleskar, monter.

VOLILNA ENOTA SREDIŠČE
Na volitvah 18. novembra 2018 je imelo volilno pravico 40 volivcev, 
ki so pripadniki madžarske narodne skupnosti v Občini Moravske 
Toplice in so vpisani v posebni volilni imenik volilne enote.
Glasovalo je skupaj 34 volivcev ali 87,50 odstotka volilnih upravi-
čencev na volišču, ena glasovnica je bila neveljavna.

Posebna občinska volilna komisija je na podlagi drugega odstavka 
11. člena in 5. točke 41. člena Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, 
da je za člana Sveta Madžarske narodne samoupravne skupnosti 
Občine Moravske Toplice izvoljena:

1. Zsuzsi Vugrinec, roj. 17. 8. 1971, stanujoča na naslovu 
Središče 43, po poklicu tekstilni tehnik, zavarovalni 
zastopnik. 

Prejela je 34 glasov oziroma 97,17 odstotka oddanih glasov.

III.
Pri pregledu zapisnikov o delu volilnih odborov ni bilo ugotovljeno, 
da bi volivci imeli pripombe na delo volilnih odborov in na potek 
glasovanja.

IV.
Volivci so na volišču dajali sugestije, naj v prihodnje ne bi bilo 
treba za člane sveta madžarske narodne samoupravne skupnosti 
odpirati posebnih računov. Bilo naj bi tako kot za kandidate za 
člane sveta krajevne skupnosti.

Moravske Toplice, dne 20. 11. 2018 
Številka: POVK 56/2018

                                      Ludvik Rituper, univ. dipl. prav., l.r.
                             predsednik 

Člani posebne občinske volilne komisije:
1. Drago Jakoša, univ. dipl. prav., Čikečka vas – 
 namestnik predsednika, l.r.
2.  Ines Geci, Motvarjevci – članica, l.r.
3.  Tadeja Trplan, Ivanci – namestnica članice, l.r.
4.  Laura Sapač, Pordašinci – članica, l.r.
5.  Andrej Kranjec, Prosenjakovci – namestnik članice, l.r.
6.  Anita Balajc, Čikečka vas – članica, l.r.
7.  Leon Lainšček, Motvarjevci – namestnik članice

Tajnica posebne občinske volilne komisije: Zita Miholič, l.r.

A Helyi Választási Törvény (UL RS 94/07 – egységes szerkezetbe fog-
lalt szöveg, 45/08, 83/12 és 68/17) 11., 84. és 90. cikke, a Nemzeti 
Önkormányzati Közösségekről szóló Törvény (UL RS 65/94 és 71/17 
– ZFO-1C) 8. cikke, és Moravske Toplice Község Magyar Nemzeti 
Önkormányzati Közösségének alapszabálya (Népújság, 5. 10. 2006) 
alapján, Moravske Toplice Község Községi Választási Különbizottsága 
által készített 

BESZÁMOLÓ
MORAVSKE TOPLICE KÖZSÉG KÖZSÉGI MAGYAR NEMZETI 

ÖNKORMÁNYZATI KÖZÖSSÉG TANÁCSTAGJAI RENDES 
VÁLASZTÁSAINAK EREDMÉNYEIRŐL

I.
A Moravske Toplice Község Magyar Nemzeti Önkormányzati Közös-
ség Alapszabályának rendelkezése értelmében, a Moravske Toplice 
Község Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsának 9 
(kilenc) tagja van, ebből 7 (hét) megválasztása közvetlenül történik, 
2 (kettő) pedig a Moravske Toplice Község Községi Tanácsába meg-
választott, a Moravske Toplice Község Magyar Nemzeti Közösségét 
képviselő két tanácstag tisztségéből eredően tagja a Tanácsnak.

Moravske Toplice Község, Községi Választási Különbizottsága, Kranjče-
va ulica 3, Moravske Toplice, 9226 Moravske Toplice, a 2018.09.4-ei 1. 
ülésén elfogadott határozat értelmében, (a Helyi Választási Törvény 
20. cikke alapján), úgy jelölte ki a Moravske Toplice Község Magyar 
Nemzeti Önkormányzati Közössége Tanácsába történő választások 
választókerületeit, hogy megközelítően azonos számú lakosra történik 
az egy tanácstag választása. 

II.
A Moravske Toplice Község Községi Választási Különbizottsága, 
Kranjčeva ulica 3, Moravske Toplice, 9226 Moravske Toplice, a 2018. 
november 18-ai 6. ülésén, a Moravske Toplice Község Magyar Nem-
zeti Önkormányzati Közössége tanácstagjai, 2018. november 18-ai 
választásával kapcsolatos szavazóbizottsági jegyzőkönyvek, és a 2018. 
november 19-ei, 7. ülésén, a postán érkezett szavazás eredményei 
alapján, megállapította:

CSEKEFAI VÁLASZTÓKERÜLET
A 2018. november 18-ai választásokon, a választókerület választói kü-
lön névjegyzékében szereplő 56 személy, a Moravske Toplice Község 
magyar nemzeti közösségének tagja rendelkezett szavazójoggal.
Összesen 28 választó, azaz a szavazásra jogosultak 50 %-a szavazott, 
ebből, 27 választó a szavazókörben, egy pedig postai úton szavazott.
25 szavazólap érvényes, 3 szavazólap pedig érvénytelen volt.

A Községi Választási Különbizottság, a Helyi Választási Törvény 11. 
cikkének második bekezdése, és 41. cikkének 5. pontja alapján 
megállapította, hogy a Moravske Toplice Község Magyar Nemzeti 
Önkormányzati Közössége tanácstagjául az alábbi személy lett 
megválasztva:

1. Anton Puhan, szül. 1967. 09. 19., lakcím Čikečka vas - 
Csekefa 7, 9207 Prosenjakovci - Pártosfalva, foglalkozása 
autószerelő-gazdálkodó, gazdálkodó. 

25 szavazatot szerzett, illetve a leadott szavazatok 89,28 százalékát.

SZENTLÁSZLÓI VÁLASZTÓKERÜLET
A 2018. november 18-ai választásokon, a választókerület választói 
külön névjegyzékében szereplő 122 személy, a Moravske Toplice Köz-
ség magyar nemzeti közösségének tagja rendelkezett szavazójoggal.
Összesen 91 választó, azaz a szavazásra jogosultak 74,59 %-a sza-
vazott, ebből, 89 választó a szavazókörben, egy az előzetes szava-
zóhelyen, egy pedig postai úton szavazott.

Az egyes jelöltek az alábbi szavazatszámot kapták:

Sorszám Jelölt                       Szavazatok 
száma százalékarány

  1         Atila Horvat         48               52,74

  2         Robert Janko              45               49,45

  3          Geza Dora             45 49,45

A szentlászlói választókerületben Moravske Toplice Község Magyar 
Nemzeti Önkormányzati Közösségének Tanácsába két tagot vá-
lasztanak. Mivel Robert Janko és Geza Dora jelöltek azonos számú 
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Iz občine

szavazatot kaptak, a döntés sorsolással született. A 2018.11.20-ai 
sorsolás szerint Moravske Toplice Község Magyar Nemzeti Önkor-
mányzati Közösségének Tanácsának tagja Geza Dora lesz. 
A Községi Választási Különbizottság, a Helyi Választási Törvény 11. 
cikkének második bekezdése, és 41. cikkének 5. pontja alapján 
megállapította, hogy a Moravske Toplice Község Magyar Nemzeti 
Önkormányzati Közössége tanácstagjául az alábbi személyek lettek 
megválasztva:

1. Atila Horvat, szül. 1971. 11. 7-én, lakcíme Motvarjevci - 
Szentlászló 75, 9207 Prosenjakovci - Pártosfalva, foglalkozása 
kőműves, horgász csali készítő, és

2. Geza Dora, szül. 1956.12.30-án, lakcíme Motvarjevci – 
Szentlászló 2 a, 9207 Prosenjakovci - Pártosfalva, foglakozása 
kereskedő, könyvkölcsönzési asszisztens.

KISFALUI VÁLASZTÓKERÜLET
A 2018. november 18-ai választásokon, a választókerület választói kü-
lön névjegyzékében szereplő 34 személy, a Moravske Toplice Község 
magyar nemzeti közösségének tagja rendelkezett szavazójoggal.
Összesen 24 választó, azaz a szavazásra jogosultak 70,59 %-a sza-
vazott, mindnyájan a szavazóhelyen.
A Községi Választási Különbizottság, a Helyi Választási Törvény 11. 
cikkének második bekezdése, és 41. cikkének 5. pontja alapján 
megállapította, hogy a Moravske Toplice Község Magyar Nemzeti 
Önkormányzati Közössége tanácstagjául az alábbi személy lett meg-
választva:

1. Alfred Nemeš, szül. 25. 11. 1971, Pordašinci – Kisfalu 1; foglal-
kozása gazdálkodó, gazdálkodó. 

22 szavazatot szerzett, illetve a leadott szavazatok 91,66 százalékát.

PÁRTOSFALVI VÁLASZTÓKERÜLET
A 2018. november 18-ai választásokon, a választókerület választói 
külön névjegyzékében szereplő 104 személy, a Moravske Toplice Köz-
ség magyar nemzeti közösségének tagja rendelkezett szavazójoggal.
Összesen 70 választó, azaz a szavazásra jogosultak 67,31 %-a sza-
vazott, ebből, 69 választó a szavazókörben, egy pedig az előzetes 
szavazóhelyen szavazott.

Az egyes jelöltek az alábbi szavazatszámot kapták:

Sorszám Jelölt                       Szavazatok 
száma százalékarány

  1         Ladislav Sabotin         47               45,19

  3         Jože Kuhar              41               39,42

  2          Biserka Rumič             25 24,04

A Községi Választási Különbizottság, a Helyi Választási Törvény 11. 
cikkének második bekezdése, és 41. cikkének 5. pontja alapján 
megállapította, hogy a Moravske Toplice Község Magyar Nemzeti 

Önkormányzati Közössége tanácstagjául az alábbi személyek lettek 
megválasztva:

1. Ladislav Sabotin, szül. 1954. 2. 6-án, lakcíme, Prosenjakovci 86, 
9207 Prosenjakovci– Pártosfalva, gazdálkodó, nyugdíjas, és 

2. Jože Kuhar, szül. 1977. 12. 1-én, lakcíme Prosenjakovci– Pár-
tosfalva 95, 9207 Prosenjakovci– Pártosfalva, foglalkozása 
szobafestő, szerelő.

SZERDAHELYI VÁLASZTÓKERÜLET
A 2018. november 18-ai választásokon, a választókerület választói 
külön névjegyzékében szereplő 40 személy, a Moravske Toplice 
Község magyar nemzeti közösségének tagja rendelkezett szavazó-
joggal.
Összesen 34 választó, azaz a szavazásra jogosultak 87,50 %-a sza-
vazókörben szavazott, egy szavazólap érvénytelen volt.
A Községi Választási Különbizottság, a Helyi Választási Törvény 11. 
cikkének második bekezdése, és 41. cikkének 5. pontja alapján 
megállapította, hogy a Moravske Toplice Község Magyar Nemzeti 
Önkormányzati Közössége tanácstagjául az alábbi személy lett 
megválasztva:

1. Zsuzsi Vugrinec, szül. 1971. 8. 17-én, lakcíme Središče– Szerda-
hely 43, foglalkozása: textilipari technikus, biztosítási ügynök. 

34 szavazatot szerzett, illetve a leadott szavazatok 97,17 százalékát.

III.
A szavazóbizottsági jegyzőkönyvek áttekintése során nem tapas-
ztaltuk, hogy a választók kifogásolták volna a szavazóbizottság 
munkáját és a választási eljárást. 

IV.
A szavazóhelyen a választók javasolták, hogy a jövőben a magyar 
nemzeti önkormányzati közösség tanácstag-jelölteknek ne kel-
ljen külön számlát nyitni, és legyen azonos az eljárás, mint a helyi 
közösségi tanácstag jelöltek esetében.

Moravske Toplice, 2018. 11. 20. 
Szám: POVK 56/2018

               Ludvik Rituper, okleveles jogász, s.k.
                                                                                        elnök 

A Községi Választási Különbizottság tagjai:
1. Drago Jakoša, okleveles jogász, Čikečka vas – Csekefa – el-

nökhelyettes, s.k.
2.  Ines Geci, Motvarjevci – Szentlászló – tag, s.k.
3.  Tadeja Trplan, Ivanci – helyettes tag, s.k.
4.  Laura Sapač, Pordašinci – Kisfalu – tag, s.k.
5.  Andrej Kranjec, Prosenjakovci – Pártosfalva – helyettes tag, s.k.
6.  Anita Balajc, Čikečka vas – Csekefa – tag, s.k.
7.  Leon Lainšček, Motvarjevci – Szentlászló – helyettes tag, s.k.

A Községi Választási Különbizottság tikára: Zita Miholič, s.k.

Občinska volilna komisija Občine Moravske Toplice izdaja na podlagi 
41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17)

P O R O Č I L O
O IZIDU VOLITEV ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH  

SKUPNOSTI OBČINE MORAVSKE TOPLICE  
NA VOLITVAH DNE 18. 11. 2018

Občinska volilna komisija Občine Moravske Toplice je na seji dne 19. 
novembra 2018 na podlagi zapisnikov volilnih odborov o ugotovitvi 

izida glasovanja na volitvah članov sveta KS 18. novembra 20180, ugo-
tovila naslednje rezultate glasovanja za člane sveta krajevnih skupnosti:

1. KRAJEVNA SKUPNOST ANDREJCI
Pravico glasovati je imelo 167 volivcev. Glasovalo je 112 volivcev.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:

1. JOLANKA HORVAT, roj. 06.08.1961, Andrejci 18
2. MARTA GUMILAR, roj. 02.07.1954, Andrejci 17A
3. IRENA CAR, roj. 16.08.1952, Andrejci 53
4. STANISLAV KERMAN, roj. 02.05.1950, Andrejci 23A
5. STANISLAV KARDOŠ, roj. 12.01.1959, Andrejci 4
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2. KRAJEVNA SKUPNOST BERKOVCI
Pravico glasovati je imelo 39 volivcev. Glasovalo je 29 volivcev.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:

1. DRAGO KUČAN, roj. 11.05.1970, Berkovci 5
2. DRAGOTIN ŠLANKOVIČ, roj. 20.07.1946, Berkovci 23
3. IDA VRATAR, roj. 14.09.1943, Berkovci 3

3. KRAJEVNA SKUPNOST BOGOJINA
Pravico glasovati je imelo 468 volivcev. Glasovalo je 335 volivcev.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:

1.  IGOR CAMPLIN,  roj. 30.03.1982, Bogojina 107
2.  ANTON CASAR, roj. 27.01.1956, Bogojina 159a
3.  STANISLAV RAJ,  roj. 04.12.1949, Bogojina 74
4.  AMALIJA PRELIČ,  roj. 08.07.1970, Bogojina
5.  BRANKO ZVER,  roj. 17.04.1955, Bogojina 81
6.  JANEZ ČERNELA,  roj. 30.12.1957, Bogojina 157
7.  mag. ANDREJ BENKOVIČ,  roj. 20.09.1972, Bogojina 77c

4. KRAJEVNA SKUPNOST BUKOVNICA
Pravico glasovati je imelo 39 volivcev. Glasovalo je 34 volivcev.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:

1.  PAVEL MERIČNJAK, roj. 30.06.1959, Bukovnica 29
2.  TOMAŽ NEMEC, roj. 30.03.1980, Bukovnica 13
3.  LEJA ŠADL, roj. 26.01.1983, Bukovnica 4 

5. KRAJEVNA SKUPNOST ČIKEČKA VAS
Pravico glasovati je imelo 75 volivcev. Glasovalo je 38 volivcev.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:

1.  ŽELJKO KERČMAR, roj. 22.09.1990, Čikečka vas 51
2.  ANITA BALAJC, roj. 06.12.1986, Čikečka vas 4
3.  MARIJA PUHAN, roj. 28.06.1968, Čikečka vas 7 

6. KRAJEVNA SKUPNOST FOKOVCI
Pravico glasovati je imelo 160 volivcev. Glasovalo je 97 volivcev.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:

1.  STANISLAV GORČAN, roj. 18.04.1959, Fokovci 15
2.  SREČKO ČAHUK, roj. 07.12.1985, Fokovci 51
3.  ALEŠ HANČ, roj. 26.11.1990, Fokovci 59
4.  NATALIJA LUTERŠMIT, roj. 31.08.1981, Fokovci 80
5.  ANDREJA LENGER, roj. 10.03.1990, Fokovci 72

7. KRAJEVNA SKUPNOST IVANCI
Pravico glasovati je imelo 205 volivcev. Glasovalo je 149 volivcev.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:

1.  ALOJZ TRPLAN, roj. 29.12.1967, Ivanci 68
2.  LILJANA RAUS, roj. 18.09.1973, Ivanci 56
3.  MARJANCA ANTOLIN, roj. 20.07.1993, Ivanci 61
4.  DUŠAN MESARIČ, roj. 22.01.1979, Ivanci 60A
5.  MAJA VOGRIN, roj. 17.02.1989, Ivanci 29

8. KRAJEVNA SKUPNOST IVANJŠEVCI
Pravico glasovati je imelo 36 volivcev. Glasovalo je 26 volivcev.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:

1.  KOLOMAN KOZIC, roj. 05.09.1961, Ivanjševci 11
2.  FRANC VARGA, roj. 03.02.1956, Ivanjševci 23
3.  JOŽICA KOZIC, roj. 26.05.1988, Ivanjševci 11

9. KRAJEVNA SKUPNOST IVANOVCI
Pravico glasovati je imelo 125 volivcev. Glasovalo je 61 volivcev.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:

1.  VESNA JAKIŠA, roj. 22.01.1966, Ivanovci 59
2.  LUDVIK NOVAK, roj. 09.02.1956, Ivanovci 51
3.  ANDREJ CIGÜT, roj. 17.09.1985, Ivanovci 19

Iz občine

4.  JOŽICA GOMBOC, roj. 22.04.1960, Ivanovci 45c
5.  ROBERT ČAHUK, roj. 05.12.1969, Ivanovci 42

10. KRAJEVNA SKUPNOST KANČEVCI
Pravico glasovati je imelo 57 volivcev. Glasovalo je 36 volivcev.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:

1.  ŠTEFAN BOČKOR, roj. 05.05.1976, Kančevci 31
2.  SILVESTER KOLTAJ, roj. 22.11.1971, Kančevci 11
3.  METKA VOGRINEC, roj. 23.05.1962, Kančevci 22

11. KRAJEVNA SKUPNOST KRNCI
Pravico glasovati je imelo 50 volivcev. Glasovalo je 41 volivcev.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:

1.  ŠTEFAN HUL, roj. 30.03.1977, Krnci 13
2.  SONJA DAJČ, roj. 20.10.1964, Krnci 16
3.  IVAN BRUS, roj. 01.09.1948, Krnci 20 b

12. KRAJEVNA SKUPNOST LONČAROVCI
Pravico glasovati je imelo 47 volivcev. Glasovalo je 28 volivcev.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:

1.  SUZANA KOLTAI, roj. 03.11.1969, Lončarovci 43
2.  DEJAN ROCNER, roj. 13.02.1989, Lončarovci 29
3.  SABINA FARTELJ, roj. 01.06.1976, Lončarovci 36

13. KRAJEVNA SKUPNOST MARTJANCI
Pravico glasovati je imelo 446 volivcev. Glasovalo je 283 volivcev.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:

1.  FRANC ANDREJČ, roj. 07.01.1965, Martjanci 26
2.  ANDREJ PUČKO, roj. 22.11.1972, Martjanci 109
3.  SILVA NEMEŠ, roj. 31.08.1977, Martjanci 76
4.  FRANC HORVAT, roj. 14.08.1968, Martjanci 47
5.  ALEKSANDRA BENKO, roj. 22.08.1975, Martjanci 13
6.  SIMONA BIRO, roj. 23.01.1981, Martjanci 98A
7.  ŠPELA KOČAR, roj. 23.01.1981, Martjanci 97B

