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ČESTITKE OB PRAZNIKU DELA! 

Spoštovani bralci! Za nami sta pestra 
meseca, ki ju je zaznamoval pust, 
prazniki, posvečeni ženskam, in velika 
noč. Izvedli pa smo tudi občinsko 
čistilno akcijo. 

Aprilska Lipnica bo izšla tik pred prvim majem, praznikom vseh delavcev.
Nekaj tednov nazaj sem srečala znanko s fakultete, ki je po dolgoletnem 
študiju diplomirala. Beseda je nanesla na zaposlitev in sveža diplomantka 
mi je ponosno povedala, da bi sicer lahko delala v stričevem podjetju, ki ima 
čistilni servis, ampak da ona že ne bo čistila, saj ima diplomo v roki in to delo 
že ni primerno zanjo. Bo raje počakala na zaposlitev v šoli. „Potem pa se boš 
načakala,” sem si mislila in se po hitrem postopku od nje poslovila.

O takih ljudeh imam sama namreč zelo slabo mnenje. Kot 16-letna gimna-
zijka sem si prvo plačo zaslužila z lovljenjem fazanov. Nisem mislila na to, če 
je to delo „primerno” ali „neprimerno” zame. Če sem iskrena, sem bila precej 
ponosna nase, ko sem držala v rokah svojo prvo plačo. V prejšnjih mesecih 
sem na številnih proslavah in razstavah spoznala veliko naših občanov, ki 
delujejo v korist naše skupnosti prostovoljno in to je za njih povsem samou-
mevno. Poznam na primer gospe Danico in Ireno iz Martjancev, ki sta s srcem 
pri projektu „Zvitorepec” – z vso odgovornostjo sta sprejeli svojo vlogo in to 
popolnoma brez plačila. Poznam in spoznala sem mnogo naših občanov, ki 
delate, da bi sebi in svoji družini zagotovili dostojno življenje. Vem, da vsak 
izmed nas ni v svoji sanjski službi, vendar pa, čeprav se bo mogoče slišalo 
klišejsko, je vsako delo častno (tudi tisto doma, ki ga radi prezremo). Sama 
ne poznam „primernih” ali „neprimernih” delovnih mest. Resnici na ljubo v 
današnjem času le peščica izbranih lahko izbira med več ponudbami za delo. 
Dejstvo je, da moramo biti čedalje bolj iznajdljivi, fleksibilni in si pridobiti ne 
le eno, temveč več spretnosti in veščin. Zato se predvsem mladi moramo 
naučiti, da je pomembno le eno – znati poprijeti za delo. Najti priložnost 
in jo maksimalno izkoristiti, kot sta to storila zakonca  Passero-Sotošek iz 
Tešanovcev (Več o njuni uspešni poslovni ideji lahko preberete v rubriki „Po 
poteh odličnosti”.). 

Ob prvem maju, prazniku dela, tako čestitam vsem vam, ki vas ni 
strah in sram delati. Konec koncev pa denar, ki ga zaslužimo, povsod 
izgleda enako, kajne? Uživajte v toplih dneh in branju nove številke 
Lipnice!

Janja Adanič Vratarič
odgovorna urednica

Fašenek v Bogojini – številne pustne maske 
so z dobro voljo odgnale zimo in privabile 
pomlad.

Marec je minil v znamenju počastitve ženskih 
praznikov. Foto utrinek je iz tešanovskega 
„Bababala”.

Aprila smo poskrbeli za čisto okolico naših 
domov. Na fotografiji so vaščani Motvarjevcev. 

Udeleženci projekta „Zvitorepec” z lutkami,  
ki so jih sami izdelali.

UVODNIK 

LIPNICA – glasilo Občine Moravske Toplice. Uredništvo: Janja Adanič Vratarič – odgovorna urednica, Sonja Vöröš – urednica prispevkov v madžarskem 
jeziku, mag. Valerija Danč Sabotin – predstavnica MNSS, Anita Čontala – predstavnica občinske uprave; Anja Vučkič in Borut Andrejek – programska so-
delavca. Postavitev in tisk – Tiskarna aiP Praprotnik. 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. Naslovna fotografija: Mladi gasilci z mentorji iz GZ Moravske Toplice (Foto: Geza Grabar).
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ŽUPANOVA BESEDA

SPOŠTOVANI OBČANKE IN OBČANI, DRAGI BRALCI LIPNICE!  

ten postopek, ki bo stal eno milijardo evrov. Če primerjamo 
gradnjo južne železnice od Dunaja do Trsta, ki jo je zgradil 
cesar Franc Jožef v samo petih letih in odprl leta 1905, je 
primerjava še bolj simptomatična. Ocene so, da bi prvi vlaki 
po drugem tiru začeli voziti leta 2025. Sami si ustvarite oceno 
o tem projektu.
V občinski upravi pripravljamo razpisne postopke povezane 
z investicijami v letošnjem letu. Hkrati potekajo prijave na 
različne razpise za evropska sredstva LAS Goričko, čezmejni 
Slovenija-Madžarska in drugi. Žal so to vsebinsko bolj meh-
ki projekti, kjer praktično ni možno graditi nujno potrebne 
komunalne infrastrukture. Več o potrjenih vsebinah bo zna-
nega v naslednjih mesecih. Učenci devetih razredov naših 
osnovnih šol se odločajo o vpisih na srednje šole. Prosim 
starše in učence, da zelo razmislijo o poklicih, ki jih bodo 
izbirali. Tudi pri nas se pojavlja na eni strani pomanjkanje 
določenih poklicev v storitvenih dejavnostih, kot so gradbe-
ništvo, strojništvo, elektrotehnika, gostinstvo in drugi. Ima-
mo pa presežke maturantov in diplomantov družboslovja, 
ki bodo težko našli zaposlitev v izbranem poklicu. Za primer 
navajam dejstvo, da naše komunalno podjetje Čista narava 
že leta išče zidarja, pa ga ne more dobiti. Ne glede na vse 
povedano si mladi izberite pot, kjer mislite, da boste najboljši 
in na kateri boste tudi srečni. V tem začetku leta smo se 
poslovili tudi od mnogih, ki smo jih imeli radi in ki so mnogo 
prispevali k naši skupnosti.  Ena od teh je bila dolgoletna 
poslanka v državnem zboru gospa Mária Poszonec. Zasto-
pala je madžarsko narodno skupnost v Prekmurju in tako 
tudi v naši občini. Mnogi smo jo poznali po njeni vztrajnosti 
v prizadevanjih za boljšo razvitost in življenje v tej naši pok-
rajini. Za vse dobro, kar smo z njo živeli in pridobili, jo bomo 
ohranili v svojem srcu.

Ob prihajajočem prazniku dela želim vsem občankam 
in občanom prijetne praznike in mnogo zadovoljstva v 
vsakem delu, ki ga lahko in zmoremo opravljati. Pred-
vsem delodajalci nagradite svoje zaposlene, če vam 
razmere in zakonodaja to omogočajo. Vsak delavec je 
enkraten in neponovljiv v svoji osebnosti. Srečen in za-
dovoljen delavec prinaša zadovoljstvo tudi delodajal-
cu, če le-ta ima občutek tudi za duhovno in ne samo za 
materialno plat delovnega razmerja.

Pa srečno do prihodnje Lipnice.

župan Alojz Glavač 

Življenje je v teh dneh v 
začetku aprila v polnem 
razmahu. Narava nam 
po hladni zimi ponuja 
razkošje raznobarvnih 

cvetočih rastlin, od sadnega drevja pa do 
dehtečih okrasnih grmov in dreves.  
Vsi, ki živimo na podeželju, urejamo svoje  
vrtove, sadovnjake,vinograde, polja in travnike. 
Prav lepo je videti urejeno in lepo pokrajino v 
vsej svoji spomladanski lepoti. 

V naši občini smo en delček tega prispevali tudi sami. V vseh 
naših krajih smo prvega aprila izvedli že tradicionalno očiš-
čevalno akcijo. Iz gozdov, jarkov, poti in drugih površin smo 
pobrali tone odpadkov, ki jih narava sama dolgo ne bi mogla 
razgraditi. Ob tem me vedno znova preseneti, kako je mo-
goče že naslednji dan po tem čiščenju na istem mestu najti 
odvrženo plastično vrečko, v kateri so prazne pivske ploče-
vinke. Ali se res kdo na vsak način hoče norčevati iz vsega 
skupaj ali dela to namerno? Ne verjamem, da v življenju še 
nič ni slišal o varovanju okolja in čisti naravi. To dvoje je na-
mreč osnovni pogoj za zdravje. Hvaležen sem stotinam naših 
občanov, mladih in starih, ki so tisto soboto prostovoljno in z 
dobro voljo čistili naše okolje. Občina je prispevala za malico, 
vrečke in odvoz, mnogi pa so po končani akciji nadaljevali z 
urejanjem najnujnejšega v svojih krajih ter združili koristno 
s prijetnim ob zaključku.
V naši domovini Sloveniji smo ta vikend bili priča neverjet-
nim kolonam vozil, ki so čakala na prestop meje s Hrvaško. 
Vse to seveda zaradi varnosti in skeniranja dokumentov vsa-
ke osebe, ki prečka mejo. Nekateri so čakali v kolonah več 
kot sedem ur. Prepričan sem, da je možna bolj racionalna 
in logistično učinkovitejša metoda nadzora. Mednarodno 
okolje, v katerem živimo, se hitro spreminja. Izstop Velike 
Britanije iz Evropske unije pomeni za vso Evropo velike 
spremembe. Pojavljajo se ideje o Evropi več hitrosti, kjer bo 
mnogo odvisno od nas samih. Nujno bi se morali tesneje 
povezati v skupino Višegrajskih držav Vzhodne Evrope, ki jo 
tvorijo Poljska, Češka, Slovaška in Madžarska. Z njimi si deli-
mo mnogo zgodovinskih, geografskih in tudi gospodarskih 
skupnih interesov. S tem je povezana tudi gradnja drugega 
tira slovenske železniške proge med Koprom in Divačo. Ne-
razumljivo je, kako je teh 27 km proge lahko takšen zaple-
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19. redno sejo Občinskega sveta Občine 
Moravske Toplice, ki je bila v četrtek,  
23. februarja 2017, je vodil župan Alojz Glavač,  
ki je pozdravil vse prisotne in predlagal dnevni 
red, posredovan z vabilom:

1. Potrditev zapisnika 18. redne seje Občinskega sveta Ob-
čine Moravske Toplice.

2. Predlog Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice 
za leto 2017 in leto 2018 – II. obravnava.

3. Predlog Letnega programa kulture Občine Moravske 
Toplice za leto 2017.

4. Predlog Letnega programa športa Občine Moravske 
Toplice za leto 2017.

5. Predlog Letnega programa ukrepov ohranjanja in spod-
bujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Mora-
vske Toplice v letu 2017.

6. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravil-
nika o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih čistilnih 
naprav v občini Moravske Toplice – skrajšani postopek.

7. Predlog mnenja lokalne skupnosti k preoblikovanju po-
šte Bogojina v pismonoško pošto. 

8. Imenovanje sveta javnega zavoda DOŠ Prosenjakovci. 
9. Pobude, mnenja, vprašanja in odgovori.
10. Razno.

Predlagan dnevni red je bil soglasno sprejet.
Občinski svet je potrdil zapisnik 18. redne seje občinske-
ga sveta skupaj s predlagano dopolnitvijo. 
Občinski svet je sprejel Odlok o proračunu Občine Mo-
ravske Toplice za leto 2017 in 2018 skupaj s prilogami. 
Splošni del Proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2017 
določa prihodke v skupnem znesku 7.987,705,31 EUR in 
odhodke v skupnem znesku 8.901.661,31 EUR; splošni del 
proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2018 pa določa 
prihodke v skupnem znesku 8.864.764,42 EUR in odhodke 
v skupnem znesku 8.930.868,42 EUR.  
Občina Moravske Toplice s sprejetim Letnim progra-
mom kulture Občine Moravske Toplice za sofinanciranje 

IZ OBČINE  

SVETNIKI SPREJELI ODLOK O PRORAČUNU
kulturnih vsebin v letu 2017 predvideva 156.664,00 EUR, za 
izvajanje vsebin letnega programa športa pa z Letnim pro-
gramom športa Občine Moravske Toplice za leto 2017 
predvideva 62.000,00 EUR.
Letni program ukrepov ohranjanja in spodbujanja ra-
zvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravske Toplice 
v letu 2017, sprejet na tej seji, določa dva ukrepa, in sicer 
pomoč za plačilo zavarovalnih premij v višini 9.000,00 EUR in 
podporo ohranjanju oz. povečevanju rodovitnosti tal v višini 
6.000,00 EUR. Občinski svet je sprejel Pravilnik o spremem-
bah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju nakupa 
in vgradnje malih čistilnih naprav v občini Moravske 
Toplice, s katerim se kot upravičenci poleg lastnikov sta-
novanjskih in večstanovanjskih stavb določajo tisti lastniki 
vinskih kleti in zidanic, ki imajo stalno prebivališče na naslovu 
vgradnje male čistilne naprave. 
Pošta Slovenije se je glede na to, da občani v pošti Bogojina 
opravljajo izjemno majhno število poštnih in drugih storitev 
in v naselju ni ustreznega poslovnega subjekta, ki bi prevzel 
v upravljanje pogodbeno pošto, odločila uvesti pismonoško 
pošto. Lokalna skupnost mora skladno z določbami Splo-
šnega akta o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve 
podati pisno mnenje k predlogu Pošte Slovenije o ukinit-
vi redne kontaktne točke in preoblikovanju v pismonoško 
pošto kot novemu načinu zagotavljanja poštnih in drugih 
storitev na območju te pošte. Občinski svet Občine Mora-
vske Toplice je ob upoštevanju mnenja sveta KS Bogojina 
podal negativno mnenje k predlogu Pošte Slovenije o 
ukinitvi redne kontaktne točke in preoblikovanju pošte 
Bogojina v pismonoško pošto.
Občinski svet je kot predstavnika ustanovitelja Občine Mo-
ravske Toplice v svet javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda DOŠ Prosenjakovci imenoval Bojana Šušleka iz 
Pordašincev in Vilmosa Lipaia iz Motvarjevcev. Pri točki po-
bude, mnenja, vprašanja in odgovori so člani občinskega 
sveta večino časa namenili postopku sprejema občinskega 
prostorskega načrta in sanaciji ogrevanja osnovnih šol v 
občini. 

Občinska uprava

Občinski svet je podal negativno mnenje o preoblikovanju pošte Bogoji-
na v pismonoško pošto (Foto: Eva Bukovec).
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Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice na podlagi drugega odstavka 3. člena Pravilnika o so-
financiranju nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 108/2011, 109/2012 in 
11/2017) objavlja

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

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

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

- stanovanjskih ali večstanovanjskih stavb,
- vinskih kleti ali zidanic, ki imajo stalno prebivališče na naslovu vgradnje male čistilne naprave. 
Sofinanciranje je upravičeno na tistih območjih občine, kjer ni možnosti priključitve na javno kanalizacijsko omrežje 
ter na tem območju skladno z občinskim programom odvajanja in čiščenja komunalne, odpadne in padavinske vode 
ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja.

2. Čistilna naprava mora zadostiti naslednjim pogojem:
- čistilna naprava mora biti vgrajena (od vključno 01. 01. 2010 dalje) in v funkciji obratovanja,
- čistilna naprava mora imeti izdelano poročilo o pregledu male čistilne naprave, iz katere mora biti razvidno, da je 

obratovanje male čistilne naprave v skladu z določbami Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih 
komunalnih čistilnih naprav,

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

3. Območja, na katerih je možno sofinanciranje, so: 
- naselja: Andrejci, Bukovnica, Čikečka vas, Fokovci, Ivanjševci, Ivanovci, Kančevci, Krnci, Lončarovci, Ratkovci, Selo, 

Središče, Suhi Vrh, Vučja Gomila ter 
- deli naselij: Bogojina, Filovci, Martjanci, Moravske Toplice in Sebeborci, v katerih priključitev na kanalizacijsko omrežje 

ni možna. Kandidatom, ki nameravajo graditi male čistilne naprave na omenjenih območjih, predlagamo, da v občinski 
upravi zaprosijo za pisno informacijo o možnosti priključitve na kanalizacijsko omrežje. 

4. Višina sofinanciranja čistilne naprave za posamezno stanovanjsko hišo znaša 1.500,00 EUR, vendar največ do 50 % 
investicijske vrednosti čistilne naprave z DDV; za večstanovanjsko hišo oz. za povezovanje več stanovanjskih hiš na 
eno čistilno napravo pa 1.500,00 EUR po stanovanjski enoti oz. stanovanjski hiši, vendar največ do 50 % investicijske 
vrednosti čistilne naprave z DDV. 

III. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
Sredstva za sofinanciranje so zagotovljena v proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2017, pod proračunsko postavko 
052,02,11 Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav, v višini 22.240,00 EUR. 
Sredstva se dodeljujejo upravičencem po vrstnem redu prispelih popolnih vlog do porabe proračunskih sredstev tekočega 
leta za ta namen.
Upravičenci, ki so podali popolne vloge v tekočem letu in zaradi porabe sredstev niso sklenili pogodbe o sofinanciranju, 
imajo ob ponovni prijavi na razpis prednost pred ostalimi prijavitelji.

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

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

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

VII. DODATNE INFORMACIJE
Kontaktna oseba za dodatne informacije v zvezi z razpisom je Anita Gomboc, telefon: 02 538 15 03; e-mail: anita.gomboc@
moravske-toplice.si.

