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Letošnje leto je spet postreglo z mnogimi neobičajnimi dogodki. Za nami 
so volitve poslancev v evropski parlament. Z izidi smo lahko zadovoljni 
ali pa tudi ne. Moja skromna ugotovitev pa je, da se premalo zavedamo 
pomembnosti teh volitev tudi za položaj posameznega Evropejca, Slovenca, 
državljana. V evropskem parlamentu se bodo sprejemale odločitve, ki bodo 
imele posledice tudi neposredno na nas posameznike v bodoče. Izjemno 
me čudi nizka udeležba na volitvah, ki je bila okrog trideset odstotkov. 
Tudi ta naša širša domovina Evropa se zelo hitro spreminja in se bo še bolj. 
Pomislimo samo na demografske trende in s tem povezane migracije. Svet 
je postal globalna skupnost. Informacije, dogodki, novice so pred našimi 
očmi tisti trenutek, ko se zgodijo, in imajo vpliv na vse nas skoraj v hipu. 
Ni več neodvisnosti ali izoliranosti. Ves svet je postal soodvisen, pa naj gre 
za posameznika ali družbo, skupnost ali državo ali za okolje in naravo. V 
tem svetu se moramo tudi sami najti ali znajti, če to hočemo ali ne. Tudi 
naša posamična življenja postajajo čedalje bolj podvržena pojavom stresa, 
izgorelosti in občutku, da smo ujetniki  telefonov, mailov, računalnikov, 
kartic in kar je še sodobne krame, ki bi nam naj olajšala delo in življenje. 
Mnogi se sprašujemo, ali nam je to res vse v pomoč ali korist. Ali smo zaradi 
tega bolj svobodni, manj utrujeni, bolj veseli ali srečni. Mnogokrat so nam 
ti sodobni pripomočki gospodarji ali še boljše povedano, mi postajamo 
njihovi sužnji. Človek posameznik mora biti danes zelo močan, da se omeji 
ali razbremeni te sodobne pomoči in se posveti telesno in duhovno sebi in 
svojim najbližjim. 

To razmišljanje mi hodi po glavi, ko končujejo šolanje naši devetošolci in 
se pripravljajo na svoje nove življenjske poti. Veselim se njihovih uspehov 
in jim želim uspešno pot tudi vnaprej. Potrebno pa se je tudi spočiti in 
nabrati novih moči. Zato vam dragi učenci, učitelji in tudi starši želim v teh 
prihajajočih mesecih predvsem počitka, veselja in sreče, kjer koli že boste 
počitnice preživljali. 

Ob prihajajočem dnevu samostojnosti,  državnem prazniku Republike 
Slovenije, 25. juniju, ter 17. avgustu, stoletnici združitve prekmurskih 
Slovencev z matičnim narodom, pa iskrene čestitke in lepo praznovanje.

Bodimo ponosni Prekmurci, Občani, Državljani, Evropejci in Zemljani.
Predvsem pa bodimo dobri ljudje v vsakem smislu. To želim vam in  tudi 
sebi.

  Alojz Glavač

LIPNICA  –  glasilo Občine Moravske Toplice. Uredništvo: Janja Adanič Vratarič – odgovorna urednica, Sonja Vöröš – urednica prispevkov v 
madžarskem jeziku, mag. Valerija Danč – predstavnica MNSS, Anita Čontala – predstavnica občinske uprave; Anja Vučkič in Borut Andrejek – pro-
gramska sodelavca. Postavitev in tisk – Center digitalnega tiska Arma. Naklada 2200 izvodov. Lipnica ni naprodaj – brezplačno jo prejme vsako 
gospodinjstvo v občini, drugi zainteresirani pa na sedežu Občine Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice – tel.: (02) 538/15-02, 
spletna stran: www.moravske-toplice.si. Elektronska pošta glasila Lipnica: lipnica.casopis@gmail.com. ISSN 2536-3743.
Naslovna fotografija 80. obletnice PGD Ratkovci: Geza Grabar.

Začetek maja so po naših vaseh zaznamovali 
kresovi in postavitev mlajev. 
Foto utrinek je iz Andrejcev.
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Komisija za priznanje in nagrade objavlja na podlagi 11. člena Odloka o priznanjih in nagradi Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št.  35/97, 21/15, 25/17 in 30/19) 

R A Z P I S
ZA PODELITEV PRIZNANJ IN NAGRADE

OBČINE MORAVSKE TOPLICE ZA LETO 2019

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

II.
Priznanja in nagrade Občine Moravske Toplice so:

1. naziv častni občan Občine Moravske Toplice
2. priznanje Občine Moravske Toplice
3. velika zahvalna listina Občine Moravske Toplice
4. nagrada Občine Moravske Toplice

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

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

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

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

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

Predlog mora vsebovati podatke o kandidatu in priznanje oziroma nagrado z utemeljitvijo predloga ter podatke o predlagatelju.

Pisne predloge je potrebno posredovati najpozneje do petka, dne 2. avgusta 2019, na naslov:

OBČINA MORAVSKE TOPLICE, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice s pripisom
» Razpis – komisija za priznanja in nagrado«.

Komisija za priznanja in nagrade

Iz občine

Moja dežela – lepa in gostoljubna
Obveščamo vas, da bo Občina Moravske Toplice v okviru tekmovanja Turistične 
zveze Slovenije Moja dežela – lepa in gostoljubna 2019 izvedla ocenjevanje 
urejenosti naselij. Komisija bo naselja ocenila v poletnih mesecih, najbolj urejene 
kraje pa razglasila na osrednji prireditvi ob občinskem prazniku 7. septembra 
2019 v Mlajtincih. 

Občinska uprava
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Iz občine

Cena vrtca za starše naše občine 
ostaja nespremenjena
5. redno sejo Občinskega sveta Občine Moravske 
Toplice, ki je bila v sredo, 8. 5. 2019, je vodil župan Alojz 
Glavač. Po ugotovljeni navzočnosti so člani občinskega 
sveta soglasno sprejeli zapisnik 4. redne seje Občinskega 
sveta Občine Moravske Toplice, skupaj z dopolnitvami, ki 
sta jih predlagala Igor Camplin in Štefan Kodila.
Predsedujoči je predstavil DNEVNI RED, posredovan z 
vabilom:
1. Poročilo o izvršitvi sklepov občinskega sveta.
2. Predlog zaključnega računa proračuna Občine 

Moravske Toplice za leto 2018.
3. Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim 

premoženjem Občine Moravske Toplice v letu 2018.
4. Predlog sklepa o potrditvi inventurnega elaborata in 

sklepa o odpisu terjatev.
5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o priznanjih in nagradi Občine Moravske 
Toplice – skrajšani postopek.

6. Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Moravske Toplice – skrajšani postopek.

7. Predlog sklepa o potrditvi letnega programa ravnanja 
s komunalnimi odpadki in cen zbiranja določenih 
vrst komunalnih odpadkov za leto 2019.

8. Predlog Sklepa o določitvi ekonomske cene 
programov predšolske vzgoje in plačila staršev v 
javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtci občine 
Moravske Toplice.

9. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet 
zavoda TIC Moravske Toplice.

10. Imenovanje nadomestnega člana sveta zavoda Vrtci 
občine Moravske Toplice in OŠ Bogojina.

11. Pobude in vprašanja.
12. Razno.                                                                                   
Predsedujoči je predlagal, da se 7. točka dnevnega 
reda umakne, 6. točka pa se spremeni tako, da se glasi: 
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o zazidalnem načrtu Močvar v Moravskih Toplicah – 
skrajšani postopek, ter da se dnevni red razširi z novo 8. 
točko: Mnenje k imenovanju ravnatelja OŠ Fokovci.
Predlagan dnevni red je bil sprejet.
Občinski svet Občine Moravske Toplice je bil seznanjen 
s Poročilom o izvršitvi sklepov Občinskega sveta 
Občine Moravske Toplice, sprejetih na 4. redni seji, in 
sprejel  Zaključni račun proračuna Občine Moravske 
Toplice za leto 2018 s prilogami.
V nadaljevanju seje se je občinski svet seznanil s 
Poročilom o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Občine Moravske Toplice v letu 2018, 
ki vsebuje vse odplačne pogodbe, sklenjene v letu 
2018; potrdil inventurni elaborat o popisu osnovnih 
sredstev, drobnega inventarja, denarnih sredstev, 

terjatev in obveznosti na dan 31. 12. 2018; in sprejel 
sklep o odpisu neizterljivih terjatev Občine Moravske 
Toplice v skupni višini 42.342,88 EUR.
Ker se je ob izvajanju odloka o priznanjih in nagradi 
občine pojavila potreba po spremembah odloka, je 
občinski svet na predlog župana sprejel Odlok o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih in 
nagradi Občine Moravske Toplice, ki poleg priznanj in 
nagrade Občine Moravske Toplice določa tudi priznanje 
župana Občine Moravske Toplice. Na pobudo investitorja 
je občinski svet sprejel Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Močvar v 
Moravskih Toplicah.
Javni zavod Vrtci občine Moravske Toplice je zaradi dviga 
plač in drugih stroškov predlagal povišanje ekonomske 
cene. Župan je predlagal povišanje subvencije občine, 
tako da cena za starše ostane nespremenjena, subvencija 
pa se ne prizna staršem otrok iz drugih občin, ki imajo 
otroka vključenega v javni zavod Vrtci občine Moravske 
Toplice. Občinski svet Občine Moravske Toplice je sprejel 
predlagan Sklep o določitvi ekonomske cene programov 
predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno-
varstvenem zavodu Vrtci občine Moravske Toplice.
Občinski svet je na podlagi Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja, podal pozitivno 
mnenje k imenovanju kandidatke Suzane Deutsch za 
delovno mesto ravnatelja OŠ Fokovci. 
Imenovani so bili predstavniki Občine Moravske 
Toplice v svet javnega zavoda TIC Moravske Toplice:
1. DUŠAN PUHAN, Ivanci,
2. ŠTEFAN HUL, Krnci, 
3. JOŽEF ŠKERLAK, Moravske Toplice,
4. MOJCA BREŠČAK, iz občinske uprave. 
Sašo Koca, Tešanovci, je bil zaradi odstopa razrešen 
s funkcije člana sveta javnega zavoda Vrtci občine 
Moravske Toplice. Za preostanek mandatne dobe 
je bila v svet javnega zavoda kot predstavnik 
ustanovitelja Občine Moravske Toplice imenovana 
nadomestna članica: MARINA HORVAT, Fokovci.

Andrej Baligač, Filovci, je bil zaradi odstopa razrešen s 
funkcije člana sveta javnega zavoda OŠ BOGOJINA. 
Za preostanek mandatne dobe je bila v svet javnega 
zavoda OŠ BOGOJINA kot predstavnik ustanovitelja 
Občine Moravske Toplice imenovana nadomestna 
članica: JANJA ADANIČ VRATARIČ, Bogojina.

Župan Alojz Glavač je podal informacijo, da je s 1. 4. 2019 
imenoval dva podžupana, ki sta že več mandatov člana 
občinskega sveta, bila pa sta tudi predsednika sveta 
KS. Povedal je, da je pri imenovanju zasledoval rezultat 
volitev. 

Občinska uprava
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Iz občine

 

 

           
 DRUŠTVA   VASI                           
        FILOVCI   

     
 

    24. VAŠKE  IGRE 
OBČINE  MORAVSKE  TOPLICE 

 
 

ki bodo potekale 

v SOBOTO, 6. julija 2019  
s pričetkom ob 12 00 uri  

na ŠPORTNO-REKREACIJSKEM CENTRU  
v FILOVCIH. 

 
 

Denarne  nagrade  in  pokali  za  prva  tri  mesta! 
Za  vse  tekmovalce  brezplačna  malica! 

 
 

Po končanih igrah vas bo zabaval 
ANSAMBEL »BEKŠ«. 

 
 
 
 

VLJUDNO  VABLJENI! 
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Iz občine

Ravnanje z odpadki 

V občini Moravske Toplice je za gospodinjstva v okviru 
organiziranega odvoza odpadkov poskrbljeno za različne 
možnosti oddaje odpadkov, in sicer:

 – odvoz mešanih komunalnih (ostalih) odpadkov (črni 
zabojnik) od vrat do vrat po urniku,

 – odvoz mešane embalaže (rumena vreča) od vrat do 
vrat – na 4 tedne oz. 13 x letno,

 – odvoz do 2 m3 kosovnih odpadkov na klic po 
izpolnjeni naročilnici – 1 x letno,

 – oddaja ločeno zbranih frakcij (papir, embalaža, steklo) 
na ekoloških otokih – odvoz na 2 tedna oz. 26 x letno, 

 – oddaja ločenih frakcij v zbirnem centru za ločeno 
zbiranje frakcij v Fokovcih – neomejeno v delovnem 
času zbirnega centra,

 – akcija zbiranja nevarnih in posebnih odpadkov – 1 x 
letno.

V nekaterih naseljih je pilotno organiziran tudi odvoz 
papirja (rdeči zabojnik) od vrat do vrat – na 4 tedne oz. 
13 x letno.

Obrazec za naročilo odvoza kosovnih odpadkov na klic 
je objavljen na sosednji strani, objavljen je tudi na spletni 
strani Občine Moravske Toplice in podjetja Saubermacher 
– Komunala, d. o. o.

Zbirni center za ločeno zbiranje frakcij v Fokovcih 

Zbirni center se nahaja za stavbo kmetijske zadruge v 
Fokovcih.
Delovni čas:

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

V zbirni center lahko pripeljete:
•  papir in lepenke vseh vrst in velikosti, 

vključno z odpadno embalažo iz papirja in 
lepenke,

•  steklo vseh velikosti in oblik, vključno z 
odpadno embalažo iz stekla,

•  plastiko, vključno z odpadno embalažo iz 
plastike ali sestavljenih materialov,

• odpadke iz kovin, vključno z odpadno 
embalažo iz kovin,

•  les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
•  oblačila,
•  tekstil,
•  jedilno olje in maščobe, barve, črnila, lepila 

in smole, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
•  detergente, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
•  baterije in akumulatorje, ki niso razvrščeni 

v skupine 16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03 

v klasifikacijskem seznamu odpadkov, 
določenem v predpisu o ravnanju z odpadki,

•  električno in elektronsko opremo, ki ne 
vsebuje nevarnih snovi,

•  kosovne odpadke,
•  odpadna zdravila in
•  izrabljene avtomobilske pnevmatike 

(maksimalno 4 kose letno na gospodinjstvo).
 
Mešanih komunalnih (nesortiranih onesnaženih 
odpadkov – smeti), gradbenih, bioloških, nevarnih in 
posebnih odpadkov, avtomobilskih delov ter mokrih in 
onesnaženih oblačil v zbirnem centru ne sprejemajo.
 
Oddaja ločeno zbranih frakcij vam ne povzroča 
dodatnih stroškov. Stroške krije Občina Moravske 
Toplice. Pravne osebe morajo za ravnanje z odpadki 
skleniti pogodbo s podjetjem Saubermacher - 
Komunala Murska Sobota, d. o. o.

Kljub različnim možnostim odlaganja odpadkov je še 
vedno veliko odpadkov odloženih tam, kjer jih ne bi 
smelo biti.

Vedno znova najdemo kosovne in mešane komunalne 
odpadke v zabojnikih na pokopališčih ali pa so odloženi 
ob zabojnikih na ekoloških otokih. Pogosto zabojniki na 
pokopališčih in nekaterih ekoloških otokih spominjajo na 
divja odlagališča. Zaskrbljujoče je, da se vsi zgražamo nad 
takim ravnanjem neznancev, te odpadke odlagajo vedno 
drugi, vedno so od drugod in nikoli jih nihče ne vidi.

Ti „neznanci” bodo prenehali smetiti, ko bo vsak izmed 
nas, ki bo kogar koli videl odlagati neprimerne 
odpadke na neprimernem mestu, to prijavil 
Medobčinski inšpekciji in redarstvu na tel. št. (02) 
538 10 30 ali (02) 538 10 31, e-naslov medobcinska.
inspekcija@siol.net ali neposredno inšpektorju na 
tel. 051 631 081 (Damir Jošar). Globe za prekrške so 
med 500 EUR in 1.500 EUR.

Občinska uprava

Neprimerni odpadki na pokopališčih in ekoloških otokih
(foto: Čista narava).
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Iz občine

 

www.saubermacher-komunala.si  Telefon: 02 526 84 53 

 
 
 

 
USTVARJAMO ZDRAVO OKOLJE 

 
Številka OBR-0006/18-AV 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

NAROČILO ODVOZA KOSOVNIH ODPADKOV IZ INDIVIDUALNIH STANOVANJSKIH HIŠ  
 

Šifra odjemnega mesta*:  Ime in priimek*:  
Naslov*:  
Telefon*:  E-naslov:  
Datum naročila*:  Opombe:  

*polja, ki morajo biti obvezno izpolnjena 
 

Vsako gospodinjstvo, ki je vključeno v odvoz mešanih komunalnih odpadkov, ima pravico do brezplačnega odvoza do 2 m3 
kosovnih odpadkov. Če je količina večja od 2 m3 oz. gre za več odvozov letno kot to določa občinski odlok, vam storitev 
zaračunamo v skladu z veljavnim cenikom podjetja. 
 
Kosovni odpadki za odvoz (ustrezno izberite oz. označite količino odpadkov): 
 

 Količina odpadkov do največ 2 m3 (npr. kup odpadkov velikosti: 1 m širine x 2 m dolžine x 1 m višine = 2 m3) 
 Količina odpadkov večja od 2 m3 (količina nad 2 m3 se zaračuna v skladu z veljavnim cenikom podjetja) 

 
Naročena količina odpadkov mora ustrezati količini odpadkov ob prevzemu! 
 
Med kosovne odpadke lahko oddate (ODPADKE, KI JIH IMATE ZA ODDATI, PODČRTAJTE!): 
 

- Pohištvo (leseno pohištvo (omare, komode…), oblazinjeno pohištvo (kavč, fotelj…), stavbno pohištvo (okna, 
vrata…) 

- Sanitarno opremo (umivalnik, wc školjka, bide, kopalna kad, tuš kad, tuš kabina…) 
- Kovinskih predmetov (pomivalno korito, radiator, stojalo za perilo, karnisa, otroški voziček, okovje, nosilci…) 
- Električne in elektronske naprave (pralni stroj, pomivalni stroj, štedilnik, sesalnik, likalnik, brivski aparat, telefon, 

računalnik, vrtalnik, radijski sprejemnik, velike hladilne naprave, hladilnik, zamrzovalnik, klimatska naprava, 
oprema za zračenje, televizorji, monitorji, svetila…) 

- Rabljena oblačila (uporabna in čista), hišni tekstil (posteljnina, prevleke, prti..), obutev, pasovi, torbice…         
- Ostale kosovne odpadke (vzmetnice, vrtna oprema, igrače, športni rekviziti…) 

 

MED KOSOVNE ODPADKE NE SODIJO: 
 

- Gradbeni odpadki (opeka, beton, keramične ploščice…) vključno z azbestno kritino 
- Nevarni in posebni odpadki (embalaža od barv, lakov, odpadnega olja…) 
- Odpadne gume (avtomobilskih, traktorskih, tovornih…) 
- Biorazgradljivi odpadki… 

                                                                                                                                                                           

Izpolnjen obrazec nam pošljite po pošti na sedež našega podjetja, na elektronski naslov ali po faksu. 
 

Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o. 
Noršinska ulica 12, 9000 Murska Sobota 
Faks: 02/526 84 41; E: info@saubermacher-komunala.si                                  Podpis naročnika: _____________________________ 
 
Po prejemu naročilnice bomo najpozneje v roku 14 koledarskih dni izvedli odvoz naročenih kosovnih odpadkov. O odvozu vas 
bomo pisno ali telefonsko obvestili najpozneje 3 dni pred odvozom. Ob odvozu je obvezna prisotnost predstavnika naročnika. 
 