14. KRAJEVNA SKUPNOST MLAJTINCI - LUKAČEVCI

VOLILNA ENOTA 1 – MLAJTINCI 
Pravico glasovati je imelo 160 volivcev. Glasovalo je 117 volivcev.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:

1. BRANKO VOGRINČIČ, roj. 20.06.1972, Mlajtinci 13
2. JOŽE CÖR, roj. 08.03.1973, Mlajtinci 27
3. JELKA SEREDI, roj. 15.08.1972, Mlajtinci 12

VOLILNA ENOTA 2 – LUKAČEVCI
Pravico glasovati je imelo 68 volivcev. Glasovalo je 31 volivcev.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:

1.  FRANC MAUČEC, roj. 10.09.1958, Lukačevci 2
2.  METKA SAMBT, roj. 07.09.1971, Lukačevci 5

15. KRAJEVNA SKUPNOST MORAVSKE TOPLICE
VOLILNA ENOTA 1 
Pravico glasovati je imelo 228 volivcev. Glasovalo je 117 volivcev.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:

1. CVETKA DAVIDOVSKI, roj. 11.11.1951, Levstikova 47,  
Moravske Toplice 

2. JOŽEF HERMAN, roj. 24.03.1977, Kranjčeva ulica 27a,   
Moravske Toplice

VOLILNA ENOTA 2
Pravico glasovati je imelo 318 volivcev. Glasovalo je 203 volivcev.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:

1. DEJAN KRPIČ, roj. 27.12.1972, Dolga ulica 16, M. Toplice
2.  FABJAN DRVARIČ, roj. 25.01.1989, Dolga ulica 10, M. Toplice
3. SLAVICA BENCE, roj. 29.02.1960, Lešče 27, M. Toplice
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VOLILNA ENOTA 3
Pravico glasovati je imelo 127 volivcev. Glasovalo je 69 volivcev.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:

1. IRENA ČERENLA, roj. 12.09.1953, Moravske gorice 60,  
Moravske Toplice

2. RUDOLF NOVAK, roj. 20.01.1952, Cuber 34, Moravske Toplice

16. KRAJEVNA SKUPNOST NORŠINCI
Pravico glasovati je imelo 200 volivcev. Glasovalo je 135 volivcev.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:

1.  TOMAŽ LOPERT,  roj. 28.02.1968, Noršinci 5a
2.  ANDREJ NEMEŠ,  roj. 17.08.1973, Noršinci 29a
3.  ZDENKO VRATAR,  roj. 08.08.1964, Noršinci 52
4.  PETRA MARIČ,  roj. 21.05.1978, Noršinci 16f
5.  MARIJA CIGÜT,  roj. 14.09.1961, Noršinci 62

17. KRAJEVNA SKUPNOST PORDAŠINCI
Pravico glasovati je imelo 39 volivcev. Glasovalo je 26 volivcev.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:

1. BOJAN ŠUŠLEK, roj. 25.01.1981, Pordašinci 2
2. JOŽE KÖRMENDI, roj. 15.01.1983, Pordašinci 21
3. JOŽICA KÖRMENDI BORKO, roj. 08.04.1977, Pordašinci 21a

18. KRAJEVNA SKUPNOST PROSENJAKOVCI
Pravico glasovati je imelo 145 volivcev. Glasovalo je 88 volivcev.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:

1.  LADISLAV SABOTIN,  roj. 06.02.1954, Prosenjakovci 87
2.  MATEJA KERČMAR,  roj. 03.09.1972, Prosenjakovci 7
3.  ŠTEFAN KOVAČ,  roj. 14.11.1957, Prosenjakovci 62
4.  EVGEN KRANJEC,  roj. 10.05.1950, Prosenjakovci 96 a
5.  MARJANA KAROLY,  roj. 26.07.1974, Prosenjakovci 15

19. KRAJEVNA SKUPNOST RATKOVCI
Pravico glasovati je imelo 49 volivcev. Glasovalo je 35 volivcev.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
DEJAN KOČIŠ,  roj. 06.12.1978, Ratkovci 21
SUZANA DEUTSCH, roj. 30.10.1970, Ratkovci 23
JOŽE HORVAT, roj. 11.12.1990, Ratkovci 17

20. KRAJEVNA SKUPNOST SELO
Pravico glasovati je imelo 235 volivcev. Glasovalo je 134 volivcev.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:

1.  DRAGO NOVAK,  roj. 09.05.1955, Selo 131
2.  ZLATKO BALAIC,  roj. 10.01.1969, Selo 60
3.  SUZANA LENARČIČ, roj. 19.07.1968, Selo 144

Iz občine

4.  FRANC MOLNAR,  roj. 25.04.1972, Selo 27
5.  GIZELA CIFER,  roj. 06.05.1964, Selo 81

21. KRAJEVNA SKUPNOST SREDIŠČE
Pravico glasovati je imelo 43 volivcev. Glasovalo je 37 volivcev.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:

1. MELITA GAAL VÖRÖŠ,  roj. 09.11.1979, Središče 30A
2. ROBERT PAP,  roj. 02.11.1979, Središče 44
3. ZOLTAN PAP,  roj. 13.02.1958, Središče 27

22. KRAJEVNA SKUPNOST SUHI VRH
Pravico glasovati je imelo 103 volivcev. Glasovalo je 57 volivcev.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:

1. ROBERT LAINŠČEK,  roj. 14.07.1978, Suhi  Vrh 32
2. VERONIKA STEPHANIE ERNIŠA, roj. 30.09.1986, Suhi Vrh 105
3. DRAGO JUG, roj. 04.09.1961, Suhi Vrh 51

23. KRAJEVNA SKUPNOST TEŠANOVCI
Pravico glasovati je imelo 310 volivcev. Glasovalo je 179 volivcev.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:

1.  SAŠO KOCA, roj. 29.01.1988, Tešanovci 77
2.  DENIS VITEZ, roj. 15.07.1990, Tešanovci 12
3.  PRIMOŽ CIPOT, roj. 18.01.1990, Tešanovci 13a
4.  FRANC KÜČAN, roj. 05.04.1959, Tešanovci 60
5.  ZVONKA SOČIČ, roj. 01.07.1976, Tešanovci 21
6.  IRENA JANŽA, roj. 27.05.1950, Tešanovci 91
7.  MIŠA CIPOT FLISAR, roj. 25.03.1987, Tešanovci 15B

24. KRAJEVNA SKUPNOST VUČJA GOMILA
Pravico glasovati je imelo 241 volivcev. Glasovalo je 129 volivcev.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:

1.  BOJAN ŠERUGA, roj. 19.09.1969, Vučja Gomila 56
2.  ŠTEFAN FERENCEK, roj. 28.05.1953, Vučja Gomila 24
3.  MILAN HORVAT, roj. 13.07.1960, Vučja Gomila 136/a
4.  STOJAN HORVAT, roj. 09.12.1967, Vučja Gomila 89
5.  MAJA CIGÜT, roj. 29.04.1997, Vučja Gomila 114

Številka: 041-00001/2018-309
Datum: 22. 11. 2018

 Predsednica Občinske volilne komisije 
          Občine Moravske Toplice:

                  Jolanka HORVAT, l.r.

Občinska volilna komisija Občine Moravske Toplice izdaja na pod-
lagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17)
 

POROČILO
O IZIDU NAKNADNIH VOLITEV ČLANOV SVETOV 

KRAJEVNIH SKUPNOSTI OBČINE MORAVSKE TOPLICE 
NA VOLITVAH DNE 02. 12. 2018

Občinska volilna komisija Občine Moravske Toplice je na seji dne 
02. decembra 2018 na podlagi zapisnika volilnega odbora o ugo-
tovitvi izida glasovanja na naknadnih volitvah članov sveta krajev-
nih skupnosti 02. decembra 2018, ugotovila naslednje rezultate 
glasovanja za člane sveta krajevnih skupnosti:

1. KRAJEVNA SKUPNOST MOTVARJEVCI
Pravico glasovati je imelo 133 volivcev.
Glasovalo je 66 volivcev.

Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1.  ROBERT JANKO, roj. 27.10.1966, Motvarjevci 63
2.  JULIJANA PUHAN, roj. 13.07.1954, Motvarjevci 34
3.  ŠTEFAN ŽOHAR, roj. 22.05.1980, Motvarjevci 31a
4.  VILMOS LIPAI, roj. 03.04.1968, Motvarjevci 1
5.  ATTILA BOGDAN, roj. 18.04.1998, Motvarjevci 2b

Številka: 041-00001/2018
Datum: 03. 12. 2018
 Predsednica Občinske volilne komisije 

          Občine Moravske Toplice:
                  Jolanka HORVAT, l.r.
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Projekt GARDEN – Vzpostavitev 
čezmejne turistične mreže, regije 
drobnih čudežev z razvijanjem 
ponudbe zunaj turističnih središč
Konec novembra v Tropskem parku v Dobrovniku že tradi-
cionalno organizirajo dneve odprtih vrat in tako je bilo tudi 
letos med 23. in 25. novembrom 2018, ko je potekal Festival 
orhidej, v sklopu katerega je tudi Tropski vrt odprl svoja vrata. 
Osrednji dogodek v soboto, 24. novembra 2018,  v okviru 
Festivala orhidej je bil namenjen projektu GardEN. Skupaj sta 
ga organizirala TIC Moravske Toplice in Ocean Orchids. Obi-
skovalci so lahko pokusili tropske dobrote, ki jih je pripravil 
Boštjan Lačen s sodelavci, ustvarjali nakit in božične okraske 
z Liljano Lukač, izvedeli vse o negi orhidej ter dobili ideje za 
praznične dekoracije, ki jih je ustvarjal nizozemski cvetličar 
Han Meerhoff.  Dan je bil popestren s kulturnim programom. 
Nastopali so citrarji iz DOŠ Dobrovnik, folklorna skupina iz 
DOŠ Prosenjakovci ter Dobrovniški pevci. 
Tropski vrt privablja številne obiskovalce iz Slovenije in tujine. 

Projekt omogoča razvoj produktov, ki se navezujejo na sam 
tropski vrt in orhideje, in odpira vrata ustvarjalcem z različnih 
področij. Jesenskemu Festivalu orhidej bo spomladi sledil 
Festival bezga in v pozno poletnem času Festival ajde, ki 
bosta prav tako povabila medse nosilce kreativnih in inova-
tivnih idej, da se na obeh festivalih predstavijo.    

Do konca tega leta pa bo trasirana tudi Energijska pot 
GardEN med Slovenijo in Madžarsko z izhodiščno točko 
ob gramoznici v Lukačevcih. Ob tem bo v pravljičnem de-
cembru izvedenih še šest delavnic, namenjenih raziskovanju 
energijskih točk na mednarodni Energijski poti GardEN.   
Projekt se izvaja v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A 
Slovenija-Madžarska, sofinanciranega iz sredstev Evropskega 
sklada za regionalni razvoj, katerega namen je spodbuditi lo-
kalne ponudnike k razvoju produktov, namenjenih turistom 
in obiskovalcem, ter sočasno ustvariti zanimivo turistično 
ponudbo izven turističnih centrov. 

Projektni partnerji so: Občina Moravske Toplice, TIC Mora-
vske Toplice, Samouprava mesta Lenti kot vodilni par-
tner in Javna fundacija za razvoj zdravstvenega turizma 
Gyógyhelyünk Lenti.

Projekt se izvaja od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2020. 

Iz občine

Natečaj za ideje o izdelavi 
darilnih predmetov
Samouprava mesta Lenti v sodelovanju s projektnimi par-
tnerji – Občina Moravske Toplice, TIC Moravske Toplice, 
Gyógyhelyünk Lenti Egészségturisztikai Közalapítvány – 
objavlja natečaj za ideje z naslovom „Pet izdelkov“.
V kolikor se ukvarjate z izdelavo lokalnih izdelkov ali roko-
delstvom, in bi imeli predlog, idejo o darilnih predmetih, ki 
se navezujejo na pet izdelkov – dišeči bezeg, zdravilna ajda, 

gozdno-poljsko cvetje, orhideja ter vilinski vrt, primernih za 
promocijo območja GardEN ter za trženje novih paketov 
izdelkov, vas pozivamo, da se prijavite na natečaj!
Rok za oddajo prijav na natečaj: 24. januar 2019.
Razpisno dokumentacijo in prijavni obrazec najdete na sple-
tni strani: http://www.moravske-toplice.com/GardEN/na-
tecaj-za-ideje-o-izdelavi-darilnih-predmetov/.

Dan odprtih vrat v Tropskem parku.
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Investicije v letu 2018 
Dokončana 1.faza 
izgradnje novih 
garderob ŠD Motvarjevci 
V Motvarjevcih je ob nogometnem igrišču zaključena prva 
faza izgradnje garderob, katerih temeljni kamen je bil po-
ložen ob občinskem prazniku septembra letos. Objekt bo 
omogočal vsem obstoječim uporabnikom površin Špor-
tnega centra Motvarjevci kvalitetno in varno vadbo ter za-
gotavljal minimalne pogoje za normalno izvajanje različnih 
športno rekreativnih dejavnosti. Izvedba projekta pomeni 
zagotovitev manjkajoče športne infrastrukture v okviru špor-
tno rekreacijskih centrov v Občini Moravske Toplice. Inve-
sticijo je sofinancirala Fundacija za šport. Izvedba 2. faze je 
predvidena v letu 2019.

Prevezava vodovodnega omrežja v zgornjih 
Moravcih
Zaradi znižanja tlaka v obstoječem vodovodu, ki napaja 
vodohran v Zgornjih Moravcih, je bilo potrebno nizvodno 
zgraditi nov sekundarni vod v dolžini 300 m, ki zagotavlja 
uporabnikom zadostni tlak na odvzemu. Vod je zgrajen iz 
cevi NL DN 150. 

Ureditev parkirišča pri pokopališču  
v Sebeborcih
Parkirišče je bilo zgrajeno v velikosti 1343 m2. Na novo je bil 
zgrajen zgornji ustroj iz gramoznega materiala ter preplaš-
čen z dvoslojnim asfaltom. Zaščita zunanjih robov parkirišča 
je bila izvedena s cestnimi betonskimi robniki ter zgrajena 
odvodnja meteorne vode. V zgornjem delu parkirišča je bila 
obnovljena in delno dopolnjena javna razsvetljava. 

Rekonstrukcija dela cest v Ivanjševcih
V Ivanjševcih so bili rekonstruirani krajši deli cest s parc. št. 
904, javne poti JP765531 in JP766532, vse v širini 3 m in 
skupni dolžini 235 m. Rekonstruirano je bilo tudi parkirišče 
ob pokopališču. V sklopu rekonstrukcije je bil zgrajen zgornji 
ustroj ceste z gramoznim tamponom in enoslojnim asfal-
tom.

Rekonstrukcija dela cest v Ivanovcih
V Ivanovcih sta bila rekonstruirana krajša dela javne poti 
JP765891 v širini 2,5 m in JP765961 v širini 3 m. Skupna 
dolžina obeh rekonstruiranih krakov znaša 340 m. V sklopu 
rekonstrukcije je bil zgrajen zgornji ustroj ceste z gramoznim 
tamponom in enoslojnim asfaltom. 

Javna razsvetljava na kolesarski stezi 
Moravske Toplice-Martjanci
Zgrajena je bila javna razsvetljava ob kolesarski stezi na odse-
ku, ki poteka ob republiški cesti na relaciji od Moravskih Toplic 
do Martjancev. Zgrajenih je bilo enaintrideset svetilk. 

Iz občine
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Ureditev cest v Berkovcih
V Berkovcih so bile urejene tri ceste s parc. št. 646 in 645/1, 
647/6 in 649/1 ter 650, vse v širini 2,8 m in skupni dolžini 300 
m. V sklopu rekonstrukcije je bil zgrajen zgornji ustroj cest z 
gramoznim tamponom in enoslojnim asfaltom. 

Ureditev ceste v Središču
V Središču je bil urejen del ceste JP766821 v širini 3,0 m in 
dolžini 80 m. Ureditev je obsegala zgraditev zgornjega ustro-
ja ceste z gramoznim tamponom in enoslojnim asfaltom. 

Ureditev ceste JP766281 v Selu
V Selu je bila urejena cesta JP766281 v širini 3,2 m in dolžini 
470 m. Ureditev je obsegala delno sanacijo nenosilnega te-
rena, zgraditev zgornjega ustroja ceste z gramoznim tam-
ponom in enoslojnim asfaltom. Del brežine je bil zavarovan 
z manjšim betonskim zidom, del pa s cestnimi robniki. Od-
vodnja je urejena v delu ceste z betonskimi kanaletami ter 
tremi večjimi betonskimi prepusti. 

Urnik odvoza odpadkov 2019 
sestavni del računa  
za mesec november 2018

Iz občine

Vodovod Cuber
V delu zaselka Cuber je bil zgrajen priključni vodovodni krak 
v dolžini 236 m iz cevi PE 16 ø 63. Zgrajenih je bilo pet novih 
hišnih priključkov. 

Občinska uprava 

Odlok o turistični in promocijski taksi 

Spoštovani občani in občanke,

obveščamo vas, da smo uvedli majhno spremembo pri po-
šiljanju Urnika odvoza odpadkov za prihodnje leto. 

Urnik odvoza odpadkov za leto 2019 v vašem naselju 
bo tako letos sestavni del računa za mesec november 
2018, ki ga boste uporabniki naših storitev prejeli v začetku 
meseca decembra. 

Naprošamo vas, da ste pozorni in urnika ne vržete v koš, 
ampak ga shranite, saj ga boste potrebovali celo leto 2019.

Urniku bo poleg navodil in nasvetov za ločevanje odpadkov 
priložen tudi obrazec za naročilo odvoza kosovnih odpadkov 
iz individualnih stanovanjskih hiš ter prijavnica za brezplačno 
SMS obveščanje o terminih odvoza odpadkov.

Urnik odvoza odpadkov boste tako kot doslej od 1. januarja 
2019 našli tudi na naši spletni strani www.saubermacher-
-komunala.si.

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje pri ločenem zbiranju 
odpadkov v iztekajočem se letu in upamo, da bomo tudi v 
prihodnje skupaj ustvarjali zdravo okolje.

Zavezance za pobiranje turistične in promocijske takse 
opozarjamo, da se s 1. 1. 2019 začnejo uporabljati določila 
Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Moravske 

Toplice (Ur.l. RS št. 57/2018), ki določajo višino turistične in 
promocijske takse.
                                                            Občinska uprava
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Zimsko vzdrževanje kategoriziranih cest v Občini Moravske Toplice

Komunalni kotiček

1. Lokalne ceste (večinoma ceste med naselji): v času od 
07. do 20. ure. Možni so zastoji.

2. Javne poti, pločniki, avtobusne postaje in ostale javne 
površine, ki so večjega pomena, se čistijo po konča-
nem sneženju. Zagotoviti je potrebno dostopnost do 
objektov v javni rabi. 

V obdobju močnega sneženja, ob močnih zametih in snež-
nih plazovih prevoznosti ni nujno zagotavljati. Podobno velja 
za poledico, če je zaradi dežja cesta gladka in poledice ni 
možno odpraviti z razpoložljivimi tehničnimi sredstvi. 

Zimske razmere so pogosto nepredvidljive, zato pozi-
vamo vas občane, da spremljate vremenske napove-
di, se na pot odpravite pravočasno, z ustrezno zimsko 
opremo, upoštevajte prometno signalizacijo ter hitrost 
vožnje prilagodite razmeram na cestišču. 

Čista narava d.o.o. 

