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Ob aprilskem imenovanju podžupanov s strani župana občine Mora-
vske Toplice Alojza Glavača smo novoimenovana podžupana Andreja 
Baligača in Saša Koco prosili za nekaj besed, ki jih v tej številki namen-
jata nam, občanom.

Spoštovane občanke in občani!
Župan mi je zaupal mandat podžupana občine, za kar 
sem mu seveda neizmerno hvaležen. Zavedam se, da 
je to častna in odgovorna funkcija, ki od posamezni-
ka zahteva, da zadolžitve s strani župana opravlja 
odgovorno do celotne javnosti, pošteno in zavzeto 
pa v korist vseh občanov. Izkušenj za vse povedano 
mi ne manjka, predvsem na kakšen način javno delo-
vati, informirati in povezovati občane, da bo skupno 
zadovoljstvo čim večje oz. morebiten občutek zapos-
tavljenosti čim manjši.
Vse lahko podkrepim z dejstvom, da  sem že četrti 
mandat občinski svetnik, zato natančno vem, kako 
delujejo vsi organi v sklopu Občine. Kot predsednik 
KS Filovci sem si v 12 letih nabral izkušnje ter se naučil, kako uspešno delovati v 
svetih ožjih delov občine. Sem tudi član štirih društev od šestih v vasi, kjer smo 
se trudili, da smo vedno delovali kot eno, kljub občasnim manjšim nesoglasjem.
Spoštovani občani, z Vami bom skušal čim več komunicirati, odprt in umirjen 
bom do morebitnih neprijetnih vprašanj, 
naj »lepa beseda, lepo mesto najde«.

Andrej Baligač, podžupan

Spoštovane občanke, cenjeni občani. 
Usoda je nanesla, da svoj prvi nagovor kot podžupan 
občine Moravske Toplice pišem v letu, ko proslavl-
jamo 100 let združitve prekmurskih Slovencev z 
matičnim narodom, ter v letu, ki ga je Evropska unija 
prepoznala kot leto kulturnega turizma. 
Oboje še kako zaznamuje naš kraj, naše vasi, ljudi 
ter nas vse skupaj kliče k premisleku, kaj vse smo in 
kaj želimo postati. Razvoj, naša skupna prihodnost, 
sobivanje in ustvarjanje pogojev za naslednje gen-
eracije so vprašanja, ki so vredna našega časa in po-
zornosti. Razumeti moramo svoje potenciale. Bogata 
kulinarika, unikatni običaji, vino in voda. Neverjetna 
krajina in izjemni ljudje. 
Zato si želim, da bi skupaj z vami naredil korake naprej. Ustanovili bomo mla-
dinski svet in povezali dogodke in običaje vaških skupnosti. Pripeljati želimo 
najboljše prakse, ideje in ljudi. Morda se bodo čez 100 let spraševali, o čem smo 
razmišljali in kaj smo delali v letu 2019. 
Želim si, da bi ob raziskovanju ugotovili predvsem, da smo bili ljudje, ki smo 
znali držati skupaj in delati dobro. Za Moravske Toplice, za ljudi. 
Ob prihajajočih praznikih vam želim vse dobro.

Sašo Koca, podžupan
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Podžupan Andrej Baligač. 

Podžupan Sašo Koca

6. aprila smo čistili vasi po naši občini. Na 
fotografiji so mladi na čistilni akciji v 
Martjancih.
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IN MEMORIAM

KAREL ČERNJAVIČ (1929–2019)

Zdelo se je, da se je sivolasi gospod nižje rasti že zdavnaj oddaljil iz naše bližine 
in umaknil iz naše zavesti. Res je zadnji del svoje življenjske poti prebrodil v 
domu za starostnike. Pogrešali smo ga toliko bolj, ker je bil v času polnih živl-
jenjskih moči nenehno prisoten, snoval in dajal pobude, iskal sogovornike, 
uresničeval svoje davne zamisli. In kdaj pa kdaj tudi javno razdal svojo boleči-
no, porojeno iz nerazumevanja …
Ni ga bilo človeka v tem okolju, ki svoje dni ne bi vedel za »Zvezdaša«, Karčija 
Černjaviča. Pionirja in hrbtenico soboškega povojnega gostinstva. Za ta posel 
je bil enostavno rojen, posvečen. Vzorno ga je opravljal tudi v časih, ko sta poli-
tika in pozneje matična firma nastavljali takšne in drugačne direktorje, ki so 
prihajali in odhajali. Gospod Karči je bil stalnica. Z neizmernim naravnim dar-
om za komunikacijo in prirojeno dobrodušnostjo je nagovarjal goste, jim po-
jasnjeval zgodovino in značilnosti, jim zelo zgodaj razkazoval lepote goričkega 
sveta … Jih navduševal, da so se vedno znova vračali v Zvezdo in lokale, ki 
jih je gostinsko podjetje uredilo v pokrajinskem središču (legendarni Ekspres 
bife) in v okolici (Čarda). Nekdanji poklicni kolegi iz osrednje Slovenije, vidni 
literarni ustvarjalci in uredniki so me še pred leti spraševali: »Kaj je zdaj s Čar-
do?« Že v tistih časih so prepotovali tako rekoč ves svet, a so mi vedno znova 
zatrjevali: »Takšnega lokala, takšnega vzdušja ni nikjer na svetu, niti v Parizu 
ne! Kdo je človek, ki je znal to ustvariti?« Gospod Karči s svojo ekipo. Daleč od 
duhamornih modrovanj so ustvarjali gostinstvo in turizem po meri gostov, znali so izoblikovati idealne »produkte« za 
tisti čas. 
Šestdeseta leta prejšnjega stoletja so ga povezala z Moravci. Usoda moravskega kopališča je kar nekaj časa visela na 
nitki. Inšpektorji so nenehno grozili z zaprtjem kopališča, Radenska si ni želela konkurenčnih satelitov, najmanj v bližnji 
okolici. Kopališče pa je iz leta v leto beležilo skokovite poraste gostov. Leta 1962 je skrb za nadaljnji razvoj kopališča 
v Moravcih prevzelo soboško gostinsko podjetje Zvezda pod vodstvom Karčija Černjaviča. Kako imenitno se nam je 
zdelo, ko so postavili lepo oblikovane lesene pregrade, odprli prvi pravi bazen in samopostrežno restavracijo, začeli 
graditi okrogli bazen in potem še hotel Termal ... A bistveno je bilo tisto, kar se je dogajalo v ozadju: gospod Čern-
javič se je povezal z balneologi in razvojnimi strokovnjaki iz uveljavljenih slovenskih zdraviliških centrov in postavljal 
temelje zdraviliškega turizma v Moravcih. Z neizmernim naravnim darom in inteligentnostjo je spoznal, da kopališče 
nima pravih razvojnih možnosti – prihodnost je videl v zdraviliškem turizmu na osnovi izkoriščanja bogatih zdravilnih 
učinkov tople moravske vode. 
Svoje čase sva se srečevala in se pogovarjala o zgodovini moravskega turizma. Entuziasti, zbrani v turističnem društvu, 
z g. Jožetom Kuharjem na čelu so prestopicali prve korake pri »promociji« moravske zdravilne vode. Nedvomno so 
naredili več, kot lahko realno pričakujemo od še tako zagretih zanesenjakov. Vendar se je pravi vzpon moravskega ko-
pališča začel šele s prihodom Zvezde in njenim – čeprav ne neizmernim – investicijskim potencialom. Največja zasluga 
Gospoda Karčija je v tem, da je s pritegnitvijo strokovnjakov smer nadaljnjih aktivnosti zasnoval na znanstveni podlagi. 
Za to si zasluži globoko in spoštljivo hvaležnost nas, občanov Občine Moravske Toplice. Občina mu je naslov Častni 
občan podelila leta 2004.
Ne pozabimo na njegove konjičke in drobne ljubezni: lov in uživanje v naravi; bil je mojster žganjekuhe, rad se je uma-
knil v svoj sadovnjak v Krplivniku in vpijal omamne vonjave žganjarne; povsod je dobival nagrade za svoje palinke in 
zeliščne likerje. Žganjekuho na Goričkem je vključil v Zvezdino ponudbo, saj se je zavedal, da se gost ne zadovolji z 
udobno posteljo in slastno hrano. Prej kot mnogi drugi je uvidel, da si gost želi doživeti naravno okolje, v katero je zašel.
Hvala Vam, Gospod Karči, za vse, kar ste storili za soboško gostinstvo, za turizem v pokrajini in predvsem za razvoj in 
razcvet moravskega zdravilišča.

Ludvik Sočič 

Fotografija Karla Černjaviča iz posebne priloge 
Lipnice št. 77.
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Občinski svetniki so sprejeli 
proračun za leti 2019 in 2020
4. redno sejo Občinskega sveta Občine Moravske 
Toplice, ki je bila v torek, 19. 3. 2019, je vodil župan Alojz 
Glavač. Po ugotovljeni navzočnosti so člani občinskega 
sveta soglasno sprejeli zapisnik 3. redne seje Občinskega 
sveta Občine Moravske Toplice in naslednji DNEVNI RED:
1. Poročilo o izvršitvi sklepov občinskega sveta.
2. Dopolnjen Predlog Odloka o proračunu Občine 

Moravske Toplice za leto 2019 in 2020 – II. obravnava.
3. Predlog  Letnega programa kulture Občine 

Moravske Toplice za leto 2019.
4. Predlog Letnega programa ukrepov ohranjanja in 

spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini 
Moravske Toplice v letu 2019.

5. Predlog Letnega programa športa v občini Moravske 
Toplice za leto 2019.

6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Turistično-
informativni center Moravske Toplice – skrajšani 
postopek.

7. Uradno prečiščeno besedilo odloka o ustanovitvi in 
statuta javnega komunalnega podjetja Čista narava 
d. o. o. – skrajšani postopek.

8. Predlog sklepa o določitvi cene storitev javne službe 
odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode.

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

10. Predlog soglasja k izplačilu dela plače za delovno 
uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v. d. 
direktorja TIC Moravske Toplice.

11. Predlog sklepa o imenovanju posebne občinske 
volilne komisije.

12. Pobude in vprašanja.
13. Razno.                                                                                   

Občinski svet je bil seznanjen s Poročilom o izvršitvi 
sklepov Občinskega sveta Občine Moravske Toplice, 
sprejetih na 3. redni seji. 
Župan je predstavil spremembe, do katerih je prišlo 
po sprejemu proračuna v I. obravnavi ter pojasnil, da 
je večina predlogov in pobud vključena v dopolnjen 
proračun. V načrtu razvojnih programov se pri projektu 
»OB078-11-000006 Bukovnica–Bukovniško jezero« in pri 
projektu »OB078-10-000011 Pločniki in JR Sebeborci« 
usklajujejo viri financiranja, sama vrednost projektov pa 
ostaja nespremenjena. V predlog proračuna se v program 
kulture vključuje Košičev teden kulture in zanj zagotovi 
1.000,00 EUR. Podan je bil predlog o ureditvi TIC-a v 
Bogojini in Moravskih Toplicah ter v Selu, kjer je potrebno 
urediti polnilnico za električna kolesa in sanirati asfalt, zato 
je v predlogu proračuna Občine Moravske Toplice za leti 

2019 in 2020 ter v NRP za obdobje 2019–2023 vključena 
ureditev turističnega centra v Bogojini in Moravskih 
Toplicah; manjša ureditvena dela, ki so potrebna v okolici 
TIC-a v Selu, pa so vključena znotraj proračunske postavke 
vzdrževanja objektov na področju turizma. Glede predloga 
o spremembah štipendiranja v Občini Moravske Toplice 
je župan povedal, da se bo v bližnji prihodnosti pristopilo 
k pripravi predloga sprememb Pravilnika o štipendiranju 
v Občini Moravske Toplice in šele po sprejetju sprememb 
se le-te lahko vključijo v proračun občine. Povedal je, da 
je bil podan predlog o zagotovitvi dodatnih sredstev za 
ureditev vrtca v Fokovcih, ter pojasnil, da so sredstva za 
investicijsko vzdrževanje vrtcev in opreme v proračunu 
občine za leto 2019 zagotovljena v višini 30.000,00 EUR. 
V okviru sredstev, ki se koristijo direktno iz proračuna, 
so predvidena tudi vzdrževalna dela v vrtcu v Fokovcih. 
Glede pobude ureditve ŠRC Bogojina je pojasnil, da je 
objekt v lasti občine in bo poskrbljeno, da se uredi in 
popravi. V nadaljevanju je pojasnil, da za rekonstrukcijo 
ceste od cerkve do križišča v severnem delu Bogojine v 
proračunu za leti 2019 in 2020 ni predvidenih sredstev, 
ker je potrebno predhodno urediti lastniška razmerja in 
pripraviti potrebno projektno dokumentacijo.
Župan se je opredelil do predlogov krajevnih skupnosti, in 
sicer: KS Motvarjevci je predlagala rušitev starega vaškega 
doma ter ureditev drevoreda zaradi padanja suhega 
vejevja. Povedal je, da bo občina pristopila k izdelavi 
potrebne dokumentacije za pridobitev gradbenega 
dovoljenja, ki je potrebno za rušitev objekta, in bo za to 
zagotovila sredstva v proračunu. Pojasnil je, da je ureditev 
drevoreda zaradi padanja suhega vejevja vzdrževalne 
narave in se posebej ne opredeljuje v proračunu. Za taka 
dela se lahko namenijo sredstva za tekoče vzdrževanje in 
urejanje objektov v KS, v kolikor gre za površine v javni 
lasti. KS Prosenjakovci je predlagala, da se v proračun 
Občine Moravske Toplice vključijo sredstva za dokončanje 
agromelioracije Prosenjakovci, saj je v proračunu Občine 
Moravske Toplice predvidenih le 5.000,00 EUR, čeprav je 
za dokončanje agromelioracije po predračunu izvajalca 
potrebnih 20.000,00 EUR, ter da se v načrt razvojnih 
programov vključi asfaltiranje cest v k.o. Prosenjakovci. 
Župan je pojasnil, da so v proračunu občine zagotovljena 
sredstva za dokončanje agromelioracije v Prosenjakovcih. 
Po pregledu dveh predračunov, ki bi naj zajemala dela, 
povezana z dokončanjem agromelioracije, je ugotovljeno, 
da so zajeta tudi dela, ki niso neposredno povezana z 
izvedbo agromelioracije in ureditev določenih poti na 
drugačen način, kot je bilo predvideno z agromelioracijo. 
Zaradi tega navedene postavke ne povečujemo, saj se 
določena dela, ki so potrebna, lahko izvršijo v sklopu 
rednega vzdrževanja cest ali urejanja drugih objektov. 
Predlagani odseki cest pa predstavljajo manjše odseke 
cest, ki se urejajo v sklopu projekta, vključenega v NRP 
pod šifro »OB078-07-00019 LC in JP v Moravskih Toplicah, 
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V. Gomili …«, glede na prioritete v občini. KS Suhi Vrh 
je predlagala ureditev javne razsvetljave v naslednjih 
dveh letih ali vsaj začetek izgradnje javne razsvetljave in 
ureditev statusa Športnega centra Suhi Vrh, kjer naj se 
predvidijo sredstva za nakup ali najemnino, odvisno od 
razgovorov z lastnico in razpoložljivimi sredstvi. Župan je 
pojasnil, da bo občina pristopila k postopkom izdelave 
potrebne projektne dokumentacije, ki je potrebna za 
ureditev javne razsvetljave v skladu z dogovorom vodstva 
krajevne skupnosti.
Občinski svet Občine Moravske Toplice je sprejel 
dopolnjen Odlok o proračunu Občine Moravske 
Toplice za leto 2019 in 2020 skupaj s prilogami.
V nadaljevanju seje so bili sprejeti Letni program 
kulture, Letni program športa in Letni program 
ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja 
kmetijstva in podeželja, vsi za leto 2019.
Občinski svet je po skrajšanem postopku sprejel 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda Turistično-informativni 
center Moravske Toplice, namen katerega je razširitev 
dejavnosti zavoda in posledično sprememba sestave sveta 
zavoda. Dejavnost zavoda se razširi na področje kulture in 
športa, svet zavoda pa šteje 9 članov, ki ga sestavljajo: 4 
predstavniki ustanovitelja, od tega 1 predstavnik občinske 
uprave, ki jih imenuje občinski svet občine ustanoviteljice 
na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja; 1 predstavnik delavcev zavoda, ki ga izvolijo 
delavci zavoda s tajnim glasovanjem; 4 predstavniki 
zainteresirane javnosti, od tega 2 predstavnika društev v 
občini ter 1 predstavnik največjih turističnih ponudnikov 
v občini, ki jih na poziv župana predlagajo kulturna, 
turistična in športna društva, največji turistični ponudniki 
v občini ter druga zainteresirana javnost in jih imenuje 
župan.
Sprejeto je bilo uradno prečiščeno besedilo  Odloka 
o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja ČISTA 
NARAVA, d. o. o., in Statuta javnega komunalnega 
podjetja ČISTA NARAVA, d. o. o. 
V nadaljevanju seje je bil sprejet sklep o potrditvi 
Elaborata o oblikovanju cene storitev javne službe 
odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode 
v občini Moravske Toplice, izvajalca javne službe 
Čista narava, javno komunalno podjetje, d. o. o., in 
sklep o subvencioniranju cene storitev javne službe 
odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode. 
Občinski svet je sprejel Soglasje k določitvi cene 
storitve pomoč družini na domu in določitvi 
subvencioniranja cene storitve pomoč družini 
na domu. Ekonomska cena za pomoč na domu od 
ponedeljka do sobote znaša namesto dosedanje 17,29 
EUR na efektivno uro 17,84 EUR, ekonomska cena za 
pomoč na domu za nedeljo in dela proste dni pa namesto 
dosedanje 19,03 EUR na efektivno uro 19,64 EUR. Cena za 

uporabnika za pomoč na domu od ponedeljka do sobote 
znaša 7,79 EUR namesto dosedanje 7,52 EUR/efektivno 
uro, kar predstavlja 3,59% povečanje; za nedeljo in dela 
proste dni pa 8,69 EUR namesto dosedanje 8,39 EUR/ 
efektivno uro, kar predstavlja 3,58% povečanje.
Podano je bilo soglasje k izplačilu dela plače za 
delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega 
dela v. d. direktorja javnega zavoda TIC Moravske 
Toplice v višini 10%  njegove osnovne plače v 
posameznem mesecu od 1. 1. 2019 do konca trajanja 
projekta Pro-turist destinacije Moravske Toplice, Lendava, 
Radenci, Ljutomer, Murska Sobota (Pomurje) in Slovenia 
Green Destination.  
Imenovana je bila Posebna občinska volilna komisija 
Občine Moravske Toplice v naslednji sestavi:
1. LUDVIK RITUPER,  Murska Sobota – predsednik,
2. DRAGO JAKOŠA, Čikečka vas – namestnik 

predsednika,
3. LAURA SAPAČ,  Pordašinci – članica,
4. JANEZ PANKER, Moravske Toplice – namestnik 

članice,
5. ELISA TURNER, Selo – članica,
6. ANDREJ KRANJEC, Prosenjakovci – namestnik 

članice,
7. FRANC HORVAT,  Središče – član, 
8. SIMON NOVAK, Motvarjevci – namestnik člana

Župan je člane občinskega sveta seznanil z namero NLB, 
d. o. o., da zaradi nerentabilnostiumakne bankomat, ki je 
nameščen v Prosenjakovcih. NLB, d. o. o., je bankomat 
pripravljena obdržati pod pogojem, da občina ali ožji del 
lokalne skupnosti pokriva stroške v višini 5.000,00 EUR 
letno. Povedal je, da je dogovorjen sestanek s predstavniki 
NLB, d. o. o., in predsedniki svetov KS, na katerem se bo 
poskušalo najti rešitev. Povedal je, da se ukinja tudi pošta v 
Bogojini, zato iščemo poslovni subjekt, ki bi bil pripravljen 
v Bogojini začasno opravljati poštno dejavnost.

Občinska uprava

Svetniki so na 4. redni seji potrdili proračun za letošnje in naslednje leto. 
(foto: Eva Bukovec)
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Občina Moravske Toplice na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma društvom v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS št. 39/06) 
objavlja 

J A V N I  R A Z P I S
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU TURIZMA 
DRUŠTVOM IN ZVEZAM TURISTIČNIH DRUŠTEV V LETU 2019

I. Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje  letnih programov na področju turizma društvom v Občini Moravske Toplice in zvezam turističnih 
društev za leto 2019, z naslednjimi vsebinami:
- spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
- akcije na področju ohranjanja kulturne dediščine in druge dediščine kraja,
- akcije na področju urejanju okolja,
- organiziranje in sodelovanje na s turizmom povezanih prireditvah,
- izvajanje promocijskih in drugih aktivnosti društva.

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

Po tem javnem razpisu se zagotavljajo tudi sredstva za delovanje zveze turističnih društev, ki povezuje in usklajuje programe dela turističnih društev z območja Občine 
Moravske Toplice ter izvaja projekte s področja turizma Občine Moravske Toplice, v okviru skupne promocije širšega turističnega območja ali pokrajine, s sedežem zveze 
izven območja Občine Moravske Toplice, če na območju Občine Moravske Toplice za to področje ni registrirane zveze.

III. Višina razpoložljivih sredstev razpisa:
- 11.880,00 EUR

IV. Merila in kriteriji za sofinanciranje programov na področju turizma: programi se ocenijo v skladu z merili in kriteriji, ob upoštevanju specifičnosti 
posameznih programov. Vrednost točke se izračuna na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih programov. 