Številka: 354-00005/2017-1                                                                                                                                Župan:
Moravske Toplice, 03. 04. 2017         Alojz Glavač, l.r.
                                                                                                                                    
 
Na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravske Toplice za 
programsko obdobje 2016-2020 (Uradni list RS, št. 19/16), Mnenja o skladnosti sheme de minimis pomoči »De minimis 
pomoč za ohranjanje oz. povečevanje rodovitnosti tal v občini Moravske Toplice za programsko obdobje 2016-2020«, št. 
priglasitve: K-M004-5883164-2016, izdanega s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dne 08.04.2016 in 
Odloka o proračunu občine Moravske Toplice za leto 2017 (Uradni list RS št. 11/17), objavlja Občina Moravske Toplice

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

v Občini Moravske Toplice v letu 2017

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za podporo ohranjanju oziroma povečevanju rodovitnosti tal 
v Občini Moravske Toplice v letu 2017.
Sredstva v skupni višini 6.000,00 EUR so zagotovljena v proračunu občine za leto 2017 in se dodeljujejo po shemi dr-
žavnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 
Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352, z dne 24.12.2013, str. 9-17), 
v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1408/2013.

II. SPLOŠNA DOLOČILA 
1. Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine  Moravske 

Toplice.
2. Do sredstev niso upravičena mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, po-

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

3. Skupni znesek pomoč de minimis v kmetijstvu, dodeljena kateremu koli upravičencu oziroma enotnemu podjetju ne 
sme presegati 15.000,00 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let in sicer ne glede na to, iz katerih javnih 
virov so sredstva dodeljena.

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

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

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

III. UPRAVIČENCI
Upravičenci do pomoči:
-  pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja in so dejavna v primarni kmetijski proizvodnji po prilogi 

I Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v kmetijskem sektorju ter so vpisana v register kmetijskih gospodarstev s 
sedežem na območju Občine Moravske Toplice in imajo v lasti ali zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine 
Moravske Toplice.

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

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

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

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

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

V. POGOJI ZA PRIDOBITEV 
-  predložena vloga za dodelitev sredstev za ta ukrep,
-  dokazila o nastalih stroških: plačani račun za nakup sredstev za zmanjšanje kislosti tal, analiza zemlje,
-  načrt apnenja, ki vsebuje časovnico apnenja na istem kmetijskem zemljišču (ne pogosteje kot na vsaka tri leta na istem 

zemljišču) in predvideno količino sredstev za zmanjšanje kislosti tal na ha, 
-  predložena kopija subvencijske vloge (za tekoče leto),
-  posameznemu upravičencu se lahko subvencionira nakup sredstev za zmanjšanje kislosti tal do količine, katera ne sme 

presegati v gnojilnem načrtu predvidene količine sredstev za zmanjšanje kislosti tal na ha za tekoče leto.

VI. INTENZIVNOST POMOČI
Bruto intenzivnost pomoči:

-  do 50 % upravičenih stroškov,
-  znesek pomoči se ustrezno zniža, če bi z odobreno de minimis pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz 

tretjega odstavka splošnih določil javnega razpisa.
Najvišji skupni znesek pomoči na kmetijsko gospodarstvo lahko znaša do 250 EUR na leto.

VII. VSEBINA VLOGE
Vloga mora biti v celoti izpolnjena in mora vsebovati vse zahtevane priloge.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo:

-  na spletni strani Občine Moravske Toplice: http://www.moravske-toplice.si/, 
-  vsak delovnik na sedežu Občine Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice.

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

VIII. ROK IN NAČIN VLOŽITVE VLOGE
Kandidati lahko oddajo vloge do vsakega zadnjega delovnega dne v mesecu. Odpiranje vlog, ki ni javno, se bo izvajalo 
do 10. dne v mesecu.
Vloga se pošlje s priporočeno pošto na naslov: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice oziroma se 
vloži neposredno v sprejemni pisarni občine. Predložena vloga mora biti v zapečateni kuverti, kuverta pa mora biti označen 
z oznako »Ne odpiraj – vloga«  s pripisom »Državne pomoči – podpora ohranjanju  oziroma povečevanju rodovitnosti tal«.  
Na kuverti mora biti naveden naziv in polni naslov prijavitelja.
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IX. OBRAVNAVA VLOGE
Postopek vodi tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Obravnava vlog bo potekala do porabe razpoložljivih sredstev. 
Komisija po vrstnem redu oddaje popolnih vlog opravi strokovni pregled vlog. Na podlagi ocene vlog pripravi predlog 
delitve finančnih sredstev. O upravičenosti do dodelitve sredstev odloči tajnik občine s sklepom. O odločitvi bo vlagatelj 
obveščen v roku petnajst dni po odločitvi. Vlagatelja nepopolne vloge komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno 
pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve je osem dni od dneva prejema poziva za dopolnitev. Nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj 
v navedenem roku ne dopolni, se zavrže, neustrezno dopolnjeno pa zavrne. 
Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa o dodelitvi sredstev na naslov Občine 
Moravske Toplice v roku osem dni od prejema sklepa. O pritožbi odloča župan. Odločitev župana o pritožbi  je dokončna. 
Prepozno vložena pritožba se zavrže.

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

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

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

Številka: 331-00003/2017-1                            Župan: 
Datum: 04. 04. 2017                   Alojz GLAVAČ, l.r.
                

Na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravske Toplice za 
programsko obdobje 2016-2020 (Uradni list RS, št. 19/16), Mnenja o skladnosti sheme državne pomoči »Podpora programom 
ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravske Toplice za programsko obdobje 2016-2020«, 
št. priglasitve: K-BE138-5883164-2016, izdanega s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dne 07.04.2016 
in Odloka o proračunu občine Moravske Toplice za leto 2016 (Uradni list RS št. 11/2017), objavlja Občina Moravske Toplice

JAVNI RAZPIS
za dodelitev sredstev za pomoč pri plačilu zavarovalnih premij

v Občini Moravske Toplice v letu 2017
I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za pomoč pri plačilu zavarovalnih premij v Občini Moravske 
Toplice v letu 2017. Sredstva v skupni višini 9.000,00 EUR so zagotovljena v proračunu občine za leto 2017 in se dodeljujejo 
po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 702/2014.
II. SPLOŠNA DOLOČILA
1. Pomoč se ne sme dodeliti kmetijskemu gospodarstvu v težavah v smislu smernic skupnosti o državni pomoči za reše-

vanje in prestrukturiranje podjetij v težavah.
2. Do pomoči po tem javnem razpisu (za ukrepe na podlagi Uredbe komisije (EU) št. 702/2014) niso upravičeni subjekti, ki 

so naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je bila pomoč 
razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom ter podjetja v težavah.

3. Davek na dodano vrednost (DDV) po Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014 ni upravičen.
4. Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev pomoči po tem pravilniku, deset let od 

datuma prejema pomoči iz tega pravilnika.

III. UPRAVIČENCI
Upravičenci do pomoči:
- upravičenci oziroma končni koristniki učinka dodeljene pomoči so zavarovanci – kmetijska gospodarstva, ki ustrezajo 

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

Na razpis se lahko prijavijo upravičenci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 
-  podajo izjavo, da za posamezen namen še niso prejeli sredstev iz državnega ali občinskega proračuna ali mednarodnih 

virov, če pa so, dokažejo višino sredstev z ustrezno dokumentacijo;

IZ OBČINE 
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-  podajo izjavo o točnosti navedenih podatkov;
-  niso podjetje v težavah.

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

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

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

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

VI. INTENZIVNOST POMOČI
Intenzivnost pomoči:

-  10 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih,
-  pomoč po tem pravilniku, skupaj s pomočjo po nacionalni uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje 

primarne kmetijske proizvodnje ne sme preseči 65 % stroškov zavarovalne premije. 
Najvišji skupni znesek pomoči na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 3.000 EUR.

VII. VSEBINA VLOGE
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo:

-  na spletni strani Občine Moravske Toplice: http://www.moravske-toplice.si/, 
-  vsak delovnik na sedežu Občine Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice.

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

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

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

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

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

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

Številka: 331-00002/2017-1                           Župan:
Datum: 04. 04. 2017                   Alojz GLAVAČ, l.r.

IZ OBČINE
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KORISTNE INFORMACIJE O RAVNANJU Z ODPADKI
ODVOZ KOSOVNIH ODPADKOV NA KLIC
Odvoz kosovnih odpadkov v individualnih stanovanjskih 
hišah vršimo na osnovi pisnega naročila. Naročilnica je 
del letnega urnika odvoza odpadkov za leto 2017, do-
bite pa jo lahko tudi na:
• spletni strani www.saubermacher-komunala.si,
• spletni strani www.moravske-toplice.si, 
• sedežu podjetja Saubermacher – Komunala na Noršinski 

ulici 12 v Murski Soboti,
• sedežu vaše občine in
• blagajni podjetja Komunala d.o.o.

Izpolnjen obrazec lahko pošljete po:
• pošti na sedež podjetja Saubermacher – Komunala,
• elektronski pošti na e-naslov info@saubermacher-komu-

nala.si ali
• faksu na številko 02/526-84-41.

Po prejemu naročila bomo najpozneje v 14 koledarskih 
dneh izvedli odvoz naročenih kosovnih odpadkov, 
odpadne električne in elektronske opreme ter oblačil, 
hišnega tekstila in obutve. O datumu odvoza vas bomo 
obvestili najpozneje 2–3 dni prej.
Pri oddaji odpadkov je obvezna prisotnost naročnika ali nje-
govega predstavnika. Neizkoriščenih naročilnic ni mogo-
če prenesti v prihodnje leto. Če je količina kosovnih od-
padkov večja od 2 m³ ali boste naročili več kot 1 odvoz 
letno, vam storitev zaračunamo v skladu z veljavnim 
cenikom podjetja.

ZBIRNI CENTER ZA LOČENO ZBIRANJE FRAKCIJ 
FOKOVCI
Zbirni center se nahaja za stavbo Kmetijske zadruge v 
Fokovcih.
Delovni čas je:
• ponedeljek: 14.30–17.00,
• četrtek: 8.30–11.00,
• 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 odpa-

dno embalažo iz papirja in lepenke,
• steklo vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno em-

balažo 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 nevar-
nih snovi,

• kosovne odpadke,
• odpadna zdravila in
• izrabljene avtomobilske pnevmatike (maksimalno 4 

kose letno na gospodinjstvo).

Mešane komunalne (nesortirani onesnaženi odpadki – sme-
ti), gradbene, biološke, nevarne in posebne odpadke, avto-
mobilske dele ter mokra in onesnažena oblačila v zbirnem 
centru ne sprejemamo.
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.

SOBOTNA AKCIJA ZBIRANJA NEVARNIH IN POSEBNIH 
ODPADKOV
Nevarni odpadki so odpadki, ki imajo eno ali več lastnosti 
nevarnih snovi. Zahtevajo še posebej pazljivo ravnanje in 
poostren nadzor zaradi možnih škodljivih vplivov na zdravje 
ljudi ali okolje. Tudi ko nevarne snovi niso več uporabne, 
moramo poskrbeti, da ne pridejo v stik z okoljem ali ljudmi.

Prepoznamo jih po simbolih:

Vsak odpadek, ki ima eno ali več tovrstnih oznak na emba-
laži, je potrebno uvrstiti med nevarne odpadke in jih oddati 
ob sobotni akciji zbiranja nevarnih odpadkov. Spomladan-
ska akcija zbiranja nevarnih in posebnih odpadkov bo 
v soboto, 6. 5. 2017.
Nevarne odpadke hranimo v originalni embalaži, na su-
hem, varnem in otrokom nedostopnem mestu. Med seboj 
jih ne smemo mešati, saj lahko pride do nepredvidene 
reakcije med različnimi snovmi. Oddajajte jih le v organi-
ziranih akcijah zbiranja nevarnih in posebnih odpadkov 
Saubermacher – Komunale.

Smrtno nevarno/
zelo strupeno

Škodljivo, 
dražljivo

Nevarno 
za okolje

Eksplozivno

Vnetljivo

Oksidativno

Jedko

Različni škodljivi 
vplivi na zdravje

IZ OBČINE 
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RAVNANJE Z ODPADNIM JEDILNIM OLJEM 
Odpadno jedilno olje in masti je prepovedano mešati z drugimi od-
padki ali jih odlagati skupaj z mešanimi komunalnimi odpadki. Prav tako 
jih ne smemo odvajati v kanalizacijo, greznice, male komunalne čis-
tilne naprave ali neposredno izpuščati v vode in tla. Odpadno jedilno 
olje ne smemo mešati z biološko razgradljivimi odpadki, ki so namenjeni 
kompostiranju.
Podjetje Saubermacher – Komunala je registriran zbiralec odpadnega je-
dilnega olja in imetnik certifikata ISCC EU, ki se nanaša na izpolnjevanje 
posebnih pogojev za zbiranje in obdelavo odpadnega jedilnega olja.
V okviru gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov omo-
gočamo gospodinjstvom Občine Moravske Toplice prepuščanje od-
padnega jedilnega olja:
v Zbirnem centru za ločeno zbiranje frakcij Fokovci in
ob spomladanski akciji zbiranja nevarnih in posebnih odpadkov iz 
gospodinjstev.
Povzročitelji iz gospodinjstev lahko uporabljate za zbiranje ohlajenega 
odpadnega jedilnega olja plastenke s pokrovom ali namensko 3,5 l po-
sodo za zbiranje tega odpadka, ki jo lahko brezplačno prevzamete 
na sedežu podjetja Saubermacher – Komunala na Noršinski ulici 12 v 
Murski Soboti.
Za dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko številko 02/526-
84-50, nam pišete na elektronski naslov info@saubermacher-komunala.
si ali obiščete našo spletno stran www.saubermacher-komunala.si. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

V OBČINI MORAVSKE TOPLICE 
V SOBOTO 06.05.2017 

 
1. EKIPA: 

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

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

 
 

ZBIRANJE BO IZVEDENO LE ZA ODPADKE, KI 
NASTAJAJO V GOSPODINJSTVIH 

 
 
 

 

Posoda za zbiranje odpadnega jedilnega olja.

IZ OBČINE
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ČISTILNA AKCIJA V OBČINI MORAVSKE TOPLICE V LETU 2017  
akciji pa je naselje FILOVCI s 148 udeleženci čistilne akcije. 
Naselje z največjim deležem povečanja udeležencev čistilne 
akcije je naselje MORAVSKE TOPLICE, ki je imelo v letu 2016 
le 41 udeležencev, v letu 2017 pa je bilo 70 udeležencev. Vsa 
tri naselja bodo prejela nagradne bone v vrednosti 500 EUR.
Za potrebe akcije je Občina Moravske Toplice nabavila vreče. 
Vreče, napolnjene z odpadki, so se odlagale na zbirna mesta, 
od koder jih je v CERO Puconci odpeljalo javno komunalno 
podjetje Čista Narava.
Udeleženci čistilne akcije ugotavljajo, da je bilo v naravi odvr-
ženih manj odpadkov kot pretekla leta.
Mešane komunalne odpadke so prostovoljci poskušali čim 
bolj ločevati. Čistili so brežine cest, sprehajalne poti, brežine 
vodotokov, okolice vaško-gasilskih domov, pokopališč, igrišč 
in drugih pomembnih objektov v naseljih. 
V Ivanovcih so spet ugotovili, da je bilo največ smeti ob ko-
lesarskih poteh, torej so pri njih največji onesnaževalci turisti 
oziroma kolesarji.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste se vabilu na čistilno akcijo odzvali 
in prispevali nekaj svojega prostega časa, da bo naše okolje 
lepše. Še posebej gre zahvala predsednikom svetov krajev-
nih skupnosti in društvom, ki so se aktivno vključili že v času 
priprav na čistilno akcijo in seveda na dan čistilne akcije. 

Občinska uprava Občine Moravske Toplice

V soboto, 1. aprila 2017, je bila tradicionalna 
čistilna akcija. Letos se je čistilne akcije udeležilo 
1136 prostovoljcev, kar je kar nekaj manj 
udeležencev kot lansko leto, ko jih je bilo 1217. 