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih 
voda in oprostitve za nosilce kmetijske dejavnosti

Zimske razmere na cestah terjajo od nas prilagajanje razme-
ram. Pravočasna namestitev opreme vozil za zimske razme-
re, prava obutev, pravočasni odhodi od doma, prilagajanje 
hitrosti razmeram na cesti in še veliko drugih dejavnikov, ki 
nam v zimskih razmerah lahko zagrenijo ali olajšajo vožnjo 
oz. hojo na prometnih površinah.
Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih 
za omogočanje prevoznosti cest in varnosti cestnega pro-
meta v zimskih razmerah.
Vse prevečkrat pozabimo, da je zimska služba namenjena 
zgolj zagotavljanju prehodnosti in prevoznosti, ne pa zago-
tavljanju nadstandardnega pluženja in posipanja.
Na celotnem območju Občine Moravske Toplice zim-
sko službo na kategoriziranih cestah, ki traja praviloma 
od 15. novembra do 15. marca naslednjega leta, izvaja 
ČISTA NARAVA d.o.o. Tešanovci. V tem času se ceste vzdr-
žujejo v skladu z izvedbenim programom zimske službe, 
ki z usposobljenimi ekipami in mehanizacijo poteka po 
določenem prednostnem redu. Delitev po posameznih 
prioritetah je izdelana glede na kategorijo ceste, gosto-
to prometa, geografsko-klimatske in krajevne potrebe.  
Predmet zimske službe so vse kategorizirane ceste in pločni-
ki, skladno z Odlokom o kategorizaciji občinskih cest. 
Odstranjevanje snega z voznih površin se prične takrat, ko vi-
šina snega na cestah presega 10 cm, vendar ne več kot 15 cm, 
promet pa je možen z uporabo zimske opreme vozil. Ceste 
se štejejo za prevozne tudi tedaj, ko je promet oviran zaradi 
ostanka snega na vozišču, vključno z delno snežno desko.
Odstranjevanje snega s pločnikov se prične takrat, ko višina 
snega presega 10 cm, vendar ne več kot 20 cm, hoja pa je 
možna z ustrezno obutvijo.
Pluženje snega je organizirano po pravilniku tako, da je omo-
gočena prevoznost cest:

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih 
voda se plačuje na osnovi Uredbe o okoljski dajatvi z onesnaževanje 
okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (UL RS št. 98/15), kjer so do-
ločene vrste onesnaževanja, za katere se plačuje okoljska  dajatev, 
osnove za obračun, njihova višina in način obračunavanja, obvezno-
sti zavezancev in plačnikov za posamezno vrsto okoljske dajatve. 
Nosilci kmetijske dejavnosti lahko ob izpolnjevanju določenih po-
gojev uveljavite oprostitev plačila okoljske dajatve zaradi odvajanja 
voda za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti. Oprosti-
tev uveljavite z izpolnitvijo obrazca »Vloga za oprostitev plačila 

okoljske dajatve za onesnaževanja okolja pri opravljanju kme-
tijske dejavnosti«. Skladno s 3. členom Uredbe o okoljski dajatvi 
za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (UL RS, 
št. 80/12 in 98/15) vložite zahtevo o uveljavljanju oprostitve plačila 
okoljske dajatve, ki nastaja pri opravljanju kmetijske dejavnosti. Vlo-
go za oprostitev plačila okoljske dajatve morate vložiti do 31. 01. 
2019 za leto 2019. Brez Vloge za oprostitev plačila okoljske dajatve 
boste tudi od vode, ki jo porabite za kmetijsko dejavnost, plačevali 
okoljsko dajatev. Obrazec najdete tudi na internetni strani, in sicer 
www.cista-narava.net ali na sedežu podjetja (Tešanovci 20). 

Čista narava d.o.o.
Zaščita vodovodne inštalacije  
Vsem uporabnikom svetujemo, da zavarujejo vse izpostavljene 
zunanje priključke ali njihove dele, ki so v neogrevanih prostorih 
(pipa na vrtu, v garaži …), saj lahko zaradi nizkih temperatur in-

štalacija zmrzne in poči, iztekajoča voda pa lahko povzroči precej 
neprijetnosti. Čista narava d.o.o.
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Utrip občank in občanov

Jesenski utrinki 
Letos nas je jesen dolgo razveseljevala s toplimi dnevi. V nadaljevanju predstavljamo nekaj jesenskih 
foto utrinkov iz naše občine. 

Marjeta Maučec iz Bogojine se je še v poznih jesenskih dneh lahko 
pohvalila s čudovitimi rožami, ki so krasile zunanjost njenega doma.  
Zaupala nam je, da je recept za tako lepe cvetlice povsem preprost: 
moraš jih zalivati in imeti rad.

Vinogradniško sadjarsko društvo je v Filovcih tudi v letu 2018 poskrbelo 
za šaljiv krst mošta.

KTD „Ady Endre“ Prosenjakovci so tudi letos pripravili tradicionalno martinovanje s krstom mošta in kulturnim programom./A pártosfalvi „Ady Endre“ Művelődési 
és Turisztikai Egyesületben idén is megszerveztük a hagyományos, kultúrműsorral egybekötött Márton-napi mustkeresztelést (foto: Bernarda Koroša Pantović).

Za lepo jesensko dekoracijo v Moravskih Toplicah so poskrbeli člani 
krajevne skupnosti in športnega društva Moravke Toplice (foto: Vesna 
Šemen).

Topla poznojesenska nedelja je bila kot nalašč za martinovanje v 
filovskem Gaju, ki ga je priredilo Društvo Gaj VTD Filovci.
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Utrip občank in občanov

Pevci ljudskih pesmi pri Društvu Upokojencev Moravske Toplice so 
nastopili na državni reviji pevcev in ljudskih godcev

Kvartet pevcev ljudskih pesmi pri Društvu upokojencev Moravske Toplice 
se lahko pohvali z velikim dosežkom!

Andrejine unikatne izdelke si lahko ogledate tudi na facebook strani 
Dragoceni izdelki in na njenem osebnem profilu.

Kvartet pevcev ljudskih pesmi pri Društvu upoko-
jencev Moravske Toplice se lahko pohvali z velikim 
uspehom, saj je kot edina glasbena skupina dru-
štev upokojencev nastopil na državni reviji pevcev 
in ljudskih godcev v Kopru.
Kvartet, ki ga sestavljajo Nada Temlin, Marjeta Maučec, Štefan 
Vogrin in Ivan Maučec, je po besedah gospe Marjete nastal 
na pobudo predsednika Društva upokojencev Moravske To-
plice Ludvika Sočiča. Pevci so bili najprej izbranci območnega 
srečanja ljudskih pevcev, ki je potekalo v Melincih. Nato so se 
udeležili regijskega srečanja v Šentilju, kjer je nastopilo šest 
skupin iz Maribora z okolico in Pomurja. Da se jim bo uspelo 
uvrstiti na državno revijo pevcev ljudskih pesmi in godcev 
ljudskih viž v Kopru, ki ga je organiziral Javni sklad RS za kul-
turne dejavnosti, je bilo zanje veliko presenečenje. Občani 
naše občine pa smo lahko še posebej ponosni na njih, saj so 
med 12 skupinami pevcev in godcev iz vse Slovenije nasto-

pili kot edina glasbena skupina društev upokojencev. Drugi 
nastopajoči so namreč prihajali iz kulturnih društev. Iskrene 
čestitke za velik dosežek!
Janja Adanič Vratarič

»Ni lepšega kot to, da so kupci z 
mojimi izdelki zadovoljni« 
Andreja Kočar iz Vučje Gomile je prava mojstrica v 
izdelovanju nakita in modnih dodatkov. Za Lipnico 
nam je zaupala, od kod njena strast za ročna dela.

Kam segajo začetki vašega ustvarjanja?
Začetki mojega ustvarjanja segajo dolgo nazaj. Že v osnovni 
šoli sem se pri gospodinjskem krožku navdušila nad ročnimi 
deli. Naučila sem se kvačkanja, pletenja, našivavanja prtov in 
kvačkanja prtičkov. Potem je bilo obdobje šivanja gobelinov, 
in ko mi je hčerka enkrat rekla, da jih je dovolj, je sledila faza 
iskanja novih idej. Ker rada nosim pletene zapestnice Infinity, 
sem se domislila, da bi jih delala kar sama. In ta ideja o teh 
zapestnicah je bila povod za mojo ustvarjalnost.
Zapestnice sem delala tudi drugim. Bilo mi je v veselje, da 
so jim bile všeč in sem jih lahko komu podarila, potem sem 
začela delati čisto enostaven nakit, ker pa mi je bilo to delo 
pisano na kožo, sem se izpopolnjevala. Učila sem se sama od 
sebe, s spleta in navodil iz knjig. Idej mi ni nikoli primanjko-
valo, tudi volje ne, zato mi je nekoč šinilo na misel, zakaj jaz 
ne bi prodajala to, kar delam. Narediti prvi korak je bilo težko, 
ampak ker sem vztrajna in zaupam vase, sem se odločila, da 
registriram moje delo kot osebno dopolnilno delo in tako se 
je vse skupaj začelo pred letom in pol. 

Kako ste začeli širiti svojo ponudbo?
Najprej sem se učila delati nakit s stekelci, ker pa je povpraše-
vanje po nakitu različno, sem razširila ponudbo še z nakitom 
iz lesa in fimo mase. Ko sem začela prodajati na stojnicah, sem 
ugotovila, da je nakit premalo in da moram ponuditi nekaj 

več, zato sem v ponudbo vključila tudi kvačkane in pletene 
izdelke. Ker prilagajam ponudbo letnim časom, sem naredila v 
tem obdobju že več kot 30 šalov. Najbolj zanimivi so šali, ki jih 
delam brez pletilk, z roke na roko. Obiskovalci mojih stojnic si 
ne predstavljajo, kako to izgleda, zato jim izdelavo takega šala 
večkrat pokažem.
S ponosom povem, da se moj nakit nosi že od Norveške pre-
ko drugih evropskih držav, v Ameriki ter v Indiji. Ob tem pa ni 
lepšega kot dejstvo, da so kupci z mojimi izdelki zadovoljni in 
se radi vračajo. 

Kje si lahko vaše izdelke ogledamo in jih kupimo?
Izdelke prodajam na stojnici v hotelu Termal v Termah 3000 
ob sobotah in v hotelu Radin v Radencih ob nedeljah in 
ponedeljkih. Poleti pa imam stojnico ob bazenih v Termah 
3000. Vendar sem na stojnicah samo takrat, ko nisem v služ-
bi, ker sem drugače redno zaposlena v Termah 3000. Ob tej 
priložnosti se zahvaljujem vsem, ki mi omogočajo, da lahko 
prodajam svoje izdelke na teh destinacijah. 
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Utrip občank in občanov

Strelsko tekmovanje v Fokovcih
Strelsko društvo (SD) »Kaliber« iz Fokovcev in Ob-
močno združenje slovenskih častnikov (OZSČ) Mu-
rska Sobota sta pripravila tekmovanje v streljanju 
za svoje člane na strelišču v Fokovcih. 
Tekmovalo se je v naslednjih disciplinah: streljanje na glina-
ste golobe – trap, streljanje z malokalibrsko puško (MK) na 50 
metrov, streljanje s pištolo 9 mm na 25 metrov in streljanje s 
polavtomatsko puško (PAP) 7,62 mm na 100 metrov. Skupaj 
je tekmovalo 23 strelcev.
Najboljše rezultate v posameznih kategorijah so dosegli 
naslednji posamezniki: v trapu je bil najboljši Robert Nagy 

iz Fokovcev,  s PAP Štefan Bencik s 84 krogi iz Martjancev, z 
MK puško s 77 krogi in s pištolo s 66 krogi pa Ludvik Gomboc 
iz Fokovcev. Naziv najboljšega strelca v kombinaciji vseh ka-
tegorij je tako pripadel Ludviku Gombocu iz Fokovcev. Prvi 
trije v posamezni kategoriji so prejeli medalje in priznanja. 
Najboljši v skupni razvrstitvi pa pokale in priznanja. 
Stanislav Gorčan

Udeleženci strelskega tekmovanja v Fokovcih.

Marjetice so oktobra predstavile tretjo zgoščenko. 

Marjetice smrtno resno opozarjajo: Vsakdo mora imeti prijatelja
Ženski pevski zbor Marjetice deluje pri Društvu 
upokojencev Moravske Toplice že šestnajsto leto. 
Prvih 12 let je zbor vodil Štefan Zelko, zadnja leta vadijo in 
nastopajo pod vodstvom Štefana Šantavca. V letu nastopijo 
na približno 30 javnih prireditvah, bodisi da gre za samostoj-
ne koncerte (hotel Vivat, domovi za starejše širom po Pomur-
ju) ali za nastope na različnih prireditvah. Krona njihovega 
novejšega prizadevanja je tretja zgoščenka, naslovljena po 
ljudski pesmi Vsakdo mora imeti prijatelja. Izšla je oktobra, 
predstavili pa smo jo na javni prireditvi v Bogojini zadnjo 
soboto v oktobru. Prijeten večer ljudske glasbe sta obogatila 
Mešani pevski zbor DU Černelavci in instrumentalno-vokalna 
zasedba Cvetje v jeseni DU Tišina. 
Zborovodja Štefan Šantavec, virtuoz na harmoniki, za glas-
beni repertoar zbora z občutkom izbira pesmi iz prekmurske 
in slovenske zakladnice zborovskega ljudskega petja in jih 
pripravi za 3-glasno petje, redkeje pa poseže tudi po avtor-
skih skladbah. Na novi zgoščenki sta se znašli dve pesmi 
Milana Ostojića (Orkester za poljube, Ledene rože) in pesem 
Kjer je sonce Borisa Kovačiča, jedro zgoščenke pa predstavlja-
jo priredbe ljudskih pesmi (poleg naslovne so to še pesmi 
Vsi vas zdaj pozdravljamo, Ena ptička priletela, Rožic ne bom 

trgala, Nocoj, Bele cvetice in upokojenska himna Ne damo se).
Zgoščenka ni naprodaj, lahko pa jo dobite na koncertih zbo-
ra ali na sedežu društva. Stroške izdaje smo pokrili s prispevki 
donatorjev (Občina Moravske Toplice, Cerop Puconci, MNSS 
OMT, Gostišče Aleksander in Foto Berke - avtor fotografij), 
producent je Dejan Borovič, v njegovem studiju v Krogu 
so bile pesmi tudi posnete; oblikovanje ovitka in plakata je 
delo Ateljeja Antolin.
Ludvik Sočič

Drugi viničarski pohod
Konec oktobra je Okrepčevalnica Viničarija iz Iva-
novcev priredila 2. viničarski pohod.
Pohoda se je udeležilo okoli 80 pohodnikov. Pot jih je vodi-
la do Andrejcev in kmetije Makari, nato so šli do Bedenike 
in nazaj do izhodiščne točke: gostilne. Vsi pohodniki so se 
okrepčali z dobrotami Okrepčevalnice Viničarija, kjer so še 
posebej veseli dejstva, da se je pohoda udeležilo enkrat več 
ljudi kot leta 2017 in upajo, da jih bo naslednje leto še več.

Janja Adanič Vratarič
Drugi viničarski pohod.
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Srečanje prijateljev
Člani Kulturno-turističnega društva «Ady 
Endre» Prosenjakovci in njihovi prijatelji iz 
Magyarszombatfe so se oktobra zbrali na že 
tradicionalnem druženju v Prosenjakovcih.
Zbrane je najprej nagovorila predsednica društva Jožefa Vöröš. 
S prisotnimi sta svoje misli delila tudi župana, ki sta pohvalila 
dobro sodelovanje obeh obmejnih vasi. Letos so se druženja 
med drugim udeležili trije duhovniki – evangeličanski, kal-
vinski in katoliški – ki so se zahvalili za vabilo ter prav tako 

Baráti találkozó
A pártosfalvi Ady Endre Művelődési és Turisztikai 
Egyesület tagjai és a szomszédos, magyarszom-
batfai barátaik októberben megtartották az immár 
hagyományos baráti találkozójukat. 
Az egybegyűlteket Vöröš Jožefa az egyesület elnöke köszön-
tötte, majd a két polgármester dicsérő szavakkal méltatta 
a két határ menti település közötti együttműködést. Az 
idei találkozón három lelkész is részt vett, az evangélikus, a 
református és a katolikus, akik megköszönték a meghívást 

Tradicionalno srečanje je tudi letos potekalo v pristnem prija-
teljskem vzdušju./ A hagyományos találkozó az idén is kellemes, 
baráti hangulatban zajlott (foto: Bernarda Koroša Pantović).

pohvalili medsebojno sode-
lovanje. Program so popestrili 
učenci DOŠ Prosenjakovci.  
Da prebivalci Prosenjakovcev in 
Magyarszombatfe dobro sode-
lujejo, so pokazali tudi pri prip-
ravi hrane, kjer so si delo razde-
lili. Prosenjakovčarji so pripravili 
segedin golaž, njihovi madžar-
ski prijatelji pa jedi na žaru.  
Ob dobri hrani in družbi so uži-
vali do večernih ur.

Janja Adanič Vratarič

és szintén elismerően szóltak a két 
település lakóinak együttműködé-
séről. A találkozót a pártosfalvi két-
nyelvű általános iskola tanulóinak 
fellépése gazdagította.
Pártosfalva és Magyarszombatfa la-
kosai az ételkészítés során, munka-
megosztással is bizonyították kitűnő 
kapcsolataikat. A pártosfalviak szé-
kelygulyást, magyar barátaik pedig 
roston sült finomságokat készítettek.   
Finom ételek mellett, jó társaság-
ban, az esti órákig élvezték egymás 
barátságát. 

Kellemes karácsonyi 
ünnepeket és 
eredményekben gazdag 
új esztendőt kíván a
Moravske Toplice Községi 
MNÖK Tanácsa.

Prijetne božične praznike  
ter uspehov polno novo 
leto Vam želi
Svet MNSS Občine 
Moravske Toplice.

Članom društva, zunanjim 
sodelavcem in partnerjem 
ter podpornikom se v 
imenu upravnega odbora 
in v svojem osebnem imenu 
zahvaljujem za uspešno 
sodelovanje v letu, ki se 
izteka, in želim zadovoljno  
ter uspešno leto 2019.

Ludvik Sočič, 
predsednik Društva upokojencev 
Moravske Toplice
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Fokovski piknik
Prostovoljno gasilsko društvo Fokovci in svet 
KS Fokovci sta tudi letos organizirali piknik za 
vaščane vasi Fokovci. 
Na piknik so bili vabljeni vsi vaščani vasi Fokovci in člani ga-
silskega društva. Piknik je bil organiziran na podlagi sklepa 
sveta KS, saj so Fokovci tudi letos zasedli prvo mesto na va-
ških igrah Občine Moravske Toplice. 
Piknika, ki je potekal v nedeljo, 21. oktobra, pri gasilskem 
domu Fokovci od 11. ure naprej, se je udeležilo 79 vaščanov 
vasi Fokovci in okrog 20 ostalih gostov. Obiskovalcem je bila 
brezplačno ponujena šunka (ostala od lanskih kolin), pečeni 

kostanji, specialitete z žara g. Roberta Lainščeka, langaš in 
odličen bograč, katerega so kuhale 4 ekipe v kotličku. Pri-
sotni so se lahko posladkali tudi s pecivom, ki so ga spekle 
pridne gospodinje in naša slaščičarka Majda, ter z raznim 
sadjem in drugimi jesenskimi dobrotami. Prijetno druženje 
je trajalo do poznih popoldanskih ur.
Stanislav Gorčan

Konec jeseni so se v Fokovcih družili na vaškem pikniku.

30. »rojstni dan« filovskih pevk.

V Kančevcih so uživali v jesenskih dobrotah.