Pri izboru za sofinanciranje programov na področju turizma društvom in zvezi, komisija upošteva naslednja merila in kriterije:
1. spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma
a) organizacija delavnic ali izobraževalnih predavanj za občane – za vsako delavnico ali sklop predavanj 200 točk
b) organizacija drugih aktivnosti za občane – za vsako aktivnost 100 točk
c) udeležba na seminarju ali delavnici drugih izvajalcev – za vsakega  udeleženca 50 točk
d) organizacija projektov s področja pospeševanja turizma – za vsak projekt 200 točk

2. akcije na področju ohranjanja kulturne dediščine in druge dediščine kraja oz. območja
a) organizacija projektov s področja ohranjanja dediščine kraja oz. območja – za vsak projekt 200 točk
b) sodelovanje pri drugih projektih ohranjanja dediščine kraja oz. območja – za vsak projekt 100 točk
 
3. akcije na področju urejanju okolja
a) izvedba čistilnih akcij v kraju – za vsakega udeleženca (največje možno število je 100 točk) 5 točk
b) olepšanje kraja z zasajanjem  rož 100 točk
c) urejanje in vzdrževanje s turizmom povezanih objektov v kraju – za vsak objekt 100 točk

4. organiziranje in sodelovanje na s turizmom povezanih prireditvah
a) organizacija s turizmom povezane prireditve – za vsako prireditev 200 točk
b) sodelovanje na s turizmom povezanih prireditvah v občini – za vsako sodelovanje 100 točk
c) sodelovanje na s turizmom povezanih prireditvah izven občine – za vsako sodelovanje 100 točk

5. izvajanje promocijskih in drugih aktivnosti društva oz. zveze
a) pavšal za programske in materialne stroške na leto 200 točk
b) izdaja biltenov ali drugega informativnega in promocijskega materiala – za vsako izdajo 400 točk
c) izvedba aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka – za vsako aktivnost 100 točk

V. Vsebina vloge: Prijave morajo biti podane na prijavnih obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki jo dobite ves čas razpisa v času uradnih ur v vložišču Občine 
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Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00), Pravilnika o 
sofinanciranju letnega programa športa v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 32/2009 in 3/2010) Občina Moravske Toplice objavlja  

J A V N I  R A Z P I S
ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA

V OBČINI MORAVSKE TOPLICE ZA LETO 2019

I. PREDMET RAZPISA: Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje Letnega programa športa Občine Moravske Toplice za leto 2019, ki ga 
upravičencem zagotavlja Občina Moravske Toplice iz sredstev Proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2019.

II. POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU: Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci letnega programa športa:
 – športna društva, 
 – zveze športnih društev ustanovljene na območju Občine Moravske Toplice, 
 – zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu, 
 – ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne ter neprofitne in 
 – vrtci ter osnovne šole. 

Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa športa.
Izvajalci letnega programa športa morajo za sofinanciranje letnega programa športa izpolnjevati naslednje pogoje:

 – da imajo sedež v Občini Moravske Toplice, 
 – da so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi predpisi za opravljanje dejavnosti športa in na območju Občine Moravske Toplice delujejo že najmanj eno 
leto, 

 – da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničevanje načrtovanega programa športa, 
 – da imajo urejeno evidenco članstva ter evidenco o plačani članarini (velja za društva), 
 – da Občini Moravske Toplice redno posredujejo poročila na predpisanih obrazcih ter druge podatke, ki se nanašajo na izvajanje dejavnosti športa.

III. VIŠINA SREDSTEV, KI SO NA RAZPOLAGO ZA PREDMET JAVNEGA RAZPIS
Za izvajanje vsebin Letnega programa športa, se izvajalcem v Proračunu občine Moravske Toplice za leto 2019, zagotavlja 63.500,00 EUR,  po naslednjem 
razdelilniku:

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

8.525,00 €

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

28.250,00 €
8.500,00 €

19.750,00 €
3 Delovanje športnih društev in zveze športnih društev 6.725,00 €
4 Izgradnja športnih objektov

- izgradnja – vzdrževanje športnih objektov
12.500,00 €

12.500,00 €
5 Športne prireditve 7.500,00 €

Skupaj 63.500,00 €

Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice in na spletni strani www.moravske-toplice.si.
VI. Rok in način prijave: Pisne prijave na originalnih obrazcih morate poslati najkasneje do 31. maja 2019 na naslov Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 

Moravske Toplice v zaprtih ovojnicah s svojim naslovom in s pripisom »Javni razpis TURIZEM 2019 – NE ODPIRAJ«. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je 
bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti, s priporočeno pošiljko ali 31. 5. 2019 oddana do 1400 ure v vložišču Občine Moravske Toplice.

VII. Obravnava vlog: Pravočasno prispele in popolne prijave bodo vrednotene na podlagi meril in kriterijev za vrednotenje programov na področju turizma društvom 
in zvezi društev, ki se  sofinancirajo iz proračuna občine Moravske Toplice. Prijavitelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni po končanem razpisu. Z izvajalci 
programov na področju turizma bo župan Občine Moravske Toplice sklenil pogodbe o sofinanciranju. 

VIII. Informacije in navodila: 
Informacije in navodila za sodelovanje pri razpisu dobijo prijavitelji na Občini Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice
Kontaktna oseba: Majda Lipič Prosič, telefon 02 538 15 12, vsak delovni dan od 800 do 1300 ure.

Številka: 430-00005/2019-1                   Župan:
Moravske Toplice, 12. 4. 2019               Alojz GLAVAČ, l.r.
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IV. DOLOČITEV OBDOBJA V KATEREM MORAJO BITI PORABLJENA DODELJENA SREDSTVA
Prejemniki sredstev morajo po opravljenih nalogah oziroma najkasneje do 31. januarja za preteklo leto, Občini Moravske Toplice predložiti dokazila o izpolnitvi 
prevzetih obveznosti v skladu s pogodbo, ter vsebinsko poročilo o izvedbi programov. Izvajalci poročilo posredujejo na obrazcu Občine Moravske Toplice. Kolikor 
prejemniki ne izpolnjujejo obveznosti, določenih s pogodbo, se jim sredstva ukinejo, že prejeta sredstva pa mora prejemnik vrniti v občinski proračun, skupaj z 
zakonitimi zamudnimi obrestmi. Če prejemnik sredstev ne vrne v določenem roku, se izvede postopek izterjave.

V. DAN, KRAJ, ČAS IN OSEBA PRI KATERI LAHKO ZAINTERESIRANI IZVAJALCI DVIGNEJO RAZPISNO DOKUMENTACIJO IN DOBIJO DODATNE 
INFORMACIJE
Zainteresirani vlagatelji lahko dobijo dodatne informacije osebno na Občinski upravi občine Moravske Toplice oz. po telefonu (02/538-15-12, ga. Majda Lipič 
Prosič), vendar najkasneje do dneva predložitve vlog.
Zainteresirani vlagatelji lahko dvignejo razpisno dokumentacijo osebno v vložišču Občinske uprave občine Moravske Toplice, Kranjčeva ul. 3 v Moravskih Toplicah 
ali jo po predhodnem pisnem naročilu prejmejo po elektronski pošti, vendar najkasneje do dneva predložitve vlog.
Zainteresirani vlagatelji najdejo razpisno dokumentacijo tudi na spletni strani Občine Moravske Toplice (http://www.moravske-toplice.si).

VI. ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA ZA POPOLNOST VLOG
Popolna vloga mora vsebovati naslednje podatke :
- obrazec B       vloga za sofinanciranje letnega programa športa občine Moravske Toplice za leto 2018, 
- priloge 1, 2    podatki o izvajalcu in izjava – pooblastilo za pridobitev podatkov o izvajalcu,
- priloga 3         v primeru izvajanja programov športa v skladu s pravilnikom,
- priloga 4         število članov s plačano članarino (za delovanje športnih društev) oz. število športnih društev  vključenih v športno zvezo, 
- obrazci 1 – 8   razpisne dokumentacije glede na prijavljeno vsebino.

VII. ROK, DO KATEREGA MORAJO BITI PREDLOŽENE VLOGE
Pisne prijave na originalnih obrazcih morate poslati najkasneje do 31. maja 2019 na naslov Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice. Šteje se, 
da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti, s priporočeno pošiljko ali 31. 5. 2019 oddana do 1400 ure v vložišču 
Občine Moravske Toplice.
Prosimo, da se roka za oddajo vlog dosledno držite, saj bodo prejete vloge po tem datumu vrnjene vlagateljem in ne bodo obravnavane.
Vloga mora biti oddana v zaprti kuverti z oznakami:
- Na prednji desni strani spodaj: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ul. 3, 9226 Moravske Toplice
- Na prednji levi strani spodaj: Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Moravske Toplice za leto 2019 – NE ODPIRAJ in
- Na hrbtni strani: naslov vlagatelja.

VIII.   DATUM ODPIRANJA VLOG
Javno odpiranje vlog bo Komisija za vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Moravske Toplice za leto 2019 opravila 
5. 6. 2019.

IX. ROK, V KATEREM BODO VLAGATELJI OBVEŠČENI O IZIDU JAVNEGA RAZPISA
O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni najkasneje do 10. 7. 2019.

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

Številka: 430-00007/2019-1        Župan:
Moravske Toplice, 12. 4. 2019                      Alojz GLAVAČ, l.r.
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Občina Moravske Toplice objavlja na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS št. 77/07- uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 
111/13, 68/16, 61/17 in 21/18) in 4. člena Pravilnika o financiranju in sofinanciranju programov kulturnih društev in kulturnih projektov iz proračuna Občine Moravske 
Toplice (Uradni list RS, št. 29/2002)

J A V N I  R A Z P I S
ZBIRANJA PREDLOGOV PROGRAMOV KULTURNIH DRUŠTEV, 

KI JIH BO V LETU 2019 SOFINANCIRALA OBČINA MORAVSKE TOPLICE

I. PREDMET RAZPISA JE SOFINANCIRANJE NASLEDNJIH VSEBIN: 
 – dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih sekcij, kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost,
 –  kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske in srednješolske populacije ter kulturna dejavnost študentov - vse le v delu, ki presega šolske vzgojno izobraževalne 
programe,

 –  udeležba na območnih, medobmočnih, državnih srečanjih in mednarodnih prireditvah,
 –  izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
 –  kulturne prireditve in akcije,
 –  drugi programi, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost.

II.  VIŠINA SREDSTEV RAZPISA:
  - 14.000,00 EUR.

III. POGOJI SOFINANCIRANJA: 
Na javni razpis se lahko prijavijo kulturna društva, zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva, zavodi, skladi, gospodarske družbe, zasebniki in druge 
organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju kulture, javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja in 
posamezni avtorji, ki s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost ter izpolnjujejo naslednje pogoje:

 – da imajo sedež v občini Moravske Toplice,
 – da so registrirani za opravljanje programov na področju kulture, da s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost,
 – da imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti na področju kulture,
 – društva, da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih in so registrirana vsaj eno leto,
 – da Občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov, poslovno poročilo za preteklo leto, poročila o doseženih uspehih na občinskih, 

regionalnih in državnih tekmovanjih, če se jih udeležijo, ter načrt aktivnosti za prihodnje leto.

IV. VSEBINA VLOGE: 
 Predlogi morajo biti podani na ustreznih prijavnih obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki jo dobite ves čas razpisa v času uradnih ur v vložišču Občine Moravske 

Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice in na spletni strani Občine Moravske Toplice www.moravske-toplice.si

V. ROK IN NAČIN PRIJAVE: 
Pisne prijave na originalnih obrazcih morate poslati najkasneje do 31. maja 2019 na naslov Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice v zaprtih 
ovojnicah s svojim naslovom in s pripisom »Javni razpis KULTURA 2019 – NE ODPIRAJ«. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan 
roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko ali do 1400 ure v vložišču Občine Moravske Toplice.

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

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

Številka: 430-00006/2019-1        Župan:
Moravske Toplice, 12. 4. 2019                        Alojz GLAVAČ, l.r.
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Na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravske Toplice za programsko obdobje 2016-2020 (Uradni list 
RS, št. 19/16), Mnenja o skladnosti sheme državne pomoči »Podpora programom ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravske Toplice 
za programsko obdobje 2016-2020«, št. priglasitve: K-BE138-5883164-2016, izdanega s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dne 07.04.2016 in 
Odloka o proračunu občine Moravske Toplice za leto 2019 (Uradni list RS št. 20/19), objavlja Občina Moravske Toplice

J A V N I  R A Z P I S
ZA DODELITEV SREDSTEV ZA POMOČ PRI PLAČILU ZAVAROVALNIH PREMIJ

V OBČINI MORAVSKE TOPLICE V LETU 2019
I. PREDMET JAVENGA RAZPISA: 

Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za pomoč pri plačilu zavarovalnih premij v Občini Moravske Toplice v letu 2019.
Sredstva v skupni višini 12.000,00 EUR so zagotovljena v proračunu občine za leto 2019 in se dodeljujejo po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo 
komisije (ES) št. 702/2014.

II. SPLOŠNA DOLOČILA
1. Pomoč se ne sme dodeliti kmetijskemu gospodarstvu v težavah v smislu smernic skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v 

težavah.
2. Do pomoči po tem javnem razpisu (za ukrepe na podlagi Uredbe komisije (EU) št. 702/2014, niso upravičeni subjekti, ki so naslovniki neporavnanega naloga za 

izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom ter podjetja v težavah.
3. Davek na dodano vrednost (DDV) po Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014, ni upravičen.
4. Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev pomoči po tem pravilniku, deset let od datuma prejema pomoči iz tega pravilnika.

III. UPRAVIČENCI
Upravičenci do pomoči:

 –  upravičenci oziroma končni koristniki učinka dodeljene pomoči so zavarovanci – kmetijska gospodarstva, ki ustrezajo kriterijem za mikropodjetja, kot je 
opredeljeno v Prilogi I k Uredbi Komisije (EU) št 702/2014 in so kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, s sedežem na območju 
občine in sklenejo zavarovalno polico za tekoče leto, ki je vključena v sofinanciranje po nacionalni uredbi za tekoče leto,

 – Na razpis se lahko prijavijo upravičenci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 
 –  podajo izjavo, da za posamezen namen še niso prejeli sredstev iz državnega ali občinskega proračuna ali mednarodnih virov, če pa so, dokažejo višino sredstev 
z ustrezno dokumentacijo;

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

IV. UPRAVIČENI STROŠKI
Sofinancira se del zavarovalne premije za zavarovanje kmetijske proizvodnje, z namenom kritja izgub zaradi naslednjih dejavnikov: 

– naravnih nesreč; 
– slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami, 
– drugih slabih vremenskih razmer; 
– bolezni živali ali škodljivih organizmov na rastlinah;
– zaščitenih živali.

Sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij vključuje pripadajoči davek od prometa zavarovalnih poslov.

V. POGOJI ZA PRIDOBITEV
Veljavna zavarovalna polica z obračunano višino nacionalnega sofinanciranja.

VI. INTENZIVNOST POMOČI
Intenzivnost pomoči:

– 10 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih,
– pomoč po tem pravilniku, skupaj s pomočjo po nacionalni uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje ne sme 

preseči 65% stroškov zavarovalne premije. 
Najvišji skupni znesek pomoči na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 3.000 EUR.

VII. VSEBINA VLOGE
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo:

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

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

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

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

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

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

Številka: 331-00002/2019-1        Župan:
Moravske Toplice, 12. 4. 2019                      Alojz GLAVAČ, l.r.

Na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravske Toplice za programsko obdobje 2016-2020 (Uradni list RS, 
št. 19/16), Mnenja o skladnosti sheme de minimis pomoči »De minimis pomoč za ohranjanje oz. povečevanje rodovitnosti tal v občini Moravske Toplice za programsko 
obdobje 2016-2020«, št. priglasitve: K-M004-5883164-2016, izdanega s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dne 08.04.2016 in Odloka o proračunu 
občine Moravske Toplice za leto 2019 (Uradni list RS št. 20/19), objavlja Občina Moravske Toplice

J A V N I  R A Z P I S
ZA DODELITEV SREDSTEV ZA PODPORO OHRANJANJU OZIROMA POVEČEVANJU RODOVITNOSTI TAL 

V OBČINI MORAVSKE TOPLICE V LETU 2019

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA: 
Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za podporo ohranjanju oziroma povečevanju rodovitnosti tal v Občini Moravske Toplice v letu 2019.
Sredstva v skupni višini 6.000,00 EUR so zagotovljena v proračunu občine za leto 2019 in se dodeljujejo po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo 
komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18.12.2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL 
L št. 352, z dne 24.12.2013, str. 9-17), v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1408/2013.

II. SPLOŠNA DOLOČILA 
(1) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine Moravske Toplice.
(2) Do sredstev niso upravičena mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 

prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s 
prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.

(3) Skupni znesek pomoč de minimis v kmetijstvu, dodeljena kateremu koli upravičencu oziroma enotnemu podjetju ne sme presegati 15.000,00 EUR bruto v 
katerem koli obdobju treh proračunskih let in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena.
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(4) Zgornja meja pomoči se izrazi v denarni dotaciji. Dodeljena pomoč predstavlja bruto znesek pomoči, to je pred odbitkom davka ali drugih dajatev.
(5) Poleg pomoči de minimis po Uredbi Komisije (EU) št. 1408/2013 se v zvezi z istimi upravičenimi stroški istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju ne 

sme dodeliti še državna pomoč, če bi tako seštevanje povzročilo intenzivnost pomoči, ki bi presegala intenzivnost, določeno za posebne okoliščine vsakega 
primera v predpisih Unije.

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

III. UPRAVIČENCI
Upravičenci do pomoči:
- pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja in so dejavna v primarni kmetijski proizvodnji po prilogi I Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 

dejavna v kmetijskem sektorju ter so vpisana v register kmetijskih gospodarstev s sedežem na območju občine Moravske Toplice in imajo v lasti ali zakupu 
kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine Moravske Toplice.

Na razpis se lahko prijavijo upravičenci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 
(1) Prejemnik pomoči mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji. 
(2) Prejemnik mora k vlogi predložiti: 

 – pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh 
in v tekočem proračunskem letu;

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

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

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

V. POGOJI ZA PRIDOBITEV 
- predložena vloga za dodelitev sredstev za ta ukrep,
- dokazila o nastalih stroških: plačani račun za nakup sredstev za zmanjšanje kislosti tal, analiza zemlje,
- načrt apnenja, ki vsebuje časovnico apnenja na istem kmetijskem zemljišču (ne pogosteje kot na vsaka tri leta na istem zemljišču) in predvideno količino sredstev            
           za zmanjšanje kislosti tal na ha, 
- predložena kopija subvencijske vloge (za tekoče leto),
- posameznemu upravičencu se lahko subvencionira nakup sredstev za zmanjšanje kislosti tal do količine, katera ne sme presegati v gnojilnem načrtu predvidene 
količine sredstev za zmanjšanje kislosti tal na ha za tekoče leto.

VI. INTENZIVNOST POMOČI
Bruto intenzivnost pomoči:
- do 50% upravičenih stroškov,
- znesek pomoči se ustrezno zniža, če bi z odobreno de minimis pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz tretjega odstavka splošnih določil javnega 
razpisa.
Najvišji skupni znesek pomoči na kmetijsko gospodarstvo lahko znaša do 250 EUR na leto.

VII. VSEBINA VLOGE
Vloga mora biti v celoti izpolnjena in mora vsebovati vse zahtevane priloge.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo:
- na spletni strani Občine Moravske Toplice: http://www.moravske-toplice.si/ 
- vsak delovnik na sedežu Občine Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice.
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo vsak delovni dan od 8.00 do 14.00 ure na občinski upravi Občine Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske 
Toplice. Kontaktna oseba je Majda LIPIČ PROSIČ (tel. 02/538-15-12, majda.lipic.prosic@moravske-toplice.si ).

VIII. ROK IN NAČIN VLOŽITVE VLOGE
Kandidati lahko oddajo vloge do vsakega zadnjega delovnega dne v mesecu. Odpiranje vlog, ki ni javno, se bo izvajalo do 10. dne v mesecu.
Vloga se pošlje s priporočeno pošto na naslov: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice oziroma se vloži neposredno v sprejemni pisarni občine. 
Predložena vloga mora biti v zapečateni kuverti, kuverta pa mora biti označen z oznako »Ne odpiraj – vloga«  s pripisom »Državne pomoči – podpora ohranjanju  
oziroma povečevanju rodovitnosti tal«.  Na kuverti mora biti naveden naziv in polni naslov prijavitelja.
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Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice na podlagi drugega odstavka 3. člena Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih čistilnih 
naprav v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 108/2011, 109/2012 in 11/2017) objavlja

J A V N I  R A Z P I S
ZA SOFINANCIRANJE NAKUPA IN VGRADNJE MALIH ČISTILNIH NAPRAV

I. PREDMET RAZPISA: 
Predmet razpisa je sofinanciranje dela stroškov nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v velikosti do 50 populacijskih enot.

II. SPLOŠNI POGOJI SOFINANCIRANJA:
1. Upravičenci do sofinanciranja so fizične osebe s stalnih prebivališčem v občini Moravske Toplice, ki so lastniki:

 –  stanovanjskih ali večstanovanjskih stavb,
 –  vinskih kleti ali zidanic, ki imajo stalno prebivališče na naslovu vgradnje male čistilne naprave. 

  Sofinanciranje je upravičeno na tistih območjih občine, kjer ni možnosti priključitve na javno kanalizacijsko omrežje ter na tem območju skladno z občinskim 
programom odvajanja in čiščenja komunalne, odpadne in padavinske vode, ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja.

2. Čistilna naprava mora zadostiti naslednjim pogojem:
 –  čistilna naprava mora biti vgrajena (od vključno 01.01.2010 dalje) in v funkciji obratovanja,
 –  čistilna naprava mora imeti izdelano poročilo o pregledu male čistilne naprave iz katere mora biti razvidno, da je obratovanje male čistilne naprave v skladu 
z določbami Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav,

 –  čistilna naprava mora biti izven območja, na katerem je možna priključitev na kanalizacijsko omrežje in izven območja, na katerem je skladno z občinskim 
programom odvajanja in čiščenja komunalne, odpadne in padavinske vode, predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja.