V nekaterih naseljih so poleg čistilne akcije opravljali tudi razna 
druga dela pri vzdrževanju objektov in urejanju okolice z ob-
rezovanjem drevja in grmovja ter košnjo trave. V Sebeborcih 
je skupina gasilcev čistila garažne prostore v gasilskem domu.
V Andrejcih, Krncih, Sebeborcih in Moravskih Toplicah so se 
čistilni akciji pridružili tudi učenci, ki obiskujejo Osnovno šolo 
Puconci.
V Fokovcih je bil letos organizator čistilne akcije PGD Fokov-
ci. Z gasilskim vozilom so udeležence odpeljali na izhodišča, 
od koder so pobirali smeti. Vse vreče s smetmi so z gasilskim 
vozilom pripeljali ob glavno cesto v Fokovcih in pred gasilski 
dom Fokovci.
V naselju Moravske Toplice so sodelovali člani različnih dru-
štev (PGD Moravske Toplice, Lovsko društvo Moravske Toplice, 
Športno društvo Moravske Toplice), vaščani in tudi nekaj ude-
ležencev, ki niso bili domačini. 
Naselje z največjim številom udeležencev glede na število pre-
bivalstva je naselje KRNCI (53 udeležencev oz. 93-odstotna 
udeležba). Naselje z največjim številom udeležencev na čistilni 

IZ OBČINE 

Zap.
št. Naselje Število udele-

žencev 2016
Število udele-
žencev 2017

Št. prebivalcev 
naselja 2017

Št. udeležencev/št. 
prebivalcev naselja

Delež povečanja ude-
ležencev čistilne akcije

1 ANDREJCI 13 16 203 0,08 1,23
2 BERKOVCI 24 20 47 0,43 0,83
3 BOGOJINA 89 99 547 0,18 1,11
4 BUKOVNICA 26 18 45 0,40 0,69
5 ČIKEČKA VAS 23 22 81 0,27 0,96
6 FILOVCI 163 148 488 0,30 0,91
7 FOKOVCI 16 14 180 0,08 0,88
8 IVANCI 50 40 246 0,16 0,80
9 IVANJŠEVCI 16 22 39 0,56 1,38

10 IVANOVCI 45 34 138 0,25 0,76
11 KANČEVCI 26 24 62 0,39 0,92
12 KRNCI 52 53 57 0,93 1,02
13 LONČAROVCI 27 33 58 0,57 1,22
14 MARTJANCI 35 47 556 0,08 1,34
15 MLAJTINCI - LUKAČEVCI 57 67 274 0,24 1,18
16 MORAVSKE TOPLICE 41 70 781 0,09 1,71
17 MOTVARJEVCI 30 30 156 0,19 1,00
18 NORŠINCI 87 79 261 0,30 0,91
19 PORDAŠINCI 13 7 49 0,14 0,54
20 PROSENJAKOVCI 95 51 186 0,27 0,54
21 RATKOVCI 35 35 53 0,66 1,00
22 SEBEBORCI 68 61 506 0,12 0,90
23 SELO 37 26 264 0,10 0,70
24 SREDIŠČE 14 12 51 0,24 0,86
25 SUHI VRH 44 30 120 0,25 0,68
26 TEŠANOVCI 40 13 370 0,04 0,33
27 VUČJA GOMILA 51 65 283 0,23 1,27

1217 1136 6101
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Vaščani Bukovnice so kot vsako leto očistili naravo v svoji vasi in okolici.

V Berkovcih so v okviru čistilne akcije posadili tudi lipe na parkirišču ob 
pokopališču.

Zbrani na čistilni akciji v Središču.

Pisana druščina na čistilni akciji v Martjancih.

Pri delu: vaščani Ivanovcev.

V Krncih je bilo letos največ udeležencev čistilne akcije glede na število 
prebivalcev.

Zbrani v Andrejcih.
Na čistilni akciji v KS Noršinci je bilo 79 udeležencev. Za dobro počutje in 
okrepčilo po akciji pa so poskrbeli pridni kuharji. 

IZ OBČINE

FOTO UTRINKI Z LETOŠNJE ČISTILNE AKCIJE V NAŠI OBČINI
Čistilna akcija je še en izmed dogodkov v naši občini, ki so 
dober pokazatelj, da znamo stopiti skupaj, o čemer se lahko 
prepričate v spodnjih foto utrinkih.
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ČISTEJŠE OKOLJE V KANČEVCIH
Za lepše in bolj zdravo okolje smo pripomogli tudi v Kančev-
cih. V soboto, 1. aprila 2017, smo se udeleženci čistilne akcije 
od vaško-gasilskega doma v dveh skupinah odpravili po vasi. 
Nabrali smo manjšo količino odpadkov. Po opravljenem delu 
smo si privoščili malico in pijačo. Čistilna akcija je bila prilož-
nost za druženje in sprehod, srečali smo vaščane Kukeča, ki 
so prav tako pobirali odpadke. V Kančevcih dokazujemo, da 
nam ni vseeno za našo vas. 

Aleš Podlesek

Ena izmed skupin v Moravskih Toplicah. 

V Sebeborcih so očistili okolico cest po naselju, kakor tudi ob glavni cesti 
do Martjancev in križišča Sebeborci-Puconci. 

Del udeležencev čistilne akcije na Vršiču v Bogojini.

Tudi v Kančevcih so koristno združili s prijetnim.

Čistilna akcija v Ivancih.

 S svojim delom so bili zadovoljni tudi v Tešanovcih.Moči so združili v Lukačevcih in Mlajtincih.

IZ OBČINE 
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SPV OBVEŠČA
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Obči-
ne Moravske Toplice (SPV) obvešča občane/udeležence 
cestnega prometa, da vse ugotovljene pomanjkljivosti/nep-
ravilnosti ali predloge o prometni signalizaciji ali prometni 
opremi na cestah v smislu izboljšanja varnosti cestnega pro-
meta na območju občine pisno sporočajo na elektronski 
naslov: obcina@moravske-toplice.si.
Morebitna opozorila ali predloge bodo člani SPV-ja obrav-
navali na svojih rednih sejah ali pa si bo po potrebi situacijo 
ogledala prometna komisija SPV.

S ciljem preventivnega ukrepanja SPV obvešča voznike vo-
zil o zakonskih obveznostih voznikov, da pri vključevanju v 
promet na javni cesti odstranijo z vozila in s ceste zemljo ali 
blato, ki bi lahko onesnažilo vozišče. Za kršitev navedenega 
se po Zakonu o cestah za prekršek posameznika kaznuje z 
globo v višini 1.000 EUR, po Odloku o občinskih cestah pa 
z globo v višini 400 EUR. Povzročitelj mora poravnati tudi 
stroške čiščenja, ki ga opravi vzdrževalec občinske ceste.

Marija Nemec je umrla v častitljivi starosti 105 let.

IZ OBČINE

OBVESTILO 
o javni razgrnitvi s seznanitvijo predloga Občinskega 
prostorskega načrta Občine Moravske Toplice 
Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske 
Toplice, na podlagi 50., 60. in 61a. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 
80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 
109/12, 35/2013 - skl. US, 76/2014 - odl. US) in 30. člena Sta-
tuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15) 
obvešča javnost, da v času od 24. 04. 2017 do vključno 23. 
05. 2017 poteka javna razgrnitev s seznanitvijo predloga Ob-
činskega prostorskega načrta Občine Moravske Toplice, ki ga 
je izdelalo podjetje ZEU družba za načrtovanje in inženiring, 
d.o.o., Staneta Rozmana 5, 9000 Murska Sobota, april 2017. 
Gradivo je javno razgrnjeno v sejni sobi Občine Moravske 
Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, v času ura-
dnih ur občinske uprave. Javna obravnava bo v sredo, 17. 05. 
2017, ob 15.30 uri v sejni sobi Občine Moravske Toplice, Kra-
njčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice. Na razgrnjeno gradivo 
se predlogov za spremembo namenske rabe ne sprejema. 

Številka: 350-00004/2016-22                               Župan:
Datum: 02. 04. 2017               Alojz Glavač, l.r.

IN MEMORIAM 
SLOVO NAJSTAREJŠE OBČANKE NAŠE OBČINE

Francije pa se je v Zgornje Moravce spet vrnila v letu 2008. 
Zadnja leta je preživljala pri nečakinji Ireni. Marija se je pri 
družini Černela dobro počutila. Dneve si je krajšala z bra-
njem francoskih časopisov in gledanjem televizije, rada pa 
je imela tudi francoske pesmi. Žaro s posmrtnim pepelom 
pokojne Marije so položili k zadnjemu počitku na doma-
čem pokopališču in v domači zemlji, kjer je našla svoj mir. 

Jože Žerdin 

Še pred nekaj meseci, ko je Marija Nemec, rojena Kerčmar, 
iz Zgornjih Moravcev v krogu svojih najdražjih praznovala 
105. rojstni dan, se je slavljenka počutila dobro, z vsemi je 
nazdravila z željo, da se bo učakala še kakšno leto svojega 
zemeljskega življenja. A usoda je hotela drugače. V nedeljo, 
19. februarja, je prenehalo biti srce Marije Nemec, ki je v 
letošnjem letu vstopila v 106. leto življenja. Zadnje slovo s 
pogrebom najstarejše občanke Občine Moravske Toplice 
je bilo v četrtek, 23. februarja,  na pokopališču v Zgornjih 
Moravcih. Čustvenega pogreba Marije Nemec se je udele-
žilo veliko njenih najdražjih, sosedov, sorodnikov, prijate-
ljev in znancev. Obred pogreba je opravil evangeličanski 
duhovnik mag. Geza Erniša. Marijina življenjska pot je bila 
zelo razgibana, raznolika, saj je večji del svojega življenja 
preživela med tujci v Franciji. Velikokrat je bilo njeno živ-
ljenje prepleteno s številnimi vzponi in padci, a verjela je 
v življenje, ki ga je imela tako neizmerno rada. Marija Ne-
mec se je rodila davnega 4. decembra 1911 v Moravcih. V 
domačem kraju si je našla svojega življenjskega sopotnika 
Jožefa Nemca iz Sebeborcev. Vendar so življenjske razmere 
in takratni težki časi tudi Marijo popeljali v tujino. Odšla je 
na delo v Francijo, ki je postala njena nova domovina. Po 
49 letih dela v Franciji, ko se je ponovno prvič vrnila v svoj 
rojstni kraj, je tukaj našla še živečega brata in moža, ven-
dar sta oba zelo hitro umrla. Vrnila se je nazaj v Francijo. Iz 
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cev, Središča, Prosenjakovcev, Pordašincev in Čikečke vasi. 
S pesmimi se je še enkrat predstavil pevski zbor KTD Ady 
Endre, nato pa  je ob spremljavi kontrabasa in harmonike 
zaplesala folklorna skupina KD József Attila Motvarjevci.
Slovesnost se je zaključila s polaganjem vencev pri spo-
minskem obeležju v Motvarjevcih.

Janja Adanič Vratarič

POČASTITEV MADŽARSKEGA NARODNEGA PRAZNIKA 
18. marca so pripadniki madžarske narodne 
samoupravne skupnosti iz naše občine počastili 
spomin na prednike, ki so si v času marčne 
revolucije izbojevali pravice, katere so bile 
prelomnica za življenje naših prednikov in nas 
samih. 

V spomin na dogodke iz 19. stoletja so zbrani najprej položili 
vence pri spominskem obeležju v Prosenjakovcih. Nato je 
sledil kulturni program v vaškem domu v Motvarjevcih.
Prireditev so s svojo prisotnostjo počastili: generalni konzul 
Madžarske v Lendavi dr. Gyula Földes,  poslanec madžarske 
narodne skupnosti dr. László Göncz, predsednik PMSNS Ferenc 
Horváth, župan Občine Moravske Toplice Alojz Glavač, predse-
dniki občinskih madžarskih samoupravnih narodnih skupnosti, 
župani sosednjih madžarskih naselij in številni drugi gostje. 
V nabito polni dvorani so pevke pevskega zbora Kulturno 
turističnega društva Ady Endre iz Prosenjakovcev zapele 
madžarsko in slovensko himno. Zbrane je nagovoril pove-
zovalec prireditve Attila Bogdan. Za dobro voljo zbranih so 
poskrbeli malčki iz vrtca Prosenjakovci, ki so si s svojim ple-
som in petjem prislužili velik aplavz. 
Zbrane je nagovorila Zsuzsi Vugrinec, predsednica Sveta 
Madžarske narodne samoupravne skupnosti Občine Mo-
ravske Toplice, ki je povedala, da se „lahko učimo od dejanj 
marčevske mladine. V prihodnosti moramo tu, v Motvarjev-
cih, sosednjih naseljih in po vsem Prekmurju ohranjati to 
navdušenje, predanost, možnost in odločnost za dejanja. 
Seveda pa moramo tu živeči največ narediti za svoj obsta-
nek. Tudi danes moramo dokazati, da obstajamo, da smo 
prisotni, da je v nas še dovolj moči in volje. Lažje je uspeti 
v uspešnem kraju, lažje je skupaj dosegati uspehe. Uspešni 
bomo le, če se bomo učili od svojih prednikov, če nam ne 
bo najpomembnejši osebni interes, temveč skupni uspe-
hi.“ Zsuzsi Vugrinec je še poudarila, da v „Občini Moravske 
Toplice Madžari in Slovenci živimo v sožitju in vzajemnem 
razumevanju. Spoštujmo drugačnost, obenem pa dovolimo 
drug drugemu živeti kulturno življenje, ohranjati običaje in 
materni jezik, tako da bomo hkrati ohranili svojo narodno 
identiteto.“ Predsednica MNSS-ja je zbranim tudi povedala, 
da se v prihodnosti prekmurskim Madžarom obetajo nove 
možnosti, saj Madžarska od letošnjega leta zagotavlja po-
membno finančno podporo za razvoj narodne skupnosti. 
„Upam in si želim, da bo ta finančna podpora pravično raz-
deljena med prekmurskimi Madžari, saj lahko na  ta način 
spodbudimo razvoj gospodarstva na podeželju, mladim pa 
zagotovimo nove delovne možnosti. Zdaj je čas, da svojo 
usodo vzamemo v lastne roke ter svojim otrokom in vnukom 
zagotovimo gospodarsko in duhovno okrepljeno prekmur-
sko madžarsko skupnost. “ 
Kulturni program so s pomenljivo dramsko uprizoritvijo po-
pestrili še učenci DOŠ Prosenjakovci ter mladi iz Motvarjev-

IZ OBČINE 

Povezovalec prireditve Attila Bogdan./ Bogdan Attila műsorvezető.

Pevke pevskega zbora KTD Ady Endre iz Prosenjakovcev so na začetku 
zapele madžarsko in slovensko himno./ A pártosfalvi Ady Endre MTE női 
énekkara a magyar és a szlovén himnusz eléneklésével nyitotta meg az 
ünnepi rendezvényt.

Za dobro voljo so poskbeli tudi otroci iz vrtca Prosenjakovci./ 
A jó hangulatról a pártosfalvi óvodások is gondoskodtak.
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A MAGYAR NEMZETI ÜNNEP TISZTELETÉRE

IZ OBČINE

Alen in Simon sta za svoj nastop požela velik aplavz./ Alen és Simon is 
elnyerték a közönség elismerését.

Nastopili so tudi učenci DOŠ Prosenjakovci in mladina iz dvojezičnih 
vasi narodnostno mešanega območja Občine Moravske Toplice./ 
Felléptek a pártosfalvi KÁI tanulói és Moravske Toplice Község 
nemzetiségileg vegyesen lakott területe településeinek fiataljai.

Kulturni program je zaključila folklorna skupina KD József Attila 
Motvarjevci./ A kultúrműsort a szentlászlói József Attila művelődési 
egyesület néptáncosai zárták.

Községünk magyar nemzeti közössége március 
18-án emlékezett meg azokról a hősökről, akik a 
márciusi forradalom idejében kiharcolták azokat 
a jogokat, amelyek sorsdöntőek voltak őseink 
számára, és számunkra is. 

A 19. századi eseményekre emlékezve az egybegyűltek el-
sőként koszorút helyeztek el a pártosfalvi kopjafánál, majd 
a szentlászlói faluotthonban kulturális műsorral folytatódott 
a megemlékezés. 
Jelenlétével a rendezvényt megtisztelte dr. Földes Gyula, 
Magyarország lendvai főkonzulja, dr. Göncz László, ma-
gyar nemzetiségi parlamenti képviselő, Horváth Ferenc, az 
MMÖNK Tanácsának elnöke, Glavač Alojz, Moravske Toplice 
Község polgármestere, a községi magyar nemzeti önkor-
mányzati közösségek tanácsának elnökei, a szomszédos 
magyarországi települések polgármesterei és sokan mások. 
A műsort, a magyar és a szlovén himnusz eléneklésével, 
a pártosfalvi Ady Endre MTE énekkara nyitotta meg, majd 
Bogdan Attila műsorvezető köszöntötte az egybegyűlteket. 
A jó hangulatról a pártosfalvi óvodások gondoskodtak, akik 
táncukkal és dalaikkal méltán érdemelték ki a vastapsot. 
Az ünneplő közönség előtt Vugrinec Zsuzsi, Moravske Top-
lice Község Magyar Nemzeti Önigazgatási Közössége Taná-
csának elnöke méltatta az évfordulót, hangsúlyozva, hogy 
„Van mit tanulnunk a forradalmi ifjak tetteikből! A jövőre 
nézve itt Szentlászlón falvainkba és úgyszintén Muravidé-
ken ezt a lelkesedést, elszántságot, összetartást és tettvágyat 
kell gyakorolnunk. Megmaradásunkért természetesen az itt 
élő embereknek kell a legtöbbet tennünk. Ma is meg kell 
mutatnunk, hogy létezünk, hogy jelen vagyunk, és hogy van 
elég erő, akarat bennünk. Könnyebb sikeresnek lenni, egy 
sikeres városban, könnyebb összefogással eredményeket 
elérni. És akkor leszünk sikeresek, ha tanulunk őseinktől, ha 
nem a személyes érdekeket, hanem a közös sikereket tartjuk 
szem előtt.” Vugrinec Zsuzsi továbbá kiemelte, hogy „Morav-
ske Toplice községben együtt élünk magyarok és szlovénok 
békében és megértésben. Ezt a békét és megértést becsül-
jük meg kölcsönösen. Tiszteljük a másságot, de hagyjuk 
embertársainknak élni a kulturális életet, a szokásokat és az 
anyanyelvet úgy, hogy az által megőrizhessék nemzeti ön-
tudatukat.” A MNÖK elnöke szólt arról is, hogy a jövőben új 
lehetőségek nyílnak a muravidéki magyarság előtt, hiszen 
Magyarország az idei évtől kezdve jelentős anyagi támo-
gatást ad az itt élő magyarság felvirágozására. „Remélem és 
bízok benne, hogy ez az anyagi támogatás igazságosan lesz 
felosztva a Muravidéki magyarság között, mert ezzel a támo-
gatással fellendíthetjük a vidék gazdaságát, a fiataljainknak 
új munkalehetőségeket tudunk teremteni. Itt az idő, hogy 
a jövőt, a sorsunk irányítását kezünkbe vegyük és gyerme-
keink, unokáink javára az ő érdekükben egy gazdaságilag és 
szellemileg erős Muravidéki magyarságot építsünk. „ 

A kulturális műsort beszédes előadással színesítették a pár-
tosfalvi KÁI tanulói, valamint a szentlászlói, szerdahelyi, pár-
tosfalvi, kisfalui és csekefai fiatalok. A folytatásban újra az 
Ady Endre MTE énekkara, majd pedig bőgő és harmonikaszó 
kíséretében, a szentlászlói József Attila művelődési egyesület 
néptáncosai léptek a színpadra. 
A rendezvény a szentlászlói kopjafánál koszorúzással zárult. 
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POROČILO O NADZORU PITNE VODE NA VODOOSKRBNEM SISTEMU  
VODOVOD PROSENJAKOVCI V LETU 2016 

KOMUNALNI KOTIČEK

preskušanja. V petih vzorcih je bila ugotovljena prisotnost 
koliformnih bakterij. Kot ukrep ob neskladnosti vzorca za 
mikrobiološko preskušanje se je izvedlo dodatno izpiranje 
vodovodnega omrežja.  Vsi vzorci za kemijska preskušanja so 
bili skladni s Pravilnikom o pitni vodi (Ur.l. RS št 19/04, 35/04, 
26/06, 92/06, 25/09 in 74/15).
V okviru državnega monitoringa je bilo odvzetih 5 vzor-
cev pitne vode za redna mikrobiološka preskušanja in 
1 vzorec za občasna mikrobiološka preskušanja ter 4 
vzorci za redna kemijska preskušanja in 1 vzorec za ob-
časna kemijska preskušanja.
Vsi vzorci za redna in občasna mikrobiološka presku-
šanja ter kemijska preskušanja so bili skladni s Pravil-
nikom o pitni vodi.
Omenjeni kemični parametri se bodo v letu 2017 še naprej 
spremljali.
Podrobnejše poročilo o kvaliteti pitne vode za leto 2016 si 
lahko pogledate na spletni strani upravljavca 
(www.cista-narava.net).