Datum odvoza: __________________ Ime in priimek osebe prisotne ob odvozu: _________________________  

 

Podpis prevzemnika odpadkov: ______________                   Podpis osebe prisotne ob odvozu: ____________________  
 
SOGLASJE NAROČNIKA: V skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov s podpisom tega dokumenta dovoljujem in soglašam, da se zgoraj 
navedeni osebni podatki uporabljajo v zbirki podatkov, ki jo vzpostavi, vodi in vzdržuje Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o. z namenom 
izvajanja dejavnosti. Hkrati izjavljam, da so navedeni podatki pravilni in popolnoma resnični ter se obvezujem, da bom v roku 10 delovnih dni od nastale 
spremembe, pisno sporočil-a vsako spremembo navedenih podatkov. 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Iz občine

LETOS V NAČRTU TRI VEČJE INVESTICIJE 

Dokončanje VGD Mlajtinci
V  Mlajtincih bo v letošnjem letu dokončana rekonstrukcija 
vaško-gasilskega doma. V preteklih letih je bila že 
izvedena gradnja prizidka sanitarij, sanacija nosilnih 
sten pritličja, nova talna in stropna plošča v osrednjem 
delu objekta, zamenjano stavbno pohištvo, izvedeno 
notranje AB stopnišče in zunanja rampa za invalide. Letos 
je predvidena še rekonstrukcija obstoječega ostrešja, 
izvedba nove talne plošče v garaži, izvedba horizontalne 
hidroizolacije, izvedba toplotne izolacije in končnih 
tlakov ter ometov, dobava in montaža notranjih vrat, 
izvedba spuščenega stropa in pregradnih sten, izvedba 
kontaktne fasade itd., s čimer bo objekt obnovljen in 
predan v uporabo prebivalcem Mlajtincev. Trenutno je v 
teku postopek izbire izvajalca del, rok izvedbe del pa je 
konec avgusta 2019. 

Pločnik in javna razsvetljava Sebeborci
V naselju Sebeborci je letos predvidena izgradnja 
pločnika za pešce dolžine 820 m, širine 1,50 m na desni 
strani vozišča regionalne cest R3-725/5672 Martjanci–
Sebeborci.  Sočasno se bo uredila tudi javna razsvetljava, 
odvodnjavanje, avtobusno postajališče, zamenjalo se bo 
tudi vodovodne cevi in hidrante na obravnavani trasi. 
Občina bo investicijo izvedla s pomočjo povratnih in 
nepovratnih sredstev, ki jih je pridobila na podlagi 21. 
člena Zakona o financiranju občin. Rok za dokončanje del 
je konec avgusta 2019.

Cesta Bukovnica–Bukovniško jezero
Načrtovana je tudi rekonstrukcija lokalne ceste 
Bukovnica–Bukovniško jezero v dolžini 1.120 m in širini 
4,5 m. Ureditev ceste zajema navezavo na lokalno 
cesto Bukovnica–Motvarjevci, preplastitev obstoječega 
vozišča in novogradnjo na mestih razširitve v naselju 
Bukovnica, izven naselja pa nadgradnjo obstoječega 
vozišča ter novogradnjo na mestih razširitve. Na območju 
makadamskega vozišča se bo izvedla nadgradnja s 
tamponom in asfaltiranimi plastmi. Sočasno se bo 
uredilo tudi odvodnjavanje. Poleg lastnih sredstev občine 
bo financiranje zagotovljeno tudi s pomočjo povratnih 
sredstev, ki jih je občina pridobila na podlagi 21. člena 
Zakona o financiranju občin. Rok za dokončanje del je 30. 
6. 2020.

Občinska uprava

Pametni prikazovalnik hitrosti v Bogojini
Občina Moravske Toplice je preko razpisa podjetja 
Sipronika d.o.o. in s pomočjo Zavarovalnice Triglav 
pridobila sredstva za namestitev pametnega 
prikazovalnika hitrosti, ki opozarja prehitre voznike 
v bližini OŠ Bogojina.

Pametni prikazovalniki 
hitrosti sodijo v 
kategorijo prijaznih 
preventivnih ukrepov 
za izboljšanje varnosti 
v cestnem prometu. 
Prikazovalnik meri 
in prikazuje hitrosti 
mimo vozečih 
vozil. Voznikom, ki 
spoštujejo predpisano 
omejitev hitrosti, izpiše 

njihovo hitrost v zeleni barvi in jih nagradi z »všečkom«, 
prehitre pa opozori z izpisom v rdeči barvi in rdečim 
palcem obrnjenim navzdol. Upajmo, da bo zadnjih v 
bližini OŠ Bogojine in na cestah v Občini Moravske Toplice 
čim manj.  

Občinska uprava
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Iz občine

Sprejem najuspešnejših učencev pri županu

Mednarodni sejem bučnih olj 
Alpe-Adria

17. junija je župan Občine Moravske 
Toplice že tradicionalno sprejel 
najuspešnejše devetošolce iz naše 
občine in njihove učitelje. 

Iz Osnovne šole Bogojina so 
najuspešnejši devetošolci generacije 
2010-2019 Zala Balaško, Metoda Fras, 
Nika Kosi Lovrenčec, Nataša Legenič, 
Tilen Mesarič, Mateja Petek in Ina 
Šinkec. Iz Osnovne šole Fokovci so 
najuspešnejši devetošolci Amadeja 
Ilić, Dani Lenček Kranjec, Joži Lenček 
Kranjec in Matej Vukanič. Iz Osnovne 
šole I Murska Sobota sodijo med 
najboljše devetošolce Matjaž Benkovič 
Flisar, Luka Filip Ružič in Nuša Žižek. Iz 
Osnovne šole II Murska Sobota med 
najuspešnejše devetošolce svoje generacije spada Martina Temlin in iz Osnovne šole III Murska Sobota Nejc Bojnec. Iz 
Osnovne šole Puconci so to Neja Dervarič, Teo Rižnar, Jan Lipič in Jure Smodiš. Čestitke najuspešnejšim devetošolcem 
iz naše občine in veliko uspehov na nadaljnji poti!

Občinska uprava in uredništvo

Spoštovani,
po desetih letih se na zemljišča skupine Panvita v Tešanovcih vračajo 
slovenski orači. 
13. in 14. septembra 2019 se bodo najboljši pomerili v oranju strnišča in 
ledine na 63. državnem tekmovanju oračev Slovenije v organizaciji  Zveze 
za tehnično kulturo Slovenije, Občine Moravske Toplice, Skupine Panvita, 
Biotehniške šole Rakičan, KGZS – KGZ Murska Sobota in Društva oračev 
Pomurja. Ob deseti obletnici svetovnega tekmovanja pripravljamo tudi 
pester spremljevalni program. Vljudno vabljeni!

Organizacijski odbor 
Državnega tekmovanja oračev Slovenije

25. maja 2019 je v Varaždinu v prostorih Varaždinske 
županije potekal 2. Mednarodni sejem bučnih olj 
Alpe-Adria.
 
Na Sejem, v okviru katerega je potekalo tudi ocenjevanje 
bučnih olj, je bilo prijavljenih skupaj 155 pridelovalcev 
s 184 vzorci iz Avstrije, Madžarske, Slovenije in Hrvaške. 
Iz Slovenije je bilo prijavljenih 42 pridelovalcev in 22 
različnih občin, 6 iz Občine Moravske Toplice. Analiza in 
vrednotenje olja je bi bila izvedena v skladu z zahtevami 
HRN EN ISO / IEC 17025: 2007. Analizirala se je kemična 
sestava olja in opravila senzorična analiza. Letošnji prvak 
razstave je Reinhard Prutej iz Vidre vasi v Avstriji.
 
V kategoriji nerafinirano bučno olje po tradicionalni 
metodi je iz Občine Moravske Toplice zlato medaljo prejel 
Denis Vitez iz Tešanovcev. Srebrno medaljo so prejeli 
Anton Horvat iz Ivancev, Barbara Cigut iz Noršincev ter 

Franc Kučan iz Tešanovcev. Igor Camplin iz Bogojine je 
prejel posebno priznanje.
 
Tekmovanje je potekalo tudi v kategoriji hladno 
stiskanega bučnega olja, kjer pa iz Občine Moravske 
Toplice nismo imeli predstavnika.
 
Nagrajencem čestitamo!

mag. Mojca Breščak
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Projektna stran

Občina Moravske Toplice skupaj s TIC Moravske 
Toplice, Mestno upravo Lenti in Javno fundacijo za 
zdravstveni turizem Lenti – GYLKA izvaja projekt 
GardEN, ki se izvaja v sklopu Programa sodelovanja 
Interreg V-A Slovenija – Madžarska, sofinanciranega 
iz ESRR.

V sklopu projekta nastaja Energijska pot Garden, ki ima 
svojo izhodiščno in končno točko v Lukačevcih, kjer se 
je uredila okolica gramoznice. Prav tako se je uredilo 
počivališče v vasi Bukovnica in še dve počivališči v mestu 
Lenti in v Márokföldu na Madžarskem. Energijska ces-
ta GardEN povezuje energijske in sprostitvene točke in 
parke na obeh straneh meje (Lukačevci, Moravske Toplice, 
Bukovnica, Bukovniško jezero, Kobilje, Park prijateljstva, 
Márokföld, Czestreg, Nemesnép, Lenti) ter se navezuje na 
že vzpostavljene kolesarske in pohodniške poti.
Parki in točke so namenjeni sprostitvi in rekreaciji. Ob En-
ergijski poti GardEN se v sklopu projekta razvijajo produk-

V petek, 24. maja 2019 popoldan, je v Moravskih Toplicah 
potekal FESTIVAL DIŠEČI BEZEG, etnokulinarična prireditev, 
z namenom predstavitve vsestransko uporabne rastline – 
bezga, v organizaciji TIC Moravske Toplice. 
Prireditev je aktivnost čezmejnega projekta GardEN, ki ga 
TIC izvaja skupaj z Občino Moravske Toplice in projekt-
nimi partnerji iz Lentija, iz Madžarske. Program festivala je 
obsegal kulinarične delavnice z brezplačno degustacijo 
jedi iz bezga, turistično tržnico, etno program, animacije 
za otroke ter ustvarjalne delavnice izdelave spominkov iz 
bezga v izvedbi LILIJANE LUKAČ in podjetja IGRALNICA 
MALI ČUDO. Ponudniki na stojnicah so bili KOCLJEVINA 
Prosenjakovci, EKOSOCIALNA KMETIJA KORENIKA Šalovci, 
DRUŠTVO PANONETUM M. Sobota, PODEŽELSKA ČOKO-
LADNICA PASSERO Tešanovci, LILALOM Lilijana Lukač, s. p., 
DULICS MARGIT pletene košare iz šibja Lenti - Madžarska, 
ŽGANJE KOVAČ FRANC Selo, MEDIČARSTVO JOŽICA CE-
LEC Ratkovci, ČEBELARSTVO FORJAN Sebeborci, BAKAN 
BERNARDA Bratonci in KMETIJA KÜČAN Tešanovci. Na 
voljo so bile brezplačne degustacije jedi in pijač iz bezga 
izpod rok kuharja Boštjana Lačna, društva Panonetum ter 

Projekt GARDEN – Vzpostavitev čezmejne turistične mreže, regije 
drobnih čudežev z razvijanjem ponudbe zunaj turističnih središč

Festival dišeči bezeg 

Európai Unió | Európai Regionális Fejlesztési Alap
Evropska unija | Evropski sklad za regionalni razvoj
SZLOVÉNIA – MAGYARORSZÁG
SLOVENIJA – MADŽARSKA

SI-HU

ti in s tem ponudba ob poti. Prav tako potekajo delavnice, 
izobraževanja in festivali na obeh straneh meje, ki ponud-
nike spodbujajo k razvoju produktov na teme: dišeči 
bezeg, zdravilna ajda, gozdne in travniške rože, vilinski 
vrtovi, orhideje in energija.

Cilj projekta je krepiti privlačnosti neposrednega obme-
jnega območja skozi spodbujanje razvoja in povezovanja 
ponudbe na obeh straneh meje ter jo preko Energijske 
poti GardEN predstaviti na turističnih sejmih, incoming 
agencijam ter obiskovalcem in turistom, ki obiščejo naše 
kraje.

Izhodiščna točka Lukačevci.

zavoda Kocljevina. Bezgove čokoladne praline so ponu-
jali iz Čokoladnice Passerro. Kulturno zabavni program 
je popestril nastop otrok iz Moravskih Toplic, ki so zape-
li tudi madžarsko pesmico, nastop folklorne skupine KD 
Jozsef Atilla iz Motvarjevcev ter nastop gledališke skupine 
Zgrebaši iz Pečarovcev. V okviru projekta vas v letošnjem 
letu vabimo še na Festival ajde, ki bo v mesecu septemb-
ru v Moravskih Toplicah, ter na Festival orhidej v mesecu 
novembru v Dobrovniku.
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Projektna stran

V ponedeljek,  20. maja 2019, smo slavnostno odprli 
pravljični park v gozdičku Čreta v Moravskih Toplicah, 
ki je bil vzpostavljen v sklopu čezmejnega projekta  
TELE-KA-LAND in je eden izmed štirih iz mreže pravl-
jičnih parkov v Sloveniji  in na Madžarskem.
Zgodba pravljičnega parka v Moravskih Toplicah temelji 
na pravljici Goldina pride domov, ki je nastala izpod pe-
resa Romana Buzetija z ilustracijami Anite Pertoci. Obis-
kovalci lahko zgodbi prisluhnejo na interaktivni tabli. V 
neposredni bližini se nahajajo leseni liki  – buča Goldina, 
bukev Beti in izvir Termalion, ki so glavni junaki zgodbe. 
Otroci se v parku lahko igrajo še z  vrtljivo tablo s kocka-
mi, veliko igro spomin, puzzli, veliko sestavljanko iz kock – 
bučo ter se fotografirajo na foto točkah.  V  TIC-u je na vol-
jo pravljični zemljevid vseh parkov ter Pravljični potni list 
za zbiranje pečatov. Obiskovalci ob obisku vseh parkov 
oziroma zbranih pečatih prejmejo posebno nagrado. V 
namen promocije pravljičnega parka smo izdelali trgan-
ko z informacijami o parku, zemljevidom kraja Moravske 
Toplice, znamenitostmi v občini in ponudniki namestitev 
v destinaciji Moravske Toplice.   

Otvoritev pravljičnega parka v Moravskih Toplicah

Vaše mnenje o pravljičnem parku lahko podate na spletu: 
http://www.moravske-toplice.com/Telekaland/

V okviru projekta vas v mesecu avgustu vabimo na Pravl-
jični festival buč, ki bo v centru Moravskih Toplic.

Prisrčno vabljeni!

+386 2 512 24 55, kopalisce@terme3000.si
www.sava-hotels-resorts.com 

Zabavna vodna 
doživetja za najmlajše 
in odrasle kopalce
50-% popust ob nakupu celodnevne 
odrasle ali otroške kopalne karte za 
bazenski kompleks Terme 3000.

Ugodnost velja za občane občine Moravske
Toplice ob predložitvi osebnega dokumen-
ta na kopališki blagajni.

Akcija traja od 1. 7. 2019 do 31. 8. 2019.

Oglas_akcija_za_obcane_A5_lezec-T3_10jun2019_M.indd   1 10/06/2019   14:17
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Komunalni kotiček

KANALIZACIJA: PRAVILNA UPORABA 

KAJ JE JAVNI KANALIZACIJSKI SISTEM
Kanalizacija je razvejan sistem kanalov in objektov, ki 
služijo za odvod odpadne vode do čistilnih naprav in 
od tam naprej v odvodnik (reke, potoki, kanali). Zaradi 
črpališč, razbremenilnih objektov, regulacijskih loput, 
dušilnih elementov je sistem kanalizacije zelo občutljiv 
na vnos nedovoljenih odpadkov, ki se pojavljajo v 
kanalih, kamor ne sodijo. Javno kanalizacijsko omrežje 
s pripadajočimi objekti in napravami je v lasti Občine 
Moravske Toplice, upravljavec pa je JKP Čista narava, d. o 
.o. Kanalizacijski hišni priključki in greznice niso del javne 
kanalizacije, uporabnik je dolžan sam vzdrževati hišni 
kanalizacijski priključek. Kjer je kanalizacija že izgrajena, je 
priključitev nanjo obvezna za vse lastnike objektov.
 
KAJ NE SODI V KANALIZACIJO
Poudariti želimo, da je kanalizacija namenjena izključno 
odvajanju komunalne odpadne vode. V kanalizacijo ni 
dovoljeno odlagati:

 – ostankov pripomočkov za osebno higieno (čistilnih 
robčkov, higienskih vložkov, britvic, vatiranih palčk),

 – uporabljen sanitetni material, strupenih snovi in 
snovi, ki razvijajo strupene pline ali eksplozijske 
mešanice, jedkih snovi (kisline, alkalije in soli), barv, 
lakov in naftnih derivatov, maščob in odpadnega 
olja, ostankov hrane, pepela, kosti, gnoja, gnojevko, 
odpadne vode iz kmetijskih objektov, škropiva, 
rastlinskih ostankov, trupel poginulih živali, ostankov 
kolin, mavca ali betona, peska, tekstila, lesa, perja, 
dlake, stekla, žagovine, plastike in drugih predmetov,

 – radioaktivnih snovi, kužnih snovi, zdravil.
Uporabnik kanalizacije je materialno odgovoren za škodo, 
ki nastane na objektih in napravah javne kanalizacije 
zaradi nestrokovnega ali malomarnega vzdrževanja 
kanalizacijskega priključka oz. interne kanalizacije.

KAJ PRIDOBIMO Z DOSLEDNOSTJO PRI UPORABI 
KANALIZACIJE
S priporočili uporabnikom za pravilno uporabo 
kanalizacije želimo preprečiti motnje pri odvajanju 

in čiščenju komunalne odpadne vode, ki se zaradi 
napačnega ravnanja pogosto pojavljajo. Najpogostejši 
vzrok zamašitve hišnih priključkov in interne kanalizacije 
so maščobe in kavne usedline, ki se nabirajo na stenah 
kanalov. Zaradi odlaganja ostankov hrane imajo idealne 
pogoje za življenje v kanalizaciji tudi podgane, ki se zaradi 
obilice ostankov hrane ne dotaknejo strupenih vab, ki 
jih v javno kanalizacijo v skladu z veljavno zakonodajo 
nastavljamo dvakrat letno (deratizacija).

PRIKLOP NA JAVNO KANALIZACIJO
Izvede se lahko, ko ima uporabnik poravnane pogodbene 
obveznosti do Občine Moravske Toplice. Priklop lahko 
pod našim nadzorom uporabnik izvede sam oz. to 
po njegovem naročilu naredimo mi. Upravljavec po 
priključitvi vpiše uporabnika v evidenco uporabnikov in 
mu izda potrdilo o priključitvi.

UKINITEV PRIKLJUČKA
Ukinitev priključka naroči lastnik objekta v primeru, 
ko pride do rušenja objekta. Stroške ukinitve gredo v 
breme naročnika. Ukinitev priključka pomeni prekinitev 
priključnega mesta. 

Čista narava,  d. o. o.
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Z naslovnice

Jožef Štefanec: »Vsak dan sem na igrišču«  
Jožef Štefanec iz Martjancev, ki že 39 let 
prostovoljno dela za Nogometni klub Čarda, je 
prejemnik nagrade NZS Slovenija za dolgoletno 
delo v športu. 

Na Brdu pri Kranju je potekala svečana seja, kjer so ob 
prisotnosti delegatov UEFA in FIFE podelili plakete najbolj 
zaslužnim delavcem v nogometu.  Med prejemniki plaket 
je bil na predlog Medobčinske nogometne zveze Murska 
Sobota tudi naš občan Jožef Štefanec, ki je 1. junija 
letošnjega leta obeležil 39 let delovanja v Nogometnem 
klubu Čarda. 
Prvih deset let je bil predsednik kluba. Jožef pove, da so 
to bili težki časi: »To so bili hudi, težki časi brez financ, brez 
vsega. Ogromno dela, ogromno truda, zbiranja sredstev, 
iskanja igralcev do samega dela na igrišču.« Potem nam 
z nasmehom pove, da je danes delavec za vse. Ko se je 
pred 15 leti upokojil, se je »dvojno aktiviral pri klubu. 
Vsak dan sem na igrišču. Tudi čez zimo, ko so potekale 
aktivnosti v dvorani in smo se menjavali pri dežurstvih.« 
Z igralci gre tudi na vsako gostovanje. Ponosno pove, da 
je v klubu okrog 130 registriranih igralcev, kar pa seveda 
ni mačji kašelj, saj je treba skrbeti za vse – košnjo, pranje 

Branko Recek, predsednik Občinske športne zveze 
Moravske Toplice: »Jožef Štefanec je neumorni športni 
delavec, ki skoraj 40 let pomaga športu na tak in 
drugačen način, posebej domačemu nogometnemu 
klubu Čardi.«

… Jožef tudi poudari, da z drugimi predstavniki kluba vse 
delajo na prostovoljni bazi in da bi bili zelo veseli, če bi se 

jim pri tem še kdo pridružil, saj je delavcev v klubu vedno 
manj. In ko ga vprašamo, kaj mu pomeni Nogometni klub 
Čarda, takoj pove: »Klub Čarda mi pomeni vse. To je težko 
ubesediti. Saj so hudi časi, kakšni nesporazumi, ampak 
vse rešujemo, vsi delamo v dobro kluba.« Poleg dobrih 
rezultatov Jožefa najbolj razveseli, če so njihove tekme 
dobro obiskane. 
Jožef pa ni aktiven samo v domačem nogometnem klubu, 
ampak je tudi ustanovni član Rotary kluba Martjanci, ki 
letos praznuje 16 let delovanja. Pred sedmimi leti je tako 
za svoje dobrodelno delovanje prejel najvišje priznanje 
rotarijcev za dobrodelnost v Cankarjevem domu v zelo 
eminentni družbi. 
Ko Jožefa na koncu povprašamo, kaj mu je pomenila 
letošnja elitna nagrada, pove, da se je med uglednimi 
nogometnimi veljaki na prireditvi dobro počutil ter da mu 
»plaketa pomeni priznanje za delo in sem zelo hvaležen 
zanjo«. 