Filovske pevke praznovale  
30. obletnico
V Filovcih je bilo v nedeljo, 21. oktobra, zelo 
živahno in veselo, saj so pevke iz Filovcev 
praznovale svojo 30-letnico. 
Kulturnega programa se je udeležilo lepo število povablje-
nih, med drugim tudi župan občine g. Alojz Glavač, g. Ludvik 
Sočič ter ga. Violeta Bertalanič. Za popestritev programa so 
poskrbeli glasbeni gostje Ansambel Aktual, skupina mladih 
glasbenikov, ki prihajajo iz Občine Moravske Toplice. Naj-
večji aplavz so požele zagotovo domače Filovske pevke, ki 
so prav tako nastopile na dogodku sebi v čast. Program so 
še dodatno popestrili gostje iz občine Lukovica s petjem ter 
dramskim prizorom. Zapeli so tudi Renkovski pevci, za plesni 
vložek pa je poskrbela folklorna skupina iz Bogojine. Vodja 
pevk Marija Vegi in predsednica KTD Filovci Andreja Trajbarič 
sta skupaj podelili zahvale gostom. Tudi same so bile delež-
ne velike zahvale za vsa ta dolga leta delovanja, z dobrimi 
željami, da bi še naprej tako pele kot do sedaj. Pevke so med 
nastopi ogromno pele, spoznale mnogo ljudi, se trudile, da 
je vsako petje bilo iz srca in z ljubeznijo, kot pravijo tudi 

same. Za sabo imajo že nešteto nastopov na domačih pri-
reditvah ter po različnih drugih krajih, tudi v drugih državah. 
Tako že trideset let Filovske pevke skupaj pojejo, se družijo 
in s svojim glasom obogatijo vsako prireditev v domači vasi 
Filovci, vaščani pa so jih vedno znova veseli. Obletnica se je 
zaključila s torto in družabno-zabavnim programom, ki ga 
je zaključil Duo Jošt. 
Marina Benkovič

Kostanjev piknik v Kančevcih
KS Kančevci je v nedeljo, 21. oktobra, za 
vaščanke in vaščane pripravila kostanjev piknik. 
Najbolj pridni vaščani so najprej pobarvali betonski 
podstavek zvonika, nato je sledil piknik, ki je bil tako kot 
vedno dobro obiskan, saj je prireditev v vasi malo, vaščani 
pa med sabo dobro sodelujejo. Poleg kostanjev na pikniku 
niso manjkali čevapčiči in sladke dobrote. Veliko zanimanja 
je bilo tudi za biljard.
Aleš Podlesek



Lipnica 161   |   23

Utrip občank in občanov

Dan odprtih vrat PGD Martjanci 
V soboto, 20. oktobra, je v Martjancih potekal dan 
odprtih vrat domačega gasilskega društva.
Martjanski gasilci so ob dnevu odprtih vrat predsta-
vili dve zelo pomembni pridobitvi njihovega društva: 
novo motorno brizgalno Ziegler in prenovljene prosto-
re nad garažo gasilskega društva, ki so dolgo samevali. 
Zbrane sta najprej pozdravila predsednik PGD Martjan-
ci Rolando Zakšek in poveljnik Bojan Horvat. Predsednik 
društva se je sovaščanom in sponzorjem zahvalil za pomoč 
pri zbiranju sredstev za motorno brizgalno. Predsednik in 
poveljnik PGD Martjanci sta nato prerezala slavnostni trak 
in zbrani so si lahko prvič ogledali popolnoma nove pro-
store martjanskih gasilcev. Ti prostori društvu predstavljajo 

Spominski dan Flórisa Kühárja
Madžarska narodna samoupravna skupnost Občine Mora-
vske Toplice je v nedeljo, 11. novembra, v  spomin na Flórisa 

Po sveti maši je sledilo polaganje vencev./A szentmisét koszorúzás követte.

Predsednik in poveljnik PGD Martjanci sta prerezala slavnostni trak pred 
novimi prostori.

veliko pridobitev, saj do sedaj niso imeli svojih prostorov 
za sestanke, občne zbore, tečaje za otroke in podobno.  
Sledilo je prijetno sobotno popoldansko druženje.  
Janja Adanič Vratarič

Kühár Flóris emléknap
Moravske Toplice Község Magyar Nemzeti Önigazgatási 
Közössége november 11-én, vasárnap, a pártosfalvi katoli-

Kühárja, benediktinskega me-
niha, rojenega v Prosenjakov-
cih, ob 75-letnici njegove smrti 
priredila spominsko slovesnost, 
ki se je odvijala pri katoliški ka-
pelici v Prosenjakovcih.
Slovesnost se je začela s sveto 
mašo, nato pa so predstavniki 
MNSS Občine Moravske Topli-
ce, sorodstvo ter lokalni pred-
stavniki položili vence pred 
spominsko obeležje.
Sonja Vöröš

kus kápolnánál szervezett 
alkalmi rendezvénnyel 
emlékezett meg a pártos-
falvi születésű Kühár Flóris 
bencés szerzetes 75. évfor-
dulójáról. 
Az ünnepi megemlékezés 
szentmisével kezdődött, 
majd a Moravske Toplice 
Község MNÖK képviselői, a 
rokonság és a helyi képvi-
selők koszorúkat helyeztek 
el a szobornál.

Staro leto že od nas odhaja,
nam novo roko podaja.
Energije nove nam bo vlilo,
čar življenja znova nam odkrilo.

LEPE BOŽIČNE PRAZNIKE IN  
USPEŠNO NOVO LETO 2019
  vam želi Gasilska zveza Moravske Toplice, 

Občinska športna zveza in 
Štab civilne zaščite OMT.
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V Martjancih še ribnik
Z zgraditvijo ribnika na doslej degradiranem 
območju na severovzhodu lepo urejenega 
Športno rekreacijskega centra (ŠRC) je le-ta dobil 
zaokroženo podobo in se zagotovo uvršča med 
najlepše in najbolj raznovrstne tovrstne površine 
v državi. 
Kot je bilo poudarjeno s strani predsednika KS Martjanci 
Sebastjana Gornjeca na priložnostni predstavitvi projekta 
oz. operacije Ureditev naravnega habitata »Ribnjek«, je bila 
prijavitelj operacije martjanska krajevna skupnost. In sicer 
je uspela na razpisu LAS Goričko 2020, ki se je nanašal na 
ukrep Biotska raznovrstnost in varovanja okolja z zagotavlja-
njem kakovostne interpretacije naravne in kulturne dediščine 
ter dejavnosti izobraževanja/osveščanja. Skupna vrednost 
projekta presega 33 tisoč evrov, od tega so jih nekaj čez 18 
tisočakov dobili na razpisu. 0,56 hektarja veliko območje, 
kolikor obsega lično urejen ribnik z okolico, so v okviru ope-
racije najprej odkupili od petih lastnikov zemljišč, ki v njih 
niso videli koristi za urejanje. Sledila so vzdrževalna dela, tem 
izkop ribnika z ureditvijo brežine in njenega dna z otočkom, 
na katerem že od prej raste drevo. Okrog robnika je speljana 
krožna utrjena pot, ki vodi tudi čez dva lesena mostička. 
Projekt je šolski primer dobrega sodelovanja tudi drugih 
partnerjev iz kraja – domačega Turističnega društva Martin 
in domačega podjetja Storitve Rogač, Matija Rogač s.p., pa 
tudi matične občine Moravske Toplice. 

Dvodnevna razstava vezenin
Rokodelsko društvo „Vrtnica“ iz 
Prosenjakovcev je že enajstič pripravilo 
dvodnevno razstavo vezenin. 
Članice smo razstavile izdelke, ki smo jih izvezle v zadnjem 
letu. Različne tehnike vezenja, «hetiš», «rešilje», «madeira», 
pričarajo čudovite izdelke spretnih rok vezilj. Z odhodom 
gospe Margite je društvo prevzela gospa Zinka Nemec, ki 

Cilj projekta »Ribnjek« je prispevati k ohranjanju naravnih habitatov in 
vzpostavljanju pogojev za biotsko raznovrstnost ter trajnostni razvoj 
območja LAS Goričko v povezavi s kulturno dediščino.

Trak na poti do »ribnjeka« so simbolično prerezali (od leve): Alojz Glavač, 
Sebastjan Gornjec, Matija Rogač in Irena Nemeš, predsednica TD Martin. 

Kot pravijo nosilci projekta, bo skozi vse letne čase »… za-
nimivo opazovati rastline in živali, ki bodo človeku v tem 
idilično urejenem kotičku (k)raja začele delati družbo«.
Geza Grabar

Kétnapos kézimunka kiállítás 
A pártosfalvi „Rózsa” Kézműves Egyesület már 
tizenegyedik alkalommal szervezte meg a 
kétnapos kézimunka kiállítást. 
A tagok az utóbbi egy évben készített hímzéseket mutatták 
meg a közönségnek. Az ügyes kezű hímző asszonyok hetési, 
Richelieu vagy magyarosan riseliő és madeira technikával 
hímezték csodálatos termékeiket. Margit asszony távozását 

Nekatere članice društva ob čudovitih vezeninah./ Néhányan az 
egyesületi tagok közül a csodálatos hímzésekkel.

se trudi, da bi se dediščina 
vezenja nadaljevala. V krat-
kem kulturnem programu 
sta sodelovali tudi učenki 
Dvojezične osnovne šole 
Prosenjakovci. 
Članice rokodelskega druš-
tva »Vrtnica« vam želimo 
vesele božične praznike 
in srečno, zadovoljno leto 
2019.

Metka Vogrinec

követően Nemec Zinka vette 
át a hímző szakkör szakmai 
vezetését, aki szintén szívén vi-
seli a hímzés hagyományának 
ápolását. Az alkalmi kultúrmű-
sorban a pártosfalvi kétnyelvű 
általános iskola tanulói szere-
peltek. 
A „Rózsa” Kézműves Egyesület 
tagjai mindenkinek örömte-
li karácsonyi ünnepeket, és 
boldog 2019-es esztendőt 
kívánnak.
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Š-T-R-K društvo Mlaj Mlajtinci 
Š-T-R-K društvo Mlaj Mlajtinci je bilo 
ustanovljeno marca letošnjega leta.  
Čeprav je društvo »staro« le nekaj mesecev, 
z dogodki in prireditvami bistveno prispeva 
k pestrejšemu življenju v domačem kraju ter 
bližnji in daljni okolici. O njegovem delovanju 
smo se pogovarjali s predsednico društva 
Martino Bauman.

Od kod ideja za ustanovitev društva?
Želja po ustanovitvi društva je tlela že kar nekaj časa. 
Predvsem zato, ker smo v preteklosti v lastni režiji z otroki 
in somišljeniki iz Mlajtincev in Lukačevcev večkrat pripravili 
kakšen dogodek. Tako smo na primer organizirali aerorobiko, 
imeli zimske delavnice, čarovniški piknik, poletno druženje 
vaščanov ... Vsi dogodki, ki smo jih organizirali v preteklosti, 
so bili zelo dobro obiskani in pohvaljeni. Ker pa je vsak dogo-
dek povezan tudi z nekimi stroški, smo se odločili, da ustano-
vimo društvo in s tem tudi lažje pridobimo sredstva za naše 
delovanje. Zato smo letos marca skupaj s tremi somišljeniki 
ustanovili Š-T-R-K društvo Mlaj Mlajtinci, predsednica sem 
Martina Bauman. Imam predvsem veliko idej in vizijo za na-
daljevanje uspešnega dela in projektov. Trenutno imamo v 
društvu včlanjenih okoli 60 članov. Društvo je prisotno tudi 
na facebook strani Mlaj Mlajtinci, kjer so javno objavljena 
obvestilo o dogodkih.

Kakšno je vaše poslanstvo?
Kot je že iz samega imena društva Š-T-R-K razvidno, naše dru-
štvo deluje na področju športa, turizma, rekreacije in kulture. 
Predvsem želimo povezati starejšo generacijo z mlajšo, da eni 
drugim predstavijo znanja iz njihovega časa. Kljub temu da 
ne delujemo uradno niti še eno leto, smo izpeljali že kar nekaj 
uspešnih projektov. Konec poletja smo pripravili družabno 
tekmovanje  vaščanov s piknikom Adijo počitnice, pripra-
vili smo jesenske ustvarjalne delavnice, kjer smo ustvarjali 

ličnimi glasbenimi deli, tako pevskimi kot instrumentalnimi, 
za predstavitev starejšim vaščanom ter ob božičnem delu 
prižiganja lučk v Mlajtincih in jaslicah v Lukačevcih. Skratka 
delamo na tem, da se družimo med sabo, skupaj ustvarja-
mo in predvsem povezujemo. Veseli nas, da so se na razne 
dogodke odzvali tudi iz sosednjih vasi, kar dejansko kaže, da 
smo na dobri poti, poti medsebojnega povezovanja.

Kaj pa načrti za prihodnost?
V prihodnje želimo izpeljati še nekaj zastavljenih projektov. 
Npr. Gibajte se z nami, kjer želimo z bolj sproščenim giba-
njem poleg športno aktivnih privabiti še predvsem starejše 
in težko gibljive. Potem je tudi želja, da turistom, ki se spre-
hajajo po poljskih poteh med Mlajtinci in M. Toplicami, ne-
kako z informacijskimi tablami podamo informacije o kraju 
samem in ponudbi, ki se jo da dobiti v sami vasi. Skratka, idej 
je veliko, upajmo, da tudi želja med člani društva nekako ne 
zbledi, da se v čim večji meri odzivajo na naša vabila na same 
dogodke. Kajti velika mera uspešnosti teh projektov je odvi-
sna od prostovoljne pomoči predvsem nekaterih članov, ki 
vedno priskočijo na pomoč. Tako da v prihodnje lahko upa-
mo tudi na kakšne donacije, saj vemo, da jih bomo z dobro 
zastavljenim delom in izpeljanimi projekti tudi upravičili.

Janja Adanič Vratarič

Vodji v društvu Martina in Anja sta se udeležili animacijskega treninga v sklopu programa medsebojnega 
sodelovanja Interreg Madžarska-Slovenija.

Čaroben dan.
otroci skupaj z starši. Z izdelki 
iz jesenskih delavnic smo nato 
okrasili obe avtobusni postaji 
v vasi. Potem smo uspešno 
izvedli Čaroben dan, kjer smo 
tekmovali v teku z metlami, 
imeli porisave obrazov in s 
pravljico predstavili otrokom 
pomen čarovništva v Sloveniji 
nekoč in danes. Trenutno se en 
del skupine pripravlja na gle-
dališko izvedbo igrice Mojca 
Pokrajculja. Igro izvajajo otroci, 
stari od 7 do 15 let, in je bila že 
predstavljena občinstvu. Drugi 
del skupine se pripravlja z raz-
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Plečnikova župnijska cerkev 
Gospodovega vnebohoda v 
Bogojini poslej še lepša 
Župnijska cerkev Gospodovega vnebohoda v 
Bogojini je v letu 2018 dobila novo podobo. 
V letošnjem letu je bila namreč zunaj na novo 
pobeljena. 
Na zahvalno nedeljo, 4. novembra, je bilo v župniji Bogojina še 
posebej slovesno, kajti zaključila so se obsežena dela pri obnovi 
cerkve, župnišča, križa iz 18. stoletja, cerkev pa je dobila  nova 
lesena stranska vrata. Vsa dela so potekala pod nadzorom Za-
voda za spomeniško varstvo Maribor, ki so bili ves čas obnove 
prisotni. Dela so potekala dobra dva meseca, kajti za župnijo 
in za vernike je bil to velik finančni zalogaj, pri čemer so ver-
niki večji del sredstev prispevali z nabirkami in prostovoljnimi 
prispevki. Pred slovesno sveto mašo je od župnišča v cerkev 
potekala procesija, v kateri so bili ministranti, plesalci KUD Jožef 
Košič Bogojina v narodnih nošah, gasilci, ključarji in svečarji ter 
župnik in škof. Verniki iz Filovcev, Strehovcev, Ivancev, Bukovni-
ce in Bogojine so pred oltar prinesli maketo cerkve in lončene 
posode, ki so značilne za Plečnikovo cerkev. Slovesno sveto 
mašo ob zahvalni nedelji in ob zaključku obsežnih del v župniji 
je v Plečnikovi cerkvi daroval murskosoboški škof ordinarij msgr. 

dr. Peter Štumpf ob somaševanju domačega župnika župnije 
Bogojina dr. Stanislava Zvera. Mašo sta s cerkvenim petjem po-
pestrila župnijski cerkveni pevski zbor Ignac Maučec in skupina 
Talita. Škof se je v pridigi zahvalil vernikom, da so se lotili obse-
žnih del, ki so zahtevala veliko odrekanj in denarja, dejal je, da 
je cerkev v Bogojini ena najlepših v Sloveniji. Obsežna dela na 
pročelju cerkve, župnišča in križa je opravilo pleskarstvo Kranjec 
iz Murske Sobote, nova lesena vrata pa je naredil mojster Jože 
Petek iz Bogojine. Po maši so domačini vse navzoče vernike 
pred cerkvijo pogostili z domačimi dobrotami in pijačo. 

Jože Žerdin 

Razstava v soboški galeriji: 
FRANC MESARIČ. Slike 1980-2018 
V začetku novembra sta dr. Robert Inhof, 
direktor Galerije Murska Sobota, in kritik 
Aleksander Bassin odprla razstavo slik, ki jih je 
Franc Mesarič ustvaril po letu 1980. 
Slikar je na pomursko in slovensko likovno sceno stopil prej, 
na koncu 60. let 20. stoletja, in že zgodaj (kot član skupine 
DHLM) uveljavil izrazito osebni likovni zapis. Likovna zgo-
dovina je posebno pozornost namenila njegovemu hiper-
realističnemu slogu – upodabljal je sodobne mestne lokale 
in poudaril brezdušnost arhitektonskih ambientov, ki ob 
njegovih barvnih kompozicijah dosegajo učinek duhovne 
izpraznjenosti, celo srhljivosti.
»Leta 1980 začne Mesarič svoj tašistični cikel Bršljanov, ki se 
razvijejo v interierje slikarjevega ateljeja. Temu obdobju so 
sledila različna raziskovanja asemblaža in nato geometrijskih 
abstrakcij, ki proti koncu 20. stoletja najdejo svoji umiritev 
v ritmih ravnic,« je zapisal dr. Inhof, ki je razstavo ob slikar-
jevi 80-letnici postavil skupaj z avtorjem. Galerist je posebej 
opozoril na slikarjev opus v tem stoletju – na cikel Kopalci 
(kopalci ne uživajo blagodati vode, ampak odhajajo v njeno 
neprijazno naročje), zlasti pa na najnovejše slike, v katerih 
umetnostni zgodovinar razbira svet, ki je postal »za avtorja 
povsem tuj in nezmožen razumevanja«.

Slikar Franc Mesarič je bil vrsto let tudi naš sodelavec: za Li-
pnico je prispeval zajedljive karikature, oblikoval je vrsto mo-
nografij in publikacij, ki jih je izdala Občina Moravske Toplice, 
sodeloval pa je tudi na likovnih kolonijah, ki jih v Moravskih 
Toplicah že četrt stoletja organizirata Društvo Primož Trubar 
in Občina Moravske Toplice.

Ludvik Sočič

Župnija Bogojina je bogatejša za zunanjo obnovo cerkve, župnišča in križa. 

Franc Mesarič: Jaz, 1984, akril, platno.
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Pestro dogajanje na vzletišču 
»Marič« v Noršincih
Vsako leto modelarski klub Pomurje iz Murske 
Sobote organizira modelarski tabor za mlade 
modelarje iz celotne Slovenije. 
V njihovem učnem programu o izdelavi in vodenju letalskih 
modelov in raket je tudi ogled in spoznavanje letenja z ul-
tra lahkimi letalnimi napravami, to je manjšega športnega 
letala, motornega zmaja, letenja s toplozračnim balonom in 
helikopterja. Vsa predstavljena zračna plovila lahko vzletajo 
in pristajajo na registriranem vzletišču v Noršincih, katero je 
v neposredni bližini Moravskih Toplic.

Ob predstavitvi omenjenih plovil je mlade »korajžne« mo-
delarje pilot Feri z motornim zmajem popeljal na krajši pa-
noramski polet okrog Moravskih Toplic in M. Sobote ter jih 
navdušil – krstil z znanim pilotskim navdihom, ki pravi, če si 
kdaj okusil leteti, boš vedno hodil z očmi, obrnjenimi v nebo.
Petra Marič

Navdušeni nad letenjem.