3. Območja, na katerih je možno sofinanciranje so: 
 – naselja: Andrejci, Berkovci, Bukovnica, Čikečka vas, Fokovci, Ivanjševci, Ivanovci, Kančevci, Krnci, Lončarovci, Motvarjevci, Pordašinci, Prosenjakovci, Ratkovci, 
Selo, Središče, Suhi Vrh, Vučja Gomila, ter 

 – deli naselij: Bogojina, Filovci, Martjanci, Moravske Toplice in Sebeborci, v katerih priključitev na kanalizacijsko omrežje ni možna. Kandidatom, ki nameravajo 
graditi male čistilne naprave na omenjenih območjih, predlagamo, da v občinski upravi zaprosijo za pisno informacijo o možnosti priključitve na kanalizacijsko 
omrežje. 

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

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

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

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

Številka: 331-00001/2019-1        Župan:
Moravske Toplice, 12. 04. 2019                     Alojz GLAVAČ, l.r.
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4. Višina sofinanciranja čistilne naprave za posamezno stanovanjsko hišo znaša 1.500,00 EUR, vendar največ do 50% investicijske vrednosti čistilne naprave z 
DDV; za večstanovanjsko hišo oz. za povezovanje več stanovanjskih hiš na eno čistilno napravo pa 1.500,00 EUR po stanovanjski enoti oz. stanovanjski hiši, 
vendar največ do 50% investicijske vrednosti čistilne naprave z DDV. 

III. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
Sredstva za sofinanciranje so zagotovljena v proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2019, pod proračunsko postavko 052,02,11 Sofinanciranje izgradnje malih 
čistilnih naprav, v višini 26.000,00 EUR. Sredstva se dodeljujejo upravičencem po vrstnem redu prispelih popolnih vlog do porabe proračunskih sredstev tekočega leta 
za ta namen.
Upravičenci, ki so podali popolne vloge v tekočem letu in zaradi porabe sredstev niso sklenili pogodbe o sofinanciranju, imajo ob ponovni prijavi na razpis prednost pred 
ostalimi prijavitelji.

IV. ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG
Vloga za sofinanciranje mora biti podana na predpisanem obrazcu »Vloga za sofinanciranje malih čistilnih naprav«. Kandidati jo lahko dobijo na sedežu Občine Moravske 
Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice oziroma na spletni strani Občine Moravske Toplice: www.moravske-toplice.si.
V primeru povezovanja lastnikov večstanovanjske stavbe oz. več stanovanjskih hiš na skupno čistilno napravo, morajo vsi lastniki večstanovanjske stavbe oz. posamezne 
stanovanjske hiše, priključene na skupno čistilno napravo, podati skupno vlogo za sofinanciranje.
Vloga se šteje za popolno, če je k vlogi priložena vsa v vlogi zahtevana dokumentacija.
Kandidati lahko oddajo vloge do vsakega zadnjega delovnega dne v mesecu. Odpiranje vlog, ki ni javno, se bo izvajalo do 10. dne v mesecu. Kandidati lahko vloge vročijo 
osebno na sedežu Občine Moravske Toplice ali pošljejo priporočeno po pošti na naslov: OBČINA MORAVSKE TOPLICE, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice. Vloga z 
zahtevano dokumentacijo mora biti oddana v zaprti kuverti s pripisom »RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MČN – NE ODPIRAJ«.

V. POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG
Postopek vodi tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Komisija v roku 15 dni od obravnave vlog pripravi seznam upravičencev in direktorici občinske uprave 
posreduje predlog dodelitve proračunskih sredstev.
O dodelitvi proračunskih sredstev odloči direktorica občinske uprave s sklepom. Zoper naveden sklep je možna pritožba županu. Po pravnomočnosti sklepa se sklene 
pogodba o sofinanciranju ter v roku 30 dni od podpisa pogodbe izvede nakazilo odobrenih proračunskih sredstev na transakcijski račun upravičenca. 

VI. NADZOR IN SANKCIJE
Če se ugotovi, da so bila sredstva porabljena za drug namen, ali da so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov oz. je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, 
je občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zamudnimi obrestmi.

VII. DODATNE INFORMACIJE
Kontaktna oseba za dodatne informacije v zvezi z razpisom je Danijela Berden, telefon: 02 538 15 08; e-mail: danijela.berden@moravske-toplice.si.

Številka: 354-00011/2019-1        Župan:
Moravske Toplice, 04. 04. 2019                      Alojz GLAVAČ, l.r.
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Projektna stran

Slovenska turistična organizacija (STO) je 27. marca 2019 
enajstim slovenskim destinacijam in enemu krajinskemu 
parku podelila znak Slovenia Green. Znak zelene des-
tinacije je prejela tudi destinacija Moravske Toplice. Vse 
destinacije, ki so vključene v Zeleno shemo slovenskega 
turizma (ZSST), predstavljajo 34 % vseh slovenskih občin 
in kar 74 % vseh turističnih prihodov tujih in domačih 
gostov.
Destinacija Moravske Toplice se je v začetku leta 2018 pri-
javila na javni razpis 4. Poziv v Zeleno shemo slovenskega 
turizma, ki jo je objavila STO. Na javni poziv se je poleg 
Moravskih Toplic odzvalo še 15 slovenskih destinacij in 
en krajinski park. Sledil je leto dni dolg pristopni proces, 
kjer smo pristopne destinacije ne le ocenjevale stanje na 
6 področjih trajnostnega turizma (Destinacijski manage-
ment, Narava in pokrajina, Okolje in podnebje, Kultura in 
tradicija, Družbena klima, Poslovanje turističnih podjetij) 
v svoji destinaciji, pač pa tudi že razvijale akcijski načrt 
ukrepov izboljšav in začele z izvajanjem le-teh. 
Destinacija Moravske Toplice je prejela znak Slovenia 
Green Bronze, ki nam predstavlja izziv, da na področju 

Destinacija
Moravske Toplice 
prejela znak Zelene 
destinacije

zelene destinacije naredimo še korak naprej v razvoju ze-
lenega turizma. Znak Slovenia Green je osnova za zeleno 
promocijo in zelena doživetja. Občina Moravske Toplice 
želi s pridobitvijo znaka zelena destinacija spodbuditi 
ponudnike turističnih nastanitev v občini, ki so imetniki 
enega izmed okoljskih znakov za turistične nastanitve, ki 
jih priznava Zelena shema slovenskega turizma (ZSST), 
da se vključijo v ZSST ter pridobijo znak Slovenia Green 
Accommodation. Ob tem želi Občina Moravske Toplice 
spodbuditi tudi k pridobivanju znaka Slovenia Green Park 
Krajinski park Goričko ter motivirati za pridobitev znaka 
tudi lokalne turistične agencije in atrakcije. 

Vključitev prinaša dodatno trženjsko podporo s krovne, 
nacionalne ravni slovenskega turizma, kar bo ponudni-
kom zagotavljalo večjo prepoznavnost na domačem trgu 
in na tujih trgih. 
Občina Moravske 
Toplice se obe-
nem zahvaljuje 
zeleni ekipi za 
opravljeno delo.

mag. Mojca 
Breščak

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

V OBČINI MORAVSKE TOPLICE 
V SOBOTO 04.05.2019 

 
1. EKIPA: 

   8.00 - 9.00 ure   BOGOJINA  (pred zbiralnico mleka) 
   9.00 - 10.00 ure  TEŠANOVCI  (vaško-gasilski dom) 
10.00 - 11.00 ure  M. TOPOLICE  (gasilski dom) 
11.00 - 12.00 ure  SEBEBORCI  (vaško-gasilski dom) 
12.00 - 13.00 ure MARTJANCI (za vaško-gasilskim domom) 
13.00 - 14.00 ure  NORŠINCI  (vaško-gasilski dom) 
 

2. EKIPA: 
  8.00 - 9.00 ure    RATKOVCI  (vaško-gasilski dom) 
  9.00 - 10.00 ure  PROSENJAKOVCI  (zadružni dom) 
10.00 - 11.00 ure  MOTVARJEVCI  (vaško-gasilski dom) 
11.00 - 12.00 ure  ČIKEČKA VAS  (vaško-gasilski dom) 
12.00 - 13.00 ure  FOKOVCI  (pred šolo) 

 
 

ZBIRANJE BO IZVEDENO LE ZA ODPADKE, KI 
NASTAJAJO V GOSPODINJSTVIH 
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Iz občine

Počastitev madžarskega 
narodnega praznika 

V soboto, 16. marca, smo tudi v naši občini 
obeležili madžarski narodni praznik.

Zbrani so pred slovesnos-
tjo v Motvarjevcih položi-
li vence pri spominskem 
obeležju v Prosenjakovcih. 
Letošnji kulturni program 
v prostorih vaškega doma 
v Motvarjevcih sta pov-
ezovala Attila Bogdan in 
Natalija Novak, ki sta na 
začetku prireditve, s katero 
smo se spomnili obletnice 
marčne revolucije in vojne 
za neodvisnost madžarske-
ga naroda, pozdravila vse 
zbrane, med njimi dr. Ildikó Kovács, gospodarsko atašejko 
iz Generalnega konzulata Madžarske iz Lendave, poslan-
ca madžarske narodne skupnosti ter predsednika PMSNS 
Ferenca Horvátha, župana občine Moravske Toplice Aloj-
za Glavača, predsednike občinskih madžarskih samoupra-
vnih narodnih skupnosti, župane sosednjih madžarskih 
naselij in številne druge goste. 
Zbrane je nagovorila slavnostna govornica gospa Zsu-
zsi Vugrinec, predsednica Sveta madžarske narodne 
samoupravne skupnosti Občine Moravske Toplice, ki 
je med drugim povedala, da se lahko veliko naučimo iz 
dejanj revolucionarne mladine: »Zagnanost, predanost, 
navdušenje, sloga in odločenost za dejanja so lastnosti, 
ki jih potrebujemo tudi danes po narodnostno mešanih 
naseljih občine Moravske Toplice.« Poudarila je tudi, da si 
moramo prizadevati »za duhovno krepitev naših vasi, za 
ohranitev vaških ustanov, vrtca in šole, zdravstvene am-
bulante in cerkvenih skupnosti, saj brez teh temeljev ni 
razvoja, brez njih bomo deležni le zaostanka in nadaljnje-
ga upadanja števila članov skupnosti«.
Za kulturni del programa 
so poskrbeli solistka Lea 
Sapač, pevski zbor DOŠ 
Prosenjakovci, mladina iz 
Motvarjevcev ter Folklor-
na skupina KD József Attila 
Motvarjevci. 
Praznovanje se je zaključilo 
s polaganjem vencev pri 
spominskem obeležju.

Uredništvo

Nastopajoči mladi iz Motvarjevcev./ A színpadon a szentlászlói fiatalok.

Zbrani na proslavi./ Az ünnepély résztvevői.

A magyar nemzeti ünnep 
tiszteletére

Március 16-án, szombaton, községünkben is 
tisztelegtünk a magyar nemzeti ünnep előtt.

A Szentlászlón szervezett 
ünnepi rendezvény előtt, az 
egybegyűltek koszorúkat 
helyeztek el a pártosfalvi 
kopjafa előtt. 
Az idei rendezvény műsor-
vezetői Bogdán Attila és 
Natalija Novak voltak, akik 
a márciusi forradalom és 
a magyar szabadságharc 
emlékére szervezett es-
emény bevezetőjében 
köszöntötték az  egy-
begyűlteket, köztük dr. 

Kovács Ildikót, Magyarország lendvai főkonzulátusának 
gazdasági attaséját, Horváth Ferencet, a magyar nemzeti 
közösség parlamenti képviselőjét és a MMÖNK elnökét, 
Alojz Glavačot, Moravske Toplice Község polgármesterét, 
a községi magyar nemzeti önkormányzati közösségek 
tanácsának elnökeit, a szomszédos magyarországi 
települések polgármestereit és számos más, magas rangú 
vendéget. 
Az egybegyűlteket Vugrinec Zsuzsi, Moravske Toplice 
Község Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség 
Tanácsának elnöke köszöntötte, aki többek között 
hangsúlyozta, hogy sokat tanulhatunk a forradalmi ifjúság 
cselekedeteiből: „Ezt a lelkesedést, elszántságot, össze-
tartást és tettvágyat kell gyakorolnunk a falvainkban, itt 
a nemzetiségileg vegyesen lakott területen, a Moravske 
Toplice községben”, majd így folytatta: „küzdenünk kell 
a falvaink lelki gyarapodásáért, a falusi intézményeink, 
az óvoda az iskola, az orvosi rendelő, és az egyházaink 
megmaradásáért, mert ezek az alapok nélkül, nem lehet 
további fejlődés, csakis fogyás és elmaradás.”

A kultúrműsorról Lea Sa-
pač szólista, a pártosfalvi 
kétnyelvű általános iskola 
kórusa, a szentlászlói fiat-
alok, illetve a szentlászlói 
József Attila Művelődési 
Egyesület néptánccsoport-
ja gondoskodott. 
Az ünnepély, a kopjafánál, 
koszorúzással zárult.
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Iz občine

Čistilna akcija v Občini Moravske Toplice v letu 2019
Letošnje čistilne akcije se je v soboto, 6. aprila 2019, udeležilo 1074 prostovoljcev, kar je nekaj več udeležencev 
kot lansko leto, ko jih je bilo 1052.

V nekaterih naseljih so poleg čistilne akcije opravljali tudi razna druga dela pri vzdrževanju objektov in urejanju okolice 
z obrezovanjem drevja in grmovja ter košnjo trave.  

Naselje z največjim številom udeležencev glede na število prebivalstva je naselje KRNCI (49 udeležencev oz. 84-odstot-
na udeležba). Naselje z največjim številom udeležencev na čistilni akciji pa je naselje FILOVCI s 138 udeleženci čistilne 
akcije. Naselje z največjim deležem povečanja udeležencev čistilne akcije je naselje MOTVARJEVCI, ki je imelo v letu 
2018 le 19 udeležencev, letos pa je bilo 36 udeležencev. Vsa tri naselja bodo prejela nagradne bone v vrednosti 500 
EUR.

Zap.št. Naselje
Število udeležencev 

2018
Število udeležencev 

2019
Št. prebivalcev 
naselja 2019

Št. udeležencev/št. 
prebivalcev naselja

Delež povečanja 
udeležencev čistilne 

akcije

1 ANDREJCI 18 14 206 0,07 0,78

2 BERKOVCI 13 18 40 0,45 1,38

3 BOGOJINA 99 84 570 0,15 0,85

4 BUKOVNICA 25 22 46 0,48 0,88

5 ČIKEČKA VAS 25 33 79 0,42 1,32

6 FILOVCI 142 138 499 0,28 0,97

7 FOKOVCI 17 28 180 0,16 1,65

8 IVANCI 48 51 244 0,21 1,06

9 IVANJŠEVCI 24 32 43 0,74 1,33

10 IVANOVCI 41 39 141 0,28 0,95

11 KANČEVCI  26 19 60 0,32 0,73

12 KRNCI 52 49 58 0,84 0,94

13 LONČAROVCI 25 33 53 0,62 1,32

14 MARTJANCI 29 42 538 0,08 1,45

15 MLAJTINCI - LUKAČEVCI 68 78 277 0,28 1,15

16 MORAVSKE TOPLICE 62 62 800 0,08 1,00

17 MOTVARJEVCI 19 36 146 0,25 1,89

18 NORŠINCI 58 64 242 0,26 1,10

19 PORDAŠINCI 16 14 44 0,32 0,88

20 PROSENJAKOVCI 31 37 164 0,23 1,19

21 RATKOVCI 35 45 55 0,82 1,29

22 SEBEBORCI 62 33 484 0,07 0,53

23 SELO 24 23 262 0,09 0,96

24 SREDIŠČE 10 13 47 0,28 1,30

25 SUHI VRH 21 27 129 0,21 1,29

26 TEŠANOVCI 6 7 365 0,02 1,17
27 VUČJA GOMILA 56 33 279 0,12 0,59

1052 1074 6051

Za potrebe akcije je Občina Moravske Toplice nabavila vreče. Vreče, napolnjene z odpadk,i so se odlagale na zbirna 
mesta, od koder jih je v CERO Puconci odpeljalo Javno komunalno podjetje Čista narava.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste se vabilu na čistilno akcijo odzvali in prispevali nekaj svojega prostega časa, da bo naše 
okolje lepše. Še posebej gre zahvala predsednikom svetov krajevnih skupnosti in društev, ki so se aktivno vključili že v 
času priprav na čistilno akcijo in seveda na dan čistilne akcije. 

Občinska uprava
Občine Moravske Toplice
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Po besedah predsednika KS Fokovci Stanislava Gorčana je zaradi 
zbirnega centra v Fokovcih in drugih ugodnih rešitev odvoza odpadkov 
v njihovi vasi opažen manjši delež onesnaženja okolja, kakor je bil v 
prejšnjih letih.

V Prosenjakovcih so z dobro voljo tudi letos čistili okolico / Pártosfalván az 
idén is jó hangulatban zajlott a környezet tisztítás
(foto: Bernarda Koroša Pantović).

Del udeležencev čistilne akcije v Vučji Gomili.

V Krncih se je čistilne akcije udeležilo veliko vaščanov. Tako kot v večini vasi so se tudi na Bukovnici čistilne akcije udeležile vse 
generacije.

Da delo in dobra volja gresta z roko v roki, so pokazali tudi v Noršincih.

Tudi v Bogojini je bila udeležba na čistilni akciji precejšnja. Na fotografiji je 
le nekaj izmed vaščanov, ki so se udeležili čistilne akcije.

Iz občine

Foto utrinki s 
čistilne akcije 2019 

6. aprila smo čistili naše vasi.  Oglejte si nekaj foto 
utrinkov marljivih občanov, ki so poskrbeli za čiste-
jše vasi, ob tem pa opravili tudi  marsikatero drugo 
delo. 
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V Filovcih so v sklopu čistilne akcije polepšali tudi vrtčevsko igrišče.

Na Suhem Vrhu so v sklopu čistilne akcije urejali tudi vaško-gasilski dom.

6. april je bil zelo aktiven tudi v Motvarjevcih. /Április 6-a Szentlászlón is 
tevékenyen zajlott.

Zbrani na čistilni akciji v Ivanjševcih.

Čistili so tudi v Čikečki vasi. /Csekefán is tisztító akció volt.

Na čistilni akciji v Andrejcih.

Tudi na Ivancih so čistili okolico.

Iz občine

Veliko udeležencev čistilne akcije 
je opazilo, da lastniki psov ne 

pospravljajo pasjih iztrebkov. Zato 
naprošamo vse lastnike štirinožcev, 

da za svojimi pasjimi ljubljenčki 
pospravite iztrebke in tako tudi sami 

prispevate k čistejšemu okolju.
Hvala!
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Komunalni kotiček

Pokopališča 
Na podlagi Odloka o urejanju in vzdrževanju pokopališč 
ter o izvajanju pogrebnih storitev v Občini Moravske 
Toplice (Ur. list RS, št. 104/07) in Odloka o pokopališkem 
redu v Občini Moravske Toplice  (Ur. list RS, št. 57/18)  in 
sklenjenimi pogodbami s posameznimi vasmi upravlja-
mo s pokopališči v naslednjih vaseh: Bogojina, Čikečka 
vas, Filovci,  Fokovci, Ivanci, Ivanovci, Kančevci I in II, Krn-
ci, Lukačevci, Lončarovci, Martjanci, Mlajtinci, Moravske 
Toplice, Noršinci I in II (staro), Ratkovci, Središče, Sebe-
borci, Selo (pri Rotundi in Selo I), Suhi vrh-Gornji Moravci, 
Tešanovci in Vučja Gomila.

Upravljanje pokopališč, ki se izvaja kot gospodarska javna 
služba obsega:

•  zagotavljanje urejenosti pokopališča,
•  izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja,
•  oddajo grobov v najem,
•  vodenje evidenc ter
•  izdajo soglasij v zvezi s posegi na območju poko-

pališča.

Vzdrževanje pokopališč, ki so objekti skupne komunalne 
rabe, opravljamo kot gospodarsko javno službo. Poko-
pališka dejavnost zajema urejanje in vzdrževanje poko-
paliških objektov, naprav ter mrliških vežic. Skrbimo za 
red, čistočo in ustrezen pokopališki režim.

Redna vzdrževalna dela so:

•  odvoz smeti,
•  upravljanje porabe vode in elektrike,
•  vzdrževanje skupnih poti, zelenic in parkirišč,
•  košnja trave in
•  obrezovanje grmičevja in drevja.

Kot upravljavec pokopališč vodimo tudi kataster poko-
pališč, evidenco o umrlih, ki so pokopani na pokopališču, 
ter evidenco najemnikov grobov. Pred časom  smo  v 
mrliških vežicah namestili SKICO – KATASTER GROBOV  
posameznega pokopališča in obrazec z navodili za po-
ročanje o izvedenem pokopu, kar od nas zahteva  Odlok 
o pokopališkem redu v Občini Moravske Toplice,  ki 
je stopil v veljavo 02. 08. 2018. Obrazec  morajo izpolniti 
svojci  umrlega  in nam ga dostaviti osebno ali preko 
e-pošte.  

Preprečevanje in zmanjševanje količin odpadkov je naša 
prednostna naloga, ki pa ni lahka, saj  zahteva spremem-
bo našega razmišljanja in tudi navad. Običajno pri kupo-
vanju izdelkov  sploh ne razmišljamo o tem, da bo nakup 
ali del tega nakupa prej ali slej končal med odpadki. No-
ben odpadek ni dober odpadek, tudi če se ga da predela-
ti. Zato se pridružujemo akciji PRIŽGI SVEČO MANJ. Seve-
da je to dolgotrajen proces spreminjanja naših navad. 
Spodbujamo vas k razmisleku, ali bi prižgali svečo manj. 
PREDNIKI NAM NE BODO ZAMERILI, POTOMCI NAM 
BODO ZA TO HVALEŽNI. Prevezava na spletno stran: 
http://svecamanj.si.