Janja Adanič Vratarič

•	080	22	10

www.terme-dobrna.si

Vaš oddih v srcu narave
Kraj sprostitve in odličnega počutja, s tradicijo delovanja, ki sega v leto 1403.

Bližina neokrnjene narave nudi obilo priložnosti za aktiven oddih vseh generacij.

Poletne počitnice
         23. 6. - 1. 9. 2019

1	x	polpenzion	že	od	41,90	€
na osebo na noč (min. 2 noči)

Do	2	otroka	bivata	brezplačno,	počitniški	klub.

Senior oddih
         23. 6. - 29. 12. 2019

5	x	polpenzion	že	od	205,00	€
na osebo za 5 noči

Brezplačen	prevoz	do	Term	Dobrna	in	nazaj.

Jožef Štefanec s predsednikom Nogometne zveze Slovenije Radenkom 
Mijatovićem.

Zelo dejaven je tudi v Rotary klubu Martjanci, kjer je pred sedmimi leti 
prejel priznanje Paula Harrisa.
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Tukaj smo doma

Moravske Toplice – več kot turistična destinacija

Moravske Toplice so v širši okolici poznane po 
zdraviliškem turizmu. S predsednico krajevne 
skupnosti Cvetko Davidovski pa smo se pogovarjali 
tudi o drugih plateh življenja v turistično najbolj 
obiskanem kraju naše občine. 
Jože Vugrinec v knjigi Občina Moravske Toplice. Bogastvo 
naših vasi piše, da se »Moravci prvič omenjajo v neki 
listini v letu 1365, in sicer kot Dewecherhaza in Pezkfolua. 
Krajevno ime Moravci pa se v tej obliki pojavi naslednje 
leto v besedni zvezi Morauch et alia Morauch in dystrictu 
Sancti Martini« (Vugrinec, 2010, str. 29). Potem ko so v 
kraju našli izvire termalne vode in z razvojem kopališkega 
turizma, otvoritev toplic je bila 18. avgusta 1963, so se 
Moravske Toplice začele hitro razvijati.

Po besedah predsednice Krajevne skupnosti Moravske 
Toplice Cvetke Davidovski je tako v kraju trenutno 
prijavljenih 760 prebivalcev, od tega stalno 680. 
Najstarejša Moravčanka je gospa Marjeta Horvat iz Brezja, 
ki bo 2. julija praznovala 94. rojstni dan.

Sicer pa se Moravske Toplice razprostirajo od nižinskega 
dela pa vse do zgornjih Moravec do Moravskih goric. Kot 
zanimivost naj omenimo, da je najdaljša ulica Dolga ulica, 
ki šteje okrog 250 hišnih številk in je dolga okrog 7 km. 

Ker se je vas začela razvijati z razcvetom turizma, se to tudi 
pozna pri zaposlitveni sestavi prebivalstva. Predsednica 
KS pove, da se v spodnjem delu vasi prebivalci ukvarjajo 
s turizmom – gostinstvom in ponudbo prenočiš, dosti pa 
jih hodi tudi delat drugam. S kmetijstvom se ukvarja le še 
peščica prebivalcev v zgornjem delu vasi, ostala kmetijska 
zemljišča pa obdelujejo večji kmetje iz sosednjih vasi.

V Moravskih Toplicah razen evangeličanske cerkve ni 
nobene druge znamenitosti kulturnega pomena, zato 
si prebivalci po besedah gospe Davidovski želijo, da bi 
vodstvo lokalne skupnosti (občina) postavilo kakšen 
spomenik zaslužnim na področju vere, kulture, turizma.

Predsednica KS pove tudi, da so Moravci lepo urejen kraj, 
saj imajo prebivalci zelo lepo urejene domove in dvorišča, 
sama pa si želi, da bi vsi skupaj še več prispevali k lepšemu 
izgledu skupne okolice njihovega kraja. Ob tem tudi 
pove, da v vasi ni tako močne povezanosti, k čemur 
verjetno prispeva tudi dejstvo, da je ogromno priseljenih 
prebivalcev, ki se ne vključijo v dogajanje v Moravcih.

Kar se tiče projektov, je KS zelo aktivna. Gospa Davidovski je 
že četrti mandat predsednica krajevne skupnosti in pravi, 
da so v tem času v vasi izpolnili skoraj vse načrte, ki so si jih 
zadali. Skupaj z gasilci so obnovili oba gasilska domova, ki 
sta bila v zelo slabem stanju. Postavili so gasilski muzej, pet 
počivališč za turiste, prenovili obe mrliški vežici, postavili 

nekaj propustov med kmetijskimi zemljišči, vsako leto 
urejajo poljske poti, postavili so 3 zelene ograjene otoke, s 
pomočjo občine so kupili športno igrišče in njihov športni 
center je po besedah predsednice KS sedaj zavidanja 
vreden, za kar se lahko zahvalijo parim entuziastom, ki 
delujejo pri gasilcih, na športnem področju in v KS. Pred 
desetimi leti so vzpostavili tudi optično omrežje. Vsi, ki so 
bili takrat prijavljeni na kabelski sistem, so imeli zastonj 
priklop na novo omrežje. 

V prihodnosti si želijo, da bi postavili reflektorje na igrišču, 
uredili parkirišče ob pokopališču ter center vasi, kar je 
že v občinskem planu. Ob tem gospa Davidovska izrazi 
še željo, da bi bilo v kraju več kulturnih prireditev. Želijo 
si, da bi v občini imeli zavod za turizem in kulturo, ki bi 
koordiniral kulturne prireditve. Sicer tudi sami delajo na 
tem, vendar za to niso usposobljeni. Prav tako si želijo, 
da bi glede na velikost njihove vasi za načrte dobili 
malo več sredstev. Tudi kakšne kiparske kolonije, katere 
rezultat bi bil kulturni spomenik za naselje, bi po besedah 
predsednice krajevne skupnosti bili veseli.

Janja Adanič Vratarič

Krajevna skupnost je prenovila oba gasilska domova v vasi.

Moravčani na čistilni akciji (foto: Dejan Cmor).
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Ivanka Lovrenčec je prejemnica prestižnega priznanja Zbornice 
zdravstvene in babiške nege Slovenije za izjemne dosežke na ožjem 
strokovnem področju (foto: Sabina Kocet).

Vsakdanji utrip

»Delaj s pacientom, kot da je tvoj 
najdražji«  
Ivanka Lovrenčec iz Bogojine že 36 let dela v 
Splošni bolnišnici Murska Sobota. Letos je pre-
jela prestižno priznanje Zbornice zdravstvene in 
babiške nege Slovenije.
Gospa Ivanka je v okviru sekcije medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov v anesteziologiji, intenzivni terapi-
ji in transfuziologiji prejela priznanje za izjemne dosežke 
na ožjem strokovnem področju. Bila je ena izmed samo 
dveh letos nagrajenih medicinskih sester, medtem ko so 
predlogi prišli iz vseh bolnišnic v Sloveniji! Ob tem os-
taja zelo skromna in ob pogovoru z njo dobiš občutek, 
da se niti ne zaveda veličine tega priznanja. Je ena tistih 
medicinskih sester, ki s srcem delajo za pacienta. Sama 
pravi, da bi naredila še več, če ne bi bilo toliko birokracije. 
Za nagrado so jo sicer predlagali njeni sodelavci, Ivanka 
pa je mnenja, da bi si to nagrado zaslužili tudi drugi njeni 
sodelavci. O tem, da je delo v bolnišnici in skrb za paci-
ente njeno poslanstvo, priča tudi podatek, da se je v času, 
ko ni bilo prostega delovnega mesta medicinske sestre, 
prijavila za delo strežnice. 
Ivanka tudi pove, da nikoli ni in ne more jemati svojega 
dela neosebno. Njen moto je:  »Delaj s pacientom, kot če 
je tvoj najdražji. Vsak ima svojega bližnjega rad in bi rad 

Sezonska ponudba
PRANJE prešitih odej in vzglavnikov

SVEŽINA UDOBJA 
ZA VAS IN VAŠE GOSTE
Pranje in likanje:
  - namizni prti
  - posteljno perilo 
(prevleke za vzglavnike, odeje, rjuhe)
  - brisače
  - pregrinjala
  - deke  - deke
  - pranje perila na kg

naredil zanj vse, pa ne more, ker ni iz te stroke.« Medicin-
ske sestre in zdravstveni tehniki so namreč prvi in zadnji 
stik z bolnikom in Ivanka pravi, da je zanjo največje plači-
lo, ko človeka rešijo.

Janja Adanič Vratarič
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Vsakdanji utrip

80 let v službi ljudstva v 
Ratkovcih  
V začetku junija so s praznovanjem okroglega ju-
bileja nov mejnik v razvoju gasilstva v domačem 
kraju počastili tudi gasilci in krajani Ratkovcev.
Predsednik društva Franc Deutsch je na priložnostni 
slovesnosti, kjer se je zbralo veliko gasilcev, gostov in kra-
janov, kar ne nazadnje potrjuje njihovo veliko pripadnost 
društvu, ob praznovanju dejal, »… da gasilstvo pri nas ni 
samo družinska tradicija, temveč tudi družinski ponos.« 
Kljub temu da članom društva zaradi oddaljenosti od 
centra, majhnosti in zaradi finančnih težav, tudi poman-
jkanja opreme, nikoli ni bilo lahko, so odločeni in s trd-
no voljo doseči zadane cilje doslej zmogli premostiti vse 
ovire.
Čeprav gre za eno najmanjših gasilskih društev v občini, 
gredo ratkovski gasilci in gasilke tudi v zadnjem desetlet-
ju  s časom naprej: skupaj z domačo krajevno skupnostjo 
so v okviru projekta podeželsko kulinarično jedro – Kuli-
narikaRa 2014. temeljito obnovili vaško-gasilski dom, ki se 
sedaj uvršča med najlepše urejene v občini. Opremljali so 
se (l. 2012 gasilsko vozilo TAM, l. 2015 defibrilator AED), se 
izobraževali in usposabljali, tekmovali in bili leta 2016 tudi 
gostitelj tekmovanja matične GZ Moravske Toplice. Da če 
je volja, pridejo tudi uspehi, dokazuje tudi uspeh njihove 
mladinske ekipe na letošnjem regijskem tekmovanju – 
kvizu gasilske mladine, kjer so v svojem prvem nastopu 
med 74 ekipami pristali na 5. mestu. 

Med številnimi, ki jim kljub njihovi majhnosti – kraj pre-
more vsega 58 stalnih prebivalcev, od katerih je skoraj 
vsak gasilec – priznavajo njihovo marljivost in vztrajnost, 
so bili na svečanem praznovanju tudi župan Alojz Glavač, 
predsednik občinske gasilske zveze Dušan Grof in drugi. 
Med drugim sta društvu obljubila vso pomoč za njen 
nadaljnji razvoj in poudarila, da je potrebno ponosno 
ohranjati tisto, kar so naši predniki ustvarili in dosegli. In 
v Ratkovcih so nedvomno taki, saj so kljub majhnosti – 
ali pa prav zaradi tega, ohranili svoje gasilsko društvo kot 
osrednje za vso dogajanje v kraju, tako živo, tako delujoče.  
Čeprav so bili zaslužni za to, da se je gasilstvo v kraju, zgra-
jeno na trdnih temeljih, ohranilo in dobiva nov zagon, 
njihovi predhodniki, ki jih ni več med nami, so pomem-
bni tvorci sedanjega, pa tudi prihodnjega razvoja, danes 
aktivni člani. Tem so tudi  podelili priznanja in zahvale. 
Značko za 60 let dela v gasilstvu je prejel nekdanji orodjar 
Ernest Kerčmar, za 40 let nekdanji predsednik Geza Hujs, 
nekdanji poveljnik Janez Časar, nekdanji orodjar Jože Hor-
vat, Avgust Gašparič, Franc Kočiš in Geza Vratar. Podelili 
so tudi značko za delo na operativnem področju (Franc 
Deutsch in Stanko Kovač za 30 let). Obe vrsti značk so 
podelili tudi za nižje okrogle osebne jubileje. Podelili so 
tudi številna priznanja 3. in 2. stopnje GZ Moravske Toplic, 
odlikovanje Gasilske zveze Slovenije (GZS) 2. stopnje pa 
je prejel Jože Horvat. V imenu društva  sta predsednik 
Franc Deutsch in poveljnik Miran Hujs s strani GZS prejela 
gasilsko odlikovanje I. stopnje,  GZ Moravske Toplice pa 
jim je podelila bronasto plaketo.

Geza Grabar

Zbrani na prireditvi. Ob praznovanju 80. obletnice PGD Ratkovci so podelili tudi priznanja in 
zahvale.

PREKMURSKI TURISTIČNI VRTILJAK

LAS Goričko 2020 in LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v okviru izvajanja podukrepa »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelo-
vanja lokalne akcijske skupine« ob finančni pomoči sklada EKSRP izvaja operacijo sodelovanja Prekmurski turistični 
vrtiljak. Območje obeh lokalno akcijskih skupin ima bogato turistično ponudbo, ki pa med seboj ni povezana, zato 
je namen te operacije, da se vzpostavi nova mreža ponudnikov, oziroma da se posodobi in privabi nove ponudnike.
 Aktualna aktivnost, ki se bo izvajala v naslednjih tednih, je izvedba izobraževanj za potencialne ponudnike (turistična 
društva, vinogradnike, kmečke turizme, prenočišča ipd.) in za ostalo zainteresirano javnost.

Lepo vabljeni, da se udeležite delavnic, kjer boste lahko delili svoje znanje in izkušnje, obenem pa bomo skupaj po-
skušali postavili temelje za nadaljnji razvoj turistične ponudbe na območju LAS Goričko 2020 in LAS Pri dobrih ljudeh 
2020. 

Za več informacij pokličite (02) 538 16 64 (LAS Goričko 2020), (02) 538 16 63 (LAS Pri dobrih ljudeh 2020) ali 
pišite na turisticnivrtiljak@gmail.com. 
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Na tradicionalnem velikonočnem pohodu v Fokovcih.

Pohodniki na tradicionalnem Jurjevem pohodu (foto: Ladislav Šabjan)./ 
A hagyományos Szent György-napi gyalogtúra résztvevői.

Vsakdanji utrip

Velikonočni pohod v Fokovcih   
Na velikonočni ponedeljek, 22. aprila, 
so marljivi člani in članice Kulturno 
turističnega društva Ceker v Fokovcih 
ponovno priredili tradicionalni ve-
likonočni pohod.
Pohodniki so se začeli zbirati ob 9. 30 uri 
pred vaško-gasilskim domom in se na pot 
podali malo po 10. uri. Še preden so zakor-
akali na dolgo pot, je vse zbrane nagovorila 
predsednica kulturno turističnega društva 
Ceker ga. Kornelija Kianec. Vse zbrane je pri-
jazno pozdravila, nato pa predstavila predv-
ideno pot.
Izpred gasilskega doma je zbrane ljubitelje 
rekreacijske hoje pot vodila po domači vasi, 
med polji in gozdovi v smeri vasi Ratkovci. V 
Ratkovcih so se ustavili v domači sirarni, kjer so si radov-
edni pohodniki lahko ogledali proizvodnjo sira in drugih 
mlečnih izdelkov ter se ne nazadnje okrepčali s ponujen-
imi – mlečnimi in drugimi –  izdelki ter napitki in si tako 
nabrali moči za nadaljevanje poti. Pot so nadaljevali skozi 
Berkovce, kjer so si mimogrede ogledali mlin, nato pa na-

Jurjev pohod   
28. aprila smo že 
osmič organizirali 
Jurjev pohod v 
Središču skupaj 
z MNSS Občine 
Moravske Toplice 
in KD Antal Ferenc.
Pohoda se je 
udeležilo okrog 
50 pohodnikov 
iz okoliških vasi, 
prišli pa so tudi iz 
Lendave, Renkovcev, 
Bogojine. Letošnja 
krožna pot je bila 
dolga 12 km in je 
vodila iz Središča 
v Domanjševce in 
nazaj v Središče.  
V Domanjševcih smo 
imeli tri postanke. Najprej smo se ustavili in si ogledali 
etnografsko hišo, kjer so nas domačini tudi pogostili.  
Nato smo si ogledali katoliško cerkev in potem še 
evangeličansko cerkev. Po nekdanji šolski, gozdni poti 
smo se vrnili nazaj v Središče, v vaško gasilski dom, kjer je 
vsakega pohodnika čakala topla malica.
Bilo je lepo, vsi skupaj smo preživeli en lep nedeljski 
dopoldan.

Silvija Šanca

Szent György-napi gyalogtúra   
A Moravske 
Toplice Községi 
MNÖK és az Antal 
Ferenc ME április 
28-án szervezte 
meg az immár 
8. Szent György-
napi gyalogtúrát 
Szerdahelyen. 
A túrára mintegy 50 
résztvevő érkezett 
a szomszédos 
falvakból, de 
jöttek Lendváról, 
Renkovciból és 
Bogojinából is. Az idei 
12 kilométeres túra 
Szerdahelyről indult 
Domonkosfáig, majd 

onnan vissza Szerdahelyre. 
Domonkosfán három állomásunk volt. Először a néprajzi 
gyűjteményt tekintettük meg, ahol a helybéliek meg is 
vendégeltek bennünket. Ezt követően megnéztük a 
katolikus, majd az evangélikus templomot. Az egykori 
erdei iskolaúton tértünk vissza a szerdahelyi tűzoltó- és 
faluotthonba, ahol a túrázókat meleg uzsonna várta. 

Közösen, kellemesen töltöttük el a vasárnapot.

daljevali proti selanski rotundi in nazaj v domače Fokovce, 
pred vaško-gasilski dom, kjer je sledilo okrepčilo, počitek 
in druženje po uspešno prehojeni poti.

Maja Cigut
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Vsakdanji utrip

Pregled Gasilskega društva 
Bogojina  
V nedeljo, 28. aprila, je v Bogojini potekal pre-
glede domačega gasilskega društva.

Najprej so pregledali gasilski dom in opremo, nato je 
sledila gasilska vaja, ki je bila tokrat izvedena na Vršiču. 
Potekalo je reševanje iz kletnih prostorov ter gašenje 
objekta. Za namen preizkušanja dihalnih aparatov 
so med vajo bili uporabljeni tudi le-ti. Poveljnik in 
predsednik Gasilske zveze Moravske Toplice sta po 
besedah poveljnika PGD Bogojina Mateja Štefka bila 
s prikazanim znanjem gasilcev zadovoljna.

Janja Adanič Vratarič

Kresovanje v Vučji Gomili   
V Vučji Gomili smo v torek, 30. aprila, kljub 
slabemu vremenu in občasnemu dežju uspeš-
no postavili mlaj in na predvečer praznika dela 
tradicionalno zakurili kres.

Na prizorišču se je zbralo cca. 40 vaščank in vaščanov, 
ki smo se ob žlahtni kapljici in okusnem bograču, v 
dobri družbi in prešerne volje družili pozno v noč.
In čeprav je funkcija kresovanja v današnji, vedno bolj 
zaprti družbi prvenstveno družabna, včasih ni bilo 
tako. Kresovanje sicer izvira že iz poganskih časov, 
ko so ljudje verovali, da s prižigom ognja soncu po-
magajo, da bo čim prej vzhajalo bolj zgodaj. Funkcija 
prvomajskega kresa pa je nekoliko drugačna – borba 
delavcev za svoje pravice. Praznovanje prvega maja 
kot delavskega praznika sega v leto 1890, ko so ga 
prvič praznovali tako širom po svetu kot tudi pri nas. 
Delavci so začeli opozarjati na svoje pravice s shodi, 
govori, transparenti in podobno, v ta namen pa se 
je na predvečer prvega maja tudi prižgal kres – kot 
vizualno opozorilo, kot opomin na delavske pravice.
In ker smo današnje generacije ponosne na borbe 
naših predhodnikov, vsako leto znova zadnjega apri-
la zakurimo kres.