Glasbena skupina Kontrabant./ A Kontrabant zenekar. 

Taktična požarna vaja na kmetiji Berden.

Požarna vaja v Filovcih
Taktična požarna vaja prostovoljnih gasilskih 
društev sektorja Bogojina je letos potekala v 
Filovcih na kmetiji Berden. 
Vaja je bila napovedana na dan 21. oktober 2018, na njej je 
sodelovalo 35 prostovoljnih gasilcev operativcev društev 
Bogojina, Bukovnica, Filovci, Ivanci, Kobilje in Vučja Gomila. 
Predpostavka je bila požar na nakladalniku zrnja v skladiščni 
hali zrnja med nakladom. Vaja je bila uspešno izvedena.
Mesec oktober, mesec požarne varnosti, v tem obdobju pri-
nese kar nekaj dodatnih aktivnosti prostovoljnih gasilskih 
društev. Njihov namen je osveščanje ljudi o varstvu pred 
požari in pravilnem odzivu ob požaru. Poseben poudarek pa 

je namenjen tudi dodatnemu usposabljanju gasilcev, upo-
rabi opreme, odzivnosti in sami komunikaciji na intervenciji.
Mojca Ivanič

Koncert glasbene skupine  
Kontrabant
Madžarska narodna samoupravna skupnost 
Občine Moravske Toplice je 23. novembra v 
prosenjakovskem vaškem domu organizirala 
koncert glasbene skupine Kontrabant, na 
katerem so ob dobri glasbi uživali udeleženci 
vseh starostnih skupin, tudi tisti najmlajši.

A Kontrabant zenekar 
koncertje 
Moravske Toplice Község Magyar Nemzeti 
Önigazgatási Közössége november 23-án, a 
pártosfalvi faluotthonban megszervezte a 
Kontrabant együttes koncertjét, amelynek 
közönsége, a legkisebbektől a legnagyobbakig, 
élvezte a jó zenét és a hangulatot. 

Kontrabant je s svojimi uspe-
šnicami, npr. Regrat u salat, 
Prekmurje moje Prekmurje 
itn., pustil pečat v srcih občin-
stva, kakor je to  že pustil v slo-
venskem prostoru s številnimi 
albumi in uspešnicami. Orga-
nizatorji so bili nad glasbeno 
skupino zelo navdušeni, zato 
mogoče že razmišljajo o kaki 
poletni različici koncerta …
MNSS

Sikerszámaival, mint példá-
ul a Regrat u salat, a Mura-
vidék-Muravidék és számos 
más zeneszámaival belopta 
magát a közönség szívébe. 
A zenekar előadásával a szer-
vezők is rendkívül elégedet-
tek voltak, így talán már egy 
nyári koncert gondolatával is 
szemezgetnek… 
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Jubilejni dvojni rojstni dan v Ivancih 

Sodelavci urgentnega centra 
iz Murske Sobote pomagali v 
dobrodelni akciji v Filovcih 
Po obsežnem požaru gospodarskega poslopja 
avgusta letos v Filovcih je v soboto,  
24. novembra, v bližnjem gozdu nedaleč od 
domačije potekala tradicionalna dobrodelna 
delovna akcija sodelavcev urgentnega centra iz 
Murske Sobote. 
Kot je povedala vodja akcije mag. Marija Zrim, glavna sestra 
urgentnega centra v Murski Soboti,  s sodelavci vsako leto 
v predprazničnem času  pripravijo določeno dobrodelno 
akcijo. Urgentni center obratuje tretje leto, tako da je letošnja 
delovna akcija prav tako tretja in se tradicionalno nadaljuje. 
Vedno izberejo nekoga iz lokalnega okolja, ki rabi pomoč 
ali je v stiski. Letos so se tako odločili za gospoda Ošlaja iz 
Filovcev, saj v času akcije še ni imel spravljenih drv za kurja-

Dvojčici iz Ivancev sta praznovali 90. rojstni dan.

Dobrodelna akcija v Filovcih.

Prireditve, ki obuja star ljudski običaj, se je udeležilo veliko število ljudi 
različnih generacij.

V Ivancih se je konec septembra zgodil prav 
poseben rojstni dan.
Sestri dvojčici Marta Nežič in Terezija Dravec sta se rodili 25. 
septembra davnega leta 1928, tako da sta letos skupaj pra-
znovali častitljivih devetdeset let! Čeprav jima življenje ni 
prizanašalo, imata velik privilegij, da sta si lahko v življenju 
skozi vsa ta leta stali ob strani. Ob njunem jubileju sta ju 
obiskala in jima čestitala tudi župan občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač in predsednik KS Ivanci Alojz Trplan. Čestitke 
tudi iz uredništva Lipnice!

Janja Adanič Vratarič

vo. Zrimova je o dobrodelni akciji povedala: »Včasih lahko 
z malo pozornosti in dela ter ne nujno velikim denarnim 
prispevkom doprinesemo k reševanju problemov v okolici, 
kar pa nekomu v stiski pomeni ogromno.«
Tine Franko

Lüjpanje tikvinoga semena v 
Vučji Gomili
Tudi letos je v vaško-gasilskem domu v Vučji 
Gomili potekala prireditev, ki nas je spomnila na 
tradicionalno zimsko opravilo.
V Vučji Gomili so v polni dvorani vaško-gasilskega doma 
v soboto, 24. novembra, »lüpali tikvino seme« in uživali v 
bogatem kulturnem programu. Večer so zbranim tako po-
pestrili otroci z deklamacijami: Nika ter sestrici Živa in Žana, 
otroci s pesmicami: Denisa, Živa, bratca Jakob in Maks z 
glasbenim nastopom s kitaro,  otroški pevski zbor Grlice OŠ 
Fokovci, družina Velner: Neža (glas), Blaž (klaviature) in oče 
Boris (harmonika) ter prekmurska etno glasbena skupina 
Gorički Klantoši. Ob bogatem kulturnem programu so se 
zbrani okrepčali z dobrotami, ki so jih pripravili domačini. 

Še posebej razveseljivo pa je dejstvo, da se je na prireditvi 
zbralo ogromno otrok in mladih, kar je zagotovo dobra po-
potnica za prihodnost.
Janja Adanič Vratarič
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Podelitev so popestrili nastopi najmlajših.

Najboljšim pridelovalcem bučnega olja so podelili priznanja. 

Starejši občani Fokovcev na izletu.

Podelitev priznanj 
krvodajalcem in krvodajalkam
V Vivatu je v mesecu novembru potekala 
podelitev priznanj krvodajalkam in 
krvodajalcem iz občine Moravske Toplice. 
Na slovesnosti so pod okriljem Rdečega križa podelili zahva-
le in priznanja tistim, ki so prostovoljno darovali kri več kot 
dvajsetkrat. Občina Moravske Toplice je sicer v zadnjih desetih 
letih imela približno tristo aktivnih krvodajalcev in se s tem 
uvrstila med slovensko povprečje. V naši občini je kar petintri-
deset darovalcev kri darovalo vsaj dvajsetkrat. Takoj za njimi je 
enaindvajset krvodajalk in krvodajalcev, ki so kri darovali tri-
desetkrat, ter sedemnajst takih, ki so kri darovali štiridesetkrat. 
Imamo tudi devet takih, ki so kri darovali petdesetkrat, in dva 
posameznika, ki sta kri darovala šestdesetkrat. Še dva sta kri da-
rovala vsaj sedemdesetkrat in trije so bili taki, ki so kri darovali 
osemdesetkrat. Več kot stokrat pa so bili nesebični darovalci 

nekateri posebni posamezniki, ki so že prej prejeli zahvalne 
plakete, na podelitvi pa so prejeli še posebna priznanja s strani 
Rdečega križa. Med temi prejemniki so bili: Geza Bencik, Avgust 
Klar, Jože Sep, Slavko Šavel, Avgust Klar, Bela Železen in Ivan 
Žerdin. Med ženskami, ki v osnovi redkeje darujejo kri že zaradi 
materinstva, pa je rekorderka Ana Jambrovič iz Filovcev, ki je kri 
darovala sedeminšestdesetkrat. Podelitev priznanj so  dodatno 
popestrili najmlajši s svojimi nastopi ter plesalki plesne šole 
Zeko, ki sta navdušili s plesnima točkama. 
Marina Benkovič

Utrip občank in občanov

Zlato priznanje za pridelovalca bučnega olja  
Roberta Sambta iz Lukačevcev
V organizaciji Društva kmečkih žena Klas 
Bodonci, Društva Diši po Prekmurju in Kmetijsko 
gozdarskega zavoda Murska Sobota je v 
gasilskem domu v Bodoncih potekalo šestnajsto 
ocenjevanje bučnega olja. 
Letos je komisija ocenila osem vzorcev bučnega olja, ki je bilo 
ocenjeno na osnovi kompleksne senzoričnosti in analize s točk-
ovnim sistemom od 1 do 7 točk. Med prejemnike zlatih priznanj 
se je z oceno 34 točk uvrstil tudi Robert Sambt iz Lukačevcev. 
Čestitamo! 
Jože Žerdin

Izlet starejših občanov Fokovcev
Svet KS Fokovci je tudi letos opravil pomembno 
dejanje za svoje starejše sovaščane stare nad 70 
let, katerih je v Fokovcih 26. 
Vse starejše smo obiskali na njihovem domu, ženske smo 
obdarili z bombonjero, moške pa s steklenico vina. Vse smo 
tudi povabili na izlet.
Letos se je 11 starejših iz Fokovcev odpravilo v Prlekijo na 
obisk k nekdanjemu sovaščanu Gezi Počiču. Najprej smo si 
ogledali mlin v Precetincih in nato Gajševsko jezero. Ustavili 
smo se tudi na domačiji nekdanjega sovaščana v Grabah pri 
Ljutomeru. Prevoz je organiziralo PGD Fokovci. Že lansko 
leto smo opozorili vodstvo občine, da je srečanje starejših 
sovaščanov potrebno organizirati v obdobju, ko je še toplo 
in se jih lahko več udeleži srečanja ali izleta. Upam, da bomo 
naslednje leto spet opravili zanimivo srečanje.
Stanislav Gorčan, predsednik sveta KS Fokovci
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Gasilski veterani in veteranke že 17.   
PGD Fokovci je bilo gostitelj tokratnega srečanje.  
Iz večine od 27 društev iz občine Moravske 
Toplice in enega iz občine Kobilje, ki je tudi 
članica naše zveze, se je letnega družabnega 
srečanja udeležilo okrog 150 njih. 
Uvodoma je zbrane pozdravil in jih z nekaj skeči razvese-
lil domači predsednik Stanko Gorčan; o vlogi in pomenu 
spoštovanja gasilske zgodovine in tradicije, katerega najpo-
membnejši sestavni del v slehernih društvih so prav starejši 
gasilci in gasilke, pa je v nadaljevanju spregovoril predsednik 
GZ Moravske Toplice Dušan Grof. 
Pred vselej zanimivim družabnim delom, ki z obujanjem 
spominov na čas, ko so bili sedanji veterani in veteranke 
aktivni v gasilskih vrstah na operativnem in organizacijskem 
področju, dobiva tudi lepo sporočilno vrednost, je vodstvo 
GZ Moravske Toplice – ob predsedniku še poveljnik Štefan 
Cmor in podpredsednik Jože Lipaj, novim v teh vrstah tra-
dicionalno podelilo plakete gasilskega veterana. Ta pogoj je 
letos izpolnilo 18 gasilcev in ena gasilka.  

Novi gasilski veterani so tako z letošnjim letom postali: Šte-
fan Gorčan (PGD Bogojina), Jožef Puhan (PGD Bukovnica), 
Zdenko Hari in Štefan Kučan (oba PGD Fokovci), Štefan 
Cuk, Anton Horvat in Janez Zadravec (vsi PGD Ivanci, Franc 
Čahuk (PGD Ivanovci), Štefan Kardoš in Ludvik Mikola (oba 
PGD Kančevci), Štefan Pintarič (PGD Martjanci), Jože Horvat 
(PGD Mlajtinci), Jožef Erniša (PGD Moravci), Franc Kočiš (PGD 
Ratkovci), Karel Norčič (PGD Sebeborci), Drago Novak (PGD 
Selo) ter Anton Benko in Viljem Fujs (oba PGD Tešanovci).  
Med ženskami pa je edina veteranka v letošnjem letu pos-
tala Helena Rogač. Novim iz veteranskih vrst je čestital tudi 
župan Alojz Glavač, domače društvo pa je ob tej priložnosti 
najstarejšim članom podelilo še značke za dolgoletno delo. 
Geza Grabar
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Veterani naše gasilske zveze.

Miklavžev pohod v Selu.

Članice Gasilske zveze Moravske Toplice.

5. srečanje gasilskih članic 
Čeprav se številčno ne morejo primerjati z 
veterani, saj je skupaj gasilskih članic nekaj čez 
sto, so v 12 društvih, v katerih uradno delujejo 
v okviru tekmovalnih enot, članice pa imajo v 
svojih vrstah praktično v vseh društvih, njihov 
pomemben in nezamenljiv člen. 
V pozdravnih nagovorih so jih pozdravili Patricija Bukovec, 
pri GZ Moravske Toplice predsednica komisije za članice, 
predsednik in poveljnik zveze Dušan Grof in Štefan Cmor ter 
domači predsednik Zlatko Balajc. Izrečenih je bilo kar nekaj 
pohval na njihov račun, saj tako kot doma tudi v marsikaterih 
gasilskih društvih na organizacijskem področju podpirajo 
vsaj tri vogale. Zato je pomembno, da se v društvih tega 
zavedajo. Pa tudi, je pomenljivo dejal Grof, so gasilske vrste 
lepše tudi zaradi njih. Pred družabnim delom so tradicio-
nalno prisluhnile strokovnemu predavanju. Letos je Marko 

Ružič iz PGD Murska Sobota govoril o tehničnem reševanju. 
Ob Micki iz Lukačevcev sta v formalnem delu nastopila tudi 
domača harmonikarja Niko Car in Gašpar Marič.  
Geza Grabar

13. tradicionalni Miklavžev pohod
NK Rotunda iz Sela je bil v nedeljo, 2. 
decembra 2018, prireditelj 13. tradicionalnega 
Miklavževega pohoda. 
Lepo vreme je pritegnilo več kot 60 pohodnikov iz cele Slo-
venije, ki so na 12-kilometrski poti lahko spoznavali lepote 
tega dela naše občine in se tudi okrepčali  z dobrotami z 
naših kmetij. Mnogi med njimi so na koncu pohoda izjavili: 
se vidimo naslednje leto!
Drago Balajc
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D R U Š T V O  U P O K O J E N C E V  M O R A V S K E  T O P L I C E
Kvartet pevcev ljudskih pesmi. Že v zadnjem zapisu sem 
opozoril na odmevne nastope vokalnega kvarteta, ki deluje 
pri društvu. Pevcem ansambla Zvonček (Marjeti in Štefanu 
Maučec, Nadi Temlin) se pridruži trobentač Štefan Vogrin. 
Junija so se odzvali vabilu Javnega sklada za kulturne dejavnosti 
in nastopili na regijski reviji Pevci nam pojejo, godci nam godejo 
v Melincih, kjer jih je strokovna ocenjevalka odbrala za nastop 
na območnem srečanju v Šentilju. Priznam, z neprikritim ev-
foričnim zanosom sem sprejel sporočilo, da so izbrani tudi na 
zaključno srečanje v Kopru. Tam je v novembru nastopilo 12 
skrbno izbranih vokalnih in instrumentalnih skupin iz vse Slo-
venije. Naš kvartet je edina skupina, ki deluje v okviru upoko-
jenskega društva. Odpeli so dve priredbi ljudskih pesmi: Nede 
mi več rasla in Dobro jutro, Micka moja. Čestitam, imenitni pevci!

Hiperaktivni športniki. Za nami je jesenska sezona, natrpana s 
tekmami upokojenskih ekip na turnirjih in v ligaški konkurenci.  
Sredi novembra so šahisti in igralke ter igralci pikada nasto-
pili na tradicionalnem tekmovanju v Radencih. Ženska ekipa 
DU Moravske Toplice v sestavi Martina Lihtenvalner, Jožica 
Moravec, Irena Janža, Jolanka Janjić in Marta Stepanovič je v 

Utrip občank in občanov

Nov frizerski studio v Andrejcih. 

Prižiganje lučk na smreki in adventnem vencu v Mlajtincih. Otroci so zapeli 
in zaigrali nekaj pesmi, nato pa je sledilo druženje. V bogojinskem vrtcu so se pripravljali na dobrodelni bazar (foto: Ema Raus). 

konkurenci sedmih ekip osvojila prvo mesto z 2.347 zadetki. 
Martina Lihtenvalner je s 621 zadetki zasedla tretje mesto med 
posameznicami. Moška ekipa je osvojila dve tretji mesti: tretji 
so bili v ekipni konkurenci (2.378 zadetkov), tretje mesto je pri-
padlo tudi Ludviku Kranjcu med posamezniki (665 zadetkov). 

Živahno martinovanje v Bogojini. Na tradicionalnem mar-
tinovanju na turistični kmetiji Gujtman-Zver se nas zbrala sla-
ba četrtina članov. Prijetno razpoloženje ob glasbi ansambla 
Zvonček se je razpotegnilo do večera, plesišče že dolgo ni 
tako zasedeno kot tokrat. 

Šahovsko prvenstvo občine. Društvo je za konec novem-
bra razpisalo občinsko prvenstvo v hitropoteznem šahu. Ker 
smo imeli tri dni pred izvedbo le tri prijave, smo bili prisiljeni 
tekmovanje odpovedati oziroma ga pomakniti v spomla-
dansko obdobje, ko bomo turnir skušali izvesti kot odprto 
prvenstvo občine v sodelovanju s ŠK Radenska. 

Ludvik Sočič, 
predsednik Društva upokojencev Moravske Toplice

Frizerski studio v Andrejcih
Prva sobota v mesecu decembru bo ostala 
nepozabna za družino  Gomboc iz Andrejcev 
27, saj je  gospa Greta postala ponosna lastnica 
novega frizerskega salona »Greta«. 
Šlo je za dolgoletno željo po salonu v domačem okolju, kjer 
se bo lastnica lahko posvečala strankam iz domače občine 
ter v prijetno urejenem salonu sprejela čim več strank iz 
bližnjih in daljnih krajev.  Pridobila pa bo tudi njena družina, 
ki ji bo odslej Greta lahko posvetila več časa, saj se ji ne bo 
potrebno voziti na delo v oddaljeni kraj. Nedvomno gre za 
veliko pridobitev vasi Andrejci in občine Moravske Toplice.  
Sama pravi, da so okras glave lepi lasje in želimo ji lahko le 
vse dobro na samostojni poklicni poti.    
Cvetka Šavel Kerman 

Predbožična foto utrinka iz občine 
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Konferenca evropskih luteranskih 
cerkva v Moravskih Toplicah 
Od 5. do 7. novembra je v Moravskih Toplicah po-
tekala konferenca evropskih luteranskih cerkva. 
Tridnevnega dogajanja se je udeležilo 54 pred-
stavnikov iz 42 cerkva z luteransko tradicijo iz vse 
Evrope, vabilu se je odzval tudi Generalni sekretar 
Svetovne luteranske zveze Martin Junge. Kot go-
stje so konferenci prisostvovali tudi predstavniki 
iz Indije.
Konferenca je potekala na temo Zavzeto angažirani za Cer-
kev in svet. Kot je ob robu konference dejal častni škof mag. 
Erniša, so se vsi visoki gostje Cerkvi kot gostiteljici zahvalili 
za njeno odlično organizacijo in izvedbo. Sprejema v hotelu 
Livada, kjer je konferenca potekala, se je udeležil tudi pred-
sednik Republike Slovenije Borut Pahor. V svojem nagovoru 

se je predsednik Pahor zahvalil tako slovenski evangeličanski 
cerkvi kot gostiteljici konference, kakor tudi Svetovni lute-
ranski zvezi, ki je za to pomembno konferenco izbrala prav 
našo Cerkev in našo državo, ter poudaril, da je vsako tako 
srečanje, kjer se razpravlja v duhu strpnosti, spoštovanja, 
subsidiarnosti in se za to nekaj tudi konkretno naredi, korak v 
pravo smer in uveljavitvi demokracije, kar je zaveza tudi naše 
države. »Mi k temu lahko dodamo, da k tej in takšni smeri, 
tudi kot Slovenska evangeličanska cerkev, želimo prispevati 
in dodati svoj delež,« je poudaril mag. Geza Erniša.
Geza Grabar

Udeležence kongresa in druge vabljene goste je pozdravil tudi predsednik 
države. (Foto: arhiv konference)

Na pravljičnem nočnem pohodu. 