V naši občini velik problem predstavljajo odpadki na 
določenih pokopališčih, ki tja nikakor ne sodijo (pred-
vsem kosovni in gradbeni odpad), kar je razvidno tudi s 
fotografij pokopališča v Sebeborcih. 

Prav tako občane opozarjamo, da v pokopališke konte-
jnerje ne sodijo rumene vreče z odpadki (embalaža). Le-
te oddajte podjetju Saubermacher – Komunala, d. o. o., 
ko jih pobirajo po vnaprej določenem letnem urniku.

Pokopališče v Bogojini

Odpadki na pokopališču v Sebeborcih.
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Kako se prehranjevati pri 
visokem holesterolu v krvi?
Kakšen holesterol imamo? 
Ali vemo, kakšne so vrednosti našega holesterola?  Če 
ne, je skrajni čas, da to izvemo.  Skupni holesterol naj bo 
manjši od 5 mmol/l,  LDL ali  »slab« holesterol manjši od 
3 mmol/l ter HDL ali dober holesterol večji od 1 mmol/l. 
In kaj če imamo zvišan holesterol? Pri manjšem zvišanju 
ravni holesterola zadostuje zdrav način življenja – zdra-
va prehrana, redna in zadostna telesna dejavnost, prim-
erna telesna teža. Tako na primer z zdravo prehrano lahko 
zmanjšamo koncentracijo holesterola do 15 %. Pri večjih 
odklonih pa je potrebno zdravljenje z zdravili. V tem prim-
eru moramo strogo upoštevati navodila zdravnika.

Če imamo zvišan holesterol, upoštevajmo naslednje 
nasvete: 
• Imejmo  4–5 obrokov. Pazimo, da bo količina primerna. 
• Dan začnimo z zajtrkom. Uživajmo ovsene kosmiče brez 

dodanega sladkorja. Ovseni kosmiči namreč prispevajo 
k zniževanju holesterola. 3–4  žlice kosmičev zaužijmo  
z manj masnim mlekom ali jogurtom. 

• Vsak dan zaužijmo 2–3 sadeže (cca 30 dag). Obvezno 
z lupino. Lupina namreč vsebuje snovi, ki prispevajo k 
zniževanju holesterola. 

• Vsak dan zaužijmo  vsaj  40 dag zelenjave. Obvezna 
je velika porcija solate (zelje, regrat, zelena solata, ko-
renček, paradižnik, paprika, kumara …).

Še posebej pazimo na uživanje živil, ki vsebujejo holes-
terol:  
•  Omejimo uživanje jajc oziroma jajčnega rumenjaka (la-

hko uživamo  beljak). 
•  Izogibajmo se mastnemu mesu. Kožo  s piščančjega 

mesa odstranimo, prav tako se izogibajmo klobasam, 
salamam, hrenovkam, paštetam, slanini, svinjski maščo-
bi, smetani, maslu …  

•  Jedi pripravljajmo na olju. 
•  Ne uživajmo majoneze, kupljenih omak ter keksov in 

drugih sladkarij. Vsebujejo namreč veliko maščob, pa 
tudi holesterola. 

•  Izogibajmo  se sladicam, saj vsebujejo maščobe, slad-
kor, rumenjak …

Jedi lahko pripravljamo s pomočjo receptov za okusne 
jedi, ki jih najdemo v priročniku »Lahko jem pri visokem 
holesterolu in trigliceridih«. Avtorja priročnikov sta Bran-
islava Belović in Rok Poličnik.  Priročnik je dostopen na 
spletni strani Pomurskega društva za boj proti raku: 
http://rak-ms.si/pages/lahko-jem.php. Na istem naslovu 
sta tudi priročnika »Lahko jem pri sladkorni bolezni tipa 
2« in »Lahko jem pri prekomerni telesni teži in debelosti«. 
Na strani  pomurskega društva za boj proti raku najdemo 
tudi prikaze priprave jedi (http://rak-ms.si/pages/kuhaj-
mo.php)  po receptih iz priročnikov. 

Recepte iz omenjenih priročnikov lahko uporabljate za 
pripravo zdravih in okusnih jedi v okviru vsakdanje zdrave 
prehrane za celo družino. 

Prim. mag. Branislava Belović, dr. med.

Hogyan táplálkozzunk, ha 
magas a vér koleszterinértéke?
Milyen a vér koleszterin értékünk?
Vajon tudjuk, hogy milyen a vér koleszterinértékünk sz-
intje? Ha nem, akkor itt az ideje, hogy megtudjuk. Az 
össz koleszterin szint ajánlott értéke 5 mmol/l, az LDL 
(„rossz” koleszterin), legyen kevesebb, mint 3 mmol/l és 
a HDL vagy jó koleszterin értéke legyen nagyobb, mint 
1 mmol/l. 
Mit tegyünk, ha magas a  vér koleszterin értéke? Ha 
az érték enyhén emelkedett, akkor az egészséges 
táplálkozás, rendszeres és elegendő testmozgás, a meg-
felelő testsúly megtartása segítségével meg tudjuk tar-
tani a megfelelő szintet. Így pl. egészséges táplálkozással 
a koleszterin szintet 15%-kal csökkenthetjük. Ha pedig 
az értékek túl magasak, akkor gyógyszeres kezelésre van 
szükség, és szigorúan be kell tartani az orvos utasításait. 

•  Étkezzünk naponta négyszer-ötször. Ügyeljünk a men-
nyiségre.

•  A napot mindig kezdjük reggelivel. Fogyasszunk zab-
pelyhet, cukor nélkül. A zabpehely ugyanis hozzájárul a 
koleszterin szint csökkentéséhez. 3-4 kanál zabpehely-
hez adjunk sovány tejet vagy joghurtot.

•  Minden nap fogyasszunk el 2-3 gyümölcsöt (cca. 30 
dkg). Ne hámozzuk meg. A gyümölcshéj olyan any-
agokat tartalmaz, amelyek hozzájárulnak a koleszterin 
szint csökkentéséhez. 

•  Naponta fogyasszunk legalább 40 dkg zöldséget. 
Kötelező egy nagy tál saláta (káposzta, gyermekláncfű, 
zöldsaláta, sárgarépa, paradicsom, paprika, uborka...)

Különösen ügyeljünk azokra az élelmiszerekre, amelyek 
koleszterint tartalmaznak:
•  Csökkentsük a tojás fogyasztást - kerüljük a tojássárgá-

ját, a fehérje azonban fogyasztható.
•  Kerüljük a zsíros húsokat. A csirkehús bőrét távolítsuk 

el - kerüljük a kolbászt, szalámit, virslit, pástétomot, 
szalonnát, disznózsírt, tejfölt, vajat...

•  Az ételeket olajjal készítsük.
•  Ne fogyasszunk majonézt, kész mártásokat, kekszet, 

édességeket. Sok bennük a zsiradék és a koleszterin is.
•  Kerüljük az édességeket, zsiradékot, cukrot, tojássárgá-

ját tartalmaznak.

Ételeinket elkészíthetjük a „Táplálkozás magas koleszterin 
és triglicerid szint esetén” kiadványban található, finom 
receptek segítségével. A kiadvány szerzői Branislava 
Belović és Rok Poličnik. A kézikönyvet megtalálhatjuk a 
muravidéki „Harc a rák ellen egyesület” honlapján, http://
rak-ms.si/pages/lahko-jem.php. Ugyanezen a honlapon 
megtalálhatók  a „Táplálkozás a kettes típusú cukor-
betegség esetén” és „Táplálkozás túlsúly és elhízás esetén” 
című kiadványok is.    
A „Harc a rák ellen egyesület” honlapján megtaláljuk a re-
ceptekben leírt  ételek elkészítésének módját is - http://
rak-ms.si/pages/kuhajmo.php.
Az említett kézikönyvekben található receptek 
segítségével egészséges és finom ételeket készíthet az 
egész családnak. 

Prim. mag. Branislava Belović, dr. med.
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Z naslovnice

20 let bogojinske folklorne skupine  

V mesecu februarju je Folklorna skupina pri KUD 
Jožef Košič Bogojina praznovala 20. obletnico 
delovanja. Ob jubileju smo se pogovarjali z 
vodjem folklorne skupine Matjažem Cerovškom 
in predsednico KUD Jožef Košič Bogojina Stanko 
Sukič.

Po pripovedovanju sogovornikov je že davnega leta 1954 
v Bogojini delovala prva folklorna skupina, tako da je 
sedaj delujoča folklorna skupina že četrta po vrsti. Pri pri-
pravi programa jim je v njihovih začetkih pomagal Boris 
Žalig iz Beltincev, pozneje pa njegova hčerka Valerija. 
Folklorna skupina, ki jo sestavljajo člani iz Bogojine in 
Ivancev, šteje več kot 40 članov. Nekaj izmed njih pa jih 
pleše že od samih začetkov. Matjaž Cerovšek, Valentina 
Cerovšek, Stanka Sukič, Marjetka Vogrin, Ciril Vogrin ter 
Marjan Lovrenčec tako navdušujejo s svojim znanjem 
domače folklore že 20 let. In ker je med njimi večina za-
konskih parov, so njihovi otroci že od samih začetkov 
bili prisotni na vajah in nastopih. Ni bilo treba veliko, da 
so se tudi oni naučili plesov. Tako so že nastopili na ce-
lovečernih prireditvah, ena izmed njih je bila prireditev, 
ki so jo pripravili letošnji jubilanti - Pá smo poželi. Člani 
folklorne skupine, ki so nastopili na tej prireditvi, so bili 
stari od 2 do 50 let, tako da se za prihodnost bogojinske 
folklorne skupine vsekakor ni treba bati. Ob tem je treba 
omeniti, da nastope plesalcev popestrijo harmonikašica 
Tamara Prelič, ki za njih igra že šesto leto, Žiga Raus, ki igra 
harmoniko pri podmladku folklorne skupine, in Neja Kosi 
Lovrenčec, ki igra violino.
Folkloristi se plesnih korakov učijo po knjigi Polka je uka-
zana avtorja Mirka Ramovša, ki je ob proslavitvi njihovega 

jubileja v Bogojini bil tudi slavnostni govornik. Sicer pa se 
lahko pohvalijo s specifično nošo, ki je nastala po zapisu 
bogojinske noše in je narejena iz ročno tkanega blaga, 
prvo pa je zašil sam Boris Žalig. 
Njihovi uspehi so številni. Naj jih ob obeležitvi častitljive 
obletnice naštejemo le nekaj: leta 2001 so bili izbrani 
med osem slovenskih folklornih skupin, ki so nastopile na 
državnem srečanju folklornih skupin v Beltincih, nasledn-
jega leta so prejeli občinsko nagrado, poleg že omenjene 
prireditve Pá smo poželi so nastopili še na prireditvi Po 
zelénoj trati, gostovali so tudi pri naših sosedih. Nastopili 
so v Varaždinu, Vidovcu in Maruševacu na Hrvaškem pov-
abili so jih tudi na Soboške dneve in na Lendavsko trgat-
ev, sodelujejo s Števanovci v Porabju, lansko leto pa so 
zaplesali tudi v Trstu. Stanka in Matjaž sta še povedala, da 
jim je v prav posebnem spominu ostal nastop na Svetov-
nem srečanju Invalidov v Celju.
Ob uspešno prehojeni dosedanji poti ne namerava-
jo počivati. Tudi letošnje leto je zanje zelo aktivno, med 
drugim so 6. aprila nastopili na folklorni reviji v Bogoji-
ni, nastopili bodo na izolskih poletnih večerih, v avstrijski 
Radgoni na mestnem prazniku in še bi lahko naštevali. 
Vodja skupine pove, da je njihov izziv, da se »dobro nauči-
jo in gredo na revije. Veseli smo dobrih ocen in kritik, ki so 
včasih upravičene, včasih pa malo manj«.
Seveda nas na koncu zanima, kaj jih vsa ta leta žene, 
da še vedno nastopajo z enako vnemo, kot so na zač-
etku. Odgovor obeh sogovornikov je povsem preprost: 
»Druženje in ples. To sta najpomembnejši nagradi za našo 
vztrajnost.«

 
Janja Adanič Vratarič 
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Mednarodni podprvak s partnerko in hčerko.

Vabljeni v Okrepčevalnico Trta gril, kjer lahko poskusite nagrajeno pico.

Z naslovnice

Samo Herceg na mednarodnem 
tekmovanju v peki pic osvojil 
srebro 
Samo Herceg iz Sebeborcev je na prestižnem 
mednarodnem profesionalnem tekmovanju v 
peki pic Trofeo Caputo v Splitu osvojil drugo 
mesto!

Naš občan Samo Herceg se je v začetku marca letošnje-
ga leta udeležil mednarodnega tekmovanja v peki pic v 
Splitu, kjer so najboljše pice z vsega sveta ocenjevali mo-
jstri te kulinarične poslastice – Italijani. Med drugim tudi 
svetovni prvak v peki pic Maurizio Iannicelli. 
Tekmovalci so pripravljali testo po neapeljski recepturi, 
kar med drugim pomeni, da mora pripravljeno testo pred 
uporabo zoreti 72 ur, nato pico pečejo na 480 °C 60–90 
sekund, in ko je pica pečena, mora testo po besedah 
Sama Hercega biti »hrustljavo, mehko in penasto«. Mo-
jster v pripravi pic je povedal, da je pri pici najpomemb-
nejše prav testo, ki loči dobro pico od slabe, in ne nadev, 
kot pogosto mislimo.
Na tekmovanju v Dalmaciji so strokovnjaki ocenjevali 
prav testo, ki so ga tekmovalci spekli. Kot smo že zapisa-
li, se je Samo odrezal odlično. Poudariti pa moramo tudi, 
da Sebeborčan ni bil samo edini Slovenec, ki je do sedaj 
dosegel tako visoko uvrstitev, ampak se je uvrstil tudi na 
svetovno prvenstvo v peki pic, ki bo v Italiji.
Mednarodno podprvakinjo lahko poskusite v Okrepčeval-
nici Trta gril v Murski Soboti, Samo pa nam je zaupal re-
cept, tako da lahko slastno pico pripravite tudi bralci 
doma.
Samu iz uredništva Lipnice čestitamo za izjemen uspeh, 
vas pa vabimo, da se sami prepričate, kako zelo okusna je 
mednarodna podprvakinja.

Janja Adanič Vratarič

Recept za dobro pico
SESTAVINE (za pet oseb):
900 g gladke moke
100 g ostre moke
20 g soli
polovica malega kvasa
0,5 dcl olivnega olja
0,5 l vode

Umesimo testo, počakamo, da vzhaja, in ga razdeli-
mo na pet enakih delov. Testo raztegnemo in najprej 
dodamo pelate. Po testu razporedimo sir in damo pico 
v pečico na temperaturo 200 °C in pečemo od 5 do 7 
minut. Nato na pico dodamo natrgan pršut, mocarelo, 
češnjev paradižnik in baziliko. 

Dober tek!

GORIČKA KRAJINA

VABILO NA ORNITOLOŠKI IZLET
ALI NA GORIČKEM ŠE POJEJO HRIBSKI ŠKRJANCI?

V sodelovanju z Društvom za opazovanje in proučevanje ptic 
Slovenije se bomo na izlet odpravili v osrčje Krajinskega parka 
Goričko. Prepričali se bomo, ali po slemenih mozaične kulturne 
krajine še pojejo hribski škrjanci. Nekdaj pogosta gnezdil-
ka spada danes med najbolj ogrožene ptice na Goričkem. 
Udeleženci izleta bodo spoznali tudi druge značilne vrste ptic 
v mejicah, na suhih in drugih ekstenzivno gojenih travnikih ter 
v travniških visokodebelnih sadovnjakih. 

NEDELJA, 28. april 2019, od 9.00 do 12.00.

Zbirališče: Gasilski dom Kančevci.
Vodi: Gregor Domanjko.

Info. in prijave: 031 340 399, gregor.domanjko@goricko.info

6 g sladkorja
pršut 
bazilika
češnjev paradižnik
naribani sir
mocarela buffalo
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Kmetijski nasveti

Pleveli v koruzi  
Čeprav vemo, da je koruza, ko zraste, precej robust-
na rastlina in ji večina plevelov takrat več ne more 
škodovati, je pa precej občutljiva na negativen vpliv 
plevelov od setve pa nekje do 8. lista in nekoliko dlje.

In tako kot pri pridelovanju drugih kmetijskih rastlin 
povzročajo pleveli neposredno in posredno škodo tudi 
pri pridelovanju koruze. Poleg tega da pleveli jemljejo ko-
ruznim rastlinam prostor, vodo, hranljive snovi, ustvarjajo 
tudi boljše pogoje za pojav in širjenje bolezni, vplivajo na 
razvoj škodljivcev ali pa so celo njihove hranilne rastline. 
Pri koruzi je prag škodljivosti plevelov precej nizek, zato 
lahko pride do večjih izgub pridelka, če pleveli ovirajo 
razvoj koruznih rastlin v teh zgodnjih razvojnih fazah. So 
se pa pri koruzi, tako kot pri drugih kulturah, razvili zara-
di tehnike pridelovanja določeni pleveli, ki jim pravimo 
okopavinski pleveli. Velja, da prične njihov razvoj bolj ali 
manj zgodaj spomladi in se konča pozno jeseni. Kateri 
pleveli bodo bolj prevladali, je odvisno od rastnih razmer 
– vremenske razmere (količina padavin), talne razmere 
(vrsta tal, kislost tal, založenost s hranili), vrstenje posevke 
(kolobar) in tehnika pridelave. Z obdelavo tal, gnojen-
jem in kolobarjem posredno vplivamo na zastopanost 
posameznih vrst plevelov in lahko veliko pripomoremo 
k manjši zapleveljenosti. Med enoletnimi širokolistnimi 
pleveli se pri nas največ pojavljajo: bela metlika, mno-
gosemenska metlika, srhkodlakavi ščir, navadna loboda, 
breskovolistna dresen, ptičja dresen, pasje zelišče. Med 
enoletnimi ozkolistnimi pleveli so najpogostejši: navad-
na kostreba, krvavo rdeča srakonja, zeleni muhvič, sivo 
zeleni muhvič. Ti pričnejo kaliti pri 8 °C. Večletni pleveli 
pa so: plazeča pirnica, divji sirek, prstasti pesjak, navadni 
plotni slak, njivski osat, topolistna kislica, navadni gabez, 
plazeča pirnica. Ti pleveli se nam največkrat z obdelovan-
jem širijo od robov njiv k notranjosti njivskih površin, kjer 
skoraj nemoteno rastejo in se potem razširjajo. Širijo se 
lahko s semenom kot tudi z vegetativnimi deli, zato so v 
pridelavi koruze še toliko bolj problematični. Kritičen čas 
zatiranja plevelov pri koruzi je med 2. in 9. listom koruze. 
Je pa treba biti previden, saj je v tem času koruzna rast-
lina najbolj občutljiva in z nepravilnim ukrepanjem lahko 
poškodujemo koruzne rastline. Kdaj se bomo odločili za 
ukrepanje proti plevelom, je predvsem odvisno od vrste 
tal, vrste plevela in predvidenega načina ukrepanja proti 
plevelu. Najpomembnejši čas je prvih 5 do 6 tednov po 
vzniku koruze, v tem času koruza bolj počasi raste, je gola 
in neporasla, pognojena tla pa nudijo plevelom ugodne 
razmere za njihovo kalitev in razvoj. Nekako velja, da naj 
bi z vsakim odlašanjem ukrepanja proti plevelu z vsakim 
dodatnim razvitim listom ob nastopu konkurenčnih 
odnosov izgubili 2–3 % pridelka. 

In kako se lotimo zatiranja plevelov?

Najučinkovitejši način je pravilna uporaba registriranih 
herbicidov, ki jih vedno uporabljamo po navodilu o up-
orabi. Prepričati se moramo, katere plevele imamo na 
njivskih površinah, preveriti, kateri herbicidi delujejo na 
določene plevele in se po posvetovanju s strokovnjakom 
odločiti, kako bomo uporabljali te herbicide. Pomembno 
je tudi, da upoštevamo, kako velika je že koruza in da nam 
nekateri herbicidi lahko koruzo ob nepravilni uporabi 
tudi poškodujejo. 

V zadnjih letih se je zaradi vsesplošne skrbi za naše okol-
je in varno hrano ter ekonomičnosti spremenila tehnika 
zatiranja plevelov. Uporabo herbicidov nadomeščamo 
z nekemijskimi načini zatiranja plevelov. Zelo priporočl-
jiv način zatiranja je mehanično zatiranje plevelov. Vkl-
jučevalo naj bi brananje pred setvijo, če je setvišče dovolj 
zgodaj pripravljeno in je plevel že začel kaliti; brananje 
po setvi in pred vznikom, če koruza zaradi slabih razmer 
počasi kali, temperaturno manj občutljivi pleveli pa so 
že vznikli; prvo kultiviranje v času, ko ima koruza 2 do 4 
liste (10–15 cm); drugo kultiviranje v času, ko ima koruza 
6 do 8 listov (30–50 cm); tretje kultiviranje pa opravimo 
po potrebi v času, ko je še možen prehod s traktorjem in 
okopalnikom (izstopanost pozno kalečih plevelov – ter-
mofilnih plevelov). 

Kakšnega načina se boste kmetovalci, pridelovalci koruze, 
poslužili, je odvisno predvsem od vas samih, od talnih 
tipov, kjer raste koruza, razpoložljive mehanizacije in še 
česa. 

Viri:

Koruza, Z. Čergan …, LJ, Kmečki glas, 2008.

Koruza, T. Tajnšek s sod., Kmečki glas, 1991.