Maja Cigüt

Prvomajsko srečanje in 
kresovanje v Ratkovcih    
Ratkovčarji smo se 30. aprila 2019 spet zbrali 
na kresovanju pri Vaško-gasilskem domu v Rat-
kovcih. 

Ker smo majhna vas, smo najprej s pomočjo meha-
nizacije postavili mlaj, ki je bil letos jelka in je meril 24 
m. Večer se je nadaljeval z druženjem ob dobrotah 
domačih gospodinj in slastnih čevapčičih. Ko se je 
stemnilo, smo prižgali še kres in se ob njem veselili 
do jutranjih ur. Vsem skupaj se v imenu PGD Ratkovci 
in KS Ratkovci zahvaljujem za obisk in upam, da se v 
enakem številu vidimo v prihodnjem letu.

Leon Deutsch, član PGD Ratkovci    

Člani PGD Bogojina (Foto: Klavdija Zorko).

Kres v Vučji Gomili. Postavljanje mlaja v Ratkovcih.
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Vsakdanji utrip

Prvomajski piknik v Kančevcih  
Tako kot prejšnja leta smo tudi letos v Kančevcih 
praznovali praznik dela. V ta namen je KS Kančevci v 
torek 30. aprila pripravila prvomajski piknik. Za sladke 
dobrote pa so poskrbele kančevske gospodinje.

Aleš Podlesek

8. nočni pohod   
Krajevna skupnost Krnci je 4. maja 2019 organi-
zirala že 8. tradicionalni nočni pohod. 
Pohod je bil dolg 9 km in se odvijal v okolici Krncev. 
Letos je organizatorjem pohoda ponagajal dež, a 
pogumni pohodniki niso klonili pod njegovimi hlad-
nimi kapljami.  Kljub dežju se je pohoda udeležilo 
kar 50 pohodnikov. Pred  začetkom  sta pohodnike 
pozdravila organizatorka pohoda Lea Hul in župan 
občine Moravske Toplice Alojz Glavač. Pohodniki so 
se iz Krncev najprej odpravili proti Ivanovcem, kjer  so  
naredili kratko postojanko in sicer v Vinogradniškem 
centru Goričko, kjer so se okrepčali. Nato pa so nadal-
jevali pot preko Kukeča nazaj proti gasilskemu domu 
Krnci, kjer jih je pričakal topel obrok. Za dobro voljo je 
v času pohoda skrbel mlad glasbenik Gašper Marič.
Krajevna skupnost Krnci se zahvaljuje Občini Mora-
vske Toplice, Turistično-informativnemu centru 
(TIC) iz Moravskih Toplic, PGD Sebeborci, glasbeniku 
Gašperju Mariču in gospodinjam iz Krncev in okolice 
za dobrote, ki so jih pripravile. Naslednji že 9. nočni 
pohod v Krncih bo predvidoma v soboto, 2. maja 
2020. Vabljeni vsi ljudje dobre volje, saj noč  ima svo-
jo moč.

Lea Hul

Predstavitev avtomatskega 
eksternega defibrilatorja (AED)    
Ker je naša vas Selo od mesta oddaljena dobrih 
20 minut, želimo tudi sami prispevati k hitre-
jšemu in učinkovitejšemu prvemu posredovan-
ju ob morebitnih potrebah vaščanov, turistov in 
mimoidočih. 
Vas šteje dobrih 250 ljudi, vendar se ponosno 
ponašamo z našim sakralnim biserom – romansko 
rotundo iz 13. stoletja, ki jo letno obišče več tisoč 
ljudi. V vasi imamo tudi gostilno, ki je bila že nekaj 
let zapored uvrščena med najboljših 5 gostiln na 
Štajerskem in v Prekmurju. Imamo še picerijo, kjer se 
ustavi veliko ljudi. V neposredni bližini vaško gasils-
kega doma Selo pa je tudi osnovna šola. Skozi vas 
potekajo Geografska učna pot Selo, Prosenjakovska 
pot, Kolesarska pot Rotunda, Kolesarska pot Idemo 
na Vogrsko, Pomurska planinska pot, razširjena Slov-
enska planinska pot, Evropska kulturna pot Via Sancti 
Martin, Sladka pot. V vasi in skozi vas se torej giblje 
zelo veliko ljudi. Velika frekvenca ljudi pa pomeni tudi 
večje tveganje za nenaden srčni zastoj, ki je eden 
izmed vodilnih vzrokov smrti v razvitih državah – tudi 
v Sloveniji vsako leto srčni zastoj doživi okoli 1600 lju-
di, stotine pa jih umre, ker jim očividci (ki so prisotni 
v do 70 % primerov) ne znajo pomagati, čeprav bi 
jih z zelo preprostimi, a pravočasno izvedenimi post-
opki oživljanja lahko rešili. Takojšen začetek oživljanja 
namreč celo do štirikrat poveča število preživelih po 
srčnem zastoju. (Vir: Slovenski reanimacijski svet, stal-
no strokovno delovno telo izvršnega odbora Sloven-
skega združenja za urgentno medicino).

Da bi tveganje posledic čim bolj zmanjšali, smo se 
odločili, da bomo kupili Avtomatski eksterni defibri-
lator (AED), ki s pomočjo električnega sunka lahko 
srce ponovno požene in s tem reši življenje. AED je 
nameščen na vaško gasilskem domu. Je prenosen in 
namenjen vsem, ki potrebujejo pomoč. 

Investiranje v življenje in znanje sta najbolj modri 
naložbi, zato smo ob tej priložnosti vaščanom na 
našem dogodku osvežili znanje temeljnih postopkov 
oživljanja. 

Zlatko Balaic

Tudi v Kančevcih so praznovali prvi maj.

Številne pohodnike na nočnem pohodu ni zmotil niti dež.
Vaščani Sela so ob nakupu avtomatskega eksternega defibrilatorja 
osvežili znanje temeljnih postopkov oživljanja.
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Konservatorsko restavratorska 
dela v Rotundi sv. Nikolaja v Selu  
Rotunda sv. Nikolaja v Selu iz sredine 13. stoletja 
sodi v sam vrh slovenske romanske arhitekture 
in gotskega slikarstva. Stenske poslikave so nas-
tale v 14. in 15. stoletju. Zaradi izjemne vrednos-
ti spomenika v zadnjih letih izvajanje konserva-
torsko restavratorskih del, tako s tehnološkega 
kot umetnostno-zgodovinskega vidika, sprem-
lja strokovna komisija ZVKDS skupaj z Delovno 
skupino za varstvo in ohranjanje stenskih pos-
likav.

Leta 2010 je bila zaradi prekomerne vlage v objektu 
narejena drenaža in odvod meteornih voda. Zaradi 
vlage, ki je močno ogrozila poslikave in samo cerkev, 
je bil konec leta 2015 v celotnem spodnjem delu ro-
tunde odstranjen dotrajan, z vlago nasičen sekundar-
ni omet. S poslikav v nišah se je odstranila trdovratna 
siga. Istega leta so bile na podlagi odvzetih vzorcev 
izvedene naravoslovne raziskave, s pomočjo katerih 
je bila analizirana sestava ometov. Dela so se nadalje-
vala v letu 2016, ko je  bila z vznožja niš odstranjena 
pozidana opeka s cementno malto; omet je bil na 
ogroženih mestih utrjen. Leta 2017 so bili ponovno 
vzeti vzorci na ometih in na barvnih plasteh obeh 
poslikav za naravoslovne raziskave. Na poslikavi Po-
hod in poklon sv. Treh kraljev so bile odstranjene 
dotrajane plombe in posamezne retuše. V mesecu 
decembru je bil v posameznih nišah izveden apnen 
omet, ki je bil kot žrtveni material zaradi vsebnosti 
soli v nadaljevanju odstranjen.

V letu 2018 se je nadaljevalo čiščenje in utrjevanje 
originalnih poslikav in ometov. Zaradi neprimerne 
površinske obdelave so bili odstranjeni vsi neprim-
erno tonirani sekundarni ometi. Na mestih, kjer je 
bila izvedena rekonstrukcija stene (nad vhodnimi 
vrati, pri rekonstrukciji  romanskih oken ter nad sla-
voločnim lokom) je bil izveden nov omet.  V letošn-

Jubilejno, 10. ocenjevanje 
prekmurskih špricerjev  
10. ocenjevanje prekmurskih špricerjev je po-
tekalo 29. maja 2019 v prostorih vinogradniške-
ga centra Goričko v Ivanovcih.

Komisijo so sestavljali Ernest Novak, predsednik 
komisije, Kmetijsko gozdarski zavod M. Sobota, Franc 
Vučina, predstavnik gostincev, Srečko Merklin, pred-
stavnik potrošnikov, Marjan Marič, predstavnik gost-
incev, Berden Alojz, predstavnik društev vinograd-
nikov, ter Štefan Železen, predstavnik potrošnikov. 
Sodelovalo je 35 vinarjev, ki zalaga 94 lokalov. Prvo 
mesto je pripadlo Ernestu Kerčmarju, ki z vinom  
zalaga Gostilno Marič v Sebeborcih.

jem letu 2019 je bilo izvedeno injiciranje in utrjevan-
je ometov  v spodnjem delu rotunde.  Letošnja  faza 
(izvedba novih ometov v spodnjem delu rotunde) 
bo končana do 30. junija 2019, ko rotunda obeležuje 
svoj praznik. 

Rotunda predstavlja tehnično in tehnološko izred-
no zahteven projekt, ki je povezan tudi s preteklimi 
posegi v arhitekturo, omete in stenske poslikave, kar 
zahteva tesno povezovanje pristojnih institucij. Za-
vedati se moramo, da tovrsten spomenik, ki ga želi-
mo zaščititi in predati prihodnjim rodovom, ne more 
biti predmet enega samega večjega posega, temveč 
bo plod večletnega dela, saj je njegovo reševanje 
načrtovano po korakih, celostno in premišljeno. 

Pripravile:
mag. Martina Lesar Kikelj, konservatorsko – 
restavratorska svetovalka, ZVKDS – Restavratorski 
center
mag. Irena Čuk, konservatorsko – restavratorska 
svetovalka, ZVKDS – Restavratorski center
Nataša Kiš, višja konservatorka; ZVKDS – OE Maribor

Maj 2017 – junij 2019

Komisija.
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Ocenjevanje vin v Prosenjakovcih  
Člani sekcije vinogradnikov, ki delujejo v okviru 
KTD Ady Endre Prosenjakovci, so v vaškem domu 
v Prosenjakovcih organizirali ocenjevanje vin.

Tričlanska komisija, ki so 
jo sestavljali Marika Rònà-
si, Ernest Novak, in Miran 
Torič, je ocenjevala 58 
vzorcev vin. Ocenjevali so 
bela, rdeča in roze vina. 
Poleg vin iz drugih krajev 
je iz moravskotopliške 
občine komisija ocenila 
vina iz Prosenjakovcev, 
Filovcev, Berkovcev, Sela, 
Moravskih Toplic in An-
drejcev. Najvišjo oceno 
iz domače občine je dobil traminec Nade Grabar iz 
Sela, in sicer 18,43. Najvišjo oceno med vsemi ocen-
jevanimi vini pa je dobil zenit Arpada Röszlerja iz  
Magyarszombatfe (18,53). Komisija je tako podelila 
10 zlatih, 29 srebrnih in 6 bronastih medalj, domača 
sekcija vinogradnikov je za zvrst dobila srebrno 
medaljo.

Janja Adanič Vratarič

Horvatova Šeba iz Sebeborcev 
namolzla več kot sto tisoč kg 
mleka  
Na nedavnem Dnevu odprtih vrat Kmetijsko 
gozdarskega zavoda (KGZ) Murska Sobota so 
priložnostno letos podelili dve priznanji.

Med dobitniki je bila tudi kmetija Horvat iz Sebe-
borcev. Ob tem je prejela tudi simbolični zvonec za 
kravo Šebo, ki je v življenjski prireji presegla magično 
mejo sto tisoč kilogramov mleka. S tem se je omen-
jena krava pridružila družini okrog deset elitnih živali 
križank lisaste pasme, ko so doslej v Sloveniji pre-
koračili ta prag. Gre za prvo kravo s tem dosežkom v 
naši občini. 
Kot je bilo povedano, je nagrajena krava križanka li-
saste pasme s pasmo rdeči holštajn in je doslej  v 11 
laktacijah namolzla 104.573 kg mleka s 4,23 % mlečne 
masti in 3,19 % mlečnih beljakovin, kar pomeni sk-
upaj 7.763 kg hranilnih snovi.  
Sicer ima na kmetiji Horvat, ki leži na južnih obronkih 
Goričkega, govedoreja dolgo tradicijo in se lahko 
pohvali z odličnimi rejskimi dosežki. 
Imajo okrog 80 glav veliko čredo govedi, od tega je 
več kot 30 krav molznic. Čreda je sestavljena iz lisaste 
pasme in križank z njo v razmerju 50 : 50. Povpreč-
na  prireja mleka v standardni, 305-dnevni laktaciji 
za lansko leto v njihovem hlevu znaša blizu 7.000 
kilogramov na kravo. Te imajo v povprečju v Horva-

Borminősítés Pártosfalván    
A pártosfalvi Ady Endre Művelődési és Turisz-
tikai Egyesület borászati szekció tagjai a pár-
tosfalvi faluotthonban szervezték meg az idei 
borminősítést. 

A háromtagú bizottság, 
amelynek Rónási Mari-
ka, Novak Ernest és Torič 
Miran voltak a tagjai, 58 
fehér, vörös, illetve rozé 
bormintát értékelt.  
A más vidékekről érkezett 
borok mellett, Moravske 
Toplice Községből Pár-
tosfalváról, Filovciból, 
Berkovciból, Seloból, 
Moravske Topliceből 
és Andrejciből érkezett 

borokat minősítették. A hazai borok között a legtöbb, 
18,43 pontot, a seloi Grabar Nada traminija kap-
ta. A minősítésre benevezett borok közül pedig a  
magyarszombatfai Röszler Árpád zenit bora, 18,53 
ponttal minősült a legjobbnak. A bizottság 10 ara-
ny, 29 ezüst és 6 bronz elismerést osztott ki, a hazai 
borászati tagozat bora ezüstminősítést kapott.

Zbrani na ocenjevanju vin v Prosenjakovcih (foto: Klaudia Abraham)./ 
A pártosfalvi borminősítés résztvevői.

Horvatovi iz Sebeborcev se lahko pohvalijo s prvo kravo v naši občini, ki je 
presegla magično mejo sto tisoč kilogramov mleka.

tovem hlevu 4,4 laktacije, kar je nad povprečjem. K 
daljši življenjski dobi pripomorejo pogoji reje, kater-
im na kmetiji gospodar Milan in gospodinja Kristina 
posvečata veliko pozornosti. 
Maksimalna laktacija nagrajene krave Šebe je 6., ko 
je v 305 dneh namolzla 11.001 kg mleka s 4,14 % 
mlečne masti in 3,04 % mlečnih beljakovin. Šeba ima 
odlično mlečno vztrajnost ali perzistenco.

Geza Grabar
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Tradicionalni
pordašinski pohod  
V Kulturno-turističnem 
društvu Zvon Pordašin-
ci so tudi letos v mesecu 
maju organizirali tradi-
cionalni pohod.
Pohoda se je udeležilo 44 
pohodnikov iz različnih 
krajev, ki so se odpravili 
na 10 kilometrov dolgo 
pot. Njihov vmesni cilj je 
bila sosednja madžarska 
vas Velemér. V tej lepi 
panonski vasi so popotni-
ki uživali v pokušini ovčjih 
in kozjih sirov ter ob žla-
htni kapljici rdečega vina. 
Proti izhodiščni točki so se 
vrnili po gozdnih in pol-
jskih poteh.
Prijetno druženje so zakl-
jučili ob pasulju s klobaso in slanino, ki so ga prip-
ravili v Gostišču Puhan iz Motvarjevcev. Ob prijet-
nem klepetu so si obljubili, da se naslednje leto spet 
snidejo.

Janja Adanič Vratarič

Syngentin Dan polja v 
Tešanovcih   
Kmetija Vitez je po lanskem in leta 2010 central-
nem dnevu OptiTech polja za vso Slovenijo letos 
gostila lokalno regijsko prireditev za območje 
Prekmurja.
Ta vodilna mednarodna korporacija na področju 
varstva rastlin in v semenskem programu se je tokrat 
na Vitezovih njivah v zgornjem delu vasi (pri in v 
okolici znamenite čige) predstavil z različnimi sorta-
mi ozimnih žit, koruze in oljne ogrščice. Te poljščine 
so bile zasejane v različnih gostotah in tretirane z ra-
zličnimi odmerki in kombinacijami Syngentinih fito-
farmacevtskih sredstev.
Tako so obiskovalci lahko videli kar 13 različnih sort 
pšenice in ječmena, 20 hibridov koruze ter nekaj ol-
jne ogrščice, tudi vse omenjeno ima v svoji ponudbi 
že omenjeni semenar. Pšenica je bila zasejana v treh 
različnih gostotah ter herbicidno in fungicidno ob-
delana v petih različnih tretmajih. Tudi koruza je bila 
zasejana v treh različnih gostotah, tretirana pa v štirih 
različnih kombinacijah. 
Kot je povedal Stanko Ambruž, ki izvira iz Moravskih 
Toplic, sedaj pa živi v Zenkovcih in je v slovenske 
družbi Syngente - Syngente Agro d. o. o., strokovni 
sodelavec in prodajnik na terenu, je namen tovrst-
nih prireditev, da se vsak kmetovalec lahko iz prve 
roke seznani z različnimi sortami, še bolj pa ra-

Hagyományos kisfalui 
gyalogtúra 

A kisfalui Harang 
Művelődési és Turista 
Egyesület az idén má-
jusban is megszervez-
te a hagyományos 
gyalogtúrát.

Különböző településekről 
érkezett 44 túrázó in-
dult el a 10 kilométeres 
útra, amelynek köztes 
célja a szomszédos mag-
yarországi Velemér volt. 
Ebben az idilli Pannon 
falucskában a túrázók ke-
cske- és juhsajtkóstolón 
vettek részt, ehhez pedig 
finom vörösbort fogyasz-
tottak, majd erdei és me-
zei utakon indultak vissza 

a kiindulási helyszínre. 
A kellemes társalgást a szentlászlói Puhan fogadóban 
készül kolbászos-szalonnás babgulyással zárták, és 
megígérték egymásnak, jövőre újra találkoznak. 

Syngentin Dan polja na kmetiji Vitez v Tešanovcih.

Na tradicionalnem pordašinskem pohodu ni manjkalo dobre volje./
Jó hangulatban zajlott a hagyományos kisfalui gyalogtúra. 

zličnimi kombinacijami setve in kemične zaščite, 
za katero se bo morda odločil prihodnje leto. Mla-
di gospodar Denis Vitez, ki je letos od očeta Franca 
prevzel 80-hektarsko poljedelsko družinsko kmetijo, 
na kateri imajo tudi dopolnilno dejavnost pridelave 
različnih olj, največ bučnega, nudijo pa tudi strojne 
storitve, nadaljuje tradicijo dolgoletnega Syngentin-
ega poskusnika. Denis dodaja, da nadaljevati na prvi 
pogled zahtevno poskusništvo po utečeni praksi niti 
ni tako težko, le pravilno metodo dela je potrebno 
izbrati in se stvari lotiti na pravem koncu.
       
   Geza Grabar
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Izlet KTD
Prosenjakovci   
18. maja se je naše društvo odpravilo na izlet po 
Sloveniji.

Naš prvi postanek je 
bil v Brežicah. Spre-
hodili smo se po 
starem mestnem 
jedru in si ogledali 
znamenitosti. Poseb-
no navdihujoče je 
bilo v gradu Brežice, 
v katerem se naha-
ja posavski muzej, 
glavna znamenitost 
pa je viteška dvora-
na. Nato je sledilo 
kosilo. Pot nas je 
dalje vodila do Bi-
zeljskega, kjer smo si 
ogledali njihovo posebnost – repnice, kjer so nekoč 
shranjevali repo, danes pa prostore uporabljajo za 
zorenje in hrambo kakovostnih bizeljskih vin. Sledi-
la je degustacija vin v repnici Najger. Nato smo se 
peljali mimo Hribčka, kjer je Anton Martin Slomšek 
pričel svojo duhovniško pot. Na avtobusu smo zape-
li njegovo ponarodelo pesnitev: En hribček bom 
kupil … Na poti domov smo še obiskali in si ogleda-
li Turistično kmetijo Frešer, kjer smo imeli večerjo z 
domačimi dobrotami z njihove kmetije.
Z velikim zadovoljstvom in navdušenjem smo se vr-
nili v poznih večernih urah.