Otroci so si z zanimanjem ogledali igrico. 

Pohod okrog Bukovniškega jezera
Tudi letos, kot je že to v našem zavodu navada, 
smo se v mesecu novembru zbrali na nočnem 
pohodu.  
Nepogrešljiv pripomoček tega pohoda je vsekakor svetilka, 
saj je že ob samem startu že precejšnja tema, ki pa pričara 
pravo vzdušje. Preden smo sploh krenili na pot, si je letos 
vsak udeleženec pohoda izbral kamenček, na katerem je 
bilo zapisano število 1 ali 2. Kamenčki so določali smer po-
hoda – levo ali desno. Ne boste verjeli, a na pol poti smo se 
srečali in se okrepčali s toplim čajem, ki je že od daleč širil 
svoj mamljivi vonj. Po okrepčilu smo se odpravili naprej do 
cilja, kjer je vsak udeleženec s svojim kamenčkom prispeval 
k čudoviti stvaritvi števil 1 in 2, ki smo ju sestavili pod orien-
tacijskimi smerokazi. Vsak otrok je za spomin na udeležbo 
na pohodu prejel tudi svoj merilni trak, s katerim bo lahko 

doma ali v vrtcu izmeril različne stvari. Pohoda se je udeležilo 
okrog 250 udeležencev. V njem so uživali mali nadobudneži, 
pa tudi starejši. Se vidimo spet naslednje leto! 
Petra Sakovič

Otvoritev pravljične dežele 
Mesec november se je poslovil in začel se je najbolj 
čaroben mesec v letu. 
Uvod v ta mesec so za naše otroke letos pripravili zaposleni 
iz Vrtca Murska Sobota. Predstavili so se z igrico MUCA COPA-
TARICA NA OBISKU V PREKMURJU. Hudo je, ko otroci iz Male 
vasi nekega jutra ne najdejo svojih copat, še huje pa, ker ne 
najdejo niti polnilca za telefon in jim ne dela navigacija… A 
Muca copatarica reši tudi to. Otrokom pove, da so v življenju 
bolj pomembne druge stvari…
Po ogledu igrice smo se z laternami sprehodili do Pravljične 
dežele, kjer smo se družili  ob čaju in piškotih, ki so jih za nas 
spekli v naši kuhinji. Včasih je za srečo dovolj le trenutek, ko 

si vzamemo čas in ga posvetimo drugemu. Tak trenutek smo 
drug drugemu poklonili vsi, ki smo se družili na prireditvi. 
Simona Kaučič, ravnateljica
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Dvojezična enota vrtca 
Prosenjakovci v novi podobi ... 
V poletnih mesecih smo v dvojezični enoti Prosenjakovci 
izvedli večjo investicijo – zamenjali smo vsa okna in police, 
lesene stenske obloge ter notranja vrata. Sredstva za investi-
cijo je zagotovila Republika Madžarska v sklopu programa za 
razvoj vrtcev v Karpatskem bazenu. V mesecu oktobru smo 
s postavitvijo novega plezala obogatili še igrišče. S pomočjo 
dodatnih  sredstev, ki nam jih je zagotovila Občina Moravske 
Toplice, smo postavili še ograjo okrog vrtca.
Predaja investicije je bila 10. oktobra 2018. Dogodka se je 
udeležil državni sekretar pri Uradu predsednika Vlade Ma-
džarske, gospod Árpád János Potápi, predsednik Pomurske 
madžarske samoupravne narodne skupnosti gospod Ferenc 
Horvát, predsednica Sveta Madžarske narodne samoupravne 
skupnosti občine Moravske Toplice gospa Zsuzsi Vugrinec ter 
župan Občine Moravske Toplice gospod Alojz Glavač, pa tudi 
predstavniki medijev. Otroci so se ob priložnosti predstavili s 
krajšim programom. 
Vse investicije so bistveno izboljšale pogoje za delo. Enota 
Prosenjakovci je naša edina dvojezična enota. Zaposleni v 
enoti Prosenjakovci se bodo še naprej trudili ustvarjati take 
pogoje, da se bodo imeli otroci priložnost seznaniti s kulturo 

Megújult a pártosfalvi kétnyelvű 
óvoda ... 
A nyári hónapokban a pártosfalvi kétnyelvű egységben na-
gyobb befektetést zártunk le – kicseréltük az összes ablakot 
és ablakpárkányokat, a fa falburkolatokat, valamint a beltéri 
ajtókat. A beruházás költségeit a Kárpát-medencei Óvodafej-
lesztési Program keretében Magyarország biztosította. Októ-
berben új mászókával gazdagodott a játszótér is. A Moravske 
Toplice Község további anyagi támogatásával az óvoda körül 
új kerítést is állítottunk.  
A beruházás ünnepélyes átadása 2018. október 10-én volt, 
amit jelenlétükkel megtiszteltek Potápi Árpád János, a minisz-
terelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, Horváth Fe-
renc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség 
elnöke, Vugrinec Zsuzsi, a Moravske Toplice Községi Magyar 
Nemzeti Önigazgatási Közösség elnöke, valamint Glavač Alojz, 
Moravske Toplice Község polgármestere. A gyerekek az ünnep 
alkalmával rövid műsort is készítettek.
A beruházások által jelentősen javult a munkafeltételek mi-
nősége. A pártosfalvi óvodánk egyetlen kétnyelvű egysége. 
A Pártosfalván dolgozó óvónők továbbra is arra törekednek, 
hogy olyan feltételeket teremtsenek, amelyekben a gyerekek 
megismerik mindkét nemzet kultúráját és kulturális öröksé-

Župan se je otrokom pridružil pri igri.

Tradicionalni slovenski zajtrk
V petek, 16. novembra 2018, smo v zavodu 
Vrtci občine Moravske Toplice že sedmič izvedli 
Tradicionalni slovenski zajtrk. 
Pri našem zajtrku, ki je vseboval domač črn kruh, pomursko 
maslo, med naših čebelarjev, domače mleko in jabolka, sta se 
nam pridružila tudi ravnateljica Simona Kaučič in župan občine 
Moravske Toplice Alojz Glavač. Otroci so bili obiska veseli. Ker pa 
je že cel teden potekal v znamenju tradicionalnega slovenskega 
zajtrka, predvsem v spoznavanju čebel, so otroci za to prilož-
nost izdelali tudi pogrinjke »čebelice«. Pogrinjke smo gostoma 
podarili. Zarajali smo še ob zvoku harmonike (Petra Dervarič). 
Pred odhodom so otroci župana povabili tudi v kotiček, kjer 

so se igrali z avtomobilčki. To se je otrokom še najbolj vtisnilo v 
spomin, saj so ob odhodu domov staršem to najprej povedali. 
Gordana Počič

Otroci in zaposleni so veseli nove podobe vrtca.

in kulturno dediščino obeh na-
rodov. Otroke bodo navajali na 
strpnost in spoštovanje pravic 
vseh ljudi. Zavedati se moramo, 
da je drugačnost tisto, kar nas 
bogati, ne pa razdvaja. 
V svojem imenu in v imenu 
zaposlenih v dvojezični enoti 
Prosenjakovci se zahvaljujem 
vsem, ki so nam pomagali pri 
pridobivanju sredstev za vse 
izvedene investicije!
Simona Kaučič, ravnateljica

gét. A gyerekeket türelemre és 
minden ember jogainak tiszte-
letben tartására nevelik. Tuda-
tában kell lennünk annak, hogy 
a különbözőség gazdagít, nem 
pedig megoszt bennünket.
Saját nevemben és a kétnyel-
vű pártosfalvi óvoda minden 
dolgozója nevében köszönöm 
mindenkinek, aki közbenjárt a 
beruházások támogatásához 
szükséges eszközök beszerzé-
sében.
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Ohranjajmo mejice in 
mokrišča
Mejice so ozki pasovi dreves in grmovja. Preprečujejo 
vetrno erozijo in izsuševanje prsti. Utrjujejo rečne bregove, 
preprečujejo odnašanje prsti in upočasnjujejo pronicanje 
kemikalij v podtalnico. V mejicah se zadržujejo za kmetij-
stvo pomembni opraševalci in plenilci škodljivcev. 

Mokrišča so vse površine, kjer se vsaj del leta zadr-
žuje voda. So pomembna zaloga pitne vode in delujejo 
kot naravne čistilne naprave. Stabilizirajo lokalno klimo in 
blažijo posledice ekstremnih vremenskih pojavov. Vrstna 
pestrost mokrišč je velika, v njih najdemo mnoge ende-
mične vrste. 

Mejice in mokrišča torej zagotavljajo ekosistemske stori-
tve za človeka in so zatočišče mnogim ogroženim vrstam. 
Lokalno blažijo vplive podnebnih sprememb in so hkrati 
velik ponor ogljikovega dioksida, ki prispeva h global-
nemu segrevanju podnebja, zato je njihovo ohranjanje 
ena izmed pomembnih strategij prilagajanja podnebnim 
spremembam.

Projekt »MEJ-MO JIH! – Pomen ohranjenih MEJic in 
MOkrišč za prilagajanje podnebnim spremembam in 
ohranjanje biodiverzitete« je financiran s strani Eko sklada 
(Slovenskega okoljskega javnega sklada) in Ministrstva za 
okolje in prostor RS.

Aja Zamolo, Nadja Osojnik
Herpetološko društvo – Societas herpetologica Slovenica, 
www.herpetolosko-drustvo.si

Őrizzük a mezsgyéket és vizes 
élőhelyeket
A mezsgyék keskeny, határt jelölő kiemelkedő földcsíkok 
két szomszédos szántóföld, szőlő, kert között. Megakadá-
lyozzák a szél okozta eróziót, és a talaj kiszáradását. Megkötik a 
folyópartokat, megakadályozzák a föld kimosását és lelassítják a 
vegyi anyagoknak a talajvízbe szivárgását. A mezsgyékben élnek 
a mezőgazdaság számára fontos porzóállatok és kártevőirtók. 

Vizes élőhelyek mindazok a területek, amelyeken az 
évnek legalább egy szakaszában áll a víz. Fontos ivóvíz 
tartalékot képeznek, és természetes tisztítóberendezések-
ként működnek. Stabilizálják a helyi klímát és enyhítik a szél-
sőséges időjárási jelenségek okozta károkat. Nagyon sokfajta 
vizes élőhelyet ismerünk, bennük pedig számos faj található. 

A mezsgyék és a vizes élőhelyek tehát az ember számára 
ökológiai rendszerszintű szolgáltatásokat, míg számos veszé-
lyeztetett faj számára menedéket jelentenek. Helyileg enyhí-
tik az éghajlatváltozat hatásait, ugyanakkor elnyelik a globális 
felmelegedést fokozó, nagy mennyiségű széndioxidot, így 
fenntartásuk az éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodási 
folyamat stratégiai jelentőségű. 
A „MEJ-MO JIH! – A mezsgyék és vizes élőhelyek jelen-
tősége az éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodás 
és a biológiai sokszínűség megőrzése céljából” című 
projekt a Szlovén Környezetvédelmi Alap, valamint a 
Környezetvédelmi és Területrendezési Minisztérium tá-
mogatásával valósul meg. 

Aja Zamolo, Nadja Osojnik
Herpetológiai Egyesület – Societas herpetologica 
Slovenica, www.herpetolosko-drustvo.si

V projektu »MEJ-MO JIH!« smo sodelovali z Dvojezično osnovno šolo Prosenjakovci. V šolski mlaki smo našli vrsto Nature 2000 - velikega pupka 
(Triturus carnifex)./ A „MEJ-MO JIH!“ projektben, a pártosfalvi KÁI-val együttműködve, az iskolai tócsában rábukkantunk egy, a Natura 2000 fajtához 
tartozó tarajos gőtére (Triturus carnifex).
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Dan odprtih vrat  
Osnovne šole Fokovci
Leto je naokoli in spet smo imeli priložnost, da 
smo se v soboto, 1. decembra, zbrali na našem, 
zdaj že tradicionalnem srečanju ob Dnevu 
odprtih vrat naše šole.
Ob takih dnevih imamo možnost, da se predstavimo širši jav-
nosti, da pokažemo, kaj in kako delamo, kako uspešni smo. 
Prav tako imajo vsi, starši, predstavniki lokalnih skupnosti, ob-
čine in drugi zainteresiran, možnost, da nas pohvalijo, nam 
svetujejo in nam podajo tudi kritiko z namenom, da bomo 
v prihodnje še boljše delali in bomo še uspešnejši. Konec 
leta je čas, ko se nekoliko zazremo nazaj, na prehojeno pot, 
in pri sebi razmislimo o nas samih; prav tako pa je to idea-

zapel nekaj prazničnih pesmic; kitaristi pod mentorstvom 
Mirana Čarnija so se predstavili s svojo točko.  Poleg tega 
so nam popoldan polepšali še Darko Kražanko in Valerija 
Šömen, ki sta zaigrala praznične melodije na cimbale in vi-
olončelo ter Tilen Kianec, ki obiskuje Glasbeno šolo Murska 
Sobota. Glasbeni šopek so povezali še recitatorji. 
Kulturnemu programu pa je sledil še dobrodelni bazar – 
izdelke, ki so jih naredili učenci, so razstavili in jih ponudili 
obiskovalcem v zameno za prostovoljni prispevek za šolski 
sklad. S sredstvi iz sklada omogočamo našim učencem iz-
vajanje nekaterih nadstandardnih dejavnosti, zato smo hva-
ležni vsem, ki so darovali in nam pomagali, da smo ga spet 
nekoliko napolnili. 

Suzana Deutsch, ravnateljica

Vita Vidmajer, Milena Gjörek, Suzana Panker, Tadeja Novak in Lara Štefanec.

Bogat kulturni program na dnevu odprtih vrat Osnovne šole Fokovci.

Iz šol in vrtcev

Drobtinica 2018
Osnovna šola Fokovci je sodelovala v kampanji 
Drobtinica, s katero Rdeči križ Slovenije 
dopolnjuje programe socialne pomoči otrokom 
iz socialno šibkejših okolij, ozavešča slovensko 
javnost glede vse bolj pereče problematike 
nezadostne ali nepravilne prehrane naših 
najmlajših ter vzpodbuja čut za solidarnost s 
tistimi, ki so se znašli v stiski.
Štiri učenke osmega razreda so z mentorico kampanje na 
šoli zbirale sredstva na stojnici v Megamarketu Interspar v 
Murski Soboti. V zameno za prostovoljni prispevek so mi-
moidoči dobili kruh. Ves zbrani prispevek je ostal šoli, z njim 
bomo pokrili stroške prehrane, izletov, ekskurzij ali drugih 
nujnih stroškov socialno ogroženih otrok.Vsem mimoidočim, 
ki ste darovali sredstva, se za dobrodelnost iskreno zahva-
ljujemo.
Suzana Panker

len čas, ko se spomnimo vseh tistih, ki so 
nam stali ob strani, nam pomagali, in se 
jim zahvalimo za vse, kar so storili za nas.
Dan, ko smo odprli vrata in povabili med-
se tako starše kot tudi ostale okoliške pre-
bivalce, je bil zelo ustvarjalen in zanimiv. 
Učenci so skupaj z učitelji in posamezni-
mi starši v delavnicah izdelovali adven-
tne venčke, dekoracije in okraske. Po šoli 
pa je dišalo po sveže pečenih piškotih. 
Dopoldan je tako minil kot bi mignil in 
dan se je prevesil v popoldan. V popol-
danskem kulturnem programu, ki je bil 
predvsem glasbeno obarvan, so nastopili 
naši učenci in gosti. Otroški pevski zbor 
Grlice pod vodstvom Mojce Györek je 
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Dr. Ágoston Peter  LUTHARICS  
(1708-1751)
Ivanovci so (poleg Bogojine) tista vas v naši 
občini, ki nam je podarila največ znamenitih 
mož. Med njimi je (bil) tudi dr. Ágoston Peter 
Lutharics. Rodil se je okrog leta 1708, tako da 
smo se letos v moravskotopliški občini in širše 
dolžni spomniti 310-letnice njegovega rojstva. 
Rojen torej v Ivanovcih, smrt pa je dočakal v najbolj ustvarjal-
nih letih svojega življenja, in to v letu 1751. V Fliszár-Luthárjevi 
knjižici Prekmurja znameniti evangeličanski možje, ki je  izšla 
kot priloga »Düševnoga liszta« v  Murski Soboti v letu 1926, 
kraj smrti ni omenjen, ga pa avtorja teksta (katerega dognanj 
se več  ali manj v tem spisu drži tudi podpisani, saj se do 
popolnejših, novejših  podatkov ni dokopal), imenujeta celo 
mogočnega rojaka, ki je bil poleg duhovnika in zdravnika tudi 
– po njunih merilih – pesnik in protestantski nabožni pisatelj. 
Čeprav – kot priznavata – ne vesta, ali je v slovenskem jeziku 
kaj vidnejšega ustvaril. Objavita pa v vend-szloveszkom jeziki 
– kot prekmursko narečje, kasneje prekmurski slovenski knjižni 
jezik,  imenujeta – nekaj njegovih misli, zapovedi in nekakšnih 
tolažb ljudem v tem smislu, da bodo slabi časi minili in prišli za 
njimi boljši. Devet izmed njih jih prilagamo temu tekstu. Prvič 
zategadelj, ker so poučne in bi jih potemtakem lahko tudi 
današnji človek vzel za svoje, drugič, ker so nekatere vzete iz 
Svetega pisma in bi se jih bilo že zaradi tega treba držati ter 
se po njih ravnati, in tretjič,  ker nam pričajo o prekmurskem  
dialektu, kakršen je bil pred kakimi dvesto sedemdesetimi leti.  
Lutharics si je stavke  zapisoval v neke vrste svoj album (kar 
je razumeti kot njegov dnevnik, kot dnevniške zapiske) zase, 
verjetno pa še bolj (razširjene in pridigarsko sugestivne) za 
svoje vernike, ki jim jih je ob določenih verskih obredih kot 
take lahko posredoval.  Drugih sledi o njegovih protestantskih 
pisateljskih stvaritvah – kot mi je sporočila tudi dr. Klaudija 
Sedar, bibliotekarka v Pokrajinski in študijski knjižnici  v Murski 
Soboti – ni nikjer zaslediti, čeprav ga kot pisatelja – kot že re-
čeno – omenjata avtorja zgoraj omenjene knjižice. Ponekod 
ga celo omenjajo kot pisca  protestantskih besedil (knjig?)  že 
pred najpomembnejšim prekmurskim protestantskim pisate-
ljem Števanom Küzmičem (1723-1779).  
V svojem življenju se je veliko selil. Že v času šolanja in kasneje 
službovanja (protireformacija). Najprej ga najdemo na liceju v 
Šopronu, v Wittenbergu se je 1729 vpisal na študij teologije, 
kjer je ob študiju nekaj let opravljal tudi delo knjižničarja. Med 
leti 1734 in 1737 je dosti potoval; nekaj časa je npr. bival na 
Dunaju, nato v Potsdamu, Baunschweigu, Magdeburgu, Ham-
burgu in verjetno še kakšnem nemškem mestu ali nemški 
deželi (poleg Saške npr. tudi v deželi Mecklenburg). To izvemo 
iz že prej omenjenega njegovega Albuma (z veliko začetnico 
ga zapisujeta Fliszár in Luthár, najbrž pa mu je tak naslov dal že 
Lutharics sam). V teh mestih  in deželah se je gotovo srečeval 
z znanimi posamezniki ali celo z zelo vplivnimi družinami, ki 
so ga najbrž gmotno podpirale in močno vplivale na njegovo 

vsesplošno razgledanost in svetovljanstvo. Tako da bi ga v 
naših krajih, v krajih sedanje naše občine, morda pa celo šir-
še, mirne duša lahko imenovali  prvega pravega svetovljana 
(morda tudi zategadelj, ker je njegov dnevnik pisan v latinščini, 
grščini in hebrejščini; a o tem, ali je bil Lutharics tudi poliglot, 
težko sodimo, saj je stavke v dnevnik lahko v teh jezikih le 
prepisoval, ne pa jih tudi vsestransko obvladal).  Najdlje časa 
je živel in deloval v manjšem mestu Lommátz  (danes je to 
najbrž Lommatzsch) na Saškem. Verjetno je tam tudi umrl.
Leta 1740 se je vpisal na študij medicine in že isto leto izdal 
znanstveno razpravo s tega področja.  Tako da ga lahko – z 
nekaj rezerve glede na dolgo dobo, na katero gledamo daleč 
nazaj, tri stoletja, in na dejstvo, da vseh njegovih poti in del 
ne moremo poznati – imenujemo tudi znanstvenika. Ne sicer 
po današnjem vrednotenju takih nazivov, temveč po tistih 
za njegov čas.  Torej ga pisca knjižice Prekmurja znameniti 
evangeličanski možje zaradi njegovega svetovljanstva, du-
hovniških, zdravniških, bibliotekarskih, pisateljskih in pesniških 
dosežkov (čeprav jih malo poznata in so le-ti napisani večino-
ma v madžarskem jeziku), upravičeno imenujeta (in mi skupaj 
z njima) z besedno zvezo mogočen rojak.          
Za konec: zaradi sorazmerno slabe raziskanosti življenja in 
dela našega »mogočneža« bi bilo dobro, če bi si ga kdaj v 
prihodnosti kdo od prekmurskih študentov katere od naših 
filozofskih fakultet (ali drugih, npr. teološke) izbral za predmet 
obravnave za diplomsko (ali celo magistrsko) nalogo. Z njo bi 
pomagal še bolj osvetliti prekmurski in vseslovenski čas refor-
macije in protireformacije. In enega od njegovih pomembnih, 
do našega časa še zelo nepoznanih udeležencev – dr.  A. Petra 
Lutariča, kot bi njegov priimek lahko zapisovali danes.