             Pripravil:              Direktor:
     ŠTEVANČEC Andrej                 ŠROK Branko, inž.grad. 

Poročilo je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o pitni vodi 
(Ur. list RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 74/15) – v 
nadaljevanju, Pravilnik, ki v 34. členu določa, da mora uprav-
ljavec najmanj enkrat letno uporabnike obvestiti o kvaliteti 
pitne vode, ugotovljeni v okviru notranjega nadzora. 
Zajetje se nahaja na travniku v neposredni bližini gozda pod 
vrhom. Vodohran je vkopan v zemljo in se nahaja na travniku 
v neposredni bližini majhnega gozdiča, ki je na severni strani, 
z ostalih strani ga obdajajo vinogradi. Vodohran je lociran 
višje od glavne ceste. Vodohran je lahko dostopen preko 
asfaltnega priključka z ene in makadamskega priključka z 
druge strani. Vodohran je zaščiten z ograjo. Objekt se nahaja 
v zemlji. 
Omrežje je zgrajeno iz vodovodnih PEHD cevi. Pipa za 
odvzem vzorcev na omrežju je instalirana v hišici zajet-
ja. Omrežje v Prosenjakovcih je bilo zgrajeno leta 2002, v 
Pordašincih in Motvarjevcih leta 2003, v Selu in Fokovcih 
2004–2009, Čikečka vas 2006 in Berkovci 2014, Ratkovci 2015 
(en priključek). Omrežje je ustrezno. Sestavljajo ga PEHD cevi 
različnih prerezov in treh (3) črpališč za dvig tlaka v Prose-
njakovcih (pri šoli, vodohranu in pri karavli), eno (1) črpališče 
v Čikečki vasi, dve (2) črpališči v Selu, eno (1) črpališče v 
Fokovcih.
Vodovod oskrbuje naselja Prosenjakovci, Pordašinci, Motvar-
jevci, Selo, Fokovci, Čikečka vas, Berkovci in Ratkovci (en 
objekt). Število prebivalcev, ki jih oskrbuje vodooskrbni sis-
tem, je 1000. Število prebivalcev na področju vodooskrbne-
ga sistema brez priključka znaša cca 50 ljudi. 
V letu 2016 je bilo v okviru notranjega nadzora odvzetih 23 
vzorcev za mikrobiološka preskušanja in 4 vzorci za kemijska 

(Foto: Čista narava)

NEPRIMERNI ODPADKI NA 
POKOPALIŠČIH IN EKOLOŠKIH 
OTOKIH
V naši občini velik problem predstavljajo odpadki na poko-
pališčih in ekoloških otokih, ki tja nikakor ne sodijo (pred-
vsem kosovni in gradbeni odpad), kar je razvidno tudi s 
fotografij pokopališča v Sebeborcih. 
Prav tako občane opozarjamo, da na ekološke otoke ne 
sodijo rumene vreče z odpadki (embalaža). Le-te oddajte 
podjetju Saubermacher – Komunala, d.o.o., ko jih pobirajo 
po vnaprej določenem letnem urniku.

Spoštujmo naravo, reciklirajmo in odpadke odvrzimo 
na za njih določena mesta.
Le skupaj lahko ohranimo čisto in neokrnjeno naravo – 
takšno, kot si jo želimo vsi.
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PRED SETVIJO OLJNIH BUČ
Buče so rastline, ki imajo svoje zahteve. Imajo 
slabo tekmovalno sposobnost proti plevelom in 
so šibak člen v kolobarju. 

Poleg kvalitetno pripravljene zemlje je zelo pomemben de-
javnik tudi čas saditve buč. Vedeti moramo, da buče potre-
bujejo toplo zemljo, ogreta mora biti na 12–15 °C,  drugače 
lahko pride do poškodb kalčkov zaradi mrzle zemlje. Opti-
malni čas za sajenje buč je med 5. in 15. majem. Prevelika 
želja po čim prej opravljenem delu nam velikokrat lahko 
škoduje. Bučno seme mora biti posajeno na 3–5 cm globo-
ko in na koncu naj bo 1–1,5 rastline/m². To mora biti tako 
na široko zaradi tega, ker buče rabijo precej prostora, saj so 
njene vreže izredno dolge, na hektar 10.000–15.000 rastlin. 
Če boste posadili bolj gosto, boste imeli manjši pridelek. Če 
sadite ročno, potrebujete 3–5 kg semena/ha, pri strojnem 
sajenju pa 3–6 kg semena/ha. Pri novejših sejalnicah in novih 
kultivarjih je mogoče tudi strojno posejati 3 kg semena/ha, 
odvisno od priporočila semenarskih hiš in zahtev določene 
sorte oz. hibrida. Sadimo lahko ročno v prej označene vrste 
ali pa strojno s pnevmatskimi sejalnicami. Nakaljeno seme 

KMETIJSKI NASVETI

pa lahko sadimo le ročno. Razdalja med vrstami naj bo nekje 
1,6 do 2,2 m, v vrsti pa 35 do 60 cm. Odvisno je seveda od 
sejalnice, s katero boste sadili seme. Skušajte se držati teh 
pravil in si malo preračunajte, saj buče resnično potrebuje-
jo prostor za rast. Potrebujejo tudi dobro osvetlitev, sajene 
morajo biti na osončeni površini in zaščitene pred vetrom, 
ker jih le-ta zelo hitro „posmodi”, kar lahko vpliva na samo 
količino pridelka. Dobro uspevajo v globoki ter srednje težki 
humusni zemlji, ki mora biti dobro preskrbljena s hranili in 
vodo, tla se morajo hitro ogreti. Optimalna kislost (pH) mora 
biti med 5,5 in 7,5. So pokazatelj ostankov ffs v tleh, ker imajo 
izredno globok koreninski sistem. Ker dobro prenašajo sušne 
razmere, spremembo temperature in vlage v tleh, so zelo 
zanimiva poljščina, še posebej za sušna leta. 
Poudariti je treba, da seme ne sme čakati na njivo, am-
pak mora za setev pripravljena njiva čakati na čas setve. 
Na isto njivo naj se buče vrnejo četrto ali peto leto. Dober 
predposevek so metuljnice (detelje), stročnice, razne podo-
rine. Z večletnim kolobarjenjem preprečimo prekomerno 
razmnoževanje plevelov. Poudariti je potrebno, da so dobri 
vsi predposevki, ki jih gnojimo s hlevskim gnojem. 

Metka Barbarič, KGZS-zavod MS 

VARSTVENI UKREPI V ČEBULNICAH PRED POROVO 
ZAVRTALKO IN KOBULNICAH PRED ZELENINO MUHO
Porova zavrtalka je najpogostejša škodljivka čebulnic. Ima 
dva rodova letno. V SV delu Slovenije v zadnjih nekaj letih 
opažamo prve poškodbe samic (prvega rodu) na listih od 
srede marca do prve dekade aprila. Muha meri 4–5 mm, je 
črno-siva z ru enimi boki na zadku. Prisotnost porove zavrtal-
ke spoznamo po nizu zaporednih vbodov, ki jih naredijo sa-
mice z dopolnilnim hranjenjem. Škodo povzročajo ličinke. Te 
rijejo podolgovate ravne ali zavite rove v listih in  čebulici oz. 
lažnem steblu. Poškodovani listi se zvijejo, nato porumenijo, 
močno poškodovani listi pa na koncu odmrejo. Napadene 
rastline se slabše razvijejo,  čebule so zato manjše.
Nalet muh lahko spremljate z rumenimi lepljivimi ploščami. 
Za varstvo čebulnic pred porovo zavrtalko je najbolj učinko-
vit ukrep prekrivanje posevkov oz. nasadov. Zaščitne prekriv-

ke je treba uporabiti prej ali vsaj na začetku naleta in odkriti 
po končanem letu muh. 
Na listih peteršilja, pastinaka, zelene in luštreka lahko povzro-
čajo poškodbe ličinke zelenine muhe. Zelenina muha ima 
lahko več rodov letno. Prezimijo bube v tleh. Običajno se v 
maju (lahko tudi v že v aprilu) pojavijo muhe prvega rodu, 
ki po parjenju odlagajo jajčeca na liste gostiteljskih rastlin. Iz 
jajčec se razvijejo ličinke, ki izjedajo notranjost listov. Poško-
dovani deli listov porjavijo. Pri močnem napadu lahko pro-
pade večina listov. Med varstvenimi ukrepi je priporočljivo 
odstranjevanje in uničevanje napadenih listov. Po odstranitvi 
napadenih listov lahko preprečite nadaljnje odlaganje jajčec 
z uporabo prekrivk ali protiinsektnih mrež.

Breda Vičar, univ. dipl. inž. kmet.

Poškodbe ličinke zelenine muhe.
Poškodbe, ki jih naredi samica porove zavrtalke pri dopolnilnem 
hranjenju.
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IN MEMORIAM  
MÁRIA POZSONEC
(1940–2017)
V toplem aprilskem dnevu 
nas je nepričakovano 
dosegla žalostna novica, 
da se je v 78. letu starosti 
od nas za vedno poslovila 
nekdanja poslanka, cenjena 
borka za male ljudi, ga. 
Mária Pozsonec. 

V letih od 1990 do 2008 je bila 
poslanka Državnega zbora RS, kjer 
je s svojim delom pustila večen pe-
čat v Prekmurju, lokalni skupnosti, 
še posebej pa v madžarski narodni 
skupnosti.
Zahvaljujemo se ji za izboljšave na 
področju narodnosti ter  za številne 
izboljšave v naših življenjskih okoljih 
– za številne infrastrukturne prido-
bitve v naših vaseh, za vso pomoč 
pri ureditvi šolstva, vzgoje, verskega 
življenja, za posamično pomoč vsem ljudem ne glede na 
njihov socialni, verski ali drugi položaj.
Hvaležni smo ji za pomoč pri posodobitvi železniške proge, 
kjer je danes slišati otroški živ-žav. Hvaležni smo ji za pomoč 
pri izgradnji gledališke in kulturne dvorane v Lendavi, kjer 
imajo tudi mlade generacije možnost spoznati in ohranjati 
našo kulturo. Hvaležni smo ji za pomoč pri ureditvi doma 
starejših v Lendavi, kjer svojo dostojno starost preživljajo 
naši starejši. 
Ga. Mária Pozsonec je bila oseba z velikim srcem, ki je s 
skromnostjo in preprostostjo očarala vsakogar – od ljudi v 
svojem lokalnem okolju do najvišjih političnih predstavnikov 
obeh držav, Slovenije in Madžarske. 
Za postorjeno je dobila več odlikovanj: viteški križ reda za 
zasluge Republike Madžarske, red za zasluge Republike Slo-
venije pri ohranjanju madžarskega jezika, madžarske kulture 
in vsestranski razvoj madžarske narodnostne skupnosti v 
Sloveniji ter za velik prispevek h krepitvi dobrih sosedskih 
odnosov med Slovenijo in Madžarsko, odlikovana pa  je bila 
tudi zaradi skrbi pri ohranjanju narodne identitete porabskih 
Slovencev in za krepitev kulturnega, duhovnega in gospo-
darskega razvoja Slovencev na Madžarskem.
Gospa Pozsonec, našim krajem in ljudem, ki tukaj prebivamo, 
ste pustili večen pečat.  Vsepovsod, kamor nam seže oko, 
vidimo sledi vašega dela. Za vse, kar ste storili za nas, in za 
vse, kar ste nas naučili, se Vam iskreno zahvaljujemo.

Velik boj ste borili, svoj tek dokončali in vero ohranili. 
Počivajte v miru.

Mária Pozsonec

IN MEMORIAM 
POZSONEC MÁRIA 
(1940–2017)

Egy meleg áprilisi napon 
érkezett a váratlan hír, hogy 
78 éves korában örökre 
elhagyott bennünket 
Pozsonec Mária, egykori 
parlamenti képviselő, a kis 
emberek tiszteletben álló 
istápolója. 
1990-től 2008-ig a Szlovén Köztár-
saság Országgyűlésében képviselő-
ként dolgozott, és munkájával örök 
nyomot hagyott a Muravidéken, a 
helyi közösségekben, különösen a 
magyar nemzeti közösségben. 
Köszönjük a nemzetiségért folyta-
tott munkáját, köszönjük életkö-
rülményeink javulását – falvainak 
számos infrastrukturális fejlesztését, 
az oktatás, a nevelés, a vallási élet 
területén végzett tevékenységét, 

és mindazt a segítséget, amiben szociális, vallási és egyéb 
hovatartozásra való tekintet nélkül, mindenkinek adott. 
Hálásak vagyunk a vasút korszerűsítéséért, hiszen ott ma 
gyermekzsivaj hallható. Köszönjük, hogy támogatta a lendvai 
színház- és hangversenyterem építését, ahol a fiatal nem-
zedékeknek is lehetőségük nyílik kultúránk megismerésére 
és ápolására. Hálásak vagyunk a lendvai idősek otthona ki-
építéséért tett erőfeszítéseiért, ahol idősebb embertársaink 
méltó módon élhetik le életük őszét. 
Pozsonec Mária csupa szív ember volt, aki szerénységével 
és egyszerűségével mindenkit lenyűgözött – akár saját helyi 
környezetében élőkre, akár a két ország, Szlovénia és Ma-
gyarország legmagasabb politikai képviselőire gondolunk. 
Érdemeit számos elismeréssel méltatták, magáénak tudhatta 
a Magyar Köztársaság Érdemrendjének Lovagkeresztjét, a 
Szlovén Köztársaság Érdemrendjét a magyar nyelv és a ma-
gyar kultúra ápolásáért, a szlovéniai magyar nemzeti közös-
ség fejlődéséhez való hozzájárulásáért, valamint a Szlovénia 
és Magyarország közötti jó kapcsolatok ápolásáért, úgyszin-
tén kitűntetésben részesült a Rába-vidéki szlovének nemzeti 
identitásának fejlesztéséért, valamint kulturális, szellemi és 
gazdasági fejlődésükért végzett munkájáért. 
Pozsonec Mária örök nyomot hagyott az itteni emberekben 
és településeken. Bárhova nézünk, munkájának nyomait lát-
juk. Hálás köszönet mindazért, amit értünk tett, amire meg-
tanított bennünket. 
Ama nemes harcot megharcolta, futását elvégezte, a 
hitét megtartotta. Nyugodjék békében!

IN MEMORIAM

Uredništvo
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MINISTER MED PREKMURSKIMI KMETI, TUDI V FILOVCIH
boljše cene (za december 2016 je ta denimo znašala 0,297 
€), MZ Ptuj pa jima je tedaj po litru plačala 0,283 €. 
Ob obisku je bilo dogovorjeno, da se s strani strokovnih 
služb KGZ Murska Sobota proučijo vse možnosti, če bo v 
prihodnje od skupaj 20 načrtovanih razpisov morda objav-
ljen takšen, v katerem bi lahko kandidirali za ureditev garaž 
ali drugih pokritih prostorov za kmetijsko mehanizacijo. Ta 
žal po gradnji hleva vedri pod milim nebom. Še večja težava 
Ivaničevih pa je pomanjkanje njivskih površin, saj jih obde-
lujejo vsega 37 ha. 