Jožefa Vöröš, predsednica KTD

Na posestvu Podlipje - Turistični kmetiji Lovrenčec so lovcem 
predstavili nočno termo optiko za opazovanje divjih živali   

Kiránduláson a pártosfalvi Ady 
Endre MTE tagjai 
Egyesületünk május 18-án indult a Szlovénia 
déli részébe szervezett kirándulásra.

Első állomásunk 
Brežicében volt, 
ahol végigsétál-
tunk az óvároson 
és megnéztük a 
nevezetességeket. 
Különösen látván-
yos volt a brežicei 
vár, ahol a Szá-
va menti térség 
múzeuma látható, 
fő nevezetessége 
pedig a lovagterem. 
Ebéd után utunk Bi-
zeljskora vezetett, itt 
megtekintettük az 

egykori répavermeket, amelyekben ma a minőségi 
bizeljskoi borokat érlelik és tárolják. A Najger gaz-
daságban kóstolót is kaptunk ezekből, majd utunk-
at a Hribček mellett folytattuk, ahol Anton Martin 
Slomšek kezdte lelkészi útját. A buszon közösen 
énekeltük az En hribček bom kupil… dalt, amely 
az ő szerzeménye, de napjainkban már népdalként 
tartjuk számon.
Hazafelé jövet ellátogattunk még a Frešer falusi 
vendégasztalhoz, ahol a gazdaság terményeiből 
készítettek számunkra finom vacsorát. 
Megelégedetten és élményekkel tele a késő esti 
órákban érkeztünk haza.

Vsakdanji utrip

Druščina lovcev lovskih družin iz občine Moravske Toplice.

Člani društva KTD Ady Endre Prosenjakovci so odkrivali lepote Slovenije./ A pártosfalvi 
Ady Endre MTE tagjai Szlovénia szépségeinek felfedezése közben.

Posestvo Podlipje - Turistična kmetija Lovrenčec 
v Bogojini je sredi aprila gostila več kot 300 
lovcev in drugih obiskovalec iz lovskih družin 
Prekmurja, Prlekije, ostalih koncev Slovenije, 
Madžarske, Avstrije in Hrvaške.
Da bi lovci spoznali novost nočnega opazovanja div-
jih živali, sta Turistična kmetija Lovrenčec Bogojina in 
podjetje Optika Trade iz Slovenske Bistrice za lovce 
pripravila nepozaben lovski dogodek. Podjetje jim je 
namreč v nočnem času predstavilo izdelke najbolj 
priznanih blagovnih znamk s tega področja, in sicer 
Pulsar, Yukon in Dipol. S termo nočno optiko so opa-
zovali damjake, divje prašiče in muflone. Nočna ter-
mo optika pomeni, da lahko lovci ponoči, ko so na 
lovu, z lovskih prež ali kako drugače opazujejo divje 
živali, to pomeni, da se ob pogledu divja žival vidi 
»toplotno«. Ta optika je namenjena le opazovanju in 
sicer v nočnem času po sončnem zahodu, lahko tudi 
celo noč, ni pa dovoljena za streljanje divjih živali. Vsi 

lovci, ki so se udeležili praktične predstavitve termo 
nočne optike, so doživeli lep nočni »pogled« na divje 
živali, postreženi pa so bili tudi z lovskim bogračem in 
lovskimi specialitetami Turistične kmetje Lovrenčec. 

Jože Žerdin



24  |  Lipnica 164

Vsakdanji utrip

Kosci in kosice so se pomerili na 
mednarodnem tekmovanju v 
košnji trave z ročno koso  
Selo je bilo v nedeljo, 19. maja, navkljub obetom 
deževnega vremena prizorišče že 15. mednarod-
nega tekmovanja v košnji trave z ročno koso.
Na tekmovanju v sedmih kategorijah je letos 
sodelovalo skupaj 28 koscev in kosic iz različnih 
krajev Slovenije, Bosne in Hercegovine in Srbije. 
Prireditev že od leta 2004 neutrudno organizirajo 
člani in članice Pevskega društva Selo pod vodstvom 
predsednika društva Oskarja Makarija in sodi med 
ene od prvih tovrstnih tekmovanj v košnji z ročno 
koso v Sloveniji. 
Pri končni oceni tekmovalcev je bila pomembna ne le 
njihova hitrost, ampak tudi kakovost košnje (čistina), 
pri memorialni košnji so ocenjevali tudi natančnost 
košnje v eno vrsto, hkrati pa so se tudi tehnike košn-
je razlikovale tako glede na krajevne značilnosti, od 
koder so prihajali kosci in kosice, kot tudi glede na 
njihove lastne spretnosti in veščine, ki so jih tekom 
let razvili. Kosci in kosice so se pomerili v naslednjih 
kategorijah: kosice posamezno, BCS kosilnice (kosci 
posamezno), kraljeva disciplina (dolžina kose od 90 
do 120 cm), člani, veterani (najstarejši člani), stan-
dardna kosa (dolžina kose do 90 cm), memorialna 
košnja (v spomin Štefanu Bogdanu, dolgoletnemu 
članu ocenjevalne komisije). Člani Strelskega društva 
Kaliber Fokovci so medtem organizirali tudi streljanje 
z zračno puško za pokal košnje, ki se ga je udeležilo 
50 strelcev.  Vse navzoče je nagovoril in se jim za dol-
goletno sodelovanje in organizacijo prireditve zah-
valil tudi župan občine Moravske Toplice Alojz Gla-
vač. Podžupan občine Moravske Toplice Sašo Koca 

Štefan Klement, soustanovitelj 
Čebelarskega društva Moravske 
Toplice, je kljub letom še vedno 
aktiven čebelar  
84-letni Štefan Klement iz Martjancev je prece-
jšnji del svojega življenja posvetil čebelarstvu.
Kot kmečkega sina ga je od mladih nog zanimalo 
delo v naravi, posebej so ga navduševale čebele. Pri 
petnajstih letih je začel oskrbovati dve čebelji družini, 
kar v težkih povojnih časih nikakor ni bilo enostavno. 
Pred skoraj 50 leti sta z ženo začela aktivno čebelariti. 
V Vinski Grabi  v Moravskih Toplicah  je zgradil lesen 
čebelnjak,  zraven pa  uredil sadovnjak in  gospodar-
sko poslopje. V bližini ni intenzivnega kmetijstva in 
neokrnjena narava  daje dobre možnosti  za uspešno 
čebelarjenje, obenem pa je za družino oaza miru. V 
začetku se je včlanil v Čebelarsko društvo Murska So-
bota, kjer je imel različne zadolžitve. Leta 1996, ko so 
se ustanavljale nove občine, je bil med ustanovitelji 

pa je koscem in kosicam, ki so se najbolje izkazali v 
posameznih kategorijah, podelil nagrade in priznan-
ja.  Priznanje izven konkurence, in sicer za najboljše-
ga kuharja bograča, je prejel Jože Korunič.
Zmagovalci po posameznih kategorijah so bili 
naslednji:

 –  kosice posamezno: 1. Marija Makari, 2. Stojka 
Beatović, 3. Cvijeta Knežević,

 –  BCS kosilnice: 1. Primož Sukič, 2. Kristjan Frčko, 3. 
Benjamin Puhan,

 –  kraljeva disciplina: 1. ekipa Bosanski Petrovac, 2. 
ekipa Rajac, 3. ekipa Mrkonjić Grad,

 –  člani: 1. Vuk Vučković, 2. Mirko Kecman, 3. Martin 
Makari,

 –  veterani: 1. Janez Škalič, 2. Koloman Malačič, 3. 
Alojz Križnar,

 –  standardna kosa: 1. ekipa Slovenija 1 (Vincent Er-
niša, Martin Makari, Milan Mlakar), 2. ekipa Bosans-
ki Petrovac, 3. ekipa Mrkonjić Grad,

 –  memorialna košnja: 1. Janez Zver, 2. Milan Mlakar, 
3. Goran Marjanović,

 –  pokal košnje v streljanju z zračno puško: 1. Nebo-
jša Spasojević, 2. Janko Robert, 3. Vinko Raus. 

V kulturnem programu so nastopili učenci iz folklor-
nega krožka OŠ Fokovci, člani Folklorne skupine Bo-
gojina, ki so odplesali splet Goričkih plesov, in glas-
bena skupina Plamen. 

Tatjana Vokić Vojkovič

Tudi letos je v Selu potekalo tekmovanje v košnji trave z ročno koso
(foto: Anja Vučkič).

Še vedno aktivno čebelari.

Čebelarskega društva Moravske Toplice, v katerem 
še vedno aktivno deluje, predvsem na finančnem 
področju. Štefan Klement je nosilec več priznanj 
Čebelarske zveze društev Pomurja in srebrnega ter 
zlatega odličja Antona Janše Čebelarske zveze Slo-
venije. Lepe spomine ohranja na številnih fotografi-
jah in posnetkih. Dokler bo zdrav, bo z veseljem nad-
aljeval s čebelarjenjem. 

Jože  Žerdin
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D R U Š T V O   U P O K O J E N C E V    M O R A V S K E    T O P L I C E 
Članstvo. Na začetku leta smo se ob plačilu članarine 
znova prešteli. Društvo šteje nekaj manj kot 600 čla-
nov, natančno 587 (stanje 10. maj 2019), prevladu-
jejo ženske članice (361). Po tem datumu smo pre-
jeli več prijav novih članov, v društvo pa vabimo še 
druge upokojence in zaposlene pred iztekom de-
lovne dobe. Za člane organiziramo družabna srečan-
ja in piknike (zadnji je bil v začetku junija v Športnem 
centru v Filovcih), vsaj dva izleta vsako leto, živahno 
je kulturno življenje, več deset članov društva pa se 
zbira ob športnih aktivnostih (šah, pikado, kegljanje 
s kroglo na vrvici).

Izlet v Čakovec. Aprilskega izleta v središče Med-
jimurja se je udeležilo kar 85 naših članov. Ogledali 
smo si mesto in se seznanili z njegovo zgodovino – 
izjemno pomembno vlogo je imela družina Zrinski – 
podali pa smo se tudi na tradicionalni kmečki sejem 
na robu mesta. »Ni to, kar je nekdaj bilo,« smo slišali 
mnenje udeležencev. Morda resnično ni tako bogat 
kot pred desetletji, a je obdržal tradicionalno podo-
bo in vsebino (obrtniški izdelki, brez bižuterije). Nazaj 
grede smo si ogledali cerkev in grad v Veliki Nedel-
ji ter naše malo popotovanje po soseščini sklenili s 
kosilom na Kogu. 

Nastopi kulturnih skupin. Ženske spretnih rok, 
zbrane v krožku ročnih del, so v velikonočnem času 
pripravile dobro obiskano samostojno razstavo 
v prostorih Hotela Termal v Moravskih Toplicah, 
udeležile pa so se tudi skupinske razstave in 

delavnice v Medgeneracijskem središču Mensana 
v Murski Soboti na medgeneracijskem srečanju. Na 
prireditvi v Mensani je nastopil tudi Kvartet pevcev 
ljudskih pesmi DU Moravske Toplice.

Kvartet je v začetku junija nastopil na območni revi-
ji poustvarjalcev glasbenega izročila v Dokležovju v 
organizaciji Javnega sklada RS za kulturne dejavnos-
ti. ŽPZ Marjetice pod vodstvom Štefana Šantavca je 
sredi maja sodeloval na tradicionalni območni reviji 
upokojenskih pevskih zborov v Srednji Bistrici. 
Moj dom – lep in urejen. Po treh letih je društvo 
ponovno razpisalo natečaj za najlepše urejene do-
move svojih članov. Odziv je bil, žal, manjši, kot smo 
pričakovali, zato bo potrebno razmisliti o smiselnos-
ti razpisa v prihodnje. Društvena komisija bo v dru-
gi polovici junija ocenila prijavljene domačije. Izid 
bomo objavili na poznopoletnem srečanju (pred-
vidoma v Prosenjakovcih), ko bodo nagrajeni člani 
prejeli priznanja in praktične nagrade.

Ludvik Sočič

Foto utrinek iz občine 

Tokrat objavljamo pomladni foto utrinek 
Gordane Počič iz Bukovnice, ki bo za 
svojo fotografijo Igra na travniku prejela 
Gorički tiramisu Okrepčevalnice Viničari-
ja iz Ivanovcev. 

Tudi vi nam pošljite foto utrinek iz vaše-
ga domačega kra-
ja na email naslov: 
lipnica.casopis@
gmail.com in 
se posladkajte s 
slastno sladico!
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Adam Novak, mladi prevzemnik 
kmetije iz Ivanovcev  
Novakovi že nekaj desetletij veljajo za eno na-
jvečjih sadjarskih kmetij v naši občini. Ta na 
slikovitem Goričkem trenutno obdeluje 9,5 hek-
tarjev trajnih nasadov, od tega sta dva hektarja 
namenjena vinogradom, ostalo so sadovnjaki 
jablan. Za to sta najbolj zaslužna Ludvik in Irena 
Novak, starša Adama. Z namenom, da bi kmeti-
ji zagotovila dodatni vir prihodkov, sta pred več 
kot 30 leti zasadila prve trajne nasade jablan.

Z leti so dosegli sedanji obseg, ki, pravi Adam, od leta 
2016 mladi prevzemnik, se ne bo povečeval. Z vrsto 
zahtevnih investicij bi namreč rad dejavnost tehnično in 
tehnološko posodobil. 

Dve investiciji v dveh letih
Že od malih nog je bil edinec Adam trdo odločen, da bo 
nekoč nadaljeval z začetim delom svojih staršev in starih 
staršev. Potem ko je po končani srednji biotehniški šoli v 
Rakičanu končal še študij Fakultete za kmetijstvo in bio-
sistemske vede Univerze v Mariboru, smer vinogradništ-
vo, vinarstvo in sadjarstvo (čaka ga le še diploma), je po 
tehtnem premisleku napočil čas za prve izzive. Pri tem 
ima močno podporo svojih najbližjih. 
Izdelano ima namreč že vso potrebno dokumentacijo s 
potrebnimi dovoljenji za povečanje obstoječe 50-tonske 
hladilnice za 30 ton in gradnjo tržno-promocijskega pros-
tora ter gradnjo 5.000 m3 velike vodne akumulacije za 
namakanje vseh nasadov, ki naj bi ga zatem še nadgradil 
s protislansko zaščito z oroševanjem. Zlasti pri pridobitvi 
dovoljenj za slednjo, čeprav bodo zbirali meteorno vodo 
s svojih streh, je Adam porabil skoraj poldrugo leto. Kar 
11 tisoč evrov je skupaj veljala samo gradbena doku-
mentacija. Prvo lopato za povečanje hladilnice in promo-
cijski prostor naj bi zasadili že ta mesec, prihodnje leto pa 
pride na vrsto še vodna akumulacija. 
Skupna vrednost obeh investicij brez davka na dodano 
vrednost znaša skoraj 300 tisoč evrov. Za letošnjo inves-
ticijo je bil mladi prevzemnik že uspešen na državnem 
razpisu, podobno računa tudi na drugo. 

Prodaja na domu
Na vprašanje, zakaj tako zahtevne in obsežne investici-
je v tako kratkem času, ambiciozni Adam pravi, da sta 
starša kmetijo, ki obsega tudi 40 hektarjev obdelovalne 
zemlje, 20 hektarjev gozda, v hlevu pa na prirast pitajo 
do 30 govejih pitancev in za lastne potrebe še redijo do 
deset prašičev, pripeljala do takšnega obsega, da je fizič-
no s sedanjo delovno silo več ne kani povečevati, pač pa 
obstoječe potenciale izkoristiti do popolnosti. »Čeprav z 
jabolki praktično vseh sort – od zgodnje do pozne zre-

losti, oskrbujemo številne javne zavode, bi radi povečali 
prodajo na domu. Od sadja do številnih izdelkov iz njega. 
Pa tudi vina in številnih drugih izdelkov: od suhomesnatih 
do kruha in še kaj,« pravi. Ker že nekaj let pri njih živi tudi 
njegova življenjska sopotnica Andreja, prav tako bodoča 
agronominja, je bilo načrte toliko lažje sestaviti v za-
okroženo celoto; upa pa tudi, da bo tako tudi z njihovim 
uresničevanjem. Čeprav odkupna cena sadja še zdaleč 
ne dosega pričakovane ravni in dejavnost ni niti slučajno 
tako donosna kakor prva leta, ko sta s sadjarstvom začela 
njegova starša, upa vsaj na stabilne letine. Ker imajo vse 
površine sadovnjakov že nekaj let nameščene protitočne 
mreže, se poletnih ledenih ujm več ne bojijo. Leta 2016 
in 2017 je tudi njim skoraj v celoti pridelek – ob običajnih 
letinah ga je okrog 300 ton, pobrala spomladanska poze-
ba. In jih skorja dotolkla.  Tako so se dohodkovno komaj 
prebili, in če ne bi imeli na kmetiji tudi drugih dejavnosti, 
bi bilo še hujše. V izogib tej katastrofi se je Adam v dogov-
oru s starši odločil za vodno akumulacijo z vodo, iz katere 
naj bi se potem z oroševanjem izognili morebitnim poze-
bam. Če ga bo razvod vode po sadovnjaku po hektarju 
veljal 4.500 evrov, je cena za protislansko oroševanje tudi 
do nekajkrat višja. 

Zagotovitev stabilne kmetijske pridelave
»Ker je kmetijstvo tovarna na prostem, nikoli ne veš, kakš-
na letina te čaka,« pravi Adam. »Na nas je, da neugodne 
vremenske vplive skušamo čim bolj izničiti in si na dolgi 
rok zagotoviti stabilno kmetijsko pridelavo,« opravičuje 
drugo, kar 170 tisoč evrov brez davka vredno investicijo. 
Z novimi investicijami naj bi tudi sami vremenske vplive 
čim bolj nevtralizirali. 
Na vsakoletne težave glede pomanjkanja delovne sile so 
že navajeni. Žalostno je, pravi Adam, da večino njih ses-
tavljajo upokojenci, toliko brezposelnih mladih pa se ne 
odziva ali pa vztrajajo le nekaj dni. 

Geza Grabar

Novakovi so pred novimi izzivi (od leve): Adam, Andreja, Ludvik in Irena.

Z naših kmetij
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Številne dejavnosti popestrile 
dneve v Kančevcih  
Pomlad se je prevesila v poletje, številne aktivnosti 
so popestrile bogat program, ki se vseskozi odvija v 
Domu duhovnosti v Kančevcih.

Tako ne moremo prezreti tednov postenja, slikanja ikon, 
svetopisemskih figur, vikenda meditativnega plesa in še 
številnih srečanj in druženj.

Tečaj slikanja ikon je presegel načrtovano število udeležencev, 
saj ikona pomeni okno v večnost.  Na tednu posta so 
udeleženci na potovanju v lastno notranjost.

V veroučnem letu 2018/19 lahko župnija zabeleži tudi 2 
prvoobhajanca in 16 birmancev. Sicer pa v letu 2019 mineva 
30 let od zasaditve prve lopate in blagoslova temeljnega 
kamna za Dom duhovnosti Kančevci.

Prisrčna so druženja po dogodkih ob kavi in pecivu, ko 
ljudje pokramljajo, kot je to bilo tudi po krstu na zadnjo 
majsko nedeljo.  Na pragu poletja je br. Stane Bešter, vodja 
Doma duhovnosti, poudaril, da je vesel odzivnosti ljudi na 
delavnicah, da se udeleženci  znova in znova vračajo v ta 
»gorički raj.«

Cvetka Šavel Kerman

Simona Kaučič prejela nagrado 
Združenja ravnateljic in ravnateljev 
vrtcev Slovenije  
Ravnateljica zavoda Vrtci občine Moravske Toplice 
Simona Kaučič je prejela prestižno nagrado s strani 
svojih stanovskih kolegov.

V obrazložitvi so med drugim zapisali, da je »pod njenim 
vodstvom zavod doživel množico korenitih sprememb, tako 
na organizacijskem kot na strokovnem področju. Na podlagi 
njenih prizadevanj so skupaj s sodelavci izvajali različne 
dejavnosti za otroke, ki niso bili vključeni v vrtec. Število 
vpisanih otrok v občini se je posledično povečalo, vrtec se 
je razširil s prvotnih 10 na 14 oddelkov … Z neomajno voljo 
je ravnateljica dosegla, da je občina pristopila k izgradnji 
novega, sodobnega vrtca sredi Moravskih Toplic, kjer imajo 
zaposleni odlične pogoje za delo, otroci pa za igro in veselje 
ob strokovnem pristopu njihovih vzgojiteljic.« Ravnateljica 
je nagrado prejela tudi zaradi širokega in pestrega področja 
njenega delovanja, med drugim posebno skrb posveča 
usposabljanju mladih kadrov in uspešno vodi regijski aktiv 
pomurskih ravnateljic vrtcev. Simoni Kaučič čestitamo za 
nagrado in ji želimo še obilo uspehov!