Jože Vugrinec
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3. prekmurski mali maraton 
OŠZ Moravske Toplice in prijatelji teka so v začetku 
oktobra organizirali 3. prekmurski mali maraton.
Na 5 km je teklo 93 tekačev, na 11 km 121 in na 21 km 88 te-
kačev. Letošnjega teka štrkcev na 500 m pa se je udeležilo 55 
nadobudnih tekačev. Med moškimi je na 21 km slavil Martin 
Ocepek iz AK Domžale, na 11-km teku Severino Ogrizek in 
na 5,5-km teku Aleš Zver (Odranci). Med žensko konkurenco 
je na 21 km slavila Petra Jenko, na 11 km Ines Matjaž iz AD 
Štajerska in na 5,5 km Andreja Gorčan (Sava Hotels & Resorts).

sestavili v zadnjem trenutku in so tekmovalke nastopile brez 
temeljite pripravljenosti. Med posameznicami je najboljši 
rezultat dosegla Ana Gomboc (676 podrtih kegljev) pred 
Eriko Sočič (577) in Martino Lihtenvalner (574).  
Ludvik Sočič

Šport

3. prekmurski mali maraton (foto: Jan Vitez).

Kegljaški ekipi DU Moravske Toplice na kegljišču v dvorani vaško-gasilskega 
doma v Noršincih.

Kegljanje s kroglo na vrvici 
Sklenjen je jesenski del tekmovanja v pokrajinski 
ligi ekip upokojenskih društev v kegljanju s 
kroglo na vrvici. Ekipi DU Moravske Toplice – 
novinki v ligi - sta se soočili s sedmimi ekipami z 
bistveno daljšo športno tradicijo, zato sta njihovi 
uvrstitvi vredni pozornosti in pohvale.
Moška ekipa v sestavi Štefan Vučkič, Avgust Hidič, Štefan 
Sambt, Franc Vučkič in Franc Cor je s štirimi zmagami in tremi 
porazi zasedla mesto v sredini tabele (5. mesto, 3.437 podrtih 
kegljev na sedmih tekmah, pozitivna razlika 72 kegljev). Med 
posamezniki je najvišji rezultat zabeležil F. Cor (715 podrtih 
kegljev, sledita A. Hidič (695) in Š. Sambt (682). Vsi trije so se 
uvrstili na mesta v prvi deseterici tekmovalcev v ligi.
Ženska ekipa (Marta Stepanovič, Ana Gomboc, Elza 
Hidič, Martina Lihtenvalner, Erika Sočič) je pristala pri dnu 
razpredelnice (7. mesto, ena zmaga, šest porazov), vendar 
moramo pri kritični presoji upoštevati dejstvo, da smo ekipo 

Rezultati lige malega nogometa Moravske Toplice na dan 7. 12. 2018

Ekipa Krog Zm. Izen. Izg. DG:IG GR Točke

1. KMN Noršinci 12 9 2 1 62:29 33 29

2. KMN Mlajtinci 12 8 2 2 61:28 33 26

3. KMN Filovci 11 8 0 3 65:43 22 24

4. ŠD Motvarjevci 12 6 1 5 43:42 1 19

5. KMN Strehovci 11 4 2 5 42:55 -13 14

6. KMN Vučja Gomila 12 3 3 6 42:56 -14 12

7. KMN Ivanci 12 2 2 8 40:64 -24 8

8. KMN Prosenjakovci 12 0 2 10 19:57 -38 2
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Po poteh odličnosti

Alojz Kavaš med zaposlenimi./Kavaš Alojz a foglalkoztatottakkal..

Alojz Kavaš med zaposlenimi./Kavaš Alojz a foglalkoztatottakkal..

Med delom./Munka közben.

»Socialno podjetništvo je lahko 
neke vrste motor, ki nam kaže, 
kaj potrebujemo« 
Zavod za usposabljanje in zaposlovanje 
invalidnih oseb Kocljevina v Prosenjakovcih 
deluje od leta 2015. Alojz Kavaš, direktor 
zavoda, je za Lipnico povedal, kaj je ne samo cilj 
socialnega podjetja, ki ga vodi, ampak za kaj si 
prizadeva tudi on osebno.
Zavod Kocljevina kot zaposlitveni center in eko socialna 
kmetija v bivši stražnici in prehodnem domu za tujce v 
Prosenjakovcih deluje dobra tri leta. Direktor zavoda Alojz 
Kavaš, ki je po izobrazbi sociolog, je bil tudi prej aktiven na 
področju dela z invalidi, saj je deloval v invalidskem podjetju 
Mikrokozmos, 11 let je bil na inštitutu za rehabilitacijo, bil 

pa je tudi vpet v delo društev Mozaik in Korenika. Tako da 
je njegovo življenje tesno povezano z delom z invalidi in 
osebami iz drugih ranljivih družbenih skupin ter razvojno 
problematiko Pomurja. 
Kavaš je velik zagovornik samooskrbe. Pravi, da medtem ko 
so starejše generacije še imele celovit uvid v reprodukcijo 
tako rastlin kot živali, danes tega ni več. Le redkokateri ot-
rok še na primer loči med pšenico in ržjo. Na Kocljevini, kjer 
jih je trenutno zaposlenih 15, se ukvarjajo prav s tem po-
membnim segmentom življenja. Stremijo k temu, da bi bili 
samooskrbni. Imajo svojo živino, za katero zaposleni skrbijo, 
zelenjavo, ki so jo v času našega obiska vlagali, in mnogo 
drugega, kar omogoča, da človek sam poskrbi zase in je 
tako neodvisen. V njihovem podjetju namreč pridelujejo vso 
zelenjavo in sadje, ki raste v Panonski nižini, prizadevajo pa 
si tudi, da bi imeli samo svoja semena. Tako vabijo ljudi iz 
bližnje in daljne okolice, da pridejo k njim in pogledajo, kako 
in kaj vse lahko pridelamo in naredimo sami. 

Njihov delovni dan je tesno povezan z naravo. Delo 
se začne ob sedmih, ko poskrbijo za živali, potem 
pa delajo na poljih, z zelenjavo, sadjem, zelišči … 
ter ob koncu delovnega dne svoj čas spet posve-
tijo živalim. V soboto in nedeljo imajo dežurstva. S 
prvim novembrom iztekajočega se leta so začeli 
izvajati projekt »Čebela«, katerega koordinator je 
Mario Balažic. V sklopu projekta bodo izvedli pet 
delavnic, med drugim bodo izdelali tudi čebelje 
panje in čebelnjak. 

Alojz Kavaš in njegovi sodelavci v sklopu njihovega 
zavoda velik poudarek dajejo samostojnosti invali-
dov. Kavaš pravi, da bi invalidi lahko imeli bistveno 
več odgovornosti, kot je imajo sedaj, saj so tega 
sposobni.

Ker se socialno podjetništvo danes kaže tudi kot 
trend med mladimi, ki se iščejo v svetu podje-
tništva, direktorja zavoda Kocljevina za konec 
povprašamo, kaj svetuje mladim, ki bi šli na pot 
socialnega podjetništva. Kavaš ob tem izrazi skrb, 
da mladi ne razumejo, kaj je to in na koncu preidejo 
v čisto podjetništvo. Pove, da bi na socialno pod-
jetništvo morali gledati kot na »neke vrste motor, 
ki nam kaže, kaj potrebujemo«. Za mlade, ki se po-
dajajo na pot socialnega podjetništva, je po bese-
dah Kavaša zelo pomembno, da imajo čut za ljudi, 
za družbeno-zgodovinska razmerja v določenem 
času in da preučijo zakonodajo s tega področja. Po 
njegovem mnenju bi zelo prav prišel tudi dialog 
med mladimi, ki se želijo podati na pot socialnega 
podjetništva, in tistimi, ki na tem področju imajo 
že dosti izkušenj. 

Janja Adanič Vratarič
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Nagradna križanka

Na Kocljevini si želijo čim več povezovanja z okolico./ A Kocljevinán több kapcsolatot 
szeretnének a környezettel.

Predstavili so se tudi na sejmu v Gornji Radgoni./ A Gornja Radgona-i vásáron is 
bemutatkoztak.

„A szociális vállalkozás egyfajta 
motor lehet, ami megmutatja, 
mire van szükségünk” 
A csökkent munkaképességűeket foglalkoztató 
és képző, Pártosfalván működő Kocljevina 
intézet 2015 óta működik. Kavaš Alojz, az intézet 
igazgatója, nem csak az általa vezetett vállalat 
céljairól, hanem személyes törekvéseiről is 
beszélt a Lipnica lapnak.
A Kocljevina Intézet, mint foglalkoztató központ és ökoszoci-
ális gazdaság már három éve működik az egykori pártosfalvi 
laktanyában és későbbi átmeneti otthonban. Alojz Kavaš, 
az intézet igazgatója, aki végzettsége szerint szociológus, 
már korábban tevékeny volt a csökkent munkaképességűek 
foglalkoztatása terén, hiszen a Mikrokozmos, rokkantakat 

Kavaš Alojz és a munkatársai intézetük működésében nagy 
hangsúlyt fektetnek a rokkantak önállóságára. Kavaš azt 
mondja, hogy a rokkantaknak sokkal több felelősségük lehet-
ne, mint amennyi felelősségük most van, hiszen képesek erre.

Mivel a szociális vállalkozás manapság a vállalkozói világ-
ban magukat kereső fiatalok körében is trendinek számít, a 
Kocljevina Intézet igazgatójától végül megkérdeztük, mit 
ajánl azoknak a fiataloknak, akik a szociális vállalkozás mellett 
döntenének. Kavaš aggodalmát fejezte ki, hiszen szerinte a 
fiatalok nem értik, mi is ez, és végezetül rendes vállalkozásba 
kezdenek. Elmondta, hogy a szociális vállalkozásra úgy kel-
lene tekinteni, mint „egyfajta motorra, amely megmutatja, 
mire van szükségünk.” A fiataloknak, akik szociális vállalko-
zásba kezdenek, Kavaš szavaival élve, fontos, hogy legyen 
érzékük az emberekhez, az adott korszak társadalmi-törté-
nelmi viszonyaihoz, és hogy tanulmányozzák a tevékenysé-
gi területre vonatkozó jogszabályokat. Véleménye szerint 
nagyon jó lenne párbeszédet folytatni a szociális vállalkozás 
iránt érdeklődő fiatalok és azok között, akik már sok, ezzel 
kapcsolatos tapasztalattal rendelkeznek.

foglalkoztató vállalatban, 11 évig a rehabilitációs 
intézetben dolgozott, de közreműködött a Mozaik 
és a Korenika egyesületek munkájában is. Így élete 
szorosan kapcsolódik a rokkantakhoz és más sebez-
hető társadalmi csoportokhoz, valamint a Muravi-
dék fejlesztési problémaköréhez. 

Kavaš az önellátás nagy pártolója. Azt mondja, hogy 
miközben az idősebb nemzedékeknek még volt be-
tekintésük mind a növények, mind pedig az állatok 
szaporításába, ma ez már nem így van. Csak kevés 
gyermek tudja megkülönböztetni a búzát a rozstól. 
A Kocljevinán, ahol jelenleg 15 személyt foglalkoz-
tatnak, az élet eme fontos területével foglalkoznak. 
Arra törekszenek, hogy önellátók legyenek. Vannak 
állataik, amelyekről a dolgozók gondoskodnak, zöld-
séget termesztenek, amit éppen látogatásunkkor 
raktak el télire, és még sok mással foglalkoznak, ami 
lehetővé teszi, hogy az ember saját magáról gon-
doskodjon és így független legyen. A cégükben 
ugyanis minden, a Pannon-síkságban megtalálható 
zöldséget és gyümölcsöt termesztenek, de arra is 
törekednek, hogy saját vetőmagokat termesszenek. 
Ezért várnak mindenkit, távolról és közelről, hogy 
jöjjenek hozzájuk és nézzék meg, hogyan és mit 
tudunk saját magunk termelni és elkészíteni.

A munkanapjuk szorosan összefügg a természettel. 
A munkahét órakor indul, amikor ellátják az állato-
kat, majd a mezőn, a zöldségekkel, gyümölccsel, 
fűszernövényekkel dolgoznak, a munkanap végén 
pedig idejüket ismét az állatoknak szentelik. Szom-
batokon és vasárnapokon ügyeletet tartanak. Az 
idén november elsejével elindították a „Méh” című 
új projektet, amelynek koordinátora Balažic Mario. 
A projekt keretében öt műhelyfoglalkozást szervez-
nek, amelyekben többek között méhkaptárokat és 
méheseket is készítenek.
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Projekt TELE-KA-LAND - 
Obmejna doživetja, brezmejne 
pustolovščine 
Projekt TELE-KA-LAND - Obmejna doživetja, 
brezmejne pustolovščine
Vsled pomanjkanja atraktivnih turističnih storitev za družine 
z otroki je nastal projekt TELE-KA-LAND, ki vnaša ureditev 
novih turističnih atrakcij namenjenih tej ciljni skupini na 
čezmejnem območju. V okviru projekta se bo vzposta-
vila TELE-KA-LAND mreža Pravljičnih parkov. Z novim 
produktom želimo obogatiti ponudbo ter tako spodbuditi 
goste k daljšemu bivanju v naših krajih ter jim zagotavljati 
storitve, primerne predvsem za družine z otroki. 
Glavna naloga projekta je vzpostavitev TELE-KA-LAND mreže 
Pravljičnih parkov v naseljih Nagyrécse in Magyarszerdahely 
na Madžarskem ter v Dobrovniku in Moravskih Toplicah na 
slovenski strani. Prvi korak k vzpostavitvi Pravljičnega parka 
v Moravskih Toplicah je bila priprava ideje zgodbe in predlo-
gov pravljičnih likov ter definiranje lokacije Pravljičnega par-
ka. Pravljični park je zasnovan in je v fazi realizacije. Vzpored-
no so se že izvajala izobraževanja na področju marketinga za 
ponudnike turističnih storitev in produktov in izobraževanja 
za animatorje.
V sklopu projekta bodo organizirane prireditve, ki bodo te-
meljile na pravljičnem parku in lokalnih tradicijah. Izdelale 

se bodo različne promocijske publikacije in zemljevid za 
zbiranje žigov, katere bodo obiskovalci dobili v pravljičnih 
parkih, promocijski material, obiski sejmov, vključevanje po-
nudnikov itd. 
V projektu sodelujejo projektni partnerji: TIC Moravske Topli-
ce, Zavod za okolje in turizem Dobrovnik, Občina Nagyrec-
se kot vodilni partner, Občina Magyarszerdahely,  Univerza 
Pannon Nagykanizsa. 
Projekt se izvaja od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020. 
Ob projektu TELE-KA-LAND in razvoju likov za Pravljični park 
je nastala pravljica Goldina pride domov izpod peresa 
Romana Buzetija. Simpatično pravljico smo izdali v knjižni 
obliki, ki jo je s svojimi ilustracijami obogatila ilustratorska 
Anita Pertoci. Knjigico lahko kupite v TIC Moravske Toplice. 
Pravljica je prevedena  v štiri jezike in bo na voljo vsem obi-
skovalcem Moravskih Toplic, predvsem pa malim nadobu-
dnežem v Pravljičnem parku v gozdičku Čreta.

TIC-ova stran

Pravljica:
Radoživa buča Goldina se 
odloči zapustiti rodno zapla-
to zemlje ob gorskem izviru 
in raziskati svet. S prijateljico 
bukvijo Beti se po majhnem 
potočku odpravita na pot. Po 
številnih dogodivščinah pri-
potujeta do dežele, kjer Gol-
dino preplavi občutek topline. 
Po srečanju s sestrami in brati 
bučami spozna, da je našla 
svoj dom. To pa še ni zadnje 
spoznanje.

Pro-turist destinacije Moravske 
Toplice, Lendava, Radenci
TIC Moravske Toplice se je na pobudo Občin 
Moravske Toplice, Lendava, Radenci, Ljutomer 
in Mestne občine Murska Sobota meseca aprila 
2018 prijavil na Javni razpis za sofinanciranje 
razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih 
turističnih destinacij v Sloveniji.
26. septembra 2018 je bila podpisana Pogodba o sofinan-
ciranju operacije Pro-turist destinacije Moravske Toplice, 
Lendava, Radenci (Pomurje) z Ministrstvom za gospodarski 
razvoj in tehnologijo kot posredniškim organom. Operacija 
mora biti zaključena do sredine oktobra 2019.

Operacija bo prispevala k razvoju pametnega turističnega 
ekosistema. Cilj pametnega turističnega ekosistema je, da 
obiskovalec oz. turist deluje kot domačin in postane s po-
močjo tehnologije del lokalnega gospodarstva, ko pride v 
vodilno destinacijo (Pomurje). Turistični ponudniki ponujajo 
storitve obiskovalcem oz. turistom s pomočjo tehnologije 
in omrežja. 

Naloga TIC Moravske Toplice kot nosilca prijave v imenu de-
stinacije je izvajanje trženja in izmenjava informacij preko 
interneta in pametnih naprav.  Operacija prispeva k celot-
ni interakciji, ki poteka s pomočjo pametne tehnologije in 
naprav v vodilni destinaciji, drugih dveh destinacijah in regiji, 
ki danes temelji pretežno na spletnem poslovnem modelu 
na spletnih straneh. 