 Geza Grabar

UTRIP OBČANK IN OBČANOV

8. februarja se je resorni minister mag. Dejan 
Židan v spremstvu direktorja KGZ Murska 
Sobota Franca Režonja in podpredsednika 
Sindikata kmetov Slovenije Franca Küčana mudil 
na delovnem obisku na petih prekmurskih 
kmetijah. Med drugim je obiskal govedorejsko 
kmetijo Ivanič v Filovcih.

Po obisku je minister poudaril, da ima vsaka od kmetij speci-
fične težave, a zaradi različnih dejavnosti tudi razvojne prilož-
nosti in možnosti. Pravi, da so vse navkljub velikim cenovnim 
nihanjem na globalnem in s tem posledično tudi na do-
mačem trgu relativno uspešne, saj nobena ni specializirana  
samo za eno panogo oziroma prodajo osnovnih kmetijskih 
pridelkov, pač pa te predelajo v izdelke ali jih pokrmijo živini 
in prodajo v obliki mesa ali mleka. „To je tudi model za njihov 
stabilen ekonomski položaj v prihodnje," je dodal in izrazil 
upanje, da bodo sedaj izrečeni dogovori ob obhodu prihod-
nje leto realizirani. Med največjimi težavami pa minister še 
vedno opaža premalo skupnega sodelovanja kmetij znotraj 
ene panoge in pri skupnem koriščenju določenih specifičnih 
objektov (npr. hladilnice).  

Ivaničevi: zmanjkali sta dve točki
Še v prejšnjem programskem obdobju, ko so bili razpisi za 
naložbe v kmetijska gospodarstva, sta bila brata Martin in 
Matej Ivanič na razpisu za pridobitev sredstev  pri gradnji 
novega hleva za krave molznice na prosto rejo za vsega dve 
točki „prekratka“. Zato sta zahtevno investicijo leta 2010 po-
gumno izpeljala sama. 
Trenutno na družinski kmetiji redijo 148 glav govedi, od tega 
je 50 krav molznic. Doma ostaja vsa živina. Bike pitajo do 
končne klavne teže, okrog 300 tisoč litrov mleka, kolikor ga 
na leto namenijo trgu, pa že nekaj let prodajajo dvema kup-
cema: KGZ Sloga iz Kranja in Mlekarski zadrugi Ptuj. Priznata, 
da pri Gorenjcih glede na njihovo kakovost po litru dosegata 

VESELI VEČER V SELU
Čeprav smo zaradi vremenskih razmer morali 
prireditev preložiti, se je selanska dvorana 
vaškega doma 10. februarja zvečer napolnila do 
zadnjega kotička. 

Letos je na našem veselem večeru bilo največ nastopajočih 
do sedaj. Tako so nastopili Nindrik indrik, Kofetarji Lendava, 
Mokoš Bakovci, KUD Goričko, Pečarovski zgrebaši, Mačo in 
Mejki ter seveda domači, selanski  Nemaki. Poleg tega nam  
je v odmorih zaigrala skupina Zvonček, zaplesale so Selanske 
frajle ter zapeli domači ljudski pevci. Čeprav je vse skupaj 
trajalo krepki dve uri, so vsi obiskovalci šli dobre volje od nas.  

Oskar Makari Obiskovalci so se nasmejali ob nastopih dramskih skupin.

Pri Ivaničevih v Filovcih (od leve): Franc Küčan, Matej Ivanič, Franc 
Režonja, Martin Ivanič in minister Dejan Židan. 

Brata Ivanič v hlevu (od leve) – Matej in Martin.  
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UTRIP OBČANK IN OBČANOV

OCENJEVANJE VIN LETNIKA 2016
6. marca 2017 je Vinogradniško društvo Dobrov-
nik izvedlo ocenjevanje vin v Gostilni pri Lujzi. 
Petčlansko komisijo in eno pripravnico je vodil priznani eno-
log dr. Anton Vodovnik. Za ocenjevanje je bilo na voljo 73 
vzorcev. Iz naše občine so bili ocenjeni naslednji vzorci vin:
Zvrst: Martin Horvat iz Ivanec z oceno 18,13, Drago Ivanič 
iz Bogojine 18,03, Marjan Lenarčič 17,90, družina Vogrin-
čič 17,83, Društvo Gaj 17,73, družina Tratnjek 17,53, Ignac 
Gabor 17,47, vsi iz Filovcev. Muškat otonel: Ignac Gabor 
je dobil oceno 18,13. Chardonnay: Ivan Malačič je dobil 
oceno 18,10. Laški rizling: Alojz Berden je dobil oceno 
18,10. Modra frankinja: Marjan Lenarčič je dobil oceno 
17,90. Modri pinot: Alojz Berden je dobil oceno 17,70. 
Jagodni izbor letnik 2015: Ivan Malačič je dobil naj-
višjo oceno 19,33. Srebrno medaljo je dobilo vino z oce-
no od 17,10 do 18,09, zlato pa z oceno od 18,10 do 20. 

V zaključni besedi je dr. Anton Vodovnik povedal, da je lan-
ski letnik nekoliko slabše kvalitete, kar je vsekakor posledica 
močne pozebe in obilne toče, še posebej v Občini Moravske 
Toplice. Vinogradnike je še opozoril, da naj naprej negujejo 
svoja vina, saj še ni zaključen enološki proces.

Ignac Gabor

REDNA LETNA SKUPŠČINA TD 
MARTIN, MARTJANCI
V petek, 3. marca, smo članice in člani 
Turističnega društva Martin, Martjanci opravili 
redno letno skupščino.

Pregledali smo naše dosedanje izključno prostovoljno delo 
društva in njegovih organov ter potrdili in sprejeli predpi-
sane dokumente za preteklo leto, ki je bilo s strani poroče-
valcev kot tudi vseh prisotnih ocenjeno kot zelo uspešno.  
Za letošnje leto, ko bomo praznovali petnajsto leto delova-
nja, smo si zastavili še smelejše načrte in izzive, saj nas čaka 
izvedba kar nekaj projektov, pri katerih naše društvo želi tako 
kot do sedaj tvorno in odgovorno sodelovati. K sodelova-
nju pa bomo spodbujali tudi vse krajane in druge, da bodo 
zmogli razumeti in čutiti smisel prostovoljstva v našem dru-
štvu. Naše letošnje prireditve bodo tako potekale v zname-

nju obletnice z zaključno prireditvijo v mesecu novembru. 
Želimo in pričakujemo, da se nam na prireditvah v letu 2017 
pridružite naši krajani  in ostali, da se bomo skupaj veselili 
novih dosežkov v tem jubilejnem letu.

Upravni odbor TD Martin, Martjanci   

Komisija je ocenila, da imamo v naši občini kvalitetna vina.

TD Martin, Martjanci vas vabi na prireditve v jubilejnem letu.

Gozd nam nudi mir in sprostitev.  

TEDEN ZDRAVILNEGA POSTA V KANČEVCIH
V spomladanskih mesecih potekajo v Domu 
duhovnosti v Kančevcih tedni zdravilnega 
postenja pod vodstvom br. Miha Sekolovnika 
in Ruth Müller-Wick. 
Voditelja sta povedala, da ljudje pridejo z motivacijo zaradi 
telesa, a se slehernika program dotakne toliko, da se preu-
smeri v duševni proces, zato na koncu ni več bistveno hujša-
nje. Vseh 6 dni postenja so bili udeležencem na voljo osebni 
pogovori, meditacija, sprehodi, meditativni ples. Temeljni 
cilj posta je sprejeti, spoznati sebe, vstopiti v globino duše. 
Ljudje jasneje vidijo svojo identiteto, torej je post človekova 
telesna in čustvena preobrazba.

Cvetka Šavel Kerman
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KVIZ GASILSKE MLADINE GZ 
MORAVSKE TOPLICE
Komisija za gasilsko mladino je pripravila kviz 
gasilske mladine za območje moravskotopliške 
gasilske zveze.

V prostorih OŠ Bogojina in pod gostiteljstvom PGD Bogojina 
je nastopilo 18 ekip, deset pionirskih in osem mladinskih. 
Teoretični del so ekipe opravile v eni od učilnic, praktični 
poligon pa je bil v šolski telovadnici. Predsednik komisije za 
gasilsko mladino pri Pomurskem regijskem poveljstvu Bojan 
Lončar in predsednik GZ Moravske Toplice Dušan Grof, ki sta 
vodila tekmovanje, sta bila z videnim teoretičnim znanjem 
in praktičnimi veščinami zelo zadovoljna. 
Med pionirji so bili najboljši Neja Dragojlovič, Ema Unger in 
Ajda Šebjanič iz ekipe Moravske Toplice 3, druga je bila ekipa 
Kobilje 2 (Nik Barbarič, Filip Kocet in Domen Julijan Smej) 
in tretji Tešanovci 2 (Maja Trajber, Vita Ošlaj, Luka Valentin 
Grabar). Med mladinci so bili prvi Vita Horvat, Lucija Vugrinec 
in Urška Martišek (Kobilje 2), drugi so bili Gašper Recek, Nejc 
Vučko in Jakob Gjerek (Kobilje 1), tretje mesto pa so zasedli 
Sara Prelič, Vanesa Henzel in Jan Kocet (Bogojina). 

Geza Grabar

GASILSKA MLADINA IZ 
TEŠANOVCEV TRETJA
13. regijskega kviza gasilske mladine za leto 
2017 se je v Mali Nedelji iz naše občinske 
gasilske zveze udeležilo kar 15 ekip iz šestih 
prostovoljnih gasilskih društev. 

Letos je z obeh bregov Mure nastopilo rekordnih 115 ekip. 
Med tekmovalnimi ekipami se je najvišje uvrstila ekipa mla-
dincev PGD Tešanovci, ki je v sestavi Ajša Kuzma, Tine Ošlaj 
in Nika Žalik pod mentorstvom Antona Ošlaja in Matjaža 
Trajberja med 59 ekipami osvojila 3. mesto. 
Ostale uvrstitve ekip iz društev GZ M. Toplice: mladinci 
(59 ekip): 22. Kobilje 1 (Gašper Recek, Nejc Vučko, Jakob 
Gjerek), 37. Moravske Toplice (Filip Cvetko, Blaž Krpič, Marko 
Lovrenčec), 41. Kobilje 2 (Vita Horvat, Lucija Vugrinec, Urška 
Martišek), 44. Sebeborci 2 (Neja Dervarič, Mišel Strniša, Maja 
Bradač), 52. Sebeborci 1 (Alja Albert, Larisa Strniša, Karina 
Norčič Kovač), 56. Selo (Domen Molnar, Domen Lazar, Lara 
Kuhar); pionirji (48 ekip): 20. Tešanovci (Luka Valentin Gra-
bar, Maja Trajber in Vita Ošlaj), 23. Kobilje 2 (Nik Barbarič, Filip 
Kocet, Domen Julijan Smej), 24. Martjanci (Rok Benko, Luša 
Zakšek, Eva Horvat), 25. Kobilje 1 (Maša, Pija, Zoja), 32. Mora-
vske Toplice 2 (Neja Dragojlovič, Jaša Kranjec, Ajda Šebjanič), 
36. Moravske Toplice 1 (Vito Vitez, Aljoša Cmor, Aljaž Hidič), 
41. Sebeborci 1 (Vid Dervarič, Jaka Norčič, Filip Beltran), 43. 

UTRIP OBČANK IN OBČANOV

Pionirske ekipe.

Ekipe mladincev.

Tretjeuvrščena ekipa mladincev iz PGD Tešanovci.

Sebeborci 2 (Živa Sečko, Maruša Kreft, Polona Norčič). 
Zasluge za pripravo in nastop mladih gasilskih naraščajnikov 
na občinskem in regijskem tekmovanju imajo tudi mentorji: 
iz PGD Martjanci Martina Zakšek, iz PGD Sebeborci Vlado 
Vučkič in Franc Kreft, iz PGD Moravske Toplice Jože Herman, 
Tanja Cmor in Katja Kerec, iz PGD Kobilje Patricija Bukovec, 
Uroš Bukovec, Tomaž Zver, Leon Ferencek ter iz PGD Selo 
Zlatko Balaic in Štefka Flisar. 

Geza Grabar
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OBISKALE SO NAS MAŠKARE IZ 
DOŠ PROSENJAKOVCI 
Na pustni torek so zaposlene v „rumeni stavbi” 
v Prosenjakovcih obiskale vesele in razigrane 
pustne maškare iz 1., 2. in 3. razreda DOŠ 
Prosenjakovci. 

Spremljali so jih „jagoda” (učite-
ljica Suzana), „medved” (učitelj 
Vitomir) ter ostale učiteljice 
in nam s tem polepšali dan. 
Ker vemo, da je preganjanje 
zime naporno opravilo, in ker 
mora biti pust vedno polnih 
ust, smo  maškaram pred na-
daljevanjem veselega rajanja 
ponudili sladkarije, da bi imele 
dovolj energije za dokončanje 
svojega dela. Zahvaljujemo se 
jim za obisk, njihov nastop in za 
pomoč pri odganjanju „starke 
zime”. Zaposleni

LÁTOGATÓBAN A MASKARÁK A 
PÁRTOSFALVI ISKOLÁBÓL
Húshagyókedden, maskarának öltözve, a 
pártosfalvi „sárgaház” alkalmazottaihoz 
látogattak a pártosfalvi KÁI 1., 2. és 3. osztályos 
tanulói.

Akiket elkísért az „eprecske” (Su-
zana tanító néni) és a „medve” 
(Vitomir tanító bácsi), valamint 
a többi pedagógus is, és így 
együtt tették számunkra emlé-
kezetessé ezt a napot. Tudjuk, 
hogy a télűzés kemény munka, 
és hogy a maskara nem éhez-
het, így édességgel kínáltuk 
őket, hogy a vidám társaság kel-
lő energiával töltődjön fel mun-
kája befejezéséhez. Köszönjük 
látogatásukat, alkalmi műsoru-
kat és segítségüket a télbanya 
elűzésében. 

UTRIP OBČANK IN OBČANOV

Razigrane maškare smo pred odhodom ujeli še v foto objektiv in 
nastala je tale skupinska fotografija./Indulás előtt még lencsevégre 
kaptuk a vidám maskarákat, itt készült ez a közös fotó is. 

Jožefa si želi, da bi v njihovem društvu ustanovili dramsko 
skupino./ Jožefa szeretné, ha az egyesületükben színjátszó 
csoport is működne. 

NOVA PREDSEDNICA KTD 
PROSENJAKOVCI JE JOŽEFA 
VÖRÖŠ
Jožefo v Prosenjakovcih 
poznajo kot vsestransko 
osebo, ki rada priskoči na 
pomoč ob vseh dogodkih, 
ki se v vasi dogajajo. In teh 
ni malo.

Ravno zaradi njene aktivnosti, 
saj Jožefa pri izvedbi dogodkov 
pomaga vsem društvom, so jo 
upravni odbor in sedaj že nekda-
nji predsednik KTD Prosenjakovci 
prosili, če bi postala predsednica 
društva. Po dvotedenskem raz-
misleku je Jožefa to funkcijo tudi 
sprejela. Gre za zelo aktivno društvo, ki čez celo leto prireja 
okoli 12 dogodkov. Želja nove predsednice pa je, da bi poleg 
obstoječih aktivnosti ustanovili dramsko skupino, saj le-te 
do sedaj še ni bilo. 

Janja Adanič Vratarič

VÖRÖŠ JOŽEFA  
A PÁRTOSFALVI MTE ÚJ  
ELNÖKE

Pártosfalván mindenki 
sokoldalú személynek 
ismeri Jožefat, aki szívesen 
segít minden falusi 
rendezvényen. És ezekből 
nem kevés van. 

Mivel Jožefa tevékenyen részt vesz 
az egyesületi események szerve-
zésében, a pártosfalvi MTE igazga-
tóbizottsága és most már egykori 
elnöke arra kérte őt, vállalja az 
egyesületi elnöki tisztséget. Jožefa 
két hét gondolkodási időt kért, és 
úgy döntött, vállalja a megbízást. 

Az egyesület rendkívül tevékeny, évente mintegy 12 ese-
ményt szervez. Az új elnök asszony azt szeretné, hogy a 
már működő tevékenységek mellet a színjátszó csoport is 
megalakuljon, hiszen ez mostanáig hiányzott az egyesület 
tevékenységéből.  
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14. POHOD PO SLADKI POTI
Na sončen nedeljski dan se je v Ratkovcih na 
pohodu po Sladki poti, ki je bil posvečen dnevu 
žena, zbralo okoli 200 pohodnikov, ki so uživali v 
lepem vremenu, dobrotah in dobri družbi.