Uredništvo

V Kančevcih potekajo številne aktivnosti.

Ravnateljica Vrtcev občine Moravske Toplice (tretja z leve) je prejela 
nagrado Združenja ravnateljic in ravnateljev vrtcev Slovenije.
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Izlet na Madžarsko   
Otroci in vzgojiteljice iz madžarskega vrtca 
Pankasz, ki smo jih v našem vrtcu gostili meseca 
aprila, so nas povabili na obisk. Povabilo smo z 
veseljem sprejeli in se kljub nekoliko slabšemu 
vremenu odpravili na Madžarsko.

K sosedom smo se odpravili s kombijem, kar je bilo za 
otroke prav poseb-
no doživetje. Pot do 
Pankasza je bila dovolj 
dolga, da so otroci z 
zanimanjem zrli skozi 
okno ter si ogledovali 
nezane kraje. Pred vrt-
cem nas je pričakala 
vzgojiteljica Livia, ki nas 
je pospremila v pros-
tore vrtca. V igralnici 
so nas že čakali otroci, 
ki so se nam predstavi-
li s krajšim kulturnim 
programom. Sledila je 
izmenjava daril, nato pa 
so nas povabili za bogato obloženo mizo, kjer smo skupaj 
imeli malico. 
Ker zaradi preslabega vremena nismo mogli na igrišče, so 
se otroci z različnimi igračami igrali kar v igralnici. Po igri 
so nas vzgojiteljice povabile še v Öriszentpéter, kjer smo 
si ogledali razstavo »Naravne vrednosti naše pokrajine«. 
Ker smo v vrtcu ravno v času izleta na Madžarsko spozna-
vali travniške rože, je razstava še toliko bolj pritegnila po-
zornost naših otrok, saj so bile razstavljene travniške živali 
in rastline.
Po ogledu zanimive razstave smo se poslovili od naših 
prijateljev z Madžarske ter se jim zahvalili za gostoljub-
nost, hkrati pa smo si obljubili, da se naslednje leto zopet 
srečamo in tako nadaljujemo z našim sodelovanjem.

Bernarda Koroša Pantović

Magyarországra kirándultunk   
Az idén áprilisban óvodánk vendégül lát-
ta a pankaszi óvodásokat és óvónőket, és 
meghívásukra, most viszonoztuk a látogatást. 
Noha az időjárás nem igazán volt kellemes, 
a meghívásnak eleget téve, mégis örömmel  
keltünk útra.

A gyerekeknek külön 
élményt jelentett az 
utazás a kisbusszal. 
Pankaszig kellően 
hosszú volt az út ahhoz, 
hogy érdeklődéssel 
szemléljék a számukra 
ismeretlen tájat. Az 
óvoda előtt Lívia óvónő 
várt bennünket, majd 
együtt indultunk az 
óvoda helyiségeibe. 
A játszóteremben a  
gyerekek már vár-
tak ránk, és alkalmi 
műsorral kedveskedtek 

nekünk. Ezt követően megajándékoztuk egymást, majd a 
gazdagon terített asztalhoz indultunk, és együtt fogyasz-
tottuk el a finom falatokat. 
Mivel a rossz idő miatt a játszótér kimaradt, a gyere-
kek a játéksarokban élvezték egymás társaságát, utána 
pedig az óvónők meghívtak bennünket Őriszentpéterre, 
ahol megnéztük a „Vidékünk természeti kincsei” című 
kiállítást. Mivel az óvodában éppen abban az időszakban 
ismerkedtünk a mezei virágokkal, a gyerekek örömmel fe-
dezték fel a már ismert növényeket és állatokat. 
Az érdekes kiállítás megtekintését követően elköszöntünk 
magyarországi barátainktól, megköszöntük a szíves foga-
dtatást és vendégszeretetet, és megígértük, hogy jövőre 
is találkozunk, folytatjuk az együttműködést.

Otroci vrtca Prosenjakovci na obisku pri prijateljih iz madžarskega vrtca Pankasz./ 
A pártosfalvi óvodások látogatóban a magyarországi, pankaszi kis barátaiknál.

Iz šol in vrtcev

V VRTCU RADI RIŠEMO, 
POJEMO IN PLEŠEMO, 

V KOTIČKU SE IGRAMO, 
TUDI NEMŠKO ZNAMO.

V vrtcu

S KOCKAMI USTVARJAMO, 
ZUNAJ RAZISKUJEMO,

PO VASI GREMO NA SPREHOD, 
RADI GREMO TUDI V GOZD.

V VRTCU SMO DOMA OTROCI,
SMEJEMO SE IZ SRCA, 
KI SE SLIŠI DO NEBA.

Otroci oddelka 3–6 let vrtca Bogojina
Marjana Kolar, Blanka Tomašić, 
Martina Gjerek in Milena Forjan
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Festival Prekmurje v srcu   
Zavod Republike Slovenije za šolstvo je ob 
100-letnici združitve Prekmurja z matičnim 
narodom razpisal Natečaj ustvarjalnosti in ino-
vativnosti z zaključnim festivalom Prekmurje v 
srcu.
Na natečaju in festivalu so uspešno sodelovali tudi otroci 
odd. 4–6 let enote Moravske Toplice. Na samem festivalu, 
ki je bil 6. 6. 2019 v Murski Soboti, je bilo razstavljeno likov-
no delo, katerega avtor je Staš Ciz. Za svoj likovni izdelek 
je prijel posebno priznanje komisije za izbor razstavljenih 
del. Ta dan so se na grajski ploščadi zvrstili tudi nastopi 
otrok, učencev in dijakov različnih zavodov iz Prekmur-
ja, na stojnicah v mestnem parku pa so bili predstavljeni 
izdelki, ki so nastali v sklopu teme ob 100-letnici združitve 
Prekmurja z matičnim narodom. Otroci odd. 4–6 let enote 
Moravske Toplice so s svojimi izdelki pritegnili veliko obis-
kovalcev, ki kar niso mogli verjeti, kaj vse lahko otroci ust-
varijo že v tako zgodnjem obdobju.  
Za otroke tega oddelka je bil ta dan res poseben … S 
ponosom so stali ob »svoji« stojnici, si ogledali stojnice 
drugih, prav vsi pa so si skupaj z nagrajencem likovnega 
dela ogledali tudi razstavo likovnih del. 

V. športne igre slovenskih vrtcev   
Letos smo že tretjič zapored v Moravskih Toplicah 
organizirali športne igre zaposlenih v slovenskih 
vrtcih. Igre potekajo pod okriljem Skupnosti 
vrtcev Slovenije, ki pa je nalogo poverila zapos-
lenim v Vrtcih občine Moravske Toplice, ki so se 
ponovno izkazali in nalogo odlično opravili.

Na igrah se nas je družilo in tekmovalo več kot 500. Igre 
smo otvorili s pozdravom predsednice Skupnosti vrtcev 
Slovenije Janje Bogataj, nakar smo se vsi prisotni »ogre-
li« s petjem pesmi Z Goričkega v Piran (V. Kreslin). Ta dan 
smo se res družili zaposleni v vrtcih vse od Goričkega pa 
do Pirana (in še dlje). 
Sledilo je tradicionalno vlečenje vrvi, nakar so tekmoval-
ci svoje moči in spretnosti pomerili v 6 različnih igrah, ki 
jih je izvajalo ŠD Izziv Pomurje. Po napornem tekmovan-
ju so nam navijaške skupine z izvirnimi in navdušujočimi 
točkami ustvarile prelep spomin na druženje z zavedan-
jem, da smo zaposleni v vrtcih res posebni ljudje ne glede 
na to, ali je ekipa vrtca osvojila medaljo ali ne.
Hvala vsem zaposlenim v Vrtcih občine Moravske Toplice, 
ki ste  pomagali ali sodelovali na V. športnih igrah slov-
enskih vrtcev in pripomogli, da je bil v soboto, 8. junija 
2019, praznik za vse udeležence športnih iger! 

Otroci vrtca Moravske Toplice na festivalu Prekmurje v srcu.

Ekipa ŠTRK S ŠTORKLJAMI je osvojila tri medalje in pokal.

Iz šol in vrtcev

Čestitke nagrajencu ter strokovnim delavkam, ki so skozi 
projekt Prekmurje v srcu poskrbele, da so otroci pridobili 
veliko novega znanja (o dogodkih iz preteklosti, pomem-
bnih ljudeh, mejah med državami, izvoru prekmurskega 
jezika …), pridobili pa so tudi zavest o pomenu pripadno-
sti določenemu narodu.

Simona Kaučič, ravnateljica

Iskrene čestitke ekipama, ki sta odlično zastopali Vrtce 
občine Moravske Toplice – ekipa ŠTRK S ŠTORKLJAMI je 
osvojila tri medalje in pokal za skupnega zmagovalca 
športnih iger 2019 (med 64 ekipami), ekipa TEHNIČNI MIX 
pa je prejela posebno nagrado za naj…….. ekipo! 

Simona Kaučič, ravnateljica
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OŠ Bogojina – edina šola v 
Sloveniji, ki je v  parlamentu 
Republike Slovenije prejela 
priznanje  za večletno 
sodelovanje na literarnem 
natečaju » MOJA RODNA 
DOMOVINA«    

Na fotografiji z leve: ravnateljica Sabina Juhart, učenka Marinka Horvat 
in mentorica Marjetka Erdelji.

Na lastno domovino, kulturo in  dom smo lahko 
izjemno ponosni. Prav tu je tudi ključna vloga 
staršev, učiteljev, lokalne skupnosti in vseh, ki 
smo vpeti v vzgojno izobraževalni sistem in 
življenja mladih, da vedno znova ozaveščamo 
temeljne vrednote do domovine.

Na lastno domovino, kulturo in  dom smo lahko izjemno 
ponosni. Prav tu je tudi ključna vloga staršev, učiteljev, 
lokalne skupnosti in vseh, ki smo vpeti v vzgojno 
izobraževalni sistem in življenja mladih, da vedno znova 
ozaveščamo temeljne vrednote do domovine. 
Zato je spodbujanje in ohranjanje domovinskih vrednot 
med mladimi  eden izmed vzgojno izobraževalnih ciljev 
slovenske osnovne šole, kateremu vztrajno sledimo tudi v 
OŠ Bogojina. Med drugim tudi z večletnim sodelovanjem 
na literarnemu natečaju »Moja rodna domovina, katerega 
častni pokrovitelj je predsednik Republike Slovenije 
gospod Borut Pahor.
Nagrajenci literarnega natečaja »MOJA RODNA 
DOMOVINA« z naslovom  Lipa kot simbol slovenstva, 
med njimi tudi naša učenka  Marinka Horvat iz 7. a 
razreda, njihovi mentorji, ravnatelji in starši smo bili 

vabljeni v sredo, 17. 4. 2019,  v OŠ Vič v Ljubljani, nato 
pa  na slovesno podelitev nagrad in priznanj v Parlament 
Republike Slovenije, kjer  se je  v dvorani  Državnega sveta 
Republike Slovenije zgodila zaključna prireditev natečaja 
s slavnostno podelitvijo medalj in priznanj.
Tako  je Marinka Horvat, učenka 7. razreda OŠ Bogojina, 
nagrajenka 11. državnega literarnega natečaja »MOJA 
RODNA DOMOVINA« z naslovom Lipa kot simbol 
slovenstva prejela zlato medaljo, mentorica Marjetka 
Erdelji priznanje in knjigo ter ravnateljica  OŠ Bogojina 
Sabina Juhart priznanje izbrani edini šoli v Sloveniji za 
večletno sodelovanje na tem natečaju. Naša šola se je 
predstavila tudi s predstavitvenim filmom o naši šoli in  
prejela velik aplavz ter navdušenje publike.
 Veselje, ponos na  našo šolo, OŠ Bogojina,  učence in vse 
zaposlene sta bila ob teh dogodkih nepopisna. Znova 
smo pokazali, da smo najboljši in da je  naša vzgojno-
izobraževalna pot prepoznana kot odlična tudi v samem 
vrhu naše države.

Sabina Juhart, ravnateljica;  
Marjetka Erdelji, mentorica

Vidni dosežki OŠ Bogojina na športnem področju v letu 2018/2019   
Šport je nepogrešljiv del našega vsakdana in 
njegovo poslanstvo je človeku omogočiti zdrav 
način življenja. Veliko športnega udejstvovan-
ja si želimo tudi na OŠ Bogojina in dobro delo 
pri športu je prineslo odlične rezultate celo na 
državnih tekmovanjih.

Že v začetku šolskega leta se je OŠ Bogojina udeleži-
la državnega tekmovanja v »Žogariji«, ki je potekalo v 
Ljubljani. Med vsemi finalistkami Slovenije smo dosegli 
odlično 4. mesto. Prav tako je v začetku jeseni atletska 
štafeta šole dosegla prvo mesto na »Spominskem teku« 
v Murski Soboti. Z nekaj treningi nogometa in rokometa 
smo se udeležili tudi šolskih športnih tekmovanj, najprej 
na medobčinski ravni, kjer smo dosegli prva mesta, ter 
tretja mesta na področnem tekmovanju.
Meseca maja so učenci zastopali šolo na medobčinskem 
in področnem tekmovanju atletike v Murski Soboti. Z 
odličnimi rezultati na področnem tekmovanju, kjer je 
Gal Skledar dosegel 1. mesto, štafeta OŠ Bogojina in Zala 
Balaško pa 3. mesto, so se na finale državnega tekmovan-
ja v atletiki uvrstili Gal Skledar in štafeta šole. Z odličnim 

časom 7,15 v finalu je Gal Skledar postal državni prvak 
v teku na 60 m za osnovne šole. Z naslednjim letom bo 
tako zagotovo povabljen v atletsko reprezentanco Slo-
venije. Redko se zgodi, da se lahko tako mala šola pohvali 
z državnim prvakom v atletki, hkrati pa  doseže še odličen 
rezultat v štafeti 4 x 100m. Učenci (Timotej Žižek, Kaj Plej, 
Marko Lovrenčec, Gal Skledar) so namreč izmed vseh šol 
dosegli 1. mesto v svoji skupini in skupno 9. mesto. 
Šport naj presega obstoječe meje in stremi k izboljšanju 
kvalitete življenja za vse nas. 

Jošt Slavič, učitelj športa na OŠ Bogojina 
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Dan druženja in gibanja treh 
generacij – Pohod po nekdanjih 
šolskih poteh
Enajstega maja, v soboto, nas je pozdravilo 
lepo sončno jutro. Na šolskem igrišču smo se 
zbirali stari in mladi, da bi preživeli skupaj en lep 
dopoldan.

Na Osnovni šoli Fokovci smo organizirali zdaj že 
tradicionalni Pohod po nekdanjih šolskih poteh. Okoli 
100 pohodnikov se je zjutraj najprej okrepčalo, saj je bila 
pred nami kar zahtevna pohodniška tura. Ob 9.00 smo 
se podali na 11 km dolgo pot do Vučje Gomile, kjer smo 
raziskali skrite kotičke in se čez Selo vračali nazaj proti 
šoli. Udeleženci pohoda so bili naši učenci s starši, starimi 
starši in prijatelji ter sorodniki. Pohod je bil namenjen 
druženju, medsebojnemu spoznavanju, izmenjavi mnenj 
in idej ter odlična priložnost za povezovanje in sklepanje 
prijateljskih vezi. Na poti nas je Tihomir Kržanko, ki že vsa 
leta sodeluje z nami, seznanil tudi z zanimivostmi, ki jih 
pozna le malo ljudi. V čudovitem vremenu in ob prijetnem 
vzdušju nam je čas hitro minil in predvideno dolžino poti 
smo opravili z lahkoto. Po vrnitvi nazaj na izhodišče smo 
spet bili deležni okrepčila, ki nam je dobro del. Učenci 9. 
razreda pa so organizirali tudi srečelov z bogatimi dobitki. 

Strokovno srečanje 
ravnateljic na OŠ 
Fokovci
Naša šola že vrsto let sodeluje s 
Šolo za ravnatelje preko različnih 
projektov, ki vključujejo ravnatelje 
kot tudi strokovne delavce.

V letošnjem šolskem letu sem kot 
ravnateljica vključena v projekt Mreže 
ravnateljev za razvoj vodenja, katerega 
namen je učenje manjših skupin 
ravnateljev iz različnih okolij, povezanih v 
mreže. Značilnost mrež je, da si ravnatelji 
preko strokovnih razprav izmenjamo 
izkušnje, ideje in predstavimo svoje izzive. 
O svojem vodenju smo tako razpravljali, 
razmišljali, ga presojali in krepili s 
predstavitvijo primerov dobre prakse 
in z reševanjem aktualnih izzivov. Skozi celo šolsko leto 
smo se ravnateljice srečevale na različnih šolah, nazadnje 
na OŠ Fokovci. Gostili smo dve ravnateljici srednjih šol in 
eno ravnateljico osnovne šole ter predstavnika Šole za 
ravnatelje. Na srečanju sem predstavila našo šolo, projekte, 
ki jih izvajamo, in goste popeljala tudi po učilnicah, da so 
videli, kako poteka pouk na tako majhni šoli, kot je naša. 
Naša majhnost, ki ima sicer veliko prednosti, pa zame kot 
ravnateljici predstavlja tudi izziv pri vodenju, saj moram 
pri organizaciji dela in uresničevanju ciljev osnovne šole 

Na tradicionalnem Pohodu po nekdanjih šolskih poteh.

Ravnateljice ter predstavnik Šole za ravnatelje na strokovnem srečanju v Osnovni šoli Fokovci.

Pohod je imel tudi dobrodelno noto, saj so udeleženci 
namesto štartnine dali prostovoljne prispevke za šolski 
sklad. Za radodarnost se vsem tudi iskreno zahvaljujem. 
Kljub napornemu dnevu smo ob koncu bili vsi 
zadovoljni, saj smo poskrbeli za zdravje in tudi za krepitev 
medsebojnih prijateljskih odnosov.

Suzana Deutsch, ravnateljica

»krmariti« med različnimi zavodi, ki gostijo naše delavce, 
in tudi tistimi, katerih delavce mi gostimo. Usklajevanje 
in dogovarjanje pa zahteva veliko mero konstruktivizma 
in konsenza. Delo je potekalo v prijetnem vzdušju, gosti 
so bili navdušeni nad uspehi, ki jih dosegamo, in tudi 
nad lokacijo naše šole. Dopoldan je tako minil hitro, čez 
celo leto smo stkali vezi prijateljstva in medsebojnega 
zaupanja.

Suzana Deutsch, ravnateljica
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Evropska vas
Osnovna šola Fokovci vsako leto tudi 
sodeluje na prireditvi Evropska vas.

Prireditev zadnja leta organizira OŠ II 
Murska Sobota skupaj z Mestno občino 
Murska Sobota. Na trgu kulture smo se 
tako 10. maja zbrali učenci in učitelji iz vseh 
pomurskih šol, kjer smo na stojnicah in 
preko glasbe in plesa predstavljali izbrano 
državo – članico Evropske unije. Mi smo 
letos v okviru tehniškega dne raziskovali 
Litvo, za nas precej eksotično in malo 
poznano deželo. Tehniški dan so učenci 
skupaj z učitelji preživeli v delavnicah, 
kjer so ustvarjali različne zanimive izdelke 
za predstavitev na stojnici. Spoznali so 
turistične znamenitosti Litve, izdelali 
obeske za ključe z motivom košarkarske 
žoge, naredili maketo gradu Trakai  in Hriba 
Križev. Spoznali so značilnosti litvanske 
zastave, naučili se nekaj litvanskih besed 
in spekli tipično litvansko sladico. Na sami 
prireditvi pa so se učenke predstavile z 
znano litvansko pesmijo iz Evrovizije. 
Učenci so vedno znova navdušeni nad to 

Prekmurje - Tü san doma
V vrtcu Bogojina sodelujemo v projektu Pomahajmo v svet. Spoznavali smo domači kraj in Slovenijo. 
Vse smo povezali s stoletnico združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom in in ob mednarodnem 
dogodku Noč knjige začeli ustvarjati knjigo v domačem jeziku – v prekmurščini. Po pripovedovanju otrok 
smo zapisali povedano in ob otroških slikah zapisali njihove misli. To je delo naših otrok, ki vsak dan spoznajo 
nekaj novega ali nadgradijo že poznano. 