Metka Barbarič, KGZS-zavod MS
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Tukaj smo doma

Kančevci – majhna vas s 
številnimi znamenitostmi 
Kančevci štejejo približno 60 prebivalcev in meji-
jo na Fokovce, Ivanovce, Kukeč, Panovce, Križevce, 
Lončarovce in Ratkovce.
V preteklosti je v Kančevcih delovalo več obrtnikov, ki 
so se ukvarjali z mlinarstvom, žagarstvom, gostinstvom, 
čevljarstvom, tkalstvom, lončarstvom, pletenjem košar, 
čebelarstvom in drugim. Danes vaščani poleg služb ob-
delujejo zemljo za lastne potrebe, nekaj je sadovnjakov in 
vinogradov, večjih kmetij v vasi ni več. Trenutno je stalno 
naseljenih dvajset hiš.
Se pa v vasi lahko pohvalijo s številnimi znamenitostmi. 
V Kančevcih je bil tako poleg župnijske cerkve leta 1993 
zgrajen Dom duhovnosti. V kraju pa je v preteklosti de-
lovala tudi šola. Pouk v šoli pri Bedeniku je bil ukinjen v le-
tih 1969/1970, nekaj časa je bila stavba namenjena stano-
vanju, po dolgih letih samevanja pa je zdaj v fazi prenove.
Ob obisku Kančevcev si lahko ogledamo gomilska gro-
bišča. V vasi se nahajata dve pokopališči, od leta 2002 

Stara šolaVaščani med seboj dobro sodelujejo, kar so pokazali tudi ob letošnji 
čistilni akciji (foto: Aleš Podlesek).

imajo mrliško vežico, ki si jo delijo z vasema Kukeč in 
Panovci iz sosednje občine Gornji Petrovci. 

Nekoč je tukaj delovala Strelska družina Goričko Kančevci, 
še danes pa je zelo aktivno Prostovoljno gasilsko društvo 
Kančevci, ki je najmlajše gasilsko društvo v občini in bo v 
letu 2020 praznovalo 80. obletnico delovanja. V letu 2018 
je bilo nabavljeno novo gasilsko vozilo. 

V zadnjih letih največ vlagajo v obnovo vaško-gasilskega 
doma, ob katerem se nahaja zvon na kovinski konstrukci-
ji, vzdrževanje mrliške vežice in pokopališča, obnove cest, 
urejanje okolice, zgrajeno imajo tudi vodovodno omrežje. 
Upajo, da bodo v prihodnosti dobili tudi optično omrežje.

Iz zloženke Kančevci
avtorja Aleša in Uroša Podleska

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

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

SIMON BRUNER, stanujoč  Dolga ulica 84, SI 9226 Moravske Toplice, GSM: 031 525 362,

KREGAR JOŽE, stanujoč Tavčarjeva 22, Černelavci, SI 9000 Murska Sobota, GSM 031 398 946.

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

                                                                                                              Starešina LD Moravci:
                                                                                                                   Franc BRUNER
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Vsakdanji utrip

Miami – blišč in nepozabna 
tekma  
Na eni izmed zabav se nam je športnim na-
vdušencem utrnila ideja, da bi si šli ogledat tek-
mo Dončiča in Dragiča. Kam? V Dallas? Ne, v Mi-
ami!
Po navadi so take ideje že naslednji dan preteklost, ven-
dar pa nas je tokrat skupina desetih po nekaj mesecih 
iskanja hotelov, letala, potencialnih lokacij za obisk … že 
bila na letalu za Miami. 
Eno so pričakovanja, drugo pa, kar doživiš. Dobro, pustimo 
ameriški strah ob vstopu tujca v Združene države Amer-
ike, ampak res pregledajo vse, čisto vse. Prvo presenečen-
je doživimo, ko naročimo prevoz, seveda preko aplikacije 
Uber, ki je super zadeva. Naš šofer govori špansko. Enako 
doživi druga polovica naše skupine. Ob prihodu v hotel 
punca na recepciji govori špansko. V Miamiju je kar nekaj 
čez 55 odstotkov prebivalcev iz latinske Amerike, 10 ods-
totkov je ostalih belcev, ostalo pa so temnopolti.
Prvi večer kovčke zmečemo v sobe in na ulico. Naš hotel 
je Princess Ann, hotel z 2 zvezdicama, ki pri nas ne dobi 
pol zvezdice, se nahaja na Collins Avenue, vzporedni ulici 
z Ocean Drive. Ocean Drive meji na slovito plažo, na sami 
ulici je na desetine hotelov in različnih lokalov. Za vsake-
ga nekaj. Ta ulica oživi ponoči in je budna do ranega jutra.
Da Američani veliko dajo na velikost, se kaže pri avtomo-
bilih, saj so pri nas kombiji manjši kot tam osebni avto. Po 
eni izmed raziskav je Miami sicer precej nevarno mesto z 
oceno 6. Če ocena 100 pomeni najbolj varno, vemo, kaj to 
pomeni. Kakšne nevarnosti sicer nismo opazili ali se kdaj 
počutili ogrožene. Je pa res, da smo se gibali po glavnih 
ulicah, ki veljajo za varne. Policije je ogromno, na kolesih, 
štirikolesnikih, konjih, helikopterjih … Prav je tako, vseeno 
so turisti najbolj ranljiva skupina. 
Zjutraj po zajtrku je obvezno sledil ogled plaže. 50 km 
čiste peščene plaže ti vzame dih. Edino, kar nam je skazilo 
idilo, je bil veter in posledično rdeča zastava, kopanje je 
zato odpadlo. Vendar slabe volje ni bilo, saj nas je zvečer 

čakal glavni razlog našega odhoda v Miami, tekma. 
Ko smo prišli pred American Airlines Areno, nam je pogled 
vzel sapo. Prekrasen objekt sprejme 21.000 gledalcev! Na 
vsakem ovinku in vogalu je bil prijazen zaposlen, ki te je 
vodil do sedeža. Ni prerivanja, kot smo to navajeni z naših 
stadionov in dvoran, pa vendar smo bili v nekaj minutah 
na naših sedežih, četudi smo bili prvikrat v dvorani. 
Nekaj čez 2000 Slovencev je naredilo takšno vzdušje, da 
so Američani samo gledali. Navijali smo za oba slovens-
ka košarkarja, Luko Dončiča in Gorana Dragiča, oba sta 
bila najboljša posameznika svojih ekip, Goran pa igralec 
tekme. Fantastično doživetje!
Ker smo šli v Miami le za štiri noči, smo se odločili iz tega 
izvleči kar se da največ, zato smo dan po tekmi šli na or-
ganiziran izlet v Everglades, kjer je domovanje nekaj več 
kot 500.000 aligatorjev, ki živijo na ozemlju, velikem kot 
pol Slovenije! Organizacija je bila vrhunska, ob prihodu 
v zaliv Evergladesa so nas pričakali veliki čolni, primerni 
za 20 oseb. Spoznali smo bogato floro in favno te reke in 
na koncu so nas za piko na i obkrožili aligatorji. Nekateri 
smo jih celo poskusili. Dišijo kot riba, okus pa imajo po 
piščancu.
Ko smo se vrnili v hotel, smo rezervirali izlet okrog 
otočkov med Miami Beachom in Miamijem, medtem pa 
smo šli na plažo, kjer sedaj ni bilo vetra, ljudi pa polno. Kot 
na televiziji. Utrip Ocean Driva ti ne pusti spati, zato smo 
se mu prepustili. Naslednji dan smo se udeležili še izleta. 
Kdor kaj velja v filmski ali glasbeni industriji v Ameriki, ima 
vilo na enem izmed teh varovanih otočkov. Naj jih našte-
jem le nekaj: Will Smith, Jackie Chan, Alicia Keys, Jennifer 
Lopez, Shakira, Mel Gibson. Po drugi strani pa so tam tudi 
domovanja mafije, predvsem mafijcev v pokoju, če lahko 
tako rečemo. 
Še nekaj uživanja na plaži in ob nakupovanju v enem 
izmed njihovih velikanskih nakupovalnih centrov, nato 
pa je napočil čas odhoda. Miami, adijo ali raje nasvidenje, 
saj je bilo še toliko neraziskanega.

Dejan Küčan

Na mogočnem stadionu so Prekmurci spremljali nepozabno tekmo.

Na sanjski plaži.
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NOVE PRILOŽNOSTI ZA NOVA ZNANJA IN OSEBNOSTNO RAST!

PRIDOBIVANJE TEMELJNIH POKLICNIH KOMPETENC 2018–2022

Obveščamo vas, da je Ljudska univerza Murska Sobota na podlagi Javnega razpisa za pridobivanje temeljnih in poklic-
nih kompetenc od 2018 do 2022 s sklepom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport izbrana za izvajalca operacije 
Pridobivanje kompetenc 2018 do 2022 kot vodja konzorcija, v katerem sodeluje z Ljudsko univerzo Lendava, Javnim 
zavodom Knjižnica Gornja Radgona, Ustanovo Lokalna razvojna fundacija za Pomurje in Gimnazijo Franca Miklošiča 
Ljutomer.

Do oktobra 2022 bomo s partnerji izvajali izobraževalne programe za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc, 
ki bodo namenjeni predvsem zaposlenim ter iskalcem zaposlitve, prednostno tistim starejšim od 45 let, s 
končano manj kot 4-letno srednjo šolo.
Projekt je priložnost, da si brezplačno pridobijo ustrezne temeljne in poklicne kompetence tisti, ki so se v 
preteklem obdobju najmanj vključevali v vseživljenjsko učenje.

Na voljo bodo 50-urni programi splošnega neformalnega izobraževanja, programi računalniškega in digitalnega 
opismenjevanja, programi priprav pridobivanja kvalifikacije oziroma certifikata, Programi usposabljanja za življenjsko 
uspešnost – UŽU programi ter programi, namenjeni priseljencem.

Operacija traja od 1. 9. 2018 do 31. 10. 2022. Skupno je načrtovano izvajanje 220 izobraževalnih oblik in vključitev 2.649 
udeležencev.  Več informacij na: 02 536 15 63, tpk@lums.si.

TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 2019

Teden vseživljenjskega učenja (TVU) je najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v 
Sloveniji. Projekt, ki ga na nacionalni ravni usklajuje Andragoški center Slovenije (ACS), promovira vseprisotnost ter 
pomembnost učenja v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih človek prevzema – kot posameznik, član družine, 
delovnega kolektiva in drugih skupnosti.

Ljudska univerza Murska Sobota tudi letos prevzema vlogo območnega koordinatorja TVU in vas vabi, da se 
udeležite dogodkov TVU 2019, ki bo v ožjem terminu potekal od 10. do 19. maja 2019, širše festivalsko doga-
janje pa bo trajalo vse do 30. junija 2019.
Več informacij na: 02/536-15-64, dragana.vuckovic@lums.si.
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Vsakdanji utrip

Kvaliteta pred kvantiteto   
Mladi podjetnik Metod Gutman iz Filovcev z 
blagovno znamko PANON piše novo zgodbo. In 
glede na povedano ne dvomimo v uspeh le-te!

Ste mladi prevzemnik kmetije in od leta 2017 
pišete novo zgodbo, ki se imenuje PANON. Kaj je 
bilo navdih zanjo?

Proizvodnja vina je bila pomemben del kulturne krajine 
Prekmurja, podatki o proizvodnji vina v zgodovini pričajo, 
da so potovala celo na dunajski dvor. Prizadevanja stroke 
in številnih posameznikov potrjujejo visoko kvaliteto 
naših vin tudi v zadnjih letih. Številna lokalna ocenjevanja 
potrjujejo kakovost z odličji posameznikov, kar potrjuje, 
da je vinogradništvo Prekmurja del evropske identitete 
in da so znanja, ki so osnova te proizvodnje, in ustrezna 
klima odlična priložnost za podjetniški izziv. Potovanja, 
spoznavanje drugih kultur, ljudi in pokrajin me je kot 
študenta podjetništva na ekonomski fakulteti spodbudi-
lo, da sem iskal podjetniški izziv v okolju, iz katerega 
izhajam. Prekmursko vinogradništvo je trenutno v neza-
vidljivem položaju. Številni mali proizvajalci krčijo vitalne 
vinograde. Prepoznavnost prekmurskih vin je zaradi neor-
ganiziranosti in neprepoznavne promocije izven regije 
odvisna od nekaj posameznikov, ki so z dokazano kvalite-
to izven pokrajine uspeli. Svojim butičnim odličnim vi-
nom so dali pravo ceno. 
Dolgoletne izkušnje naše družine, nekaj odlično ocen-
jenih vin, veliko poguma, problematika vinogradništva v 
Prekmurju kot izziv je bilo dovolj, da sem izbral odločitev. 
Blagovna znamka PANON zahteva odgovorno delo, na-
jboljše rezultate, saj presega lokalno okolje, v svetu vinskih 
pokrajin in zgodb bo neprestano preverjana, morda pa 
nekoč tudi zelo cenjena.

Na trgu je raznovrstna ponudba vin in žganih pijač. 
Kako se poskušate razlikovati od konkurence?

Predpogoj za konkurenčnost je resda na prvem mestu 
odličnost vin, ki jih preko raznih znanj in veščin trženja la-
hko kot blagovno znamko PANON iz globin iz Panonske-
ga morja ponudim v različnih lokalih po Sloveniji. Strate-
gija razvoja trženja pa se gradi na oblikovanju celotnega 
paketa, ki gradi na butičnosti, na povezovanju različnih 
dejavnikov v prostoru, povezovanju turističnih institucij 
in drugih vsebin. Nastajajoči objekt PANON galerija vin z 
vinoteko v filovskem Gaju na odlični razgledni terasi bo 
nudil streho stalni razstavi Pomurskega muzeja o vinu, 
vinski kulturi, običajih in navadah, zgodbah ključavnic in 
zasunov v vinskih kleteh, tu bo tudi prostor, namenjen 
promociji, degustaciji in prodaji. PANON galerija vin bo 
tudi prostor za družabna srečanja, literarna srečanja, po-
letne filmske projekcije,  popotnikom z evropske pešpoti 

sv. Martina, ki teče mimo, pa tudi kulturno-turistični ser-
vis in priložnost za prenočitev na skupnih ležiščih. Imamo 
izredno lepo pokrajino in vina teh malih serij morajo biti 
prodana z dodano vrednostjo.
  
Kakšni so vaši načrti za prihodnost?

PANON bo s ponudbo desetih ležišč za popotnike dodal 
dodano vrednost okolju in možnost prenočitve med 
goricami, namenjene predvsem romarjem, pohodnikom. 
Urejena okolica z razgledno teraso in prostorom za kam-
piranje bo dodala vinogradniškemu prostoru prepotre-
ben turistični utrip. 
Na območjih izkrčenih vinogradov želim uvajati  ekološko 
vinogradništvo ter s tem razvoj novih produktov, ki bodo 
odprla vrata novim idejam in priložnostim na podeželju. 

Kje vas najdejo vsi tisti, ki prisegajo na kvalitetno žla-
htno kapljico?

Vina PANON domujejo v filovskem Gaju na obronku pan-
onskega morja, kjer trenutno nastaja prej omenjeni ob-
jekt Galerija vin in bodo kmalu možne degustacije. Po-
javljajo pa se tudi v boljših restavracijah po celi Sloveniji in 
nenazadnje tudi v Prekmurju. Moč jih je kupiti v butičnih 
prodajalnah in v večjih informacijskih centrih.  

Janja Adanič Vratarič

Metod Gutman si z blagovno znamko PANON prizadeva za kvaliteto in 
ne količino (foto: osebni arhiv).

Cilj mladega Filovčana je »ostati butičen in doseči radij najboljših 
restavracij« (foto: osebni arhiv).
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Vsakdanji utrip

Pomemben del pomurskih kmetic tudi tiste iz naše občine 
25. srečanja pomurskih kmetic, ki je bilo na valentinovo v Nedelici v občini Turnišče, so se tudi letos množično 
udeležile kmetice iz naše občine. 

Čeprav (še) niso organizirane v društvo, so zlasti v  Tešanovcih in okolici dobro povezane. V prejšnjih letih najbolj po 
zaslugi Erike Pozvek, sedaj to pobudo prevzema Vlasta 
Küčan. Omenjeni vsako leto poskrbita, da se jih iz tega in 

Razstava ročnih del v Vučji 
Gomili  
V društvu Avgust Gašparič Vučja Gomila smo tudi 
letos pripravili razstavo ročnih del. Na razstavi se je 
lahko predstavil kdorkoli, tako da so si obiskovalci 
lahko ogledali najrazličnejše motive.
 
Na eni strani smo videli čudovito našite prte in prtičke 
domačinke Slave ter marljivih predstavnic Rokodelskega 
društva Vrtnica iz Prosenjakovcev. Prava paša za oči so bili 
tudi najrazličnejši dekorativni izdelki naše sovaščanke Re-
nate in kar nekaj praktičnih izdelkov prav tako domačinke 
Monike in njenih najbližjih ter imenitna slika Jožeta Puha-
na iz Bogojine. Na drugi strani pa smo si lahko ogledali razne košare in cekarje, ki jih izdeluje Štefan iz Sela. Razstava je 
z nekaj izdelki iz Romunije, Srbije ter Bosne in Hercegovine dobila še mednarodni pridih, za kar so zaslužni prijatelji iz 
selanskega društva koscev, ki so podarjene izdelke razstavili tudi pri nas.
Razstavljavcev torej ni manjkalo in ni ga bilo obiskovalca, ki bi nad takimi mojstrovinami ostal ravnodušen. Obiskov-
alcev je sicer bilo bore malo, kar nas precej žalosti, saj s tem že tako premalo cenjeno delo izgublja na veljavi. Kljub 
temu pa smo se v skromnejši zasedbi imeli lepo in se poveselili ob pogledu na mojstrovine s kupico žlahtne kapljice 
in kosom peciva v roki.

Maja Cigut

Srečanje kmetic.

Del razstavljenih izdelkov.

okoliških krajev (Mlajtinci, Lukačevci, Vučja Gomila) letnih 
družabnih srečanj udeleži zajetno število. Letos jih je bilo 
16.
V formalnem delu programa je bila med petimi dobitniki 
priznanj za lanski uspeh tudi Viktorija Horvat iz Mlajtincev,  
ki je na 29. državni razstavi Dobrote slovenskih kmetij na 
Ptuju  za trikrat zapored osvojeno zlato priznanje za rženi 
mešani kruh (po letu 2015) spet prejela Znak kakovosti. 
Kruh peče vsak dan, prodaja pa ga v trgovino z domačimi 
prekmurskimi dobrotami, nekaj pa tudi v gostinske loka-
le. Glavnino naročil dobi od sovaščanov in iz drugih gos-
podinjstev. 

Geza Grabar

Zahvala
Krajevna organizacija rdečega križa Bogojina se zahvaljuje vsem, ki ste pristopili k humanitarni akciji in nese-
bično pomagali z darovanimi sredstvi za Matejo in Timija. Posebej se zahvaljujemo Krajevni skupnosti Bogo-
jina, vaškim društvom in prostovoljcem za pomoč pri zbiranju sredstev. 

Za pomoč v stiski se vsem, ki ste jima stali ob strani in na kakršenkoli način pomagali, zahvaljujeta tudi Mateja 
in Timi.
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Že šestnajstič: Najslajši pohod v 
naši občini  
Desetega marca so Jožica Celec z družino in PGD Rat-
kovci že 16. pripravili pohod po Sladki poti. 
 
Letošnjega pohoda se je udeležilo okoli 250 pohodnikov, 
ki so se zbrali pri vaško-gasilskem domu v Ratkovcih in se 
najprej okrepčali z domačimi dobrotami ratkovskih gos-
podinj ter s siri in jogurti sirarne Gorički raj.
Krožna pot jih je najprej vodila do Vidovega brega v 
Fokovcih, kjer so pri vili Moj mir spoznali zeliščni vrt Tat-
jane Buzeti in Robina Kozarja. Nato so pohodniki pešači-
li mimo Doma duhovnosti Kančevci ter se okrepčali na 
domačiji Pri Momi, kjer jih je sprejela in pogostila družina Dominko-Kardoš. Tam je bila med samim pohodom tudi 
glavna postaja. Kot vsako leto so pred vrnitvijo na izhodiščno točko pohoda ljubitelji lepe goričke narave pri družini 
in medičarski delavnici Jožice in Damjana Celeca v Ratkovcih prejeli medeno medaljo, ob tem pa so uživali v sladkih 
dobrotah. Ob koncu lepo preživetih trenutkov na svežem zraku so se pohodniki zbrali v vaško-gasilskem domu v Rat-
kovcih, kjer je za vse pohodnike Gostišče pri Rudiju iz Šalovcev pripravilo male koline, člani PGD Ratkovci so poskrbeli 
za dobro počutje, zbrani pa so si obljubili, da se prihodnje leto spet srečajo.

Janja Adanič Vratarič

Na Ivancih so počastili žene in 
matere  
V mesecu marcu, ko praznujejo žene in matere, smo 
na Ivancih v skladu s tradicijo tudi  letos pripravili 
prireditev ob njihovem prazniku. 
 
Tokrat smo med nas povabili Kulturno umetniško društvo 
iz Kobilja, ki je v številčni zasedbi pripravilo lep popoldans-
ki program, poln petja in različnih skečev, ob katerih so se 
obiskovalci iz srca nasmejali.  Uvodoma je vse zbrane na-
govoril predsednik Krajevne skupnosti g. Alojz Trplan, na 
koncu pa se jim je zahvalila tudi predsednica domačega 
društva Selenca ga. Jožica Klar.
Po predstavi smo se še malo okrepčali, spili kak kozarček in si malo » vö pogučali«. Da boste vedno na tekočem, kaj se 
dogaja na Ivancih, pa lahko všečkate našo facebook stran: https://sl-si.facebook.com/selenca.ivanci.

Liljana Raus

Dan žena in materinski dan v 
Noršincih  
V nedeljo, 24. marca, smo (po dolgem času) v vaško 
gasilskem domu v Noršincih pripravili prireditev, ki 
je bila namenjena ženam, dekletom in mamam iz 
naše vasi. 
 
Otroci iz vasi so pod mentorstvom Martine Felkar in Mo-
jce Malačič pripravili kulturni program, s katerim so na-
vdušili vse prisotne v dvorani. Ob koncu kulturnega dela 
prireditve so otroci vsem ženam razdelili rože in jim česti-
tali za minuli dan žena in prihajajoči materinski dan. 
Sledilo je druženje, kjer smo se okrepčali in posladkali. 
Odziv vseh nas je bilo zelo pozitiven in potrudili se bomo, 
da na naslednjo tako prireditev ne bomo čakali tako dolgo. Hvala vsem, ki ste prispevali, da je ta prireditev uspela.