Organizatorji Jožica Celec, PGD Ratkovci in Kmečka sirarna 
Gorički raj so poskrbeli za dobro voljo vseh, ki so se udeležili 
pohoda. Tako so udeleženci lahko še pred pohodom uživali 
v dobrih sirih, manjkalo pa ni niti dobro pecivo, ki so ga 
spekle domačinke. Zbranim so s svojim nastopom začetek 
pohoda polepšale osnovnošolke iz Ratkovec – Jana in Nina 
Kočiš ter Tjaša Ozvatič.
Pohodnike, ki so se zbrali pred vaško-gasilskim domom, je 
pot najprej vodila v smeri proti Križevcem, v gozdu pa so 
zavili za Domanjševce. Ustavili so se pri cerkvi svetega Mar-
tina, kjer jim je vrata cerkve odprl pater Jurij Štaus, župnik v 
Kančevcih, ki je vsem, ki jih je kaj zanimalo o cerkvi, to tudi 
povedal. Mnogi so lep sončen dan izkoristili za predajanje 
sončnim žarkom, ob cerkvi pa je bil tudi prvi postanek  za 
okrepčilo. Ob tem so pohodniki poskusili  brezglutenski kruh 
in medenjake iz pekarne Vitapek iz Domanjševec. Pohod so 
nadaljevali po gozdni poti proti Lončarovcem. Njihov nas-
lednji postanek je bil na hribu Kermedin pri družini Celec, 

kjer so se okrepčali in se sladkali z medenjaki, vsak pohodnik 
pa je prejel medeno medaljo. Nato so se vrnili na izhodiščno 
točko, kjer so jim postregli s toplim obrokom. Napolnjeni 
z energijo in dobro voljo so sklenili, da se drugo leto spet 
vidijo.

Jožica Celec

UTRIP OBČANK IN OBČANOV

Okoli 200 pohodnikov je uživalo v lepem vremenu in dobrotah.

Nastopajoči so poskrbeli za sprostitev krajank.

PRAZNOVANJE 8. MARCA V SEBEBORCIH
Pravijo, da je čas za delo in je tudi čas za 
praznovanje. In v nedeljo, 12. marca 2017, so si 
ženske v Sebeborcih vzele čas za praznovanje.  

Na proslavi ob dnevu žena je vse prisotne najprej pozdravi-
la predsednica KS Sebeborci, ki je med drugim povedala: „ 
Večkrat kot doslej si vzemimo čas tudi čisto zase, da bomo  
zdrave in bomo lahko skrbele za naše najbližje, za tiste, ki 
nas imajo radi, in za tiste, ki nas potrebujejo.“  Pozdrav je 
veljal tudi vsem moškim, ki so svojo prisotnostjo pokazali, 
da podpirajo ta praznik. Čestitke vsem ženam ob prazniku 
je podal tudi župan Občine Moravske Toplice Alojz Glavač, 
ki se je v svojem nagovoru dotaknil vloge in pomena mo-
škega v družinskem življenju. V nadaljevanju je sledil bogat 
kulturni program. Nastopile so članice ženskega pevskega 
zbora Žlaki pod vodstvom Marije Rituper. Za popestritev 
programa so poskrbeli tudi člani ansambla Čas. Najlepše 
pesmi o mamah pa so povedali Maruša Kreft, Mišel in Larisa 
Strniša, Alja Albert, Neja in Vid Dervarič, Maja Bradač, Živa 
in Luka Sečko. Lepih pesmi o mamah ne bo zmanjkalo, ka-
kor tudi nikoli ne bo zmanjkalo pogumnih otrok, ki bodo te 
pesmi predstavili, je povedal Tadej Andrejek, ki se je prvič 
preizkusil v vlogi povezovalca. Prvič se je predstavil tudi 
Lukas Dovidija, ki je skupaj z Gašperjem Maričem zaigral na 
frajtonarco.  Neja, Larisa, Maja in Vid pa so v odigranem pri-

zorčku izbirali posebno darilo za mamo in babico – čudežni 
rdeči lonček s pikami in pokrovom, ki je skuhal najboljši čaj 
za mamo in babico. Kapljico v mozaik dobrega razpolože-
nja vseh zbranih sta na koncu dodali še dve Majdi, ki sta 
posebej za to priložnost predstavili  svojo Novo  TV MÜVI.  
Na koncu je sledila skromna pogostitev, vsaka ženska je do-
bila rožico, ki sta jo „nakvačkali“ Irena Norčič in Nada Veren. V 
prijetnem druženju je praznovanje hitro minilo.

Majda Andrejek
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DAN ŽENA V ANDREJCIH
Krajevna skupnost Andrejci je ob mednarodnem 
prazniku žena pripravila kulturni program in 
pogostitev za svoje krajanke.
V nedeljo, 12. marca, so v vaško-gasilskem domu v Andrejcih, 
da bi primerno počastili dan žena, pripravili pogostitev v času 
nedeljskega kosila. S tem so želeli, da krajanke na pravi način 
začutijo ta praznik in da so s tem razbremenjene priprave vsaj 
enega kosila v domači kuhinji. Da pa moški del njihovih družin 
ne bi ostal pri praznem krožniku, so jih dame lahko povabile 
zraven. Prijetno druženje so začinili še z nekaj kulture. V goste 
so povabili kulturno-umetniško skupino Nimaki. Ta je zbrane 
dodobra nasmejala z uprizoritvijo dveh skečev z vsebino iz 
vsakdanjih življenjskih situacij. Z recitacijami pa so program 
obogatili še učenci Osnovne šole Fokovci pod vodstvom uči-
teljice Marije Zorko.

Mojca Ivanič

UTRIP OBČANK IN OBČANOV

ŽENSKI SVETEK
V Martjancih smo sobotno popoldne 18. marca, 
namenili, tako kot prejšnja leta ob tem času, 
našim ženam, materam in dekletom.

Povabili smo jih v dvorano Vaškega doma Martjanci na dru-
ženje v počastitev minulega dneva žena in prihajajočega 
materinskega dne. Poseben kulturni užitek so nam s svojim 
nastopom pripravile pevke zelo uspešne ženske vokalne 
skupine Bele Tinke iz Beltincev. Ob koncu smo se zadržali v 
prijetnem klepetu ob sadju, kavi  in sladkih dobrotah, ki so jih 
spekle članice Turističnega društva Martin. Vsaka udeleženka 
srečanja pa je prejela tudi cvetočo lončnico, ki jih je poleg 
pogostitve prispevala Krajevna skupnost Martjanci. 

KS Martjanci in TD Martin, Martjanci

Nastopili so učenci OŠ Fokovci.

Članice TD Martin Martjanci so v jubilejnem letu izvedle otroške 
velikonočne delavnice. Tudi izdelki otrok so bili del njihove razstave 
„Pozdrav pomladi″. 

Med drugim so nastopili otroci iz vrtca Bogojina.

V BOGOJINI SO ČAS POSVETILI 
ŽENSKAM
Konec marca je KUD Jožef Košič Bogojina 
pripravilo prireditev s pomenljivim naslovom 
Čas je!, s katero so obeležili ženska praznika.

Vsaka ženska je pred vhodom v dvorano bila deležna 
skromne pozornosti. Prireditev, na kateri so glavno bese-
do imeli otroci in mladina, sta povezovala Doroteja Marič 
in Jan Kocet, ki sta svoji vlogi, tudi kot recitatorja, izvrstno 
opravila. Ob njiju so nastopili še otroci iz vrtca Bogojina ter 
mladi glasbeniki iz domače folklorne skupine. Za dobro 
voljo med zbranimi pa so s plesom poskrbeli tudi domači 
folkloristi.   

Janja Adanič Vratarič
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POČASTITEV DNEVA ŽENA V 
MORAVSKIH TOPLICAH
V soboto, 25. 3. je bila v Taverni hotela Ajda 
organizirana tradicionalna prireditev ob 
počastitvi dneva žena. 

Dogodek vsako leto organizira KS Moravske Toplice. V po-
častitev praznika je bil pripravljen krajši kulturni program, 
sledila je pogostitev. Za dobro voljo je bila na voljo živa 
glasba. Prisotne je nagovorila predsednica KS Moravske 
Toplice Cveta Davidovski, ki je ženskam voščila za minuli 
praznik in zaželela prijetno druženje. Vsako žensko je ob 
odhodu domov čakala rožica.

Vesna Šemen,  članica KS Moravske Toplice 

UTRIP OBČANK IN OBČANOV

ZBOR ČLANOV DRUŠTVA UPOKOJENCEV MORAVSKE TOPLICE

Dogodka se je udeležilo približno 50 žensk različnih generacij.

Redna letna skupščina gasilcev v Andrejcih.

Društvo upokojencev Moravske Toplice letos praznuje 20. obletnico 
delovanja. 

GASILCI SO SE ZBRALI NA REDNI 
LETNI SKUPŠČINI
Gasilska zveza Moravske Toplice je konec marca 
sklicala redno letno skupščino, ki je potekala v va-
ško gasilskem domu v Andrejcih.

Najprej je zbrane nagovoril predsednik zveze Dušan Grof. 
Gasilska zveza Moravske Toplice obsega po besedah Grofa 
28 prostovoljnih gasilskih društev in ima skupno 1.838 čla-
nov, od tega 774 žensk in 1.364 moških. Veseli jih dejstvo, 
da se število članov povečuje.
Sledile so predstavitve poročil in sicer organizacijskega poro-
čila predsednika, operativnega poročila poveljujočega, mla-
dinske komisije, dela članic, inventurne komisije, nadzornega 
odbora in finančno poročilo z zaključnim računom za leto 
2016. Vsa poročila so prisotni soglasno sprejeli.
Predsednik Grof je predstavil še program dela  s finančnim 
načrtom za leto 2017.

Na skupščini je bilo slišati veliko o pomenu operativnega 
usposabljanja in izobraževanja ter o pomenu dela z mladimi. 
Zbrane je na koncu nagovoril tudi Dušan Utroša, poveljnik 
regijskega gasilskega sveta za Pomurje, ki je bil s slišanim 
zadovoljen. Tudi njega veseli povečanje števila članov ter 
skrb za veterane, mladino in članice.

Ksenija Glažar

Člani društva upokojencev so soglasno izvolili 
novega predsednika društva – Ludvika Sočiča.

21. marca je v hotelu Vivat potekal zbor članov DU Moravske 
Toplice. Člani društva so se seznanili s poročili o delu v letu 
2016 ter o spremembah in dopolnitvah Statuta DU MT. Iz-
vedli so volitve novega vodstva. Predsednik je postal Ludvik 
Sočič, podpredsednik Ludvik Kranjec, tajnica Irena Ferencek 
in blagajničarka Marta D. Stepanovič. 
Predstavili so tudi obsežen delovni načrt za letošnje leto, v 
katerem praznujejo 20-letnico delovanja društva.                                                                                          

   Janja Adanič Vratarič 
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SREČANJE KRVODAJALCEV MORAVSKIH TOPLIC

MERJENJE DEJAVNIKOV 
TVEGANJA ZA ZDRAVJE
Krajevna organizacija rdečega Križa Moravske 
Toplice je v aprilu prebivalcem svetovala o 
kakovostnejšem življenju.
KORK Moravske Toplice je za prebivalce Moravskih Toplic v 
sodelovanju s KORK-om Lipa organiziral merjenje krvnega 
sladkorja, holesterola, krvnega tlaka, preverili pa so tudi težo. 
Ob tem so pripravili razstavo o zdravi prehrani. Akcijo so v 
Moravskih Toplicah izvedli že tretjič, s tem pa želijo prebi-
valcem svetovati in pomagati pri kakovostnejšem življenju.

Janja Adanič Vratarič

UTRIP OBČANK IN OBČANOV

Na srečanju krvodajalcev Moravskih Toplic so se zbrali vsi, ki 
nesebično darujejo življenjsko tekočino (Foto: Jan Vitez).

S takšnimi in podobnimi akcijami želijo ozaveščati prebivalce. 

V začetku marca so se v Moravskih Toplicah zahvalili 
vsem, ki darujejo kri in tako pomagajo soljudem. 
Zbrane je nagovoril predsednik Krajevne organizacije rde-
čega križa Moravske Toplice Bela Železen, srečanja pa so se 
udeležili tudi podpredsednik Rdečega križa Murska Sobota 
Jože Trajbar, sekretarka Albina Knap ter članica upravnega 
odbora RK MS Suzana Sabotin. Med drugim so na srečanje 
povabili krvodajalce, ki kri zaradi starosti ne morejo več da-
rovati, ob tem pa so poudarili, da je v Moravskih Toplicah 7,7 
% vaščanov krvodajalcev, medtem ko je slovensko povprečje 
5 %. Seznanili so nas tudi s podatkom, da so 100- in večkrat 
darovali kri Geza Bencik, Jožef Sep in Bela Železen.
Vsaka odvzeta doza krvi je neprecenljiva in dragocena, zato 
velja velik poklon vsem, ki nesebično darujejo kri in poma-
gajo popolnim neznancem. Janja Adanič Vratarič

DELOVNA AKCIJA PGD RATKOVCI 
Na pustno nedeljo smo se člani PGD Ratkovci zbrali 
na veliki delovni akciji. Ob pokopališču je vas s 
pomočjo občine v preteklem letu kupila parcelo, 
na kateri se bo uredilo parkirišče ob pokopališču. 

Za tako pridobitev se že več let trudimo in bili smo zelo veseli, 
da nam je občina pomagala to uresničiti. Zemljišče, ki smo  ga 
dobili, je vinograd, ki ga že nekaj let nihče ni vzdrževal. Zato 
smo morali z zemljišča odstraniti vinsko trto, žice in betonske 
stebre. Že zgodaj v dopoldanskem času se nas je zbralo kakih 
15 članov PGD in lotili smo se dela. Da ne bi bili lačni in žejni, 
so poskrbele naše gospodinje, ki so nas razvajale z domači-
mi dobrotami. Ob koncu dneva smo bili vsi zadovoljni, saj je 
bilo delo opravljeno. Sedaj bo potrebno samo še nekoliko 
poravnati teren in navoziti gramoz, pa bo parkirišče priprav-
ljeno za uporabo. Tako bo poskrbljeno za prometno varnost 

V Ratkovcih so urejali parkirišče ob pokopališču.

ob pokopališču, ki stoji ob glavni cesti, naš kraj pa je bogatejši 
za pridobitev, ki je bila prepotrebna. Hvala občini za pomoč, 
krajanom pa za veliko delovno vnemo, ki so jo izkazali. 

Leon Deutsch, član PGD Ratkovci
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KRAJANI SUHEGA VRHA PRENOVILI VAŠKO-GASILSKI DOM

RAZSTAVA VÜZEN NEKOČ IN DANES 

UTRIP OBČANK IN OBČANOV

Krajani Suhega Vrha na letošnji čistilni akciji.

Članice društva Žlaki.

Čeprav štejemo le 45 gospodinjstev, smo krajani 
Suhega Vrha zelo pridni in delovni. Ko je potrebno 
postoriti kaj za domačo vas, pa še toliko bolj.

Tako je lansko jesen dobila novo podobo tudi streha na va-
ško-gasilskem domu, ki smo jo prekrili sami skupaj z gasilci 
iz pobratenih društev Gančani in Gorenja vas. Ker pa naš 
vaško-gasilski dom ni imel primernega ogrevanja, smo v 
mesecu februarju dali vgraditi klimatske naprave in električ-
ne radiatorje. Imamo še veliko ciljev in načrtov. Stremimo k 
izboljšanju pogojev za preživljanje našega prostega časa in 
k izboljšanju podobe same vasi Suhi Vrh. Le v slogi je moč 
in tega se vsi dobro zavedamo. V imenu PGD Suhi Vrh in KS 
Suhi Vrh se zahvaljujemo vsem, ki nam kakorkoli pomagate 
in stojite ob strani pri naših in vaših začrtanih ciljih.   

Mateja Novak

Od 8. do 9. aprila je v Sebeborcih bila 
velikonočna razstava, ki so jo pripravile  
članice društva Žlaki. 

Članice so tokrat  izbrale tehniko zvijanja papirja, razrezane-
ga do 4 mm  na različne načine. Te zvitke so lepile na jajca 
iz stiroporja, pri tem pa je bilo potrebno veliko preciznega 
dela in domišljije, da so na koncu nastala lepo okrašena jajč-
ka.  Na letošnji razstavi so sodelovali tudi Žensko društvo 
Kukeč, Turistično društvo Vrtanek iz Gornjih Petrovcev in 
Rokodelsko društvo Vrtnice iz Prosenjakovcev. Seveda pa 
je bilo na koncu najlepše priznanje za vloženo delo dober 
obisk in pohvale obiskovalcev letošnje razstave.

Majda Andrejek

„KÜJAJMO PO DOMAČE“ 
V tokratni številki objavljamo recept Nade Veren 
iz Sebeborcev, ki bo prejela nagrado Turistične 
kmetije Puhan.

OCVERKOVE POGAČE
SESTAVINE

• 1 kg moke
• ½ l mleka
• 1 kocka kvasa
• 1 jajce
• 2 žlici mletih ocvirkov
• 1 žlica masti
• 2 žlički soli
• poper po okusu

Vse sestavine pregnetemo in pus-
timo vzhajati toliko časa, da testo 
naraste. Testo nato razvaljamo na 
1 cm in žlico ocvirkov namažemo 
po razvaljanem testu. Testo zloži-
mo tako, da nastanejo gube. Nato 
spet vse razvaljamo na približno 2 
cm debeline. Z modelom izreže-
mo manjše kroge. Pred peko jih 
lahko premažemo z razžvrkljanim 
jajcem. Dober tek!

Vaše recepte za naslednjo številko Lipnice pošljite do 10. 6. 
2017 na naslov: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 
3, 9226 Moravske Toplice, s pripisom „Küjajmo po domače“ 
ali na elektronski naslov lipnica.casopis@gmail.com.
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PREJEMNIKA BRONASTEGA 
ZNAKA CIVILNE ZAŠČITE
Drago Ivanič iz Bogojine in Jože Trajber iz 
Martjancev sta prejela bronasti znak civilne zaščite, 
ki ga podeljujejo za požrtvovalno in uspešno 
opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči.