Strokovne delavke: Marjana Kolar, Blanka Tomašić, Martina Gjerek

PREKMURJE – TÜ SAN DOMA

TAN, GE SUNCE HITRO STANE, NJIVE SO RAVNE, TÜ PA TAN MALO GRABASTE, 
TAN, GE IZ ŠUME ZADIŠI. KAK PTICE ČIVKAJO NA DREVJE, LETIJO PO ZRAKE, 
RADI ODIMO TÜDI MI PO SLOVENIJI OD KOPRA DO LIPICE, POSTOJNE, BLEJDA, 
LJUBLJANE, KOČEVJA, IDEMO POD PECO GLEDAT KRALA MATJAŽA, KAK SPI. V 
VELENJE, MARIBOR, NA PTUJ IN V IŽAKOVCE, GE SE STARI MLIN NA MURE ŠE 
VRTI. TÜ PA TAN NA BREGI KAKŠA IŽA S SLAMO KRITA ŠE STOJI, GE SI PTICA NA 
ROURE GNEJZDO GRADI.
V NAŠE BOGOJINI, KDA ODIMO PO VEJSI, KAKŠEN ŠTRK NA NJIVI STOJI. 

dejavnostjo in vsako leto nestrpno pričakujejo ta dan, namenjen 
raziskovanju in ustvarjanju, obenem pa spoznavanju tujih dežel 
in jezikov.

Suzana Deutsch, ravnateljica

Učenci Osnovne šole Fokovci so letos na prireditvi Evropska vas predstaviti Litvo.
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Upravna meja med Železno in Zalsko županijo je v naši občini potekala 
tako, da so bile vasi Ivanci, Bogojina, Filovci, Bukovnica in Motvarjevci pod 
Zalsko županijo, ostalih 23 naselij pa pod Železno županijo. Meja med 
županijama je potekala med vasmi Ivanci-Tešanovci, Bogojina-Vučja 
Gomila, Motvarjevci-Pordašinci (na zemljevidu mejo označuje črtkana 
črta).

Kulturne drobtinice

Prelomno leto 1919 in naša pokrajina  

Zgodovina je zgodaj (v 9. st.) pokrajino na 
Panonskem obrobju dodelila ogrski vladavini 
in to je periferiji vtisnilo kar nekaj posebnih 
družbenih in gospodarskih značilnosti, po 
katerih se še danes razlikuje od ostalega Pomurja 
in Slovenije. 
V pokrajini obsežnih ravnin in gričevij je l. 1910 živelo 
okrog 73.000 Slovencev v t. i. »Vendski krajini« ali 
tudi »Slovenski okroglini«. Ob letošnjem jubileju, 
100-letnici združitve prekmurskih Slovencev z 
matičnim narodom, bi nekaj teh posebnosti želel 
izpostaviti.
Prva posebnost je značilno panonsko narečje, 
prekmurski jezik s širokimi samoglasniki â, ê, ö in 
ü. Prekmurščina pa se upravičeno smatra tudi kot 
knjižni jezik, saj so v tem jeziku in črkopisu napisane 
prve prekmurske knjige, v narečju pa so izhajale tudi 
verske tiskovine – periodika.
Druga značilnost je izredno razdrobljena zemljiška 
posest. Od Madžarov so naši predniki prevzeli dedno 
pravo, da se mora posest – parcela deliti na toliko 
delov, kolikor je bilo v družini otrok – potomcev. 
Vsak je imel pravico do dela posesti in tako je nastalo 
veliko majhnih parcelic in posledično agrarna 
prenaseljenost. 
Tretja posebnost je množično izseljevanje 
Prekmurcev ali odhajanje na sezonska dela v tujino. 
Najbolj množično je bilo v obdobju od l. 1850 do 
1900. Fevdalna družbena ureditev se je na Ogrskem 
ohranila dalj časa kot v ostalih delih Slovenije. 
Prekmurci so odhajali na delo v Slavonijo, Vojvodino, 
Francijo in celo Severno Ameriko. Malo je znano, 
da je v zahodnem delu Madžarske živelo kar 120 
slovenskih družin in to v 11 naseljih (Šurd, Nemeščo 
– tudi Štefan Küzmič iz Strukovec je umrl v Šurdu 
1779).
Vrnimo se k naslovu prispevka. 11. novembra 1918 je 
bilo konec 1. svetovne vojne in pomembna mirovna 
pogajanja, revolucionarna vrenja ter nastanek 
novega zemljevida Evrope. Razpadli so štirje veliki 
imperiji, pa tudi Avstro-Ogrska, država, pod katero 
smo od leta 1867 spadali tudi Prekmurci. 
Leta 1918 nastane Madžarska ljudska republika kot 
nova država in tedaj nastane dilema, kako rešiti 
vprašanje »vendske krajine« (Komu naj pripada 
Prekmurje, Prekmurci?). To vprašanje je bilo še bolj 
pereče, ko se je 1. decembra 1918 Država Slovencev, 
Hrvatov in Srbov združila s Kraljevino Srbijo in je 
nastala Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev 
(pozneje Jugoslavija). 
Po tem datumu in v letu 1919 ter na osnovi 14 
Wilsonovih točk (pravica narodov do samoodločbe) 
so se politično, narodnostno začeli prebujati tudi 
naši predniki. Bil je poskus agrarne reforme in 
rešitve fevdalnih spon. Ustanavljali so se narodni 
sveti za Štajersko in tudi za Prekmurje. 1. decembra 
je takšen svet pod vodstvom župnika Ivana Baše 

(1875-1931) iz Bogojine predlagal, da se sklene 
sporazum o samoodločbi Slovencev v Prekmurju 
in naj le-ti dobijo upravno, cerkveno, šolsko in 
kulturno avtonomijo znotraj madžarske države. Vsa 
prizadevanja in napori so se nadaljevali s pariško 
mirovno konferenco (začetek 18. januar 1919), ki je 
trajala skoraj eno leto. Slovenska delegacija, ki jo je 
vodil teolog Matija Slavič iz Bučečovec (1877-1958), 
je prvič uradno zahtevala priključitev pokrajine med 
Rabo in Muro k matičnemu narodu. Sledili so burni 
in prelomni dogodki v l. 1919. Na Madžarskem je 
marca nastala »Sovjetska madžarska republika«, pa 
tudi kratkotrajna »Murska republika«, ki je trajala 
od 29. maja do 3. junija 1919. Bili so tudi boji med 
»rdečegardisti« in »belogardisti«, a na srečo brez 
večjega števila žrtev v Prekmurju.
12. avgusta 1919 je antanta dovolila, da Prekmurje 
zasede vojska Kraljevine SHS. 17. avgusta 1919 je bilo 
v Beltincih veliko zborovanje zavednih Prekmurcev 
ter predaja vojaške oblasti civilnemu upravitelju. 
Letos mineva natanko 100 let od tega dogodka, 
državna proslava bo 17. avgusta v Beltincih.

Janez Čarni, predmetni učitelj zgodovine
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Mirsad Begić: Spomenik ob 100. 
obletnici priključitve Prekmurja in 
združitve prekmurskih Slovencev z 
matičnim narodom

Mirsad Begić (1953, Glamoč, Bosna) je kiparstvo 
študiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani 
(profesorji: Zdenko Kalin, Slavko Tihec, Drago Tršar), 
kjer je leta 1979 diplomiral. Leta 1986 je pri kiparju 
Dragu Tršarju končal specialko. Med študijem se je 
redno izpopolnjeval v Zagrebu. Leta 1982 se je študi-
jsko izpopolnjeval na St. Martin’s Shool of Art v Lon-
donu, kjer je pod uradnim vodstvom Anthonyja Cara 
sodeloval z Timom Scottom, Davidom Annesleyem, 
Michaelom Boulsom in Phillipom Kingom. Med 
študijem in pozneje je potoval še po Italiji, Franci-
ji, Češki, Poljski, Avstriji, Madžarski, Irski in Škotski, 
kjer se je seznanjal s keltsko kulturo. Leta 1986 je v 
Sao Paolu izdelal kip za stalno zbirko. Mirsad Begić 
ustvarja v glini, mavcu, keramiki, bronu in različnih 
netipičnih materialih, od voska do vrvi. Razstavljal 
je na številnih samostojnih in skupinskih razstavah 
doma in v tujini. Njegova dela so zastopana v števil-
nih javnih in zasebnih zbirkah.
 
Umetnikov opis spomenika

Spomenik ob 100. obletnici priključitve Prekmurja in 
združitve prekmurskih Slovencev z matičnim naro-
dom naj ne bo le kiparsko obeležje, temveč spome-
nik velikemu zgodovinskemu dogodku, pomemb-
nem za slovenski narod in Slovenijo.
Ideja spomenika temelji na klasični tradiciji mod-
ernega figuralnega kiparstva. Ob svoji življenjski vi-
talnosti je ideja spomenika tudi psihološko poglo-
bljena, celotna kompozicija pa je skozi ikonografijo 
narativna.
Zasnova spomenika izhaja iz preučevanja zgodovine 
Prekmurja, njegove duhovne dediščine, njegovih za-
vednih in trdnih prebivalcev ter njihovih najpomem-
bnejših predstavnikov. V kiparski poetiki se to izraža 
v epski formi in z jasnim sporočilom univerzalne sim-
bolike.
Nosilni element kompozicije je velik granitni blok 
v obliki naravno odlomljenega kvadra. Približne di-
menzije nosilnega elementa so: 1,70 metra višina, 
2,00 metra širina in 6,00 metrov dolžine. Granit-
ni blok je vpet v zemeljsko prst, na njegovi zgornji 
površini pa je umeščena kompozicija petih portre-
tov prekmurskih narodnih buditeljev. Portreti so v 
nadnaravni velikosti in uliti v bron. Poseben pomen 
dajeta spomeniku dve bronasti drevesni veji, ki se 
diagonalno pneta ob obeh daljših stranicah granit-
nega bloka ter na takšen način povezujeta portrete 
narodnih buditeljev s prekmursko zemljo. Veji izvira-

ta iz dveh, pretežno vkopanih amfor, ki sta postavlje-
ni ob vznožje granitnega bloka.
Celotna simbolika in pomen spomenika izhajata iz 
prepleta mehkobe prekmurske zemlje in trdnosti 
granita ter odločnosti upodobljencev, ki jih simbolne 
rastlinske žile napajajo in povezujejo v kompozicijs-
ko celoto. Spomenik hkrati izraža tudi dostojanstvo 
Prekmurja in spoštovanje do njegove zgodovine.
Spomenik je prispodoba lebdenja med nebom in 
zemljo. Je prispodoba sanj, ki se hkrati spreminjajo 
in razblinjajo.

Mirsad Begić, Osnutek spomenika ob 100. obletnici priključitve Prekmurja 
in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, (detajl, Portret 
Jožefa Klekla starejšega), 2019, mešana tehnika.

Mirsad Begić, Osnutek spomenika ob 100. obletnici priključitve Prekmurja 
in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, 2019, mešana 
tehnika.
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LUDVIK OLAS (1930–2002)
Letos jeseni bo minilo 20 let, kar je ob 3. prazniku Občine Moravske Toplice prof. Ludvik Olas dobil 
naziv častnega občana. Tako čast sta pred njim doživela le še Jožef Kuhar iz Moravskih Toplic (1997, 
ob 1. občinskem prazniku) in škof dr. Jožef Smej iz Bogojine (1998, ob 2.).

Rodil se je leta 1930 v Sebeborcih. 
Osnovno šolo je končal v Pucon-
cih, gimnazijo pa v Murski Soboti. 
1960 je diplomiral na Naravoslovni 
fakulteti ljubljanske univerze. Kot 
srednješolski učitelj oz. dipl. geograf 
je najprej poučeval na osnovni šoli 
v Puconcih in na dveh srednjih – v 
Rakičanu ter Murski Soboti. Nato je 
bil štiri leta v službi na Zavodu za 
ekonomiko in urbanizem Murska 
Sobota, v letih med 1974 in 1975 
pa ravnatelj Pokrajinske in študijske 
knjižnice v Murski Soboti. Tako kot 
so se ravnatelji Študijske knjižnice 
Murska Sobota že pred njim (npr. 
Nikica Brumen /1929 - 2001/ in Šte-
fan Sedonja /1926 - 2012/ ter PiŠK Murska Sobota za 
njim (Bela Sever/1936 - 2004/) trudili, da  bi »pripel-
jali« v soboško knjižnico bibliobus, je tudi on vložil 
veliko napora v to, da bi Prekmurje dobilo potujo-
čo knjižnico. A to nalogo je šele sredi 90. let uspelo 
uresničiti enemu od njegovih naslednikov – prof. J. 
Vugrincu. V letu 1975 je zapustil Mursko Soboto in 
se preselil v Maribor, kjer je nastopil službo preda-
vatelja predmeta metodika geografije na Pedagoški 
akademiji (PA). Umrl je sorazmerno mlad, 2002. leta v 
Mariboru. Pokopan je na pokopališču v Sebeborcih.  
Poleg predavateljskega dela na PA Univerze Maribor 
je veliko objavljal v strokovnem časopisju. Največ 
člankov in razprav je napisal o socialno-geograf-
skem razvoju Prekmurja in Porabja, čeprav so bile 
predmet njegovega znanstvenega zanimanja tudi 
nekatere druge pokrajine (največ na Štajerskem) in 
širše – v Sloveniji. Objavljal jih je v Geografskem vest-
niku, Geografskem obzorniku, Časopisu za zgodovino 
in narodopisje (ČZN), Zgodovinskem časopisu itd.; 
celo za pokrajinski časnik Vestnik je prispeval inter-
vju in poljudne člančiče. Objave pa je priobčeval 
še v različnih zbornikih s simpozijev, v znanstvenih 
monografijah raznih inštitutov in drugje. Njegova 
monografska dela pa so predvsem s področja šolst-
va – sestavljal je delovne zvezke in učbenike za os-
novne šole (najbolj znan je učbenik Zemljepis za 7. 
razred osnovne šole, ki je izšel v več natisih, njegov 
soavtor pa je bil Franc Marič).
Pri Olasovih »prekmurskih témah« so zanimivi član-
ki o migracijah Prekmurcev (npr. Vpliv migracij na 
socialni in prostorski razvoj Prekmurja. Geografski 
simpozij o severovzhodni Sloveniji. Maribor1972. Geo-
graphica Slovenica 2.  Maribor: Obzorja1973, 52-62,  

Migracije kmečkega prebivalstva 
po prvi svetovni vojni v Prekmur-
ju. Kmet in kmetijstvo v panonskem 
prostoru po prvi svetovni vojni do 
svetovne gospodarske krize. Mari-
bor: Univerza, 1981, 182-198 idr.), 
o izseljenstvu (npr. Izseljevanje iz 
Prekmurja. Zgodovinski časopis (Lju-
bljana) 44 (1990) 4, 589-594 idr.) in 
sploh o posameznih predelih naše 
pokrajine (npr. Prekmurska ravni-
na, Lendavske gorice, Goričko idr.). 
Za Krajevni leksikon Slovenije je pri-
pravil gesla za 18 goričkih vasi, kar 
17 jih danes spada v našo občino, 
za  Enciklopedijo Slovenije (ES) pa za 
7 prekmurskih krajev in za Gornji 

Senik v Porabju. Porabje na Madžarskem ga je, znan-
stvenika – poleg Prekmurja – še posebej privlačeva-
lo.  Zapisi o njem so polni Olasovega znanja in 
ljubezni do te pokrajine (npr. v: Slovensko Porabje. 
Geografski obzornik (Ljubljana)  20 (1973) 3-4, 15-21,  
Socialnogeografska analiza slovenskega Porabja na 
Madžarskem. Geografski vestnik (Ljubljana), 33 (1986), 
št. 2-3, 75-85. (Soavtor), Demografske razmere v Po-
rabju. Geografija v šoli, 1 (1991), 1. 29-31 idr.). Tudi za ES 
je napisal geslo o porabskih Slovencih. Itd.    
V slovensko znanost je prispeval nad sto bibliograf-
skih enot. O njem in njegovem delu pa so pisali 
Olasovi strokovni kolegi in prijatelji: Božidar Kert 
(1928), Borut Belec (1931), Mirko Pak (1936) in dru-
gi. (Gl. bibliografijo Ludvika Olasa, ki jo je pripravil 
mag. Franc Kuzmič /1952-2018/, na spletnih straneh 
Pomurskega muzeja M. Sobota). 
Prof. Ludvika Olasa, univ. dipl. geografa, višjega 
predavatelja predmeta metodika geografije na PA 
v Mariboru smo se bili dolžni spomniti v našem 
občinskem glasilu Lipnica ne le zaradi na začetku 
omenjene obletnice, temveč tudi zategadelj, ker bo 
že prihodnje leto (16. julija 2020) minilo 90 let od 
njegovega rojstva. Dolžni smo se pokloniti njegov-
emu delu in njemu, po izvoru našemu (so)občanu, 
odličnemu strokovnjaku in plemenitemu človeku. 
Pokloniti z upanjem, da bi nas bilo takih in podobnih 
ljudi, kakršen je bil on, več. Več v naši občini, v naši 
pokrajini in širše, v državi.   

Jože Vugrinec
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Prvenstvo moških upokojenskih ekip Pomurja

Kegljanje s kroglo na vrvici v Nemčavcih: Popoln uspeh naših upokojenskih ekip 

Turnir veteranov za pokal
Občine Moravske Toplic 

Pokalno prvenstvo Občine Moravske Toplice 

Naši kegljači med treningom.

Finalni ekipi.

Najboljši na turnirju.

podrtih kegljev), Ana Gomboc je bila s 104 podrtimi keglji 
četrta.

Ludvik Sočič, predsednik DU Moravske Toplice

Na kegljiščih športnega parka Nemčavci je v petek, 3. 
maja, potekal turnir ženskih in moških ekip društev 
upokojencev v kegljanju s kroglo na vrvici za pokal 
KS Nemčavci. 
Udeležilo se ga je po 9 moških in ženskih ekip. Za izjemni 
dosežek lahko štejemo rezultat obeh ekip DU Moravske 
Toplice, saj je moška ekipa v sestavi Štefan Vučkič, Avgust 
Hidič, Štefan Sambt, Franc Vučkič in Franc Cör dosegla 
najboljši rezultat in zmagala s 441 podrtimi keglji pred 
DU Mačkovci (426) in DU Murska Sobota (418). Med tek-
movalci je naš tekmovalec Franc Cör zasedel drugo mes-
to s 120 podrtimi keglji, Avgust Hidič je bil četrti s 118 
podrtimi keglji.
Ženska ekipa DU Moravske Toplice (Marta Stepanovič, 
Greta Bauman, Erika Sočič, Martina Lihtenvalner in Ana 
Gomboc) je v močni konkurenci zasedla odlično tretje 
mesto s 394 podrtimi keglji. Zmagala je ekipa DU Bodon-
ci-Brezovci-Zenkovci (407 podrtih kegljev), druga je bila 
ekipa DU Murska Sobota (401). Med posameznicami je 
dosegla najboljši rezultat Erika Sočič iz naše ekipe (114 

8. junija je v Moravskih Toplicah potekal turnir veter-
anov za pokal Občine Moravske Toplice.

Prvo mesto je zasedla ekipa Mlajtincev, drugo ekipa Mot-
varjevcev in tretje ekipa Sebeborcev. Najboljši strelec je 
bil Željko Katanič iz Mlajtincev, najboljši vratar pa Atila 
Horvat iz Motvarjevcev.

Uredništvo

Občinska športna zveza M.Toplice je organizirala v 
nedeljo, 9. junija, v Prosenjakovcih pokalno prven-
stvo Občine M. Toplice. Turnirja se je udeležilo 9 ekip 
klubov malega nogometa iz Občine M. Toplice.
Razvrstitev:
1. KMN Filovci • 2. KMN Tešanovci •  3. KMN Ivanci
Najboljši strelec: Goran Žganjar KMN Tešanovci
Najboljši golman: Filip Lenarčič KMN Filovci
Podelili smo tudi pokal za osvojeno ligo OŠZ M. Toplice za 
leto 2018/19, to je ekipa  KMN Mlajtinci, najboljši strelec 
prvenstva je bil s 40 zadetki Jože Dravec iz KMN Noršinci.