Tomaž Lopert

Pohodniki so uživali v različnih dobrotah. 

Zbrani so se zabavali ob zabavnem programu.

Otroci so s svojimi nastopi polepšali dan vaščankam Noršincev. 

Vsakdanji utrip
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Tradicionalna prireditev ob 
dnevu žena in materinskem 
dnevu v Vučji Gomili   
V soboto, 16. marca, smo v čast vsem materam, 
dekletom in ženam pripravili nepozaben večer ob 
dveh pomembnih praznikih – dnevu žena in mater-
inskem dnevu. Pri pripravi smo moči združili člani 
Kulturno umetniškega društva Avgust Gašparič in 
člani domačega prostovoljnega gasilskega društva. 
 
V raznolikem kulturnem programu so sodelovali naši na-
jmlajši sovaščani z deklamacijami (Denisa, Nika in Aljaž), 
kitaristi OŠ Fokovci, domača dramska skupina, humoris-
tična skupina Nemaki iz Sela ter folklorna skupina KUD Jožef Košič in kvartet pevcev ljudskih pesmi, oboji iz Bogojine.  
Po bogatem kulturnem programu je sledila pogostitev za vse udeležence, nato pa ples ob dobri glasbi in druženje ob 
izvrstni žlahtni kapljici do zgodnjih jutranjih ur. S tem smo v odlični družbi sklenili letošnje praznovanje, v prihodnjem 
letu pa se ne bi branili še kakšnega obiskovalca več.  

Maja Cigut

KS Moravske Toplice polepšala 
okolico evangeličanske cerkve    
Člani krajevne skupnosti Moravske Toplice so v pomlad-
nih dneh poskrbeli za cvetočo okolico domačega kraja. 
Cvetlice tako sedaj lepšajo okolico evangeličanske cerkve 
in skrbijo za prijetno vzdušje domačinov in turistov.
  

Predsedniki in poveljniki na 
delovnem srečanju     
Sredina januarja je tradicionalno rezervirana za in-
terno srečanje vodstev PGD in GZ Moravske Toplice. 
Letos so jih v dvorani kulturnega doma gostili gasilci 
iz Bogojine.

Predsednik je uvodoma podal pregled delovanja zveze in 
njenih članic, se jim zahvalil za opravljeno delo in ocenil, 
da je situacija na področju gasilstva sorazmerno dobra.  
Napovedal je, da se bo sistem dela in aktivnosti nadaljeval 
po tirnicah iz prejšnjih let s tem, da je potrebno nameniti 
še več pozornosti delu z veterani in mladimi. Društva je 
opozoril, da  naj svoje člane bolje obveščajo o tekočih do-
godkih, na letnih zborih društev pa je potrebno podati čim več informacij članom in se nanje dobro pripraviti, enako 
tako jih tudi voditi. Da bi delo lažje in učinkovito potekalo, je svetoval, naj društva, ki nimajo odgovornih za delo članic, 
mladino in veterane, za to določijo ustrezne ljudi. Predsednik je opozoril tudi na perečo problematiko pomanjkanja 
operativnih članov. V društvih, kjer nimajo vsaj 12 operativnih članov, je potrebno začeti iskati rešitve o delu vnaprej. 
Ena od možnih rešitev je tudi vključitev članic. Obljubil je še, da bo vodstvo zveze vsakemu društvu nudilo potrebno 
pomoč in svetovanje, a pobuda mora priti s strani društev. 
Poveljnik GZ Moravske Toplice Štefan Cmor je med drugim v svojem poročilu povedal, da je bilo lani na območju 
občinske gasilske zveze 19 intervencij. Tudi tekmovanja in ostale vaje usposabljanja so bile dobro izvedene in organi-
zirane. Poleg na nivoju zveze opravljenega tečaja za gasilca pripravnika, ki ga je uspešno opravilo 27 mladih gasilk in 
gasilcev, je še 39 gasilcev na regijskem ali državnem nivoju opravilo tečaje za gasilske specialnosti. Skrbi ga, da so se 
izobraževanj udeležili gasilci le iz 12 društev. 
S pogledom na minulo leto so predstavniki oziroma vodje komisij za mladino Jožef Herman, predstavnica za članice 
Patricija Bukovec in predstavnik za veterane Jože Čarni predstavili začrtane programe dela za svoje področje. 

Geza Grabar

Tudi v Vučji Gomili so s prireditvijo počastili ženska praznika.

Pomladne cvetlice skrbijo za dobro vzdušje domačinov in obiskovalcev 
vasi.

Na srečanju predsednikov in poveljnikov GZ MT. 

Vsakdanji utrip
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Vsakdanji utrip

Na tekmovanju GZ M. Toplice 
kar 28 ekip mladih
Da (tudi) gasilstvo na mladih stoji, se še kako dobro 
zavedajo v Gasilski zvezi (GZ) Moravske Toplice, kjer 
so v soboto, 9. marca, pripravili že 5. izvedbo kviza 
gasilske mladine. To je bila obenem lepa priložnost 
za preizkus usposobljenosti pred regijskim kvizom, 
ki je sledil teden dni zatem v Beltinci. 

Kviz GZ Moravske Toplice, na katerem je sodelovalo re-
kordno število ekip – po 14 v pionirski in mladinski 
konkurenci iz kar 10 društev, sta na osnovni šoli v Kobilju 
soorganizirala tamkajšnje gasilsko društvo in v okviru GZ 
Moravske Toplice delujoča mladinska komisija. Pri pionir-
jih so bili najboljši mladi iz PGD Tešanovci 1 (Maja, Vita in 
Luka Valentin),  sledila jim je ekipa iz PGD Kobilje 1  (Lovro, 
Tilen, Luka), na tretjem mestu pa iz PGD Moravske Toplice 
1 (Ema, Ajda, Jaša); vrstni red pri mladincih: PGD Sebebor-
ci 1 (Neja, Larisa, Vid), PGD Tešanovci 1  (Valentina, Maja, 
Jan) in PGD Kobilje 2 (Vita, Lucija in Zoja Katarina). 

Geza Grabar

Zopet regijski naslov v
GZ Moravske Toplice  
Teden dni zatem se je kar 21 ekip iz devetih društev 
naše gasilske zveze udeležilo regijskega tekmovanja. 
Le-to je v telovadnico OŠ Beltinci privabilo rekordno 
število ekip: skupaj jih je nastopilo 152  iz več kot 70 
društev z obeh bregov Mure. 
Kot je že v navadi, so se mladi iz GZ Moravske Toplice zo-
pet odlično odrezali, saj so kar dvakrat stali na odru za 
zmagovalce. Po zaslugi PGD Kobilje, ki je že štiri leta 28. 
članica naše gasilske zveze, je 2. ekipa njihovih mladincev 
(Vita Lucija, Zoja in Katarina) postala regijski prvak, 3. ko-
biljska ekipa je bila 3., njihova 1. ekipa pa 36.; 1. ekipa pi-

Na pravi poti!  
Skupščina GZ Moravske Toplice je z izčrpnimi poročili 
- organizacijskega predsednika Dušana Grofa, opera-
tivnega poveljnika Štefana Cmora ter tudi komisij za 
mladino, članice in veterane,  enako tudi pohvalnimi 
besedami s strani gostov, potrdila, da zveza stoji in 
deluje na trdnih temeljih. 
Tudi minulo leto so namenili usposabljanju in organi-
ziranemu ter načrtnemu opremljanju največ pozornosti. 
Veliko pozornost dajejo tudi pripravi in izvedbi tekmo-
vanj. »Tako smo tudi lani nadaljevali z nabavo opreme za 
kvalitetno izvedbo tekmovanj, temu pa bomo sledili tudi 
letos, ko načrtujemo nabavo opreme za izvedbo tekmo-
vanja za mladince,« je poudaril Grof in  izrazil zadovoljst-
vo, da se je uporaba dopolnjenega sistema ASK preko 
pagerjev s sistemom pozivanja preko mobilnih telefonov 
zaradi krajšega odzivnega časa aktiviranih enot izkazala 

Najboljši v pionirski …

… in mladinski konkurenci.

onirjev (Lovro, Tilen, Luka) iz istega društva je pristala na 3. 
mestu, njihova 2. ekipa pa na 13.
Uvrstitve ekip mladih iz društev naše občine: pionirji (sk-
upaj 63 ekip): 7. Tešanovci 1, 19. Sebeborci 2, 22. Mora-
vske Toplice, 31. Tešanovci 2, 54. Sebeborci 1 in 63. Selo. V 
konkurenci mladincev, kjer je nastopilo 74 ekip, so najbolj 
presenetili mladi iz PGD Ratkovci (Matej, Jana, Nejc), ki so 
se zavihteli kar na 5. mesto. 11. mesto med mladinci je 
osvojila ekipa Tešanovci 1, 16. Sebeborci 1, 19. Moravske 
Toplice 2., 32. Prosenjakovci, 42. Bogojina, 50. Tešanovci 
2, 62. Moravske Toplice 1 in 63. Moravske Toplice 3. Med 
15 ekipami pripravnikov pa so mladi gasilci iz Tešanovcev 
pristali na 9. mestu.

Geza Grabar

za zelo dobro odločitev. Tudi gasilci in gasilke iz društev 
so se zelo množično udeležili vseh aktivnosti na nivoju 
gasilske regije Pomurje oziroma Gasilske zveze Slovenije 
(GZS). Grof je poročilo sklenil z besedami: »Vsi smo pros-
tovoljci. Vsi si želimo pomagati bližnjemu v nesreči; po-
magajmo si tudi med sabo!« 

Poleg župana Alojza Glavača, ki so se mu gasilci zahvalili 
za materialno podporo, ki pa  žal že nekaj let ostaja na 
enaki ravni, kar za vse aktivnosti prihodnje leto več ne bo 
zadostovalo, so delovanje te najbolj množične organi-
zacije tudi v naši občini pohvalili še novi poveljnik Štaba 
Civilne zaščite občine Moravske Toplice Slavko Škerlak, 
podpoveljnik pomurske gasilske regije Damjan Jaklin 
in predsednik sosednje  murskosoboške gasilske zveze 
Borut Koren.

Geza Grabar
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Vsakdanji utrip

Foto utrinek iz občine 
Tokrat objavljamo pomladni foto utrinek Bernarde 
Koroša Pantović iz Prosenjakovcev, ki bo za svojo fo-
tografijo prejela Gorički tiramisu Okrepčevalnice Viničar-
ija iz Ivanovcev. 

Tudi vi nam pošljite foto utrinek 
iz vašega domačega kraja na: 
lipnica.casopis@gmail.com in 
se posladkajte s slastno sladico!

Foto utrinek Bernarde Koroša Pantović iz Prosenjakovcev.

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 
Letni zbor članov upokojenskega društva

VIHARNO IN PLODNO LETO 2018

Podobno kot druga društva smo sredi marca tudi člani 
upokojenskega društva pregledali sadove lanskega dela 
in si določili cilje za to leto. V društvu se zavedamo, da 
je naša prvenstvena naloga organiziranje družabnega 
življenja za svoje člane, zato smo posebno skrb posveča-
li srečanjem, izletom, povezovanju in drugim podobnim 
dejavnostim. Društvo skuša bdeti nad socialnim položa-
jem članov in skrbi za športno-rekreativno in kulturno 
udejstvovanje. Pri slednjem je potrebno posebej omeniti 
aktivnost ŽPZ Marjetice z novo zgoščenko in 22 javnimi 
nastopi, dejavnost ansambla Zvonček, Kvarteta pevcev 
ljudskih pesmi in humorističnega para Micka in Lujzek ter 
delo Sekcije za ročna dela. V športnem utripu pokrajine 
sodelujemo s petimi ekipami: šah, pikado (m/ž) in keg-
ljanje s kroglo na vrvici (m/ž). Udeležujemo se pokrajin-
skega prvenstva upokojenskih ekip in drugih turnirjev, 
kegljaški ekipi sodelujeta v pokrajinski ligi ekip DU. Skupaj 
s KS Noršinci smo v septembru organizirali dobro obiskani 
turnir 16 ekip (1. Lajošov memorial), konec oktobra smo 

ob predstavitvi zgoščenke pripravili prijeten večer z izva-
jalci ljudskih pesmi v Bogojini.

Načrt dela za letošnje leto prav tako predvideva štiri 
družabna srečanja članov, tri izlete, izobraževalne akcije, 
izvedbo drugega turnirja v kegljanju, uvedli bomo plesne 
večere, ponovno pa nagradili najlepše urejene domačine 
članov v okviru razpisa Moj dom – lep in urejen. 

Letni proračun društva za lansko leto je znašal nekaj več 
kot 13 tisoč evrov. Sredstva smo pridobili s članarino, iz 
občinskih razpisov za področje kulture in športa, našo 
dejavnost podpirata MNSS in ŠZ Moravske Toplice, dober 
tisočak za pokritje stroškov izdaje CD-roma pa so prispe-
vali donatorji. Društvo se vsem zahvaljuje za razumevanje 
in pomoč.

Uvodoma je nastopil Kvartet pevcev ljudskih pesmi DU 
MT, za katerim je leto odličnih nastopov, v sodelovanju z 
zavodom Mozaik pa smo pripravili predavanje dipl. med. 
sestre Blanke Andrejek na temo Demenca. 

Ludvik Sočič

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
Društvo upokojencev Moravske Toplice je že pred davnimi leti začelo razpisovati natečaj MOJ DOM – LEP IN UREJEN. Na ta način skuša spodbujati člane, da si v okviru 
možnosti čim bolj prijetno in estetsko uredijo svoje domove. Zavedamo se namreč, da živimo v okolju, katerega bistveni sestavni del je turizem. K nam prihajajo gostje 
z vseh koncev države in iz tujine, zato mora biti skrb vseh za urejeno okolje trajna in temeljita. Z akcijo ne želimo le spodbujati te skrbi, temveč tudi bistriti občutek za 
naravno, kulturno krajino kot bistveni del turističnega okolja.

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
R A Z P I S U J E  N AT E Č A J  M O J  D O M  –  L E P  I N  U R E J E N  Z A  L E T O  2 0 1 9 . 

P R I J A V E  Z B I R A M O  D O  Č E T R T K A ,  3 0 .  M A J A  2 0 1 9 ,  N A  N A S L O V :  D U  M O R A V S K E  T O P L I C E 
A L I  N A  E L E K T R O N S K I  N A S L O V :  L U D V I K . S O C I C @ T E L E M A C H . N E T. 

P R I J A V I  S E  L A H K O  Č L A N / Č L A N I C A  D R U Š T V A ,  K I  P R E B I V A  V  S T A N O V A N J S K I  H I Š I , 
L A H K O  G A / J O  P R I J A V I  P O V E R J E N I K  A L I  D R U G  Č L A N  D R U Š T V A .

Komisija DU MT bo domove ocenila v juniju. Ocenjevala ne bo le izgleda zgradb, pač pa tudi urejenost dvorišč, zelenic, balkonov …, skratka celovito podobo domačije. 
Društvo bo tri najbolje ocenjene domačije nagradilo s praktičnimi nagradami in vrednostnimi boni podjetja Cerop d.o.o. Puconci, ki je v naši akciji prepoznalo usmerjenost 
v izboljšanje okolja in prevzelo pokroviteljstvo nad akcijo.

Ludvik Sočič, predsednik DU Moravske Toplice
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Predpraznični pomladni razstavi v Martjancih in Sebeborcih 
Tik pred veliko nočjo so v Martjancih in Sebeborcih pripravili razstavi velikonočnih in drugih izdelkov, ki nam 
lepšajo pomladne dni.

Članice Društva za kulturo, turizem in šport Žlaki iz Sebeborcev so svoje 
izdelke predstavile na že 4. razstavi Vüzen nekoč in danes. Na razstavi so 
razstavljale tudi članice okoliških društev. Obenem se je s priložnostno 
razstavo likovnih izdelkov predstavila njihova sovaščanka Janja Jozelj.

Članice Turističnega društva Martin Martjanci so pripravile razstavo 
Pozdrav pomladi, na kateri so s svojimi izdelki sodelovali tudi otroci iz 
vrtca Martjanci.

V župniji  Bogojina je potekal 
misijonski oratorijski dan za 
najmlajše 
Po nekaj letih je v župniji Bogojina spet potekal sveti 
misijon z naslovom »Glej, stojim pred vrati in trkam«. 

Misijon je povezan tudi s 100-letnico združitve prekmurskih 
Slovencev z matičnim narodom. V času misijona je bilo 
poskrbljeno tudi za najmlajše, ki so se v soboto, 30. marca, 
udeležili misijonskega oratorijskega dne. Kar 43 otrok vseh 
starosti se je najprej udeležilo zahvalne svete maše. Po 
sveti maši so se vsi skupaj zbrali na župnijskem dvorišču in 
v veroučnih učilnicah, kjer je potekala kateheza s patrom 
Jakobom Kunšičem in različne delavnice. Ob tej priložnosti 
so otroci izdelali vsak svoj podboj oziroma delček podboja 
vrat iz tetrapaka. Izdelali so tudi vrata, kjer so napisali geslo 
letošnjega misijona. Ob koncu misijonskega oratorija so se nato še enkrat zbrali v domači župnijski cerkvi na zaključku 
oratorija, kjer so peli in molili Marijine pesmi in z lepimi spomini odšli duhovno bogatejši na svoje domove.

Jože Žerdin

V župniji  Bogojina je potekal misijonski oratorijski dan za najmlajše.

Okrogla miza na temo »Delež 
prekmurskih duhovnikov ob 
priključitvi slovenske krajine k 
Sloveniji pred 100 leti« 
Kot uvod v letošnje praznovanje 100-letnice 
združitve prekmurskih Slovencev z matičnim naro-
dom je župnija Bogojina v župnijski cerkvi Gospodo-
vega vnebohoda v Bogojini v četrtek, 4. aprila,  pri-
pravila okroglo mizo na temo »Delež prekmurskih 
duhovnikov ob priključitvi Slovenske krajine k Slo-
veniji pred 100 leti«.
Okroglo mizo je vodil župnik župnije Bogojina dr. Stanko 
Zver. Na okrogli mizi je tekla beseda o zaslužnih duhovnikih, 
narodnih buditeljih, ki so prispevali svoj delež, da se je Prekmurje priključilo k matičnemu narodu. Pred 100 leti je bil 17. 
avgusta leta 1919 shod v Beltincih pri cerkvi, kjer se je zbralo čez 20.000 ljudi. Na tem shodu se je že takrat večtisočglava 
množica veselila skupnega dejanja, združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Na okrogli mizi so sodelovali in 
svoja razmišljanja podali murskosoboški škof dr. Peter Štumpf, Jože Vugrinec, prof., dr. Branko Kerman, Jože Horvat, poslan-
ec v državnem zboru, in sestra Emanuela Žerdin. Osrednja državna slovesnost bo letos, 17. avgusta, v Beltincih.

Jože Žerdin

Okrogla miza na temo »Delež prekmurskih duhovnikov ob priključitvi 
slovenske krajine k Sloveniji pred 100 leti«.

Vsakdanji utrip / Verske skupnosti
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S pustno masko mavričnih ribic so mame učencev OŠ Bogojina osvojile 2. 
mesto na pustovanju, ki ga je tudi letos priredil TIC Moravske Toplice.

Podelitev priznanj 23. regijskega 
likovno-literarnega natečaja 
V petek, 22. marca, je na OŠ Fokovci potekala 
podelitev priznanj 23. regijskega likovno-literarnega 
natečaja, ki ga je razpisala Uprava Republike 
Slovenije za zaščito in reševanje na temo Neurje.

Med likovnimi izdelki je v prvi kategoriji – predšolski otro-
ci prejel s svojim likovnim delom Na pomoč priznanje Jan 
Holsedl, ki je star komaj 1 leto in obiskuje Vrtec Rogašovci. 
V drugi kategoriji likovnih izdelkov so sodelovali učenci 1. 
triletja osnovne šole in učenci osnovnih šol s prilagojenim 
programom. Med dobitniki priznanj v tej kategoriji je bila 
Mija Hari (OŠ Fokovci, mentorica Marija Zorko) z likovnim 
delom Udarila je strela. V tretji kategoriji med literarnimi 
izdelki so sodelovali učenci 2. triletja osnovne šole. V tej 
kategoriji so prejeli priznanja naslednji: Lana Milosavljevič 
(OŠ Fokovci, mentorica Suzana Panker) z literarnim delom 
Neurje v sladkorni deželi, Tara Šinkec in Iva Đurinek Kianec 
(OŠ Bogojina, mentorica Marjetka Erdelji) z zgodbo Bila sem 
v šoku ter Zara Dobrijevič (OŠ Fokovci, mentorica Suzana 
Panker) s pripovedjo Kako se Lolo zavaruje pred neurjem. V 
četrti kategoriji so sodelovali učenci 3. triletja osnovne šole. 
V tej kategoriji sta priznanje prejeli Nataša Legenič in Nika 
Kosi Lovrenčec (OŠ Bogojina, mentorica Marjetka Erdelji)  z 
literarnim delom Slišim.  Dobitnikov priznanj je bilo veliko, 
izpostavili smo tiste iz občine Moravske Toplice. Natečaja so 
se sicer udeležile tudi nekatere šole iz sosednjih obmejnih 

Pustovanje 
Šolski sklad Osnovne šole Bogojina uspešno deluje 
že tretje leto zapored. Sredstva zbiramo na različne 
načine. 
Letos smo se odločili, da se udeležimo tudi pustovan-
ja, ki ga prireja TIC Moravske Toplice. Zbralo se nas je pet 
kreativnih mamic, združilo moči in s pomočjo učencev smo 
ustvarili prečudovito pustno masko mavričnih ribic, kar je 
opazila tudi žirija in nas nagradila z 2. mestom v kategoriji 
skupinskih mask. Veselje je bilo nepopisno, saj bomo lahko 
z osvojeno denarno nagrado pomagali socialno šibkejšim 
družinam naših učencev in jim tako polepšali prihajajoče 
praznike. Iskrena hvala še enkrat vsem, ki ste nas podprli in 
priskočili na pomoč pri izvedbi maske. 