Drago Ivanič je z gasilstvom povezan že od 15. leta. Kot 
30-letnik si je že pridobil čin višjega gasilskega častnika (VGČ). 
Do danes je napredoval v II. stopnjo VGČ. V času osamosvo-
jitvene vojne je bil imenovan za načelnika Narodne zaščite. 
Vrsto let je tudi vodil krožek Mladi gasilec na OŠ Bogojina. 
Je dolgoletni poveljnik Krajevnega štaba CZ Bogojina, seda-
nji sektorski poveljnik in podpoveljnik GZ Moravske Toplice. 
Jože Trajber je licencirani predavatelj prve pomoči za vse veri-
ficirane programe RKS od leta 1993. Je aktiven prostovoljec, de-
javen v Območnem odboru RKS OZ MS in od leta 2006 opravlja 
funkcijo podpredsednika RKS OZ MS. Je dolgoletni krvodajalec 
in tudi član odbora Krajevne organizacije RK Martjanci, kjer s 

UTRIP OBČANK IN OBČANOV

Drago Ivanič Jože Trajber

Domačija Magde Kardoš se lahko še danes pohvali s trnácem 
(Foto: Janja Bürmen).

svojim prostovoljnim delom skrbi za dobrobit socialno šibkih 
sokrajanov. To je le nekaj dejstev, zaradi katerih sta naša kraja-
na prejela bronasti znak CZ. Občanoma čestitamo in se jima 
obenem zahvaljujemo za njuno delo v občini in širšem okolju.

Janja Adanič Vratarič

UTRINKI IZ NAŠE DEDIŠČINE 
V naši novi rubriki bomo objavljali utrinke iz 
občine, ki so bili povezani z življenjem naših 
prednikov in za katere si želimo, da ne bi utonili  
v pozabo.
Kot prvega na pobudo občanke Cvetke Davidovske obja-
vljamo trnác Magde Kardoš iz Moravskih Toplic. Tudi vas 
vabimo, da nam na elektronski naslov uredništva (lipnica.
casopis@gmail.com) ali na naslov občine pošljete fotografijo 
starejše stavbe, domačih opravil, starejšo prekmursko bese-
do in razlago zanjo ... Tako bomo skupaj ohranili dediščino 
naših prednikov.

V okviru društva deluje krožek ročnih del, katerega mojstrovine smo 
lahko občudovali na razstavi v vaško-gasilskem domu v Tešanovcih. 

PRIREDITEV OB 20-LETNICI DELOVANJA DRUŠTVA UPOKOJENCEV
Društvo upokojencev Moravske Toplice bo 
v soboto, 20. maja 2017, ob 19. uri v veliki 
dvorani vaško-gasilskega doma v Tešanovcih 
proslavilo 20-letnico delovanja. 
Društvo je bilo ustanovljeno poleti 1996, vendar je začelo 
uradno poslovati 1. 1. 1997. Na prireditvi bomo pregledali 
dosedanje delo in zaslužnim posameznikom izrekli priznanja. 
V kulturnem programu se bodo predstavile sekcije, ki delujejo 
pri društvu: pevski zbor Marjetice (vodi ga Štefan Šantavec), 
ansambel Zvonček (vodi Geza Sambt), nekaj svojih  pesmi 
bo prebral Martin Horvat (predstavil ga bo prof. Jože Vugri-
nec), članice sekcije za ročna dela pod vodstvom Erike Koca 
bodo predstavile izbor iz svoje bogate kolekcije, z zbirko por-
celanskih figur se predstavila tudi naša članica Irena Janža iz 
Tešanovec. Program bodo dopolnili gostje: otroci predšolske 

skupine vrtca Martjanci, domača folklorna skupina Mali rijtar 
in Filovske pevke pod vodstvo Marije Vegi.
   Ludvik Sočič, predsednik
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Otroci so nastopili na prireditvi krajevne skupnosti.

Mame pa so presenetili tudi v vrtcu.

Predstavil nam je bogat in dragocen svet melodije. Gazdag és értékes dallamvilágot mutatott be nekünk. 

MARCA PRAZNUJEJO  
ŽENSKE IN MAME
Marec je mesec, ko se spomnimo žensk in mam. 
Tudi otroci iz enote Filovci so se mamam zahvalili 
za vse, kar naredijo za njih.

Najprej smo nastopali na prireditvi, ki jo organizira KS Filovci, 
in se spomnili vseh žensk in mam iz naše vasi. Otroci so se 
jim predstavili v slovenskem in nemškem jeziku s pesmijo 
Peričice in deklamacijo Dan žena.
Mame smo povabili tudi v vrtec, ampak ne na običajno dru-
ženje, temveč na čisto pravo čajanko. Otroci so se mamam 
predstavili s kratkim programom, na koncu pa so jim podarili 
še darilo. Sledila je čajanka. Otroci so mamam razložili, da to 
pomeni, da bomo pili čaj in jedli kekse. Na mizah so otroke 
in mame pričakali razni čaji, zato je bila izbira pravega čaja 
zelo težka. Ko so bili čaji izbrani in preliti z vodo, se je naša 
čajanka začela.
Mame, hvala za vse, kar naredite za vaše otroke. Ampak kot 
pravi Melita Kuhar Pucko: „Dobra mama je tista, ki zna poskr-
beti zase, saj šele, ko se sama počuti dobro, se lahko kakovostno 
razdaja otrokom in partnerju.“  Zato si brez slabe vesti vzemite 
čas zase in kdaj pa kdaj čaj spijte same.

Sonja Gabor

IZ ŠOL IN VRTCEV

UČITELJ LJUDSKE GLASBE 
KÁROLY HORVÁTH NA OBISKU V 
PROSENJAKOVSKEM VRTCU
Učitelj ljudske glasbe Károly Horváth oziroma stric Karcsi, 
kakor so ga klicali otroci, je obiskal Dvojezični vrtec Prosenja-
kovci. Ukvarja se z ljudsko glasbo in igra na več glasbil. Otro-
kom je najprej predstavil vrsto godal, violo s tremi strunami. 
Prinesel nam je iz vrbovih šib narejeno glasbilo, ropotuljico, v 
katero so nekoč dali fižol ali kamen. Spoznali smo še piščalko, 
narejeno iz gline, in flavto, narejeno iz umetne snovi. 

Silvija Gal

HORVÁTH KÁROLY NÉPZENE 
TANÁR LÁTOGATÓBAN A 
PÁRTOSFALVI ÓVODÁBAN
Horvát Károly népzene tanár, vagyis ahogy a gyerekek 
szólították Karcsi bácsi, ellátogatott a kétnyelvű pártosfalvi 
óvodába. Ő népzenével foglalkozik és több népi hangsze-
ren is játszik. A gyerekeknek elsőként a háromhúros brácsát 
mutatta be, amely egy vonós hangszer. Egy kosárfonó fűzből 
készült csörgőt is hozott nekünk, amibe babot vagy kavic-
sot tettek. Megismerkedtünk az agyagból készített körte-
muzsikával, valamint a furulyával, amely műanyagból készült. 
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IZ ŠOL IN VRTCEV

TRADICIONALNA PRIREDITEV 
VRTCEV OBČINE MORAVSKE 
TOPLICE 
Za vzgojitelja v vrtcu je najpomembnejši cilj 
OTROK. Največja umetnost vzgojitelja je pri 
otroku vzbuditi željo po pridobivanju znanja. 

Povprečen vzgojitelj POVE, dober POJASNI, odličen POKA-
ŽE, velik pa NAVDIHUJE. Otroci se morajo na poti osvajanja 
znanja zabavati – tako bomo lahko pri vsakem od njih odkrili 
sled genialnosti na nekem področju. Naučiti pa se morajo 
postavljati tudi cilje, saj so cilji najmočnejša motivacija. Vsi, 
ki so se predstavili na prireditvi Več glav več ve, so sledili 
istemu cilju, čeprav je vsak potoval po svoji poti in ga je 
vodila drugačna motivacija. Na prireditvi Več glav več ve se 
je predstavilo 80 otrok našega zavoda. Peli, plesali in rajali so 
tako v slovenskem kot v nemškem jeziku. Bili so kot zvezde 
na nebu … S svojim nastopom so navdušili vse prisotne 
starše, stare starše, druge sorodnike, pa tudi župana Občine 
Moravske Toplice, ki je ob tej priložnosti spregovoril nekaj 
besed. Ob zaključku prireditve pa so zablesteli tudi naši 

gostje – učenci baletnega oddelka Glasbene šole Murska 
Sobota. 
Hvala vsem, ki ste si prireditev ogledali in s svojo prisotnostjo 
dali priznanje otrokom in vzgojiteljicam. Hvala pa tudi vsem, 
ki ste omogočili izvedbo prireditve: KS Bogojina, PGD Bogo-
jina in KTD Jožef Košič Bogojina. 

Simona Kaučič, ravnateljica

Predstavilo se je 80 otrok iz vrtcev naše občine.

Otroci in starši so se skupaj zabavali v vrtcu. Otroci so navdušeni nad indijanskim šotorom.

BILI SMO ČISTO PRAVI INDIJANCI
V oddelku 2–4 let enote Moravske Toplice  
so starši pomagali pri uresničevanju  
zastavljenih ciljev. 

Vključili so se v popoldansko delavnico. V njej je sodelovala 
tudi vzgojiteljica Milena Perš, ki je sodelujoče popeljala v svet 
pravljične joge. Starši so pri jogi uživali še bolj kot otroci, saj 
so otroci te oblike igre že vajeni. 
V drugi delavnici pa so starši z otroki s pomočjo majic, blaga, 
gumbov ter filca ustvarili indijansko oblačilo, ki je bilo otro-
kom v pomoč pri izvajanju načrtovanih vsebin. Sledilo je 
presenečenje za otroke – indijanski šotor, ki smo ga postavili 
v igralnici. Otroci so se vsakodnevno v njem igrali, pa tudi 

spali. Med temo so se naučili še indijanski ples, navdušeni 
pa so tudi nad indijansko glasbo. 
Tema je bila zanimiva, ustvarjalna in nepozabna za vse – 
majhne in velike. Katja Hozjan
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V KRALJESTVU PRAVLJIC  
NA DOŠ PROSENJAKOVCI
25. januarja so učenci 4., 5. in 6. razreda šolski 
dan pričeli skupaj, torej učenci, ki se učijo 
madžarščino kot materni jezik, kot tudi tisti, ki se 
učijo madžarščino kot jezik okolja. 

Pri učnima urama je bila enako-
vredno prisotna tudi raba slo-
venskega jezika. Prisotne smo 
bile tri učiteljice, učiteljici mate-
rinščine in učiteljica madžarščine 
kot jezika okolja. V tem kratkem 
času so učenci odpotovali v 
kraljestvo pravljic in strnili svoje 
znanje o le-teh. Skupne aktivno-
sti so pričeli z dodelitvijo imen 
pravljičnim junakom, ki so jih 
dobili prilepljene na hrbte. Ko 
so ugotovili, kateri pravljični ju-
naki so, so se razdelili v skupine, 
ki so jih sestavljali ujemajoči se 
pravljični liki. Nastalo je nekaj 
skupin, znotraj katerih je pote-
kalo nadaljnje delo.
Skupina Harryja Potterja je naš-
tela znane ljudske in umetne 
pravljice, s pomočjo slik in risb 
so pripravili plakat. Skupina  
Medvedka Puja je naštela pravl-
jične kraje dogajanja in čudež-
ne predmete iz znanih pravljic.  
Asterix in njegovi prijatelji so 
prepoznavali citate iz pravljic in 
jih ilustrirali. Sneguljčica in palč-
ki so našteli pravljične junake, ki 
nastopajo v znanih pravljicah, na 
kratko so jih predstavili in narisa-
li. Smrkci so si zamislili sodobne-
ga pravljičnega junaka, ki so ga 
na kratko predstavili in po svojih 
predstavah tudi narisali. Člani 
skupine Ledenega kraljestva so 
dramatizirali znano pravljico, 
pričarali so nam Harryja Potterja 
s prijatelji. V sklopu dveh šolskih 
ur so nam učenci dokazali svo-
jo zagnanost, marljivost in kako 
lahko na zanimiv in domiseln 
način sodelujejo. 

Sandra Kontrec in  
Irena Celec

IZ ŠOL IN VRTCEV

A MESÉK BIRODALMÁBAN A 
PÁRTOSFALVI KÁI-BAN 
Január 25-én a tanítási napot a 4., 5. és 6. osztály 
tanulói együtt kezdték meg. Így együtt voltak 
azok a tanulók, akik a magyart mint anyanyelvet 
tanulják és azok is, akik a magyar nyelvet mint 

környezetnyelvet 
tanulják.

A tanórákon egyenran-
gúan jelen volt a szlovén 
nyelvhasználat is. A két 
tanórán elutaztak a me-
sék birodalmába, és ösz-
szefoglalták a mesékről 
tanultakat. A közös foglal-
kozásukat azzal kezdték, 
hogy a tanulók hátára pa-
pírok kerültek mesehősök 
nevével. Miután kitalálták 
a neveket, az egymáshoz 
illő nevek alkották a cso-
portokat. Így hat csoport 
alakult ki, a további mun-
ka ezeken belül folyt.
Harry Potter csoportja 
felsorolta az ismert nép-
meséket, műmeséket, ké-
pekből, rajzokból plakátot 
készített. Mici mackó cso-
portja mesehelyszíneket 
és mesetárgyakat gyűjtött 
az ismert mesékből. As-
terix csoportja meséket 
ismert fel idézetek alap-
ján. Hófehérke társai me-
seszereplőket soroltak fel 
ismert mesékből, röviden 
bemutatták őket, rajzoltak. 
Törpikék csoportja elkép-
zelt egy modern mese-
hőst. Bemutatták röviden, 
lerajzolták. Jégvarázs cso-
portjának tagjai egy ismert 
mesét dramatizáltak. Így 
elénk varázsolták Harry 
Pottert társaival együtt. 
A két tanórán a tanulók 
bemutatták, hogyan le-
het érdekesen, dolgosan, 
leleményesen együtt dol-
gozni.

Oblikovanje skupin./A csoportok kialakulása.

Delo v skupinah./Csoportmunka.

Pravljične osebe./Mesebeli személyek.
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DRŽAVNO PRVENSTVO V POMNJENJU 

IZ ŠOL IN VRTCEV

ZLATO PRIZNANJE ZA MLADE RAZISKOVALCE IZ OŠ FOKOVCI  

Tomaž Geci in Amadeja Ilić sta se na MEMORIADI 2017 odlično odrezala.

Učenci so navijali za naše skakalce.

Učenca Osnovne šole Fokovci AMADEJA ILIĆ 
(7. razred)  in TOMAŽ GECI (6. razred) sta se v 
soboto, 25. marca, udeležila MEMORIADE 2017, 
ki je potekala na brežiški osnovni šoli.  
Posebnost je bila disciplina GOVORJENA ŠTEVILA, kjer se je 
preverjala sposobnost pomnjenja številk, ki so bile posredo-
vane avditivno. Ravno v tej novi disciplini je TOMAŽ GECI v 
kategoriji OTROCI osvojil 3. mesto in si tako priboril medaljo 
in seveda ZLATO priznanje. AMADEJA ILIĆ si je na koncu pri-
borila odlično skupno 17. mesto v kategoriji JUNIORJI (13–17 
let, 28 tekmovalcev) in SREBRNO priznanje, TOMAŽ GECI pa v 
kategoriji OTROCI (–12 let, 22 tekmovalcev) odlično skupno 
9. mesto in še SREBRNO priznanje.

Monika Dobrijevič

vodijo evidence o porabi denarja, znajo preračunati končno 
ceno izdelka, znajo, kaj pomeni biti ekološko ozaveščen po-
trošnik ipd.). Naredili sta raziskavo pri 568 devetošolcih in 
ugotovili, da je teoretično znanje, ki ga pridobijo v šolah, 
sicer zadovoljivo, da pa se nekoliko zatakne pri reševanju 
konkretnih problemov, vezanih na to znanje, in da imajo le 
malo priložnosti biti udeleženi v resničnih situacijah (npr. 
ne odločajo samostojno o porabi svojih prihrankov, s starši 
ne sodelujejo pri nakupih, močan vpliv na njihove nakupe 
pa imajo mnenja vrstnikov in reklame). 
Z nalogo, v kateri sta predstavili, kakšno je potrošniško zna-
nje in potrošniške navade slovenskih devetošolcev, sta si  
prislužili zlato priznanje ter se uvrstili na državno tekmo-
vanje, ki bo potekalo 15. maja 2017 na Gimnaziji Murska 
Sobota.

Silvija Sambt
                                                                           

UČENCI OŠ FOKOVCI V PLANICI
V četrtek, 23. marca, smo se v sklopu Športa za 
zdravje odpravili v Planico, kjer smo si ogledali 
tekmo svetovnega pokala v smučarskih poletih. 
Skupaj z učenci izbirnega predmeta Šport za zdravje smo se 
v zgodnjih jutranjih urah odpravili proti Gorenjski. Ob 8.00 
uri smo prispeli na samo prizorišče tekme. Kljub slabšemu 
vremenu je bilo vzdušje pod samo skakalnico odlično, tako 
da nas to sploh ni motilo. Ob 9.00 uri so se pričeli prvi po-
skusni skoki. V dolgih in atraktivnih skokih smo zelo uživali in 
bučno navijali za naše „orle". Po končanem tekmovanju smo 
si ogledali še koncert našega raperja Zlatka, ki je dodobra 
ogrel prisotno množico. Ob 13.00 uri smo se polni vtisov 
odpravili proti domu.  