Branko Recek

Društvo upokojencev Moravske Toplice je v klubskih 
prostorih v vaško-gasilskem domu v Tešanovcih iz-
vedlo pokrajinsko prvenstvo moških upokojenskih 
ekip PPZDU Murska Sobota v pikadu. 
Nastopilo je osem ekip društev upokojencev iz Pomurja. 
Tudi tokrat je zmagala ekipa DU Lendava (2.528 zadetkov) 
in si s tem pridobila pravico do sodelovanja na državnem 

prvenstvu upokojenskih ekip. Drugo mesto so zasedli 
člani DU Krog-Satahovci (2.364 zadetkov) in tretje ekipa 
DU Bodonci-Brezovci-Zenkovci (2.297 zadetkov).
Med posamezniki je s precejšnjo prednostjo zmagal An-
ton Lebar (DU Lendava, 757 zadetkov) pred Antonom 
Titanom (DU Krog-Satahovci, 698 zadetkov) in Janijem 
Korenom (DU Radenci, 637 zadetkov).

Ludvik Sočič, predsednik DU Moravske Toplice
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TIC-ova stran

Vabljeni na Poletne sobotne večere v Moravskih Toplicah
TIC Moravske Toplice prisrčno vabi občane in druge, da se nam pridružite na poletnih sobotnih večerih v juliju in 
avgustu v središču Moravskih Toplic, kjer se na zelenici pri Mercatorju ob sobotah od 19.30 ure naprej obeta raznovrstno 
dogajanje za vse generacije.  
 
PROGRAM:

13. 7. 2019, od 19.30, v središču  Moravskih Toplic 
Večer s tamburaši in folkloristi (Hrvatsko kulturno društvo 
Pomurje)
Rock večer in povratek v 60-ta (Modre zvezde)  

20. 7. 2019, od 19.30, v središču  Moravskih Toplic 
Romski večer s folkloristi in ansamblom (FS Romani Jilo in 
Mlada Langa) 

27. 7. 2019, od 19.30, v središču Moravskih Toplic  
Jazz, swing, dixieland večer (Take Nine Orchestra, Zdenek Bily)
Vragolije za otroke (Čarodej Luka) 
Retro fotoprikolica (Brezplačna degistacija sladoleda Planica)  

3. 8. 2019, 19.30, v središču Moravskih Toplic  
Tamburaški večer (Tamburaši KUD Beltinci)
Akustični pop koncert (Sara Lamprečnik)  

10. 8. 2019, 19.30, v središču Moravskih Toplic  
Večer zabavne in narodne glasbe (Aansambel Aktual)
Vragolije za otroke (Čarodej Luka) 

17. 8.–18. 8. 2019 2019, v središču Moravskih Toplic
17. 8. 2019 od 18.00 ure naprej – kulinarično- etno –animacijski dogodek za odrasle in otroke
18. 8. 2019 od 9.00 do 11.00 ure – animacija za otroke
PRAVLJIČNI FESTIVAL BUČ 
Festival temelji na tematiki pravljičnega parka s spremljajočim programom za otroke. V okviru festivala bodo 
predstavljene kulinarične dobrote iz buč, ki se bodo pripravljale na samem dogodku (kuhanje v kotlih). Predstavitev 
predelovalcev buč, rokodelcev in drugih ponudnikov na turistični tržnici. Ob izvedbi festivala bodo tudi ustvarjalne in 
animacijske delavnice za otroke. Dogodek bo popestren s kulturnim etno programom.
Aktivnost se izvaja v okviru projekta TELE-KA-LAND v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska 
2014–2020.

24. 8. 2019, od 19.30, v središču Moravskih Toplic  
Folklorni večer (FOLKLORNA SKUPINA BOGOJINA) 
Večer zabavne in narodne glasbe (ANSAMBEL BEKŠ) 

31. 8. 2019, od 19.30, v središču Moravskih Toplic  
Folklorni večer (FOLKLORNA SKUPINA KTD MALE RIJTAR TEŠANOVCI) 
Večer jazz, klasične in zabavne glasbe  (HARMONIKARJA ANDREJ KOS IN NIKOLAJ ZVER)

Spremljevalni dogodek Poletnih sobotnih večerov bo Poletna turistična tržnica, ki bo v juliju in avgustu med četrtki in 
nedeljami od 18. ure naprej.  

Organizator in informacije: TIC Moravske Toplice, www.moravske-toplice.com

ZELENE NOVICE
UTRINKI: Zeleni dan slovenskega turizma – podelitev znak Slovenia Green Občini Moravske Toplice
Zeleni dan slovenskega turizma je v organizaciji Slovenske turistične organizacije potekal 22. maja 2019 v Rogaški 
Slatini, na dan, ko obeležujemo mednarodni dan biotske raznovrstnosti. V okviru osrednjega slovenskega trajnostne-
ga dogodka so novim nosilcem podelili znake Slovenia Green, med katere se z bronastim znakom uvršča tudi 
Občina Moravske Toplice.
Na letošnjem dogodku so trajnostni znak podelili 24 novim imetnikom znaka Slovenia Green, od tega 11 destinacijam, 
12 nastanitvenim ponudnikom in enemu parku. 
Udeleženci dogodka so podpisali t. i. »Vodno zavezo«, s katero so izrazili spoštovanje do vode, še posebej pitne vode. 
Zahvaljujemo se Zeleni ekipi in vsem sodelujočim v postopku pridobivanja znaka.
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Po poteh odličnosti

Okrepčevalnica pri Martinu iz 
Sela letos praznuje 10. obletnico 
delovanja
 
26. decembra letos bo okrepčevalnica, ki se nahaja le 
malo stran od občinskega kulturnega bisera – selan-
ske rotunde, praznovala 10. obletnico delovanja. V 
prijetnem domačem ambientu smo se med drugim o 
slabih in dobrih plateh dela v gostinstvu pogovarjali 
z Marijo in Oskarjem Makarijem.

Oskarja Makarija smo najprej povprašali, kaj je sploh botro-
valo temu, da so odprli okrepčevalnico: »Do leta 1937 je na 
tem mestu bila gostilna, imel jo je moj pradedek. Oba sino-
va sta končala gostinsko šolo, v kmetijstvu nismo več videli 
prihodnosti, zato smo na tem mestu naredili objekt, in ko je 
žena ostala brez službe, smo odprli gostilno.« 

V gostilni, kjer delajo samo domači, so znani po tem, da 
imajo lasten domači narezek. Tako imajo doma registrirano 
dopolnilno dejavnost, v okviru katere delajo samo za potre-
be gostilne. Delajo suhe salame in šunko in to brez kakršni-
hkoli dodatkov. Uporabijo samo sol, sladkor, poper in česen. 
Njihovi mesni izdelki ne vsebujejo fosfatov in nitratov, saj 
delajo na način, kot so delali nekoč. Njihove salame zorijo 
4–5 mesecev, šunka še kak mesec več. Pečejo tudi svoj kruh 
ter vlagajo doma pridelano zelenjavo. Ob tej njihovi poseb-
nosti ponujajo še gibanice in pice. Tudi pice so pri njih ne-
kaj posebnega, saj jih pripravljajo po sicilijanskem receptu, 
ki jim ga je pred leti prinesel sorodnik. Prav tako je lokalno 
vino, ki ga ponujajo v okrepčevalnici.

Zanima nas tudi, kaj so dobre in slabe plati gostinstva. Mar-
ija takoj pove, da je dobra plat dela v njihovi okrepčevalnici 
vsekakor ta, da spoznaš ogromno ljudi z vsega sveta, ki se 
pri njih ustavijo, ko gredo v rotundo. Ob tem oba poudarita, 
da bi si tako bližnji gostinci kot drugi turistični ponudniki v 
okolici zelo želeli, da je ogled rotunde turistom dostopen 
vse dni v letu. Letos, ko je bila mila zima, je namreč turistov, 
ki so si želeli ogledati edinstven zgodovinski in kulturni ob-
jekt, bilo še več. Med drugim se je pri njih oglasila tudi japon-
ska veleposlanica. Na žalost so jim morali v okrepčevalnici 
povedati, da ogled rotunde ni možen, in Oskar nam pove, 
da turisti žal ne razumejo, zakaj je tako. Drugače pa zakon-
ca kot zelo negativno stran za vse gostince vidita nešteto 
birokracije in mladim svetujeta, naj zelo premislijo, preden 
se odločijo odpreti gostinski objekt. Ob tem Marija pove, 
da moraš biti pripravljen na ogromno odpovedovanja in da 
je to pravzaprav 24-urna služba. Prijetna, saj si v njihovem 
primeru ves čas v stiku z ljudmi z različnimi zgodbami z 
vseh kotičkov sveta, vendar na koncu dneva še vedno na-
porna, zato jo moraš opravljati z vsem srcem in predanostjo.

Janja Adanič Vratarič

V Okrepčevalnici pri Martinu prisegajo na domače.

Notranjost okrepčevalnice.

Okrepčevalnica se nahaja v neposredni bližini občinskega sakralnega 
bisera.
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Nagradna križanka

NAGRADNA KRIŽANKA: Okrepčevalnica pri Martinu  
Okrepčevalnica pri Martinu trem nagrajencem podarja eno izmed naslednjih 
nagrad: domači narezek za dve osebi, družinska pica, pica klasik.

Vljudno naprošamo, da nam na dopisnici pošljete GESLO križanke, vaše IME in PRIIMEK 
ter NASLOV do 5. avgusta 2019 na naslov: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 
9226 Moravske Toplice, s pripisom Nagradna križanka 164. 
Prijetno reševanje vam želimo!

PRAVILNO GESLO NAGRADNE KRIŽANKE 163. ŠTEVILKE GLASILA LIPNICA: GLOBINSKO ČIŠČENJE. 
Med prispelimi pravilnimi rešitvami smo izžrebali naslednje nagrajence, ki prejmejo nagrade čistilnega servisa: 
Erika Henzel, Noršinci 53, 9221 Martjanci; Jožefa Kandal, Vučja Gomila 22, 9208 Fokovci; Aleksandra Gomboc, Filovci 5a, 
9222 Bogojina. Vsem nagrajencem iskreno čestitamo!
Za prevzem nagrade pokličite 040 226 103 (direktor Čistilnega servisa Lipko Sašo Ošlaj). 



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

PRIREDITEV DATUM IN KRAJ OPIS PRIREDITVE INFORMACIJE

junij 2019
2. Gasilske igre 29. 6. 2019, 13.00, Športni center Tešanovci Družabne in zabavne gasilske igre z veselico. (DUO Nostalgija.) PGD Tešanovci

Geza Grabar, 041 343 513 

Poletna turistična tržnica od 20. 6. do 31. 8. 2019, od 18. ure naprej v središču 
Moravskih Toplic

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

julij 2019
Lovski tabor 5. 7. – 7. 7. 2019, Lovski dom Prosenjakovci Lovski tabor za osnovnošolce pod 6. do 8. razreda. Namen tabora je spoznavanje narave in 

živalstva v naravi. Ludvik Rituper, 041 671 038

24. Vaške igre Občine Moravske 
Toplice 6. 7. 2019, 12.00, ŠRC Filovci  Vsakoletne vaške igre med krajevnimi skupnostmi iz občine Moravske Toplice.  So igre med 

krajevnimi skupnostmi, kjer je poleg tekmovalnega duha prisoten tudi pridih zabave in smeha. 
Občina Moravske Toplice
02 538 15 12, majda.lipic@moravske-topice.com

Proščenje v Selu - buča pri rotundi 7. 7. 2019, 10.00, Selo, rotunda Vsakoletno proščenje z mašo. Župnija Kančevci, p. Jurij ŠTRAVS, 031 545 108

25. Kolesarski maraton po Občini 
Moravske Toplice 7. 7. 2019, prijave od 8.00, start ob 10.00, M. Toplice 

Dolžina prog: 10 km družinska, 22 km, 48 km. Štartnina v znesku 10 EUR (člani, članice), 8 
EUR (upokojenci, društva – najmanj 5 članov), 6 EUR (dijaki, občani občine Moravske Toplice). 
V startnino je vključena malica in majica organizatorja ter kopanje po polovični ceni v Termah 
3000. 

Občinska športna zveza Moravske Toplice
Branko Recek
041 389 905

Likovna kolonija 7. 7. 2019, Bogojina Likovna kolonija društva Likos z letošnjo temo »Bogojina pred 100 leti«.
Kolonija se uvršča v sklop prireditev Košičevi dnevi kulture. 

TD Bogojina 
Jože Puhan, 031 703 605

Hokejski kamp 8. 7. -  12. 7. 2019, 8.00- 16.00, Moravske Toplice Spoznavanje osnov hokeja na travi in druženje otrok. Hokejski klub Moravske Toplice
www.hkm-toplice.si, 041/610-745 J.Č.

Literarni dogodek Rotundafest 13. 7. 2019, 17.00, v romanski rotundi v Selu Predstavitev natisnjenega zbornika literarnih del z natečaja Romanska rotunda v besedi ter 
pogovor z domačo pisateljico Olgo Gutman (Podeželski zdravnik). 

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

Poletni sobotni večeri v Moravskih 
Toplicah 13. 7. 2019, 19. 30, v središču  Moravskih Toplic Tamburaši & folkloristi (HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO POMURJE). 

Rock koncert in povratek v 60-ta (MODRE ZVEZDE).  
TIC Moravske Toplice 
www.moravske-toplice.com, 02 538 15 20

Pohod na proščenje v Kančevce 14. 7. 2019, 7.00, start pri vrtcu Bogojina Pohod na proščenje na relaciji Bogojina-Kančevci. Malica iz nahrbtnika. TD Bogojina, Janez Vogrin, 031 843 686 

Proščenje v Kančevcih 14. 7. 2019, maša ob 10. uri v cerkvi sv. Benedikta (pri 
Bedenik) v Kančevcih.

Po sveti maši bo pod lipami pri domu duhovnosti  Akademija na čast stoletnici priključitve 
prekmurskih Slovencev matičnemu narodu. Slavnostni govorec bo Jože Vugrinec. Na koncu 
sledi pogostitev.

Župnija Kančevci
p. Jurij ŠTRAVS
031 545 108

Prireditev ob 90. obletnici PGD 
Bogojina 20. 7. 2019, Bogojina – ŠRC Svečanost ob okrogli obletnici delovanja, častni mimohod gasilcev, zaključna zabava Z Ansamb-

lom Zreška pomlad. Zabavni del od 18. ure naprej.
PGD Bogojina
Blaž Benkovič, 041 302 286

Poletni sobotni večeri v Moravskih 
Toplicah 20. 7. 2019, 19.30, v središču  Moravskih Toplic Romski večer s folklorno skupino Romano Jilo in glasbeno skupino Mlada Langa. TIC Moravske Toplice 

www.moravske-toplice.com, 02 538 15 20

Tekmovanje v streljanju na glinaste 
golobe (leteče tarče)  z lovskim 
piknikom 

21. 7. 2019, 9.00, Lovski dom Prosenjakovci Vsakoletno tekmovanje v streljanju na glinaste golobe. Ludvik Rituper
041 671 038

Poletni sobotni večeri v Moravskih 
Toplicah 27. 7. 2019, 19.30, v središču Moravskih Toplic Jazz, swing, dixieland glasbeni večer (Take Nine Orcestra Zdenek Bily).

Animacija za otroke (Čarodej Luka) in fotoprikolica z brezplačno degustacijo sladoleda Planica. 
TIC Moravske Toplice 
www.moravske-toplice.com, 02 538 15 20

avgust 2019
Poletna turistična tržnica Ves avgust, med četrtki in nedeljami, od 18. ure naprej v 

središču Moravskih Toplic 
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

Poletni sobotni večeri v Moravskih 
Toplicah 3. 8. 2019, 20.00, v središču Moravskih Toplic Tamburaški večer s tamburaši  KUD Beltinci ter akustični pop koncert (SARA LAMPREČNIK). TIC Moravske Toplice 

www.moravske-toplice.com, 02 538 15 20

Postavljanje klopotca  z medgeneraci-
jskim druženjem 10. 8. 2019, Martjanci Tradicionalna etnološka prireditev. TD Martin Martjanci, Irena Nemeš, 041 747 484

Poletni sobotni večeri v Moravskih 
Toplicah 10. 8. 2019, 19.30, v središču Moravskih Toplic Večer zabavne glasbe (Ansambel Aktual) in animacije za otroke (Čarodej Luka). TIC Moravske Toplice 

www.moravske-toplice.com, 02 538 15 20

Postavitev klopotca 11. 8. 2019, 13.00, Prosenjakovci Vsakoletna postavitev klopotca v Prosenjakovcih. KDT Ady Endre Prosenjakovci 
Ladislav Vöroöš, 051 358 675

Postavitev klopotca 11. 8. 2019, 14.00, Filovci (Dolina miru) Dogodek namenjen ohranitvi etnološke dediščine postavitve klopotca. VSD Filovci, Alojz Berden, 041 733 946

Postavitev klopotca v »Tešanovskem 
trikotniku« 17. 8. 2019, 15.00, Tešanovci, v začetku vasi – pri čigi  Kulturni program in turistična kulinarična ponudba: domače pecivo, pajani krüj, lalofka, pečeni 

krumpči. KTD Tešanovci Male Rijtar, Franc Vitez, 041 423 321

Pravljični festival buč  
Aktivnost se izvaja v okviru projekta 
TELE-KA-LAND v okviru Programa 
sodelovanja Interreg V-A Sloveni-
ja-Madžarska 2014-2020.

17.-18. 8 2019 v Moravskih Toplicah 
17. 8. 2019 od 18.00 ure naprej – kulinarično- etno –ani-
macijski dogodek za odrasle in otroke
18. 8. 2019 od 9.00 do 11.00 ure – animacija za otroke

Festival temelji na tematiki pravljičnega parka s spremljajočim programom za otroke. V okviru 
festivala bodo predstavljene kulinarične dobrote iz buč, ki se bodo pripravljale na samem 
dogodku (kuhanje v kotlih). Predstavitev predelovalcev buč, rokodelcev in drugih ponudnikov 
na turistični tržnici. Ob izvedbi festivala bodo tudi ustvarjalne in animacijske delavnice za otroke. 
Dogodek bo popestren s kulturnim etno programom.

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

Hubertova maša 18. 8. 2019, 11.30,  Lovski dom Bogojina Vsakoletna prireditev z mašo na temo ohranjanja lovskih šeg in običajev.
Lovska družina Bogojina
Ambruž Pušnik, 041 389 199
Zvonko Černi, 041 786 966

Hokejski kamp 19. 8. – 23. 8. 2019 Spoznavanje osnov hokeja na travi in druženje otrok. Hokejski klub Moravske Toplice
www.hkm-toplice.si, 041/610-745 J.Č.

Ročna košnja – košnja na indašnji 
način in vaški dan 24. 8. 2019, 18.00, Bogojina, Boganjski ograček Prikaz košnje trave z ročno koso na »indašnji« način. TD Bogojina, Polde Kočar, 031 234 812

KS Bogojina, Igor Camplin, 041 673 032 

Poletni sobotni večeri v Moravskih 
Toplicah 24. 8. 2019, 19.30, v središču Moravskih Toplic Folklorni večer (Folklorna skupina Bogojina) in zabavna glasba (Ansambel BEKŠ). TIC Moravske Toplice 

www.moravske-toplice.com, 02 538 15 20

Proščenje v Gaju 25. 8. 2019, 10.00, 
Filovci – Gaj Sejem domače obrti, proščenje in dan odprtih vrat zidanic z razstavo umetniških del. Društvo Gaj VTD Filovci

darinka.trantnjek@siol.net, 031 238 989

Postavitev klopotca 25. 8. 2019, 17.00, TK Puhan Bogojina Vsakoletna postavitev klopotca v bogojinskem vinogradu. TD Bogojina, Jože Puhan, 031 703 605

13. Ivanocyjev pohod 31. 8. 2019, 10.00, 
start pred Vaško-gasilskim domom Ivanovci  

Tradicionalen pohod s spoznavanjem kulturnih znamenitosti. Štartnina v znesku za odrasle 7 
EUR in za otroke do 12. leta starosti 4 EUR.

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

Poletni sobotni večeri v Moravskih 
Toplicah 31. 8. 2019, 19.30, v središču Moravskih Toplic Večer jazz, klasične in zabavne glasbe  (HARMONIKARJA ANDREJ KOS IN NIKOLAJ ZVER)

FOLKLORNA SKUPINA KTD MALE RIJTAR TEŠANOVCI 
TIC Moravske Toplice 
www.moravske-toplice.com, 02 538 15 20

ZELENJADARSKI DAN 31. 8.2019, 15.00, 
Ivanci, prenovljena dvorana Skrajšana verzija Zelenjadarskega dne (strokovno predavanje, degustacija jedi iz zelenjave). Društvo Selenca Ivanci, jozica.klar@gmail.com

040 292 585 