Maja Gaves Lovrenčec,
predsednica Šolskega sklada OŠ Bogojina

»Moja občina – ali te poznam?«  

Občina moja 7. septembra svoj rojstni dan praznuješ
in ga na poseben način z zgodovino povezuješ.

Na ta dan se izobesijo zastave,
podeljujejo se tudi mnoge nagrade.

Avtor grba Srečko Merklin
je prikazal vrelec iz globin.

Iz treh heraldičnih barv
smo dobili svoj grb poznan,

ki je mnogim očem že kar dokaj znan.

Zaradi občinskih lepot
smo naredili venec prekmurskih dobrot.

Od Rotunde do Plečnikove cerkve,
od »dödolov« do gibanice. 

Za svoj kraj smo se morali žrtvovati,
zato ga morate tudi vi obiskati.

S širokim nasmehom
vam želimo lepote pokazati,

zato se morate le do nas pripeljati.

Maja Ošlaj, 7. a
OŠ Bogojina

madžarskih županij Zala in Železno. Predstavniki iz teh krajev 
so bili med drugim tudi častni gostje podelitve v Fokovcih. 
Za piko na i pa so poleg sodelujočih posameznih mladih 
ustvarjalcev izbrali tudi najbolj aktivno osnovno šolo in na-
jaktivnejši vrtec na področju izvajanja programa aktivnosti 
informiranja, izobraževanja in usposabljanja predšolske in 
osnovnošolske mladine za osebno in vzajemno zaščito v 
šolskem letu 2018/2019. Najaktivnejša osnovna šola je tako 
Osnovna šola Fokovci, ki bo za nagrado prejela lutkovno 
predstavo Pikec Ježek in gasilko Jež, za najaktivnejši vrtec 
pa je bil izbran Vrtec pri Osnovni šoli Veržej.                                                                      

Marina Benkovič

Na OŠ Fokovci je potekala 23. podelitev priznanj regijskega likovno-liter-
arnega natečaja na temo Neurje.

Iz šol in vrtcev
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Iz šol in vrtcev

Pust veselih ust 
Pust je čas rajanja, veseljačenja, pustnih šem in 
norčij. Je čas veselja ob pripravah na pomlad in čas, 
ko skriti za pustno šemo lahko povemo vse tisto, kar 
si drugače ne bi upali. Je čas, ko šeme prevzamejo 
oblast. 

Pustne šeme so zarajale tudi na OŠ Bogojina. Učenci OŠ 
Bogojina od 1. do 3. razreda smo se na pustno soboto, 
2. marca, pridružili ŠD Bogojina in 
domačinom v Bogojini na pustni po-
vorki. V spremstvu glasbe, ob dobro-
tah in gostoljubju domačinov smo se 
v povorki podali po vasi. Navdušenje 
in zadovoljstvo so odsevali nasmejani 
in zadovoljni obrazi učencev, učitel-
jev in vseh udeleženih v povorki. 
Učenci od 4. do 9. razreda pa so se 
v  sobotnem sončnem popoldnevu 
našemljeni peš podali na osrednje 
pustovanje v Moravskih Toplicah. 
Učenci so se ob koncu pustne sobo-
te že naprej veselili torkovega pusto-
vanja na šoli, ko so se lahko še za en 
dan poistovetili s svojo pustno šemo.  
Učenci višjih razredov so se pred-

Razstava v Mali GALERIJI 
Mala GALERIJA, ki se nahaja v drugem nadstropju 
Osnovne šole Bogojina, mladim ustvarjalcem 
ponuja možnost, da predstavijo svoja likovna dela 
na področju risanja, slikanja, grafike, kiparstva in 
fotografije. Omenjena dela učencev poživijo naš 
skupni prostor in tako dajo učencem priložnost, da 
sovrstnikom in ostalim pokažejo svoj talent in vestno 
delo. 

Tokratno  razstavo z naslovom »Por-
treti« so ustvarili učenci tretjega, 
petega, šestega in osmega razreda. 
Otvoritev v mesecu marcu pa je pop-
estril šolski orkester pod mentorst-
vom Valerije Šömen. 

Po zgledu umetnika Van Gogha so 
učenci risali portret svojega sošolca v 
tretjem razredu. V osmem razredu so 
prav tako risali portret svojega sošolca 
in slavnih oseb. V šestem razredu so 
imeli učenci za navdih umetnika Pi-
cassa, kjer so ustvarili grafični portret 
v tehniki linoreza. Malo drugače so 
delali v petem razredu, saj so kiparili 
in naredili doprsno figuro z vsemi de-
tajli.

Učenci so se pri ustvarjanju med sabo 
opazovali in se tako bolje spoznali, 

stavili z razrednimi skupinskimi maskami, katere so si ust-
varili v okviru delnega tehniškega dne. 

Ostali učenci so pokazali svojo kreativnost in si pustne 
maske ustvarili doma. Izvirne in kreativno ustvarjene pus-
tne maske smo tudi nagradili. Po predstavitvah in podelitvi 
nagrad smo se prepustili glasbi in zaplesali.

Mojca Golob Antolin, Melita Lazar

seznanili so se z znanimi slavnimi umetniki in si vzeli njihova 
dela za svoj navdih pri ustvarjanju. 

Razstava bo na voljo za ogled do konca meseca maja. Va-
bljeni.

Melita Lazar

Učenci OŠ Bogojine na pustni povorki z domačini iz Bogojine.

Vabljeni na ogled razstave!
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Nov uspeh članov OPZ Grlice  
V soboto, 6. aprila, se je otroški pevski zbor Grlice Os-
novne šole Fokovci znova udeležil mednarodnega tek-
movanja pevskih zborov »VALLIS AUREA CANTAT« v 
Požegi na Hrvaškem.
Lep sobotni dan nas je spremljal na vožnji do Požege, kjer so 
naši učenci v Glasbeni šoli po prihodu najprej izvedli gener-
alko. Med čakanjem na nastop je bilo vzdušje kljub majhni 
napetosti prijetno. Na tekmovanju so se nam pridružili tudi 
starši, ki so bili v podporo in pomoč, za kar se jim tudi zah-
valjujemo. 
Člani zbora so bili sproščeni, prav tako zborovod-
kinja Mojca Györek in tudi glasbeniki: Peter Koša 
– violina, Luka Vereš – klarinet, Janez Čizmazija 
– kontrabas in Ladislav Györek – harmonika.  Na 
nastopu so Grlice nastopile v kategoriji ljudska 
glasba z izborom naslednjih prekmurskih ljud-
skih: venček Kovači, Zdaj smo poželi in Venček 
fašenskih pesmi.    
Strokovna žirija je ocenjevala: interpretacijo pesmi, 
umetnost petja, težavnost programa in splošni 
umetniški vtis.  Naš zbor je izmed 25 udeleženih 
zborov nastopil zadnji in očitno tudi pustil odličen 
vtis na žirijo. Ocenjen je bil z drugim najvišjim šte-
vilom točk, in sicer 25,20, dobil zlato priznanje ter 
se uvrstil v »Grand prix« tekmovanja. To pomeni, 
da najboljši zbor iz vsake kategorije sodeluje v 
medsebojnem tekmovanju z izvedbo ene izmed 
pesmi za veliki pokal tekmovanja. Zmagovalca 
na tej stopnji določi žirija s tajnim glasovanjem. 
Poleg zlatega priznanja in uvrstitve v finale je do-

Člani OPZ Grlice in njihova mentorica so na mednarodnem tekmovanju pevskih 
zborov bili ocenjeni z drugim najvišjim številom točk. Čestitke!

Koncert ob dnevu žena 
V nedeljo, 10. marca, v večernih urah smo na naši šoli 
gostili prireditev KTD CEKER iz Fokovcev. 

Organizatorji so za počastitev dneva žena pripravili in or-
ganizirali koncert, na katerem so sodelovali člani našega 
otroškega pevskega zbora Grlice pod vodstvom zboro-
vodkinje Mojce Györek in ob glasbeni spremljavi Ladislava 
Györeka. Poleg naših pevcev je na koncertu 
nastopila tudi vokalna skupina Vrtinec, katere 
člani so člani KUD Markovski zvon iz Markovec 
pri Ptuju. Vokalna skupina Vrtinec deluje že od 
leta 2015, in kot so povedali člani, je nasta-
la spontano, pevci pa prihajajo z vseh vetrov. 
Druži jih ljubezen do glasbe in petja. Člani 
skupine so: Božena Galun – umetniški vodja, 
Tamara Horvat, Špela Novak, Srečko Valen-
ko, Katja Kovačič, Tadej Premužič, Alen Krajnc 
in Primož Galun – naš nekdanji sodelavec in 
učitelj. Vokalna skupina Vrtinec sodeluje na ra-
zličnih prireditvah in se udeležuje tudi tekmo-
vanj, kje dosega visoke uvrstitve. Njihov reper-
toar je zelo pester in  zajema tako slovensko 
kot tujo ljudsko, zabavno in filmsko glasbo. 
Nedeljski večer je bil zelo lep, prežet z glasbo 

in petjem, tako otroških angelskih glasov kot tudi vrtinca 
melodij gostov. Člani KTD Ceker so poskrbeli tudi za pogos-
titev in druženje po koncertu. Niso pa pozabili tudi na ma-
jhno pozornost za obiskovalke. Za organizacijo prireditve se 
jim zahvaljujem in jim želim še več takih uspešnih projektov. 
                                                                                                                                        

Suzana Deutsch, ravnateljica

Na OŠ Fokovci so gostili prireditev ob dnevu žena, ki so jo organizirali člani KTD CEKER iz 
Fokovcev.

bila zborovodkinja Mojca Györek še posebno priznanje za 
umetniški vtis. 
Tako je po tekmovanju bilo vzdušje še bolj veselo in so se 
že delali načrti za nadaljevanje dela in pripravo za naslednje 
leto. Zaključek večera pa je bil še posebej vesel v Mc Don-
ald`su v Zagrebu. S prijetnimi vtisi in veseli smo se pozno 
ponoči vrnili domov z zavedanjem, da je trdo delo, ki so ga 
vložili vsi, bilo poplačano. Vsem članom zbora, glasbenikom 
in zborovodkinji izrekamo iskrene čestitke, staršem pa zah-
valo za pomoč in podporo. 

Suzana Deutsch, ravnateljica



38  |  Lipnica 163

Iz šol in vrtcev

Obisk vrtca Pankasz z 
Madžarske 
Meseca septembra 2018 smo v našem vrtcu prejeli  
klic vzgojiteljice Livie iz madžarskega vrtc Pankasz. 
Izrazila je željo, da bi se njihov vrtec pobratil z našim, 
kar smo z veseljem tudi sprejeli. Na dveh srečanjih 
smo se dogovorili, da se bomo na spomlad najprej 
srečali v našem vrtcu v Prosenjakovcih.

Otroke in vzgojiteljice iz vrtca Pankasz smo gostili v torek, 
9. aprila. Ker imamo v bližini vrtca graščino Matzenau, smo 
za naše goste pripravili majhno presenečenje. V vrtcu jih je 
sprejel sam grof v razkošni obleki in zanimivim zemljevidom, 
ki je nakazoval pot do graščine, kjer naj bi se skrival zaklad. 
Otroci so bili takoj za to, da ga poiščemo. Ravnali smo se 
po zemljevidu in 
kmalu smo prispe-
li do parka, kjer 
stoji graščina Mat-
zenau. Otroci so 
že od daleč opazili 
grajsko gospo, ki 
se je sprehajala po 
parku pred grašči-
no. Ko smo se ji 
približali, nas je 
prijazno pozdravila 
in nas povabila, naj 
se ji pridružimo pri 
iskanju zaklada, ki 
je že dolgo skrit v 
tem parku. Otroci 
so se iskanja lotili zelo resno in kaj kmalu so ga tudi našli v 
stari fontani, ki žal ne obratuje več. V skrinjici je bilo veliko 
cekinčkov, ki smo si jih enakopravno razdelili.
Grof in njegova žena sta nas nato povabila nazaj v vrtec, kjer 
smo na dvorišču pogostili naše goste z Madžarske, nato pa 
smo jih povabili še na igrišče, kjer so se otroci skupaj igrali in 
se veselili. Na koncu smo se našim gostom zahvalili za obisk, 
ki je bil nadvse prijeten, ter si obljubili, da se kmalu srečamo 
na Madžarskem.

Bernarda Koroša Pantović

Male in velike mušnice – z roko v 
roki 
Na delovnem srečanju v vrtcu Filovci smo izvedli 
pustno delavnico skupaj s starši in otroki. Izdelovali 
smo pustne kostume za otroke in starše.

Vsi otroci so se skupaj s starši na pustno soboto udeležili 
rajanja v Moravskih Toplicah. Plesali in rajali smo, bili dobre 
volje, veseli in nasmejani, se sladkali s krofi … Verjamem, 
da bo ta dan ostal v prijetnem spominu nas vseh. Zahvala 
velikim mušnicam, da so svoje male mušnice pripeljale na 
rajanje. Brez Vas nam ne bi uspelo. Kot najštevilčnejša skupi-
na z najizvirnejšo masko smo bili nagrajeni s prvim mestom. 
Zahvaljujem se organizatorjem za prejeto nagrado. Bili smo 
eno … 35 rdečih mušnic … malih in velikih … z roko v roki.

Bojana Benkovič

Látogatóban nálunk a pankaszi 
óvodások
Még 2018 szeptemberében megkeresett bennün-
ket Lívia óvónő a pankaszi óvodából. Elmond-
ta, szeretnének testvérkapcsolatot a két óvoda 
között, amit mi örömmel fogadtunk. Két alkalom-
mal is találkoztunk, és megbeszéltük, hogy az első 
találkozás tavasszal nálunk, Pártosfalván lesz.

A pankaszi gyerekeket és óvónőket április 9-én, kedden  
fogadtuk. Mivel az óvoda közelében van a Matzenau kastély, 
egy meglepetéssel készültünk. Az óvodában, pompás 
ruházatában és érdekes térképpel a kezében, maga a gróf 
fogadta a vendégeket, a rajz pedig a kastélyig mutatta az 
utat, ahol állítólag kincs rejtőzködik. A gyerekek azonnal 

beleegyeztek a 
k incskeresésbe. 
Követtük a térké-
pet és hamaro-
san eljutottunk a 
parkig, amelyben a 
Matzenau kastély 
van. A gyerekek 
már messziről 
észrevették a 
k a s té l y p a r k b a n 
sétáló úrnőt.  
Ahogy közelebb 
kerültünk, ked-
vesen köszöntött 
b e n n ü n k e t , 
majd meghívott, 

hogy csatlakozzunk hozzá a parkban elrejtett kincs felku-
tatásában. A gyerekek rendkívül komolyan vették a kinc-
skeresést, és a sajnos már nem működő szökőkútban, ha-
marosan meg is találták azt. A ládikóban sok-sok tallér volt, 
amit igazságosan elosztottunk egymás között. A gróf és 
grófné ezt követően visszakísértek bennünket az óvodába, 
amelynek udvarán finom falatok vártak ránk, onnan pedig 
a játszótérre mentünk, ahol a gyerekek együtt, vidám han-
gulatban játszottak. Végezetül megköszöntük vendégeink-
nek a kellemes látogatást, és megígértük, hogy hamarosan 
Magyarországon találkozunk. 

Bernarda Koroša Pantović

Otroci so se družili z grofom in grajsko gospo. / A gyerekek a gróffal és a grófnéval. 

Male mušnice.
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Plavalni tečaj  
Vsi šoloobvezni otroci zavoda Vrtci občine Moravske 
Toplice so se tudi letos udeležili tri-dnevnega plaval-
nega tečaja v Termah 3000, ki so ga izvajali učitelji 
plavanja ŠD IZZIV POMURJE, prisotne pa smo bile 
tudi strokovne delavke. 
Plavanje je ena izmed nalog programa Mali sonček. Otroci 
so za sodelovanje, trud in opravljene naloge, ki potekajo 
preko različnih gibalnih igric in zajemajo prilagojenost na 
upor vode, potapljanje glave, izdihovanje v vodo, gledan-
je pod vodo, plovnost in drsenje na vodi, prejeli nalepko 
v knjižici, s strani učiteljev plavanja pa še medaljo, ki so se 
je zelo razveselili. Nedvomno pa je bilo največ navdušen-
ja med igro na igralih v majhnem bazenu in spustih po 
toboganu s svetlobnimi efekti. Kot že leta poprej, so bili 
tudi letos vsi stroški plavalnega tečaja pokriti iz sredstev 
Sklada vrtca.

Gordana Počič

Mladi glasovi 2019 
V Gledališču Park Murska Sobota je tudi letos poteka-
la območna revija otroških in mladinskih pevskih 
zborov. Na njej se je uspešno predstavil tudi pevski 
zbor Mavrica – otroci iz enote Moravske Toplice pod 
vodstvom Simone Kaučič in ob spremljavi Blanke 
Tomašić in Aleša Viteza. 

Pri oblikovanju zbora v vrtcu je pomemben zgolj otrokov 
interes za petje, ne glede na razvitost njegovega posluha. 
V predšolskem obdobju se posluh šele razvija. V tem ob-
dobju pa se razvija tudi otrokova samozavest – tudi z nas-
topanjem na »velikih odrih«. Na nastopih se otroci naučijo 
tudi medsebojnega sodelovanja in skupne odgovornosti 
za uspeh. Nastop pred starši, prijatelji in širšim avditorijem 
je za otroka velik dosežek in uspeh. 

Med pripravami na naš nastop na »velikem odru« sem si 
kot glavni cilj zadala, da bodo otroci med petjem uživali, 
da jim bo petje v veselje. Vse to namreč zelo vpliva na pe-
vsko izraznost, razpoloženje in energijo na nastopu. 

Otroci z učitelji plavanja in strokovnimi delavkami.

Na »velikem odru«.

Vaje so se vrstile in vsi skupaj smo le dočakali 12. april – 
dan našega nastopa na »velikem odru«. Z organiziranim 
prevozom smo se odpeljali v Mursko Soboto. Oblečeni v 
naše pisane majice smo žareli kot prava mavrica. Ubrano 
petje otrok, še posebej naše solistke, je izzvalo pri gledal-
cih velik aplavz. Besede strokovne komentatorke: »Lepo, 
ubrano, urejen nastop, dobra dikcija!« ter besede pohvale 
staršev, ki so nas prišli poslušat, so lepa nagrada za trud, 
ki smo ga vložili v naš nastop, hkrati pa spodbuda za delo 
naprej. 

»Vse naše sanje se lahko uresničijo, če imamo pogum, da 
jim sledimo,« je zapisal Walt Disney. Mi bomo svojim san-
jam zagotovo sledili!

Simona Kaučič, ravnateljica
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Razstava ROBERT ČERNELČ. PERCEPCIJA FILMA 
(risbe, slike, videi) v Galeriji Murska Sobota  
Likovna ustvarjalnost Roberta Černelča izraža tesen pre-
plet likovne in filmske umetnosti.  To je bilo razvidno že 
na njegovi zadnji samostojni razstavi v Galeriji Murska 
Sobota leta 2009, ko je razstavil slike na platno, ki so da-
jale vtis zamrznjenih filmskih kadrov. Prvič pa je v Galeriji 
Murska Sobota umetnik razstavljal leta 2002, takrat so bile 
na ogled slike bogatih barvnih nanosov, nastale v duhu 
ekspresionizma.

Vzpostavljanje zgodovinskega spomina na področju fil-
ma je posebej izpostavljeno v tokratni razstavi z naslovom 
PERCEPCIJA FILMA. Že naslov sam pove, da se je umetnik 
pri ustvarjalnem procesu zelo analitično in podkovano 
s teoretičnim znanjem o filmu lotil posameznih vidikov 
pri filmskih klasikih, ki so mu bili osrednji navdih pri nas-
tanku razstavljenih umetniških del. Izhajal je iz filmov kult-
nih režiserjev, kot so Ingmar Bergman, Alfred Hitchcock, 
Robert Bresson, Akira Kurosawa, Friedrich Wilhelm Mur-
nau, Federico Fellini, Charlie Chaplin in drugi, pri katerih 
se je skozi lasten likovni jezik osredotočal na parametre, 
kot so ritem, atmosfera, uvodni (intro) in zaključni kadri 
ter specifični filmski momenti. Pri tem ni zgolj upodobil 
posamičnih filmskih sekvenc oz. kadrov, temveč je obsto-
ječe filmske prizore preko lastnega doživljanja predelal v 
izvirno likovno govorico risbe, slike ali video instalacije in 
se s tem dotaknil tudi tistega nevidnega, metafizičnega, 
»zunanjega« polja filma, ki je ključno, da nas film vedno 
znova nagovori oz. da ga lahko označimo za kultnega. 

Pri seriji risb in slik Roke za Roberta Bressona je Černelč na 
številne načine in v različnih gestah upodobil svojo dlan 
in se s tem poklonil omenjenemu režiserju, za katerega 

Robert Černelč. Percepcija filma.

Doc. mag. Robert Černelč
Robert Černelč se je rodil  1970 v Murski Soboti in je svojo 
mladost preživel v Filovcih. Kot se ga iz mladosti spomin-
ja njegov prijatelj Andrej Baligač, je imel najraje zimo, kjer 
je našel največ podob in motivov, ki jih je želel prenesti na 
platno, fotografijo, film. 

Že v mladosti je bil ustvarjalen in pozneje je podobe iz 
mladosti prenesel na film. In se zdi, pravi Andrej Baligač, da 
se mu danes uresničujejo otroške sanje.