Oblikovani novi integralni turistični produkti bodo ključ vseh 
digitalnih trženjskih akcij. Danes smo v fazi, ko se oblikova-
nje produktov, ki temeljijo na obstoječih krovnih produktih 
regije, in sicer gastronomiji, zdravju in dobrem počutju ter 
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turizmu na podeželju, komaj prične. V ospredju oblikovanja 
so kulturna dediščina in naravne danosti regije, povezane 
z »outdoor« in posebnimi interesi obiskovalcev in turistov 
destinacije, ter trajnostni turizem. Nastavljene bodo osnove 
za nadaljnji razvoj 5* produktov.

Operacija bo omogočila pospešeno in celovito promocijo 
destinacije ter razvoj celotnega turističnega sektorja v Po-
murju s pomočjo digitalnih pristopov in akcij, ki so danes 
temelji kakovostnega trženja ponudbe. Cilj operacije je tudi 
povezovanje turističnega sektorja z ustvarjalnim sektorjem 
v smislu promocije kulturne dediščine destinacije in širše 
regije ter s tem prispevati k ohranjanju in spodbujanju pro-
mocije kulturne in jezikovne raznolikosti v destinaciji in kre-

pitvi konkurenčnosti kulturnih in ustvarjalnih sektorjev v njej 
in širšem lokalnem okolju (Pomurju); skozi oblikovane turi-
stične pakete vnesti programe kulturnega in ustvarjalnega 
sektorja v turistično ponudbo ter spodbujati nadnacionalne 
mobilnosti akterjev in kroženje del z namenom mobilnosti 
občinstva ter izboljšanja dostopnosti del lokalnega kreativ-
nega sektorja na ciljne trge.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evrop-
skega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru 
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014–2020.

TIC-ova stran

19. Martinov pohod in čez 400 pohodnikov 
delil praktične nagrade in martinove dobrote, ki so jih prejeli 
izžrebani pohodniki iz vse Slovenije. 
Za uspešno izvedbo prireditve se TIC Moravske Toplice zah-
valjuje vsem pohodnikom, soorganizatorjem, ponudnikom 
na stojnicah ter številnim sponzorjem, ki so prispevali nagra-
de za izžrebane pohodnike.

Sponzorji 19. Martinovega pohoda:
• OBČINA MORAVSKE TOPLICE
• RESTAVRACIJA MAXIM M. SOBOTA
• TERME VIVAT, MORAVSKE TOPLICE  
• VINOGRADNIŠKA KMETIJA JANI ERNIŠA
• VINOTOČ PASSERO, SUHI VRH
• MLINOPEK d.d., MURSKA SOBOTA
• PANVITA d.d., MURSKA SOBOTA
• SADJARSTVO NOVAK IVANOVCI
• VINSKI HRAM MIRAN ERNIŠA, SUHI VRH
•  TK PUHAN BOGOJINA

TIC Moravske Toplice je v vlogi organizatorja 
tradicionalnega in letos že 19. Martinovega 
pohoda, ki vsako leto privablja ogromno 
pohodnikov od blizu in daleč, v destinacijo 
Moravske Toplice uspel privabiti čez 400 
pohodnikov, ki so se na martinovo soboto 
podali na 12-kilometrsko pohodno pot s ciljem 
v Ivanovcih, kjer so pohodnike pričakali domači 
ponudniki ter ponudniki iz dalmatinskega mesta 
Biograd na Moru, s katerim je Občina Moravske 
Toplice pobratena. 
TIC Moravske Toplice je pohod organiziral v sodelovanju s 
TD Martin Martjanci in KS Ivanovci z društvi.  Na 12-kilome-
trsko pohodno pot so pohodniki krenili iz Martjancev (ŠRC) 
oziroma 10 pohodnih kilometrov je bilo potrebno premagati 
s startom iz Moravskih Toplic (startalo se je pred Hotelom 
Vivat). Tako člani TD Martin Martjanci kot tudi predstavniki 
Hotela Vivat so za pohodnike zagotovili okrepčila na obeh 
startnih izhodiščih.

V ciljni točki v Ivanovcih se je v 
veselem vzdušju odvijal zabav-
ni del s tradicionalnim krstom 
mošta (v izvedbi TD Dobrov-
nik). Tam so pohodnike poleg 
domačinov in ponudnikov na 
stojnicah z domačimi dobrotami 
presenetili predstavniki pobra-
tenega mesta Biograd na Moru, 
ki so v Ivanovce prinesli vonj po 
morju s peko sardelic na žaru. 
Pohodnike sta nagovorila župan 
Občine Moravske Toplice Alojz 
Glavač in Marijan Stopfer, po-
džupan mesta Biograd na Moru.
Organizator je z žrebanjem po-
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Zakonca Petje za Časarov mlin 
prejela Murkovo listino
Murkova listina, ki jo vsako leto podeljuje Slovensko 
etnološko društvo, je letos romala v roke Zvonetu in 
Anici Petje iz Berkovcev, ki v vlogi lastnikov in skrb-
nikov Časarovega mlina nemoteno skrbita za ohra-
njanje in revitalizacijo snovne kulturne dediščine.  
„Murkova listina predstavlja priznanje za njuno dosedanje 
delo in upamo, da tudi dodaten motiv za nadaljevanje nju-
nih vizij in ohranjanje etnološke dediščine,“ je zapisala le-
tošnja komisija, ki so jo ob predsedniku Marku Terseglavu 
sestavljali še člani Katlin Hirnok, Jelka Pšajd in Tomaž Sime-
tinger.
TIC Moravske Toplice čestita nagrajencema!

POSEBNO POVABILO 
TIC Moravske Toplice vabi na:

ČAROBNI POPOLDAN V MORAVSKIH TOPLICAH
29. 12. 2018, v središču Moravskih Toplic, od 16. ure naprej.

TIC-ova stran

OBVESTILO ZA ORGANIZATORJE PRIREDITEV 
Rok za oddajo koledarja prireditev 2019  
je 21. 12. 2018!
Spoštovane organizatorje prireditev iz Občine Moravske To-
plice naprošamo, da nam do 21. decembra 2018 posreduje-
te seznam prireditev, ki jih načrtujete v letu 2019.  

Obrazec najdete na spletni strani TIC Moravske Toplice: 
www.moravsketoplice.com.

Zahvaljujemo se vam za vaš trud in pravočasno sporočanje 
terminov. 

Trije ponudniki iz 
Občine Moravske 
Toplice nagrajenci 
Pomurske turistične 
zveze 
Na Razpisu za zbiranje 
predlogov za priznanja, 
plakete in kipec štorklje 
Pomurske turistične zveze 
so bili iz Občine Moravske 
Toplice uspešni kar trije 
turistični ponudniki, katerih 
preteklo delo odraža zavidljiv 
turistični uspeh danes. 
Srebrno jubilejno priznanje PTZ za 
20-letno delovanje na področju tu-
rizma je prejelo Kulturno-turistično 
društvo Filovci, plaketa je šla v roke 
Posestva Passero, pisno priznanje za 
profesionalno delovanje na področju 
turizma pa Gostišču Oaza. 

Program: 
• 16.00–20.00: Mini Planica, smučarska 

skakalnica brezplačno na voljo 
otrokom med 6. in 12. letom. 

• 16.00:  igrica v izvedbi Društva Štrk Mlaj 
iz Mlajtincev.

• 16.30:  nastop otroškega pevskega 
zbora OŠ Bogojina.

• 17.00: pohod z baklami v sodelovanju s 
Športnim društvom Moravske Toplice.

• 18.00–18.30: nastop Moškega 
vokalnega kvinteta Aeternum (1. del).

• 18.30: igrica v izvedbi staršev otrok 
vrtca M. Toplice.

• 19.00–19.30: nastop Moškega 
vokalnega kvinteta Aeternum (2. del).

Pridružite se nam, toplo vabljeni! 
INFO: TIC Moravske Toplice, www.moravske-toplice.com
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PRAVILNO GESLO NAGRADNE KRIŽANKE 159. ŠTEVILKE GLASILA LIPNICA: AJDOVA ZLEVANKA. 
Med prispelimi pravilnimi rešitvami smo izžrebali naslednje nagrajence, ki prejmejo sobotno oziroma nedeljsko kosilo v 
Gostilni Marič, Sebeborci:  Majda Grašoč, Golnik 132, 4204 Golnik; Mirjana Török, St. Rozmana 7, 9000 Murska Sobota; Horvat 
Cvetka, Bogojina 56, 9222 Bogojina. 
Vsem nagrajencem iskreno čestitamo! Nagrade z osebnim dokumentom prevzamete v Gostilni Marič, Sebeborci.

NAGRADNA KRIŽANKA: Kocljevina 
KOCLJEVINA, zavod za usposabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb, trem nagra-
jencem križanke podarja paket njihovih izdelkov in voden ogled Kocljevine.   
Vljudno naprošamo, da nam na dopisnici pošljete GESLO križanke, vaše IME in 
PRIIMEK ter NASLOV do 5. februarja 2019 na naslov: Občina Moravske Toplice, 
Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, s pripisom Nagradna križanka 161. 
Prijetno reševanje vam želimo!

Nagradna križanka
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12. NAGRADNA KRIŽANKA: Kocljevina 
(str. 43)

Na levi strani je FOTO: 12.1.a in na desni be-
sedilo: KOCLJEVINA, zavod za usposabljanje in 
zaposlovanje invalidnih oseb, trem nagrajen-
cem križanke podarja paket njihovih izdelkov in 
voden ogled Kocljevine.

Vljudno naprošamo, da nam na dopisnici pošl-
jete GESLO križanke, vaše IME in PRIIMEK ter 
NASLOV do 5. februarja 2019 na naslov: Ob-
čina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 
Moravske Toplice, s pripisom Nagradna križan-
ka 159. Prijetno reševanje vam želimo!

Umesti križanko št. 161, ki je v pdf obliki in je v 
mapi Lipnica 161_fotografije: Krizanka_lipnica 
161. Pod križanko je zapis: 

PRAVILNO GESLO NAGRADNE KRIŽANKE 
159. ŠTEVILKE GLASILA LIPNICA: AJDO-
VA ZLEVANKA.

Med prispelimi pravilnimi rešitvami smo 
izžrebali naslednje nagrajence, ki prej-
mejo sobotno oziroma nedeljsko kosilo 
v Gostilni Marič, Sebeborci: Majda Grašoč, 
Golnik 132, 4204 Golnik; Mirjana Török, St. 
Rozmana 7, 9000 Murska Sobota; Horvat Cvet-
ka, Bogojina 56, 9222 Bogojina.

 
Vsem nagrajencem iskreno čestitamo! Nagra-
de z osebnim dokumentom prevzamete v Gos-
tilni Marič, Sebeborci.

13 KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI 
MORAVSKE TOPLICE

Pošljejo v ponedeljek.

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

PRIREDITEV DATUM IN KRAJ OPIS PRIREDITVE INFORMACIJE 
december 2018

Decembrska tržnica 

Moravske Toplice, center 
• 21.12.2018 od 14.00 naprej
• 22.12.2018 od 9.00 do 12.00
• 23.12.2018 od 9.00 do 12.00
• 24.12.2018 od 9.00 do 12.00 
• 26.12. – 31.12.2018 vsak dan od 10.00 naprej

Praznična tržnica lokalnih ponudnikov s pestrim programom. TIC Moravske Toplice
www.moravske-toplice.com 

Delavnica izdelave prazničnih 
okraskov 

12. 12. 2018, 17.00, 
Vaški dom Bogojina Izdelava obeskov in priprava materiala za postavitev jaslic. TD Bogojina

031 234 812

Dan samostojnosti 22. 12. 2018, 13.00, 
OŠ Fokovci Počastitev dneva samostojnosti in prihod Božička z obdarovanjem otrok. OŠ Fokovci, 02 544 90 20,

ravnateljica.osmsfo@guest.arnes.si

Komedija Striptiz 
(Matjaž Javšnik)

23.12.2018, 18.00, Gasilski dom  
Moravske Toplice Količine smeha so pri Javšniku neomejene. Cena vstopnice: 12 evrov. Zavod Zimske urice, www.

kingkongteater.si, 040 336 672 

Pohod z baklami k polnočnici 
v farno cerkev v Bogojini 

24. 12. 2018, 22.15, 
start pred vaško kapelo Pohod z baklami k polnočnici v Plečnikovo cerkev. 

Društvo Selenca Ivanci 
selenca.ivanci@gmail.com
Jožica Klar, 040 292 585 

Štefanov pohod 26. 12. 2018, 10.00, start pred Vaško-gasilskim 
domom Vučja Gomila Tradicionalni pohod po Vučji Gomili in okolici. KUD Avgust Gašparič Vučja Gomila

Maja Cigut, 041 374 851
Predstava igra 
Žive jaslice 

28.12.2018, 18.00, Bogojina, pri pilu pri 
Plečnikovi cerkvi

Program pripravlja KUD Bogojina v sodelovanju z Vrtcem Bogojina in društvi iz 
vasi. Ponudba na stojnicah.

KUD Jožef Košič Bogojina
Stanka Sukič, 041 346 529

Čarobni popoldan v Moravskih 
Toplicah

29. 12. 2018, od 16.00, 
Moravske Toplice 

Raznolik program: Otroška animacija (skakalnica »Mini Planica«), Vokalni kvintet 
Aeternum, pohod z baklami po Moravskih Toplicah, praznična tržnica z lokalni-
mi ponudniki, presenečenje za otroke. 

TIC Moravske Toplice
www.moravske-toplice.com 

Silvestrovanje 
z Ansamblom Skok 

31. 12. 2018, 
Moravske Toplice, center Vsakoletno silvestrovanje v središču Moravskih Toplic. Terme 3000, Občina M. Toplice,  

TIC Moravske Toplice 

Januarska tržnica 
Moravske Toplice, center 
• 2.1.2019 od 9.00 do 12.00
• 3.1. in 4.1.2019 od 14.00 naprej 
• 5.1.2019 od 9.00 do 12.00

Tržnica z izdelki lokalnih ponudnikov. TIC Moravske Toplice
ww.moravske-toplice.com 

januar 2019

Pokušnja vina
5. 1. 2019, 
Prosenjakovci, 
kulturni dom 

Vsakoletna poizkušnja vina. 
Vinogradniška sekcija 
KTD Ady Endre Prosenjakovci 
Ladislav Vöröš, 031 308 785

Pohod treh kraljev 5. 1. 2019, 10.00, 
start pred Vaško-gasilskim domom Filovci

Pohodna pot po filovskih vinorodnih gričih v dolžini 10-12 km. Startnina: 7 EUR 
za odrasle in 4 EUR za otroke in osnovnošolce vključuje okrepčila ob poti in topel 
obrok v cilju. 

VSD Filovci
Alojz Berden
041 733 946 

Občinski turnir  
v kartanju šnopsa 5. 1. 2019, 18.00, Krnci, gasilski dom Turnir v kartanju šnopsa za pokal Občine Moravske Toplice. KS Krnci

hul.stefan@gmail.com, 041 600 227 

Vinogradniško-vinarski kviz 10. 1. 2019, 17.00, 
Vaško-gasilski dom Filovci 

Izobraževanje ekip vinogradnikov iz Prekmurja s tekmovalnim značajem in v pri-
sotnosti prekmurske vinske kraljice. 

VSD Filovci
Alojz Berden, 041 733 946

6. Veseli večer 11. 1. 2019, 17.30, 
Vaško-gasilski dom Selo 

Tradicionalni večer smeha s Selanskimi Nemaki , kjer sodeluje 8 humorističnih 
skupin. 

Pevsko društvo Selo
Oskar Makari, 031 329 758

Folklorna, kuharska, 
ustvarjalna delavnica za otroke 
z gledališko predstavo 

12. 1. 2019, 13.00, 
Vaški dom Bogojina 

Različne delavnice za otroke  (učenje folklornih plesov, pečenje palačink, ustvarja-
nje in izdelava magnetkov, oživitev nekdanjih otroških iger). Popestritev z gledališko 
predstavo. 

KUD Jožef Košič Bogojina 
Stanka Sukič 
041 346 529 

Mednarodni nogometni turnir 
mlajših selekcij NK Čarda

19. 1. in 20. 1. 2019, 
Ekonomska šola Murska Sobota Nogometni turnir za mlajše selekcije U7, U9, U11 in U13.

NK Čarda Martjanci
041 331 076
www.nk-carda.com

Prvenstvo KMN
(člani in veterani) 

26. 1. 2019, 8.00-18.00, 
Športna dvorana Osnovne šole Bogojina Prvenstvo v malem nogometu za člane in veterane. Občinska športna zveza M. Toplice, 

Branko Recek, 041 389 905
Česanje perja in lüpanje 
bučnega semena 

26. 1. 2019, 18.00, 
Vaško-gasilski dom Središče Dogodek je namenjen ohranitvi starih običajev oziroma opravil. KUD Antal Ferenc Središče

Silvija Šanca, 051 360 863 

februar 2019
Izbor športnika, športnice 
leta 2018 

1. 2. 2019, 18.30, 
Panonska vas, Tešanovci 

Vsakoletna prireditev v okviru katere se slavnostno razglasi športnik lete Občine 
Moravske Toplice. 

Občinska športna zveza Moravske 
Toplice, Branko Recek, 041 389 905

Blažev pohod 2. 2. 2019, 10.00, Start in zaključek pred Vaško-
gasilskim domom Bogojina 

Pohod v dolžini 10 km po bogojinskih goricah. Startnina v znesku 7 evrov 
zajema toplo malico in okrepčila na  poti. 

TD Bogojina
Anton Casar, 051 318 093 

Občinska proslava ob 
kulturnem prazniku Datum in lokacija sta še v usklajevanju. Praznovanje s svečano prireditvijo. Občina Moravske Toplice

02 538 15 00  

16. Prešernov pohod 
8. 2. 2019, 10.00,
Tešanovci, start pred Vaško-gasilskim domom 
Tešanovci 

Pohod ob slovenskem kulturnem prazniku v dolžini 12 km. Startnina znaša 7 
EUR (zajema napitke, okrepčila, topel obrok in spominček). 

NK Tešanovci in društva
Primož Cipot, 031 229 129
Denis Vitez, 041 402 643 

Kulinarični pohod  
Po poute dobroga gustoša 
do Zelenoga gaja 

23. 2. 2019, 10.00, 
Moravske Toplice, 
start pri evangeličanski cerkvi 

Okusite čare prekmurske kulinarike tokrat aktivno. Pohodno-kulinarična pot v 
dolžini 12 km. 

Društvo dobroga gustoša
059 940 544 (Gostilna Zeleni gaj)

20. obletnica Folklorne 
skupine pri KUD Jožef Košič 
Bogojina 

16. 2. 2019, 18.00,
Vaški dom Bogojina 

Celotna predstavitev folklorne skupine. Gostje: Folklorna skupina Študent iz 
Maribora, Moški vokalni kvintet Aeternum, domači ljudski pevci. 

KUD Jožef Košič Bogojina
Stanka Sukič, 041 346 529

Razstava ročnih del 16. 2. in 17. 2. 2019, od 18.00, 
Vaško-gasilski dom Vučja Gomila  

Člani društva bodo razstavili najrazličnejša ročna dela vseh vaščanov in vaščank 
ter drugih, ki bodo to želeli. 

KUD Avgust Gašparič Vučja Gomila
041 374 851, Maja Cigut

Zimska turistična tržnica 
Zimske počitnice, M. Toplice 
15. 2., 16.2., 17.2.2019; 21. 2. , 22.2., 23.2.2019 
Ob petkih od 14. ure dalje, ob sobotah in nede-
ljah med 9. in 13.uro. 

Vsakoletna turistična tržnica v zimskih počitnicah. 
TIC Moravske Toplice 
02 538 15 20
www.moravske-toplice.com 