Robert Černelč se je leta 1995 vpisal na Akademijo za likov-
no umetnost v Ljubljani. Leta 1999 je pri prof. Emeriku Ber-
nardu zaključil študij iz slikarstva in  pri prof. Srečo Draga-
nu iz videa. Leta 2000 je na isti Akademiji vpisal magistrski 
študij slikarstva pri prof. Hermanu Gvardjančiču in ga leta 
2002 uspešno zaključil. Leta 2004 je zaključil magistrski 
študij filmske režije na AGRFT.

Področja njegovega delovanja so slikarstvo, filmska režija, 
scenografija, scenaristika in video. Sodeloval je na števil-
nih razstavah, tako doma kot v tujini, ter prejel več nagrad. 
Med letoma 2003 in 2015 je bil član strokovne programske 
komisije pri Filmskem skladu Republike Slovenije. Med dru-
gim je deloval tudi na nacionalnem filmskem programu, v 
filmskih procesih predprodukcije, produkcije in postpro-

filme so tipični kadri z izpostavljenimi dlanmi, s katerimi 
režiser ustvarja atmosfero in vsebinske poudarke.
Nemi ekspresionistični film Nosferatu nemškega avant-
gardnega režiserja Friedricha Wilhelma Murnaua je bil 
umetniku navdih pri istoimenski video instalaciji, pri kat-
eri je umetnik celotni film razrezal na posamične kadre 
in jih soočil oz. razporedil na način, ki gledalcu omogoči, 
da filmsko zgodbo spremlja na linearen način, hkrati pa si 
lahko zgodbo gledalec poljubno gradi sam. 
Pri percepciji omenjenega filma so ključna tudi prazna 
polja med kadri, ki ustvarjajo svojevrsten ritem in gledal-
cu omogočijo predah, ponotranjenje videnega in usmer-
janje narativnega toka. Na razstavi je na ogled tudi serija 
200-ih risb Nosferatu, kjer gledalci sicer linearno sledimo 
filmski zgodbi, vendar risbe razkrivajo veliko več, kot je 
mogoče videti v samem filmu, saj Černelč risbe nadgradi 
z lastnim doživljanjem filma in z že omenjeno »zunanjos-
tjo filmskega polja«.

Razstavljene serije risb in slik nastajajo hitro in v eni po-
tezi, brez korekcij, kar zahteva metjejsko spretnost in 
izjemno koncentracijo. Rezultat je zgoščena, lapidarna 
risba oz. slika, ki deluje skrajno prečiščeno, skorajda kot 
likovni haiku. Ta zenovsko obarvan ustvarjalni duh umet-
nika je ujet tudi v zadnji izmed razstavljenih serij risb, seriji 
Pomlad, poletje, jesen, zima … pomlad, ki je navdahnjena 
z istoimensko lirično dramo južnokorejskega režiserja Kim 
Ki-duka. 

Razstava bo odprta do 20. junija 2019.

Irma Brodnjak, Galerija Murska Sobota

dukcije ter bil aktiven kot zunanji sodelavec RTV Slovenije, 
studia Arkadena Film in produkcijske hiše Super 16.  

Lani poleti je na Goričkem snemal svoj prvi celovečerec 
Ptičar (v produkciji Staregare in koprodukciji Super 16), ka-
terega produkcija bo predvidoma zaključena do konca le-
tošnjega leta. 

Doc. mag. Robert Černelč predava na oddelku za filmsko in 
televizijsko režijo na AGRFT-ju ter na Akademiji za likovno 
umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani. Živi in ustvarja 
v Ljubljani. 

mag. Mojca Breščak in Irma Brodnjak
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TIC Selo ponovno odprt
Obveščamo vas, da je TIC Selo odprl svoja vrata, kar pomeni, da 
bodo v  obdobju od sredine aprila do novembra vodeni ogledi 
rotunde spet na voljo. 

OBRATOVALNI ČAS POSLOVALNICE TIC SELO V LETU 2019:

APRIL–SEPTEMBER  OKTOBER
TO–SO: 1000 – 1800  TO-SO: 1000 – 1600

OB NEDELJAH IN PONEDELJSKIH JE TIC SELO ZAPRT. 

V tem času je ogled možen samo za predhodno najavljene sk-
upine z najmanj 10 obiskovalci.

Predhodna najava v TIC M. Toplice, na tel.: 02 538 15 20. 
Ob nedeljah si je sicer rotundo možno ogledati, saj nedeljske 
vodene oglede zagotavlja Župnija Kančevci (ob nedeljah od 
aprila do septembra med 10. in 18. uro oziroma v oktobru in 
novembru med 10. in 16. uro). 

Promocijski utrinki
TIC Moravske Toplice je v Hervisovem kolesarskem prospektu v obliki PR članka predstavil možnosti za kolesarjenje v destinaciji 
Moravske Toplice. 
V pomladni različici tiskovine Slovenske počitnice, ki je priloga slovenskih regionalnih tedenskih časopisov, je TIC Moravske Toplice  
prav tako  v PR članku zbral aktualne turistične namige, zakaj obiskati destinacijo Moravske Toplice tekom celega leta. 
V reviji Alpen Adria, ki nagovarja avstrijsko in italijansko obmejno ciljno skupino potencialnih ali že obstoječih obiskovalcev, je TIC 
Moravske Toplice v sodelovanju s turističnimi ponudniki z oglasnimi vsebinami predstavil turistično destinacijo Moravske Toplice. 

POSEBNO POVABILO:

DAN ODPRTIH VRAT VINSKIH KLETI
(DESTINACIJA MORAVSKE TOPLICE)

Moravske Toplice–Bogojina–Suhi Vrh–Moravske Toplice

KDAJ: obe soboti v prvomajskih praznikih,
27. april in 4. maj 2019, od 15. do 22. ure. 

Organizirane vodene degustacije vrhunskih vin
z ogledi vinskih kleti.

(Več informacij v koledarju prireditev na hrbtni strani.)

FESTIVAL DIŠEČI BEZEG
24. 5. 2019 od 17. ure naprej vabljeni v center Moravskih 

Toplic, kjer se bo odvijala etno-kulinarična prireditev z 
namenom predstavitve vsestransko uporabne rastline – 

bezga. 
Predstavljene bodo kulinarične dobrote iz bezga, obiskali 

boste lahko turistično tržnico, se udeležili delavnice na temo 
uporabe bezga ter si izdelali unikatni spominek. Poskrbljeno 

bo tudi za animacijo za otroke. 

Aktivnost se izvaja v okviru projekta Garden v okviru Programa 
sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska 2014-2020.

Informacije: TIC Moravske Toplice, 
www.moravske-toplice.com, 02 538 15 20

5. Mednarodni sejem zelenega
     turizma in bivanja
TIC Moravske Toplice je na sejmu Naturo, ki se je odvijal v Gornji 
Radgoni med 12. in 14. aprilom, predstavil turistično ponudbo 
destinacije Moravske Toplice s poudarkom na zelenih vsebinah 
ter izvedel nagradno igro. V nagradnem vprašanju smo obis-
kovalce spraševali o vrsti prejetega trajnostnega znaka Slove-
nia Green. Izžrebani srečnež bo prejel možnost brezplačnega 
bivanja v Apartmaju Brunarica. 

Predstavitev se je odvijala v koordinaciji PTZ na razstavnem 
prostoru Visit Pomurje, kjer so se poleg TIC Moravske Toplice 
predstavljali vsi večji turističnih ponudniki in ključni ter drugi 
turistični akterji iz Pomurja. 

Vstopnina za ogled romanske rotunde 
Posamezniki:
• odrasli: 2,00 EUR
• otroci od 7 let do 15 let: 1,00 EUR
• otroci do 7 let v spremstvu odrasle osebe: brezplačno 

Organizirane skupine (nad 15 oseb):
• odrasli: 1,50 EUR
• otroci med 7 in 15 leti: 1,00 EUR
Dodatek za vodeni ogled skupin 
izven delovnega časa: 15 EUR.
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Po poteh odličnosti

Čistilni servis Lipko 
Sašo Ošlaj  iz Filovcev ima svoje podjetje od leta 
2014. Na začetku je delal sam, danes jih je v podjet-
ju 5 zaposlenih. Za Lipnico je med drugim povedal, s 
kakšnimi izzivi se srečuje kot samostojni podjetnik.

Nam, prosim, najprej predstavite vaše podjetje?

Čistilni servis Lipko, Sašo Ošlaj, s. p,. je  začel delovati 13. ok-
tobra 2014. V začetku sem delal sam. Delal sem samo glo-
binska čiščenja. Ker smo se z domačimi posvetovali  in prišli 
do sklepa, da rabimo dodaten zaslužek, smo začeli čistiti 
tudi poslovne prostore in hiše.  Zadnji dve leti smo poveča-
li podjetje vsako leto za dva člana. Zato nas je sedaj pet. 
Trenutno smo razširili storitve na kar 8 različnih vej čiščen-
ja: globinska  čiščenja (globinsko čiščenje avtomobilov na 
terenu, globinsko čiščenje sedežnih garnitur, globinsko 
čiščenje tepihov, globinsko čiščenje stolov), čiščenje po 
adaptacijah, odstranjevanje in nanos premazov, čiščenje 
steklenih površin na višinah, čiščenje poslovnih prostorov 
(apartmaji, trgovine, gostilne, proizvodnje, pisarne), čiščen-
je  privatnih hiš, čiščenje  po poplavah in čiščenje hiš po 
požarih. Podjetje ima tudi manjšo pralnico za osebna in tudi 
poslovna pranja.

Od kod sploh ideja za ustanovitev čistilnega servisa in 
zakaj ime Lipko?
Sama ideja  o čistilnem servisu je prišla iz službe,  ki sem jo 
opravljal do leta 2014 na zasebni reševalni postaji, kjer smo 
opravljali sanitetne prevoze pacientov. V tej službi sem se 
naučil  kvalitete čiščenja avtomobilov in ni mi bilo težko. Šel 
sem za idejo, pri kateri sem postal profesionalec. Ker smo 
v Sloveniji zeleni in imamo simbol lipe, sem se odločil, da 
bomo postali slovensko podjetje. Tako je tudi nastalo ime 
Lipko.

S kakšnimi izzivi se kot samostojni podjetnik v naši regiji 
srečujete?
Vsak teren, vsako delo je  nekaj novega, zato nam izzivov ne  
manjka. Eden izmed izzivov je prav gotovo delo  po adapta-
cijah. Objekt je nov, in ko mi odhajamo od tam, mora biti 
objekt očiščen za vselitev. Srečujemo se z različnimi barva-
mi in prahom. Delali smo že v hiši socialnih razsežnosti. v 
takem objektu moramo odnesti smeti, očistiti in razkužiti 
objekt. Zdravstvene ambulante imajo svoja pravila čiščenja, 
ki jih moramo upoštevati. Višinska dela z dvigali nam zna 
zagreniti slabo vreme in posledično mokra tla. Za dvigala, ki 
tehtajo več  kot 2 toni, ne pomaga samo izpit, ampak je po-
trebno kar nekaj izkušenj. Ena sama napaka je lahko usodna 
za veliko materialno škodo kot tudi poškodbo na delu.
To je  nekaj  izzivov in še bi lahko naštevali.

Kaj so po vašem mnenju pozitivne in kaj negativne pla-
ti dela samostojnega podjetnika?
V svetu čiščenj s konkurenco ni težav, saj si z večjega ne 
delamo težav. Kot pozitivno bi lahko omenil, da smo že 
sodelovali z drugimi  servisi, ki so nas prosili za pomoč, lah-
ko si organiziraš delo, in kar je najbolj pomembno, zaupanje 
zaposlenih, ki te podpirajo pri tvojem delu. 

KONTAKTNI PODATKI

Telefon: 031 780 541 Danijela, vodja terena
                  040 226 103 Sašo, direktor
Spletna stran: www.lipko.si
Facebook: Čistilni servis Lipko
Mail: sasko.04@gmail.com

Gospod Sašo je hvaležen vsem sodelavcem, ki mu stojijo ob strani in 
delajo na profesionalni ravni.

Nanos premazov.

Zame je pozitivna stran vsekakor pogled na končano delo. 
Negativna stran je zadnji dve leti zaupanje novim sodelav-
cem in dobiti delavca.

Kakšne načrte imate v vašem podjetju za prihodnost?
V prihodnosti imamo namen poslovati z zdravimi podjet-
ji, ki nas rabijo in cenijo čiščenje. Želimo tudi dvigniti šte-
vilo delovnega kadra, ki se vidi v tem poslu, ter omogočiti 
zaposlenim zdrave pogoje in nekaj odstotkov dviga plač.

Janja Adanič Vratarič
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Nagradna križanka

NAGRADNA KRIŽANKA: Čistilni servis Lipko, Sašo Ošlaj, s. p. 
Čistilni servis Lipko trem nagrajencem podarja eno izmed naslednjih nagrad: 
čiščenje privat hiše do 100 m2, globinsko čiščenje avtosedežev in globinsko 
čiščenje tepiha.
Vljudno naprošamo, da nam na dopisnici pošljete GESLO križanke, vaše IME in PRIIMEK 
ter NASLOV do 5. junija 2019 na naslov: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 
9226 Moravske Toplice, s pripisom Nagradna križanka 163. Prijetno reševanje vam 
želimo!

PRAVILNO GESLO NAGRADNE KRIŽANKE 162. ŠTEVILKE GLASILA LIPNICA: PICA VIKTORIJA. 
Med prispelimi pravilnimi rešitvami smo izžrebali naslednje nagrajence, ki prejmejo pico Viktorija: Rok Časar, 
Martjanci 86, 9221 Martjanci; Jernej Gašpar, Bogojina 294, 9222 Bogojina in Dimitrij Benkovič, Tomšičeva 50, 9000 
Murska Sobota. Vsem nagrajencem iskreno čestitamo! Nagrade z osebnim dokumentom prevzamete v Okrepčevalnici 
Viktorija v Filovcih.



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

PRIREDITEV DATUM IN KRAJ OPIS PRIREDITVE INFORMACIJE

april 2019

Velikonočna tržnica 18. 4. - 22. 4. 2019, med 9. in 12. uro
in od 14. ure dalje, Moravske Toplice Tržnica lokalnih izdelkov na temo velike noči.

TIC Moravske Toplice 
www.moravske-toplice.com
02 538 15 20

12. Velikonočni pohod 22. 4. 2019, 10.00, start pred Vaško-gasilskim 
domom Fokovci Pristopnina za odraslo osebo v znesku 7 evrov, za šoloobvezne otroke pristopnine ni. Organizator: KTD Ceker Fokovci

INFO: Kornelija Kianec, 041 964 699

Dan odprtih vrat vinskih kleti
27. 4. 2019, 15.00–22.00, start v M. Toplicah od 15.00 
dalje, vožnje vsako polno uro (pred hotelom Ajda, 
pred hotelom Vivat in pred Cvetličarno Lanen cvet) 

Organizirana krožna vožnja do 4 ponudnikov domače rujne kapljice in prekmurske 
kulinarike na relaciji Moravske Toplice–Bogojina–Suhi Vrh–Moravske Toplice. 

TIC Moravske Toplice 
www.moravske-toplice.com
02 538 15 20

Prvomajska tržnica 27. 4.–5. 5. 2019, Moravske Toplice, 
med 9. in 12. uro in od 14.00 naprej Pestra ponudba izdelkov domače obrti.

TIC Moravske Toplice 
www.moravske-toplice.com
02 538 15 20

8. Jurjev pohod 28. 4. 2019, 9.00, 
start pred Vaško-gasilskim domom Središče Pohod po razgibani in gričevnati pokrajini v okolici Središča. KUD Antal Ferenc Središče

MNSS OMT, Silvija Šanca, 051 360 863
Kresovanje in postavitev mlaja v 
Moravskih Toplicah

30. 4. 2019, od 19. ure naprej, Moravske Toplice, 
center 

Vsakoletno postavitev mlaja in kresovanje smo tokrat dopolnili s krajšim kulturnim 
programom in zabavnim delom. 

TIC Moravske Toplice in KS Moravske Toplice 
z društvi

Kresovanje in postavitev mlaja 
30. 4. 2019, 
Ivanci, zunanje površine pri prenovljeni šoli na Ivancih Kulturni program ob kresu in postavitev mlaja.

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

Postavitev mlaja na nekdanji 
meji z Madžarsko 

30. 4. 2019, 
Središče – pri meji Vsakoletno srečanje s sosednjimi vaščani iz vasi Magyarszombatfa. KUD Antal Ferenc Središče

Silvija Šanca, 051 360 863

maj 2019

9. Nočni pohod 4. 5. 2019, start ob 22.00  pred vaško-gasilskim 
domom Krnci Nočni pohod po okoliških vaseh v dolžini 9 km po razgibani gorički pokrajini. 

KS Krnci
hul.lea13@gmail.com
Lea Hul, 068 164 220 

Dan odprtih vrat vinskih kleti
4. 5. 2019, 15.00–22.00, start v M. Toplicah od 15.00 
dalje, vožnje vsako polno uro (pred hotelom Ajda, 
pred hotelom Vivat in pred Cvetličarno Lanen cvet) 

Organizirana krožna vožnja do 4 ponudnikov domače rujne kapljice in prekmurske 
kulinarike na relaciji Moravske Toplice–Bogojina–Suhi Vrh–Moravske Toplice. 

TIC Moravske Toplice 
www.moravske-toplice.com
02 538 15 20

Ocenjevanje vina 9. 5. 2019, Vaški dom Prosenjakovci 8. 5. 2019 zbiranje vzorcev (med 18.00 in 20.00), 9. 5. 2019 ocenjevanje skupaj s 
sosednjimi Madžari. 

KTD Ady Endre Prosenjakovci
Ladislav Vöröš, 051 358 675

Dan druženja in gibanja treh 
generacij – pohod po nekdanjih 
šolskih poteh 

11. 5. 2019, 9.00, start pri OŠ Fokovci Udeleženci se bodo podali na dve trasi pohoda (eno krajšo in eno daljšo) v okolici 
šole; po pohodu sledi druženje s srečelovom. 

Osnovna šola Fokovci
ravnateljica.osmsfo@guest.arnes.si 
041 798 722

Rastlina meseca maja: užitne 
divje rastline 12. 5. 2019, Fokovci 83 (domačija Bači) Terenska delavnica nabiranja v naravi. Panonetum: Pot k samozadostnosti 

Pordašinski pohod 12. 5. 2019, 8.30 zbiranje, ob 9.00, start pred Vaškim 
domom Pordašinci Pohodna pot v dolžini cca. 10 km na relaciji Pordašinci – Velemér. KTD Zvon Pordašinci

Jožica Sapač, 041 225 382
15. Srednjeevropsko tekmovanje 
v košnji z ročno koso 

19. 5. 2019, 10.00–16.00, Selo, prizorišče poleg 
rotunde

Mednarodno tekmovanje v košnji z ročno koso. Spretnosti v košnji bodo pomerile 
ekipe iz različnih držav. 

Pevsko društvo Selo
Oskar Makari, 031 329 758

Festival Dišeči bezeg 24. 5. 2019, od 17. ure naprej v centru Moravskih 
Toplic

Etno-kulinarična prireditev z namenom predstavitve vsestransko uporabne rastline 
– bezga. 

TIC Moravske Toplice 
www.moravske-toplice.com
02 538 15 20

Območna revija odraslih pevskih 
zasedb 

25. 5. 2019, 19.00, 
Kulturni dom Bogojina Nastop zborov in malih vokalnih skupin. 

JSKD Murska Sobota
02 530 30 10
oi.murska.sobota@jskd.si 

junij 2019
Prireditev ob 80. obletnici  
PGD Ratkovci 2. 6. 2019, Ratkovci Svečanost ob okrogli obletnici delovanja, častni mimohod gasilcev, zaključna 

zabava.
PGD Ratkovci, 
Franc Deutsch, 041 370 213 

Srečanje dveh vasi Prosenjakov-
ci-Magyarszombatfa Junij, Prosenjakovci KTD Ady Endre Prosenjakovci

Jožefa Vöröš, 031 308 785

Dan odprtih vrat bogojinskega 
ogračeka zelišč 12. 6. 2019, 18.00, Boganjski ograček Dan odprtih vrat v ogračeku. TD Bogojina

Leopold Kočar, 031 234 812

Podari dlan 14. 6. 2019, Prosenjakovci Zaključna prireditev v slovo devetošolcem. DOŠ Prosenjakovci
02 544 10 30

Tekmovanje GZ Moravske Toplice 
z veselico 15. 6. 2019, Tešanovci

Redno letno tekmovanje, ki je tudi izbirno za udeležbo na regijskem tekmovanju. 
Tekmujejo članice, člani in veterani.
(500–600 ljudi). 

GZ Moravske Toplice
Štefan Cmor, 031 579 497
PGD Tešanovci,
Geza Grabar, 041 343 513 

Tekmovanje GZ Moravske Toplice 16. 6. 2019, Tešanovci
Redno letno tekmovanje, ki je tudi izbirno za udeležbo na regijskem tekmovanju. 
Tekmujejo pionirke, pionirji, pionirke, mladinke in mladinci.      

GZ Moravske Toplice
Štefan Cmor, 031 579 497
PGD Tešanovci 
Geza Grabar, 041 343 513 

Poletna turistična tržnica 
20. 6.–1. 9. 2019, 
med četrtki in nedeljami, 
do konca avgusta 

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

TIC Moravske Toplice 
www.moravske-toplice.com
02 538 15 20

Dan državnosti RS in zaključek 
šolskega leta

24. 6. 2019, 12.00, 
Osnovna šola Fokovci Proslava ob dnevu državnosti in zaključku šolskega leta.

Osnovna šola Fokovci
ravnateljica.osmsfo@guest.arnes.si 
041 798 722

Občinska proslava ob dnevu 
državnosti » … ne vrag, le sosed 
bo mejak!«

24. 6. 2019, 17.00, 
DOŠ Prosenjakovci Občinska proslava ob dnevu državnosti.

DOŠ Prosenjakovci 
02 544 10 30
dos-prosenjakovci@guest.arnes.si

2. Gasilske igre 29. 6. 2019, Tešanovci Družabne in zabavne gasilske igre z veselico. PGD Tešanovci
Geza Grabar, 041 343 513 