Miha Horvat

Na Osnovni šoli III v Murski Soboti je 3. aprila 
2017 potekalo 25. regijsko srečanje mladih 
raziskovalcev, ki ga organizira Zveza za tehnično 
kulturo Slovenije, Regijski center v Murski 
Soboti. 

OŠ Fokovci sta zastopali Mojca Kučan in Jasna Rituper Hari, 
učenki 9. razreda. Na tekmovanju sta zagovarjali razisko-
valno nalogo s področja ekonomije in turizma z naslovom 
Potrošništvo – velesila modernega sveta oz. kakšni po-
trošniki smo slovenski devetošolci.  Mojco in Jasno je zani-
malo, kolikšna je potrošniška pismenost slovenskih deveto-
šolcev danes, in sicer koliko in kaj se o tem naučijo v šolah, 
koliko znajo pridobljeno znanje uporabiti pri reševanju pro-
blemov in koliko so sami udeleženi v resničnih situacijah, 
tj. ali se znajo obnašati kot odgovorni potrošniki (varčujejo, 
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PLANINSKI IZLET PLANINSKEGA KROŽKA OŠ BOGOJINA

IZ ŠOL IN VRTCEV

Otroci in njihovi starši so uživali na planinskem izletu.

Učenci so svojim najdražjim pokazali, kako radi jih imajo. Rokice za mamice in očke.

PRIREDITEV OB MATERINSKEM DNEVU NA OŠ BOGOJINA

Na Osnovni šoli Bogojina poteka tudi planinski 
krožek. V okviru tega se nas je 53 otrok in 
staršev odpravilo na planinski izlet v dolino 
Tamar. 

V soboto, 18. marca, smo se odpravili raziskovat Gorenjsko. 
Najprej smo se odpravili v Tamar. Sama pot je bila še zasne-
žena, planinci pa smo se kopali v sončnih žarkih. Idiličen 
svet iglavcev, smeh, klepet in druženje so poskrbeli, da 
nam je pot do planinske koče še prehitro minila. Velika 
večina otrok si je v koči v svoje planinske dnevnike odtis-
nila prve žige. Ponosni na svoj podvig smo si ogledali še 
pripravo planiške velikanke, ki je čakala na najboljše letalce. 
Najbolj pogumni so se povzpeli na zaletišče planiških le-
potic. Ustavili smo se tudi v Zelencih in si ogledali naravni 
rezervat, ki predstavlja talni izvir Save Dolinke, kjer voda 
privre na dan iz skoraj dva metra globokega jezera značilne 
zelene barve.
Najzanimivejši del izleta je za številne predstavljal Planinski 
muzej v Mojstrani. Zanimive naloge, vsebina, interaktivni 
pogled s slovenskih vrhov, soba simulacije nevihte v gorah 
in številne druge zanimivosti so vsebine, ki so zelo pritegni-
le mlajše in malo manj mlade planince. Veseli in polni lepih 
vtisov se že veselimo naslednjih podvigov.

Boštjan Majerič

mame, temveč tudi svoje očete. Skozi zgodbo „A veš, koliko 
te imam rad" so učenci pokazali svojim najdražjim mamam 
in očetom, babicam in dedkom, tetam in stricem, sestricam 
in bratcem, kako pomembni so v njihovem življenju. Pro-
gram so popestrili s petjem, deklamacijami in končali na 
koncu z objemom in pisanimi rokicami, ki ponazarjajo njih 
same.  S tem želijo, da bi starši še večkrat stisnili njihove 
dlani in jih vzeli v objem. Kajti vez med starši in otrokom je 
neprecenljiva.  

Andrea Benkovič Šemen

Pomlad nam vedno znova prinaša nekaj novega 
in nepoznanega. Prav tako prinaša vsako rojstvo 
otroka nekaj novega in neznanega. 

Vsaka mama je enkratna, neponovljiva. Tudi njen otrok je 
nekaj edinstvenega, posebnega, pa naj bo jezikav, debel ali 
suh, modrook ali zelenook. Otrok je edinstven le, če ima ob 
sebi osebe, ki ga imajo rade in mu dajejo občutek varnosti. 
Brez mame in očeta ne bi bil otrok tak, kot je: edinstven. 
Učenci OŠ Bogojina so pripravili prireditev ne le za svoje 
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POSEBNO POVABILO TUDI ZA OBČANE: 

DAN ODPRTIH VRAT VINSKIH 
KLETI (M. TOPLICE–SUHI VRH–BOGOJINA– 

M. TOPLICE): 28. 4. IN 29. 4. 2017  
Organizirane vodene degustacije  
vrhunskih vin z ogledi vinskih kleti ter 
degustacija posebej za to priložnost 
pripravljenih jedi. 

Organizirana krožna vožnja do petih različnih ponudnikov 
vrhunske kapljice in domače prekmurske kulinarike. 
Vstopne točke: Terme Vivat, Terme 3000, parkirišče pri cvet-
ličarni Lanen cvet. Meni, cenik in druge informacije najdete 

UTRINKI: NAJLEPŠE MASKE ZOPET NAGRADILI NA  
15. PUSTNEM RAJANJU V MORAVSKIH TOPLICAH

TIC-OVA STRAN

Dan odprtih vrat.

Veselo vzdušje na pustnem rajanju.

Argus Bike.

V središču Moravskih Toplic je TIC Moravske 
Toplice že petnajstič zapored priredil norčavo 
pustno zabavo na prostem. 

Za zabavno plesno animacijo je poskrbela Plesna šola Urška, 
ki je iz številnih mask izvabila plesne ritme. Prireditev je po-
vezoval palček Bojan. Za kulinarično popestritev so poskrbeli 
člani različnih društev iz Občine Moravske Toplice, ki so na 
stojnicah ponujali različne domače dobrote. Vse najmlajše 
je TIC Moravske Toplice brezplačno pogostil s krofi in čajem 
ter s pomočjo sponzorjev  s praktičnimi nagradami razveselil 
ogromno individualnih in drugih zanimivih mask.
Nagrajene skupinske maske, ki so prejele denarne nagrade: 
1.       Junaki pravljice Rdeča kapica (KTD Male Rijtar Tešanovci)
2.       Slinasti polži (prijatelji z Goričkega)
3.       Dve kokoši in petelin (prijatelji iz Sebeborcev)

SEJEMSKA AKTIVNOST:   
TIC MORAVSKE TOPLICE NA 
FESTIVALU ARGUS BIKE NA 
DUNAJU
Na razstavnem prostoru Slovenije se je poleg Slovenske 
turistične organizacije in Zavoda za turizem Maribor TIC 
Moravske Toplice tokrat predstavil v sodelovanju s Terma-
mi 3000 oziroma Sava Hotels & Resorts. Na dvodnevnem 
festivalu (1. 4.–2. 4. 2017), ki je namenjen kolesarstvu, smo 
razstavljalci predstavili možnosti za kolesarjenje in aktivni 
oddih v Sloveniji oziroma Pomurju ter v destinaciji Moravske 
Toplice z okolico. 

4.       Čebelice (družina iz Prekmurja)
5.       Vitezi in mušketirji (družina iz Kobilja)
6.       Pike Nogavičke (prijateljice iz M. Toplic in okolice)

na spletni strani TIC Moravske Toplice: www.moravske-
toplice.com. Naj nas vino druži v prvomajskih praznikih. 
Dobrodošli!
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TIC-OVA STRAN

Brunarica TIC Selo.

V TIC-u so tudi letos pripravili velikonočno dekoracijo.

MEDNARODNA PROMOCIJA:  
OGLAS V BROŠURI IN YOUR POCKET
TIC Moravske Toplice  bo v namen mednarodne promocije vse leto 
prisoten v vedno novih številkah brošure Ljubljana In your pocket. 

Tiskovina je dvomesečnik, v okviru razdelka Highlights of Slovenia TIC Moravske Toplice 
vsakič  znova v razdelku dveh mesecev izpostavi aktualno turistično ponudbo, s katero 
nagovarja turiste, ki se iz osrednjega dela Slovenije podajo raziskovat druge zanimive 
kotičke naše dežele.

POSLOVALNICA TIC SELO 
PONOVNO ODPRTA
Obveščamo vas, da bo podružnica TIC Moravske Toplice, TIC 
Selo, kjer nudimo vodeni ogled romanske rotunde,  odprta 
od 14. 4. 2017 do novembra. Delovni čas: od 14. aprila do 
septembra med 10. in 18. uro, od oktobra do novembra med 
10. in 16. uro. Ob nedeljah je ogled rotunde zagotovljen 
s strani Župnije Kančevci. Poslovalnica TIC Selo bo zaprta 
ob nedeljah in ponedeljkih oziroma med novembrom in 
aprilom. V tem času je ogled možen samo za predhodno 
najavljene skupine z najmanj 10 obiskovalci. 

PROMOCIJA NA DOMAČIH TLEH: 

SLOVENSKE POČITNICE
Tudi letos smo Slovence, ki iščejo namige za svoj pomladno-
-poletni oddih v tiskovini Slovenske počitnice, ki je sicer 
priloga slovenskih regionalnih časopisov z izidom pred 

prvomajskimi počitnicami,  povabili v destinacijo Moravske 
Toplice z okolico. PR članku smo dodali tudi krajši prekmur-
sko-slovenski slovarček.

UTRINKI: 
VELIKONOČNA 
TRŽNICA 
Ponudniki iz lokalnega okolja so se v izvedbi TIC Moravske 
Toplice zopet zbrali in s ponudbo izdelkov na temo velike 
noči popestrili ponudbo Velikonočne tržnice pri marketu 
Mercator v Moravskih Toplicah. 
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„VELIKO POTRPEŽLJIVOSTI IN 
ŠČEPEC DOMIŠLJIJE“
Takšen je recept za dobro čokolado, nam je 
povedala Jasmina Passero Sotošek, ki z možem 
Tomažem piše uspešno zgodbo v domačem 
kraju.

Vaša turistična kmetija ima bogato ponudbo. Kako to, 
da ste se vanjo odločili vključiti še čokoladnico? 
Jasmina Passero Sotošek: Res je, Podeželska čokoladnica 
Passero bogati domačijo Passero z novo zgodbo. Pravijo, da 
je vsaka nova zgodba hkrati stara kot človeštvo - tradicija je 
navdih za žive zgodbe. Želeli smo, da se z vključitvijo čoko-
ladne zgodbe v že obstoječo dejavnost ne oddaljimo od 
našega bistva, razmišljanja, zato vsi čokoladni izdelki iščejo 
navdih v prekmurskem okolju. 

Kdaj se je začela razvijati ideja o čokoladnici? Kdo ali kaj 
je bil navdih zanjo? Vam je mogoče kdo pri tem vzor? 
Jasmina Passero Sotošek: Pred leti, v času božiča, me je 
mož presenetil s čokoladnimi pralineji, ki jih je sam naredil. 
Na to darilo potem ni ostal samo lep spomin, ampak se je 
rodila ideja o izdelovanju čokoladnih izdelkov. 

Kakšnega okusa je bila vaša prva čokoladna tablica ozi-
roma praline? 
Jasmina Passero Sotošek: Prvi čokoladni izdelek, ki je nas-
tal izpod najinih rok, je bila škatlica Čokoladne radosti Pre-
kmurja, kjer so zbrani okusi buče, prekmurske gibanice, pa 
bezgovo presenečenje, jurkin okus po raju ter zlati traminec. 

S kakšnimi čokoladnimi tablicami in pralineji se pona-
šate? 
Jasmina Passero Sotošek: Z že omenjeno zbirko Čoko-
ladne radosti Prekmurja, katere okuse ponujamo tudi v 
posameznih škatlicah. Čokoladne tablice Po navdihu 50 g 
so preproste tablice čokolade, ki jih naredimo posebne po 
dnevnem navdihu, pa naj je to z orehi, ki jih poberemo pod 
drevesom na vrtu, ali s semeni, ki se nam nasmehnejo, ko 

razpolovimo bučo. Na policah naše Male trgovine se najdejo 
še 100 gramske čokoladne tablice Žlahtna mešanica okusov 
z lokalnimi sestavinami, katerim so dodane posebne začim-
be za popestritev okusa. Še posebej ponosni pa smo na Čo-
koladne bonbone z bučnimi semeni in Čokoladne hruške na 
peclju. Po novem pa ponujamo tudi čokoladne pralineje v 
rinfuzi, saj si vsak lahko po želji izbere iz čokoladne vitrine 
nekaj po svojem okusu. 

Čokolada je lahko tudi lepo darilo. Izdelujete kaj po 
naročilu oziroma za posebne priložnosti? 
Jasmina Passero Sotošek: Seveda, saj je čokolada res lepo 
in okusno darilo ob številnih priložnostih, zato se večkrat 
potrudimo, da jih obogatimo z lično priložnostno podobo, 
z mislijo, imenom, posvetilom ali znakom podjetja. 

Z vašo dejavnostjo, predvsem čokoladnico, ste uspeli 
postati znani po celi Sloveniji in tudi za mejo. Kako vam 
je to uspelo? 
Jasmina Passero Sotošek: Svojo domišljijo in igrivost smo 
sprostili ob vprašanju, kako stare, preizkušene okuse naše 
hiše preobleči v čokoladna oblačila. Tako namreč razume-
mo sodobno zapoved ‚misli globalno, deluj lokalno‘ ali po 
naše ‚misli čokoladno, okusi lokalno‘. V podeželski čokoladnici 
Passero verjamemo, da vsak lahko le s svojo zgodbo obogati 
svet. Zato smo lansko leto preuredili tudi same proizvodne 
prostore, kjer nas lahko vsak, ki obišče našo Malo trgovino, 
opazuje pri delu s čokolado. Za predhodno naročene skupi-
ne pa izvajamo tudi prikaz izdelovanja čokoladnih pralinejev 
z degustacijo. Po želji se lahko vključi predstavitev celotne 
domačije, saj je na isti lokaciji tudi obrat za predelavo mesnin 
in zorilnico mesnin. Ponudbo lahko obogatimo še z degu-
stacijo suhomesnatih izdelkov in namazov, bučnega olja, 
vina iz našega vinograda … 

Kaj priporočate vsem, ki želijo uspeti s svojo poslovno 
idejo? 
Jasmina Passero Sotošek: Morajo verjeti vase, predvsem 
pa v svojo poslovno idejo. Kajti nobena pot ni tako težka, da 
ne bi mogli poskusiti še enkrat.

Janja Adanič Vratarič

 PO POTEH ODLIČNOSTI

Vsi čokoholiki boste navdušeni nad njihovo ponudbo. Darilo se je razvilo v odlično poslovno idejo. 
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NAGRADNA KRIŽANKA

PRAVILNO GESLO NAGRADNE KRIŽANKE 149. ŠTEVILKE GLASILA LIPNICA: LECTOVO SRCE
Med prispelimi pravilnimi rešitvami smo izžrebali naslednje nagrajence, ki prejmejo nagrade Medičarstva Celec Jožice:  
1. nagrada ZINKA LONČAR, MARTJANCI 43D, 9221 MARTJANCI, 2. nagrada  ROMANA  KUMIN, BERKOVCI 12,  
9207 PROSENJAKOVCI in 3. nagrada ANDREJ SOČIČ, SEBEBORCI 103A, 9221 MARTJANCI.  
Vsem nagrajencem iskreno čestitamo! Nagrade prevzamejo na sedežu občine.

NAGRADNA KRIŽANKA: PODEŽELSKA ČOKOLADNICA PASSERO
Podeželska čokoladnica Passero, tri, ki boste pravilno rešili križanko, nagrajuje z 
unikatno prekmursko čokolado. 

Vljudno naprošamo, da nam na dopisnici pošljete GESLO križanke, vaše IME in PRII-
MEK ter NASLOV do 10. junija 2017 na naslov: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 
ulica 3, 9226 Moravske Toplice, s pripisom Nagradna križanka 149. Prijetno reševanje 
vam želimo!
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POŠILJKE

ZASLEDOVANJE ŽIVALI 
ZARADI KORISTI

UREDNIK KULTURE 
NA TVS (JANI)

ČRTNA OZ-
NAKA NA 
IZDELKIH

MINISTRICA 
KLINAR

GOVEDO 
IZ TIBETA

JAPONSKE 
CITRE

HINKO 
NUČIČ

MANJŠA 
VOJAŠKA 

ENOTA

JOHN 
OSBORNE

PREBIVAL-
KA DOLA 
TRAVA 
DRUGE 
KOŠNJE

NADLEŽNE 
ŽUŽELKE

ŽLAHTNI 
PLIN (AR)

FILOZOF 
TIT 

LUKRECIJ 
TOLMUN, 
KRNICA

SVETOVNI 
POMOŽNI 

JEZIK

BRITISH 
AIRWAYS

OCENA 
ZADOSTNO

MODNI 
MAESTRO 

(KARL) 
PREZER-

VATIV

KITAJSKA 
AVTONO- 

MIJA, 
AOMEN

OŽE 
NENASI-

ČEN 
OGLJIKO-

VODIK

NEKDANJI 
JUDOIST 
(FRANC) 

ZEVSOVA 
MATI

MEDVEDJI 
DOM

REJEC 
PSOV

DIRKAČ 
LAUDA

 GRAFIČNA
OZNAKA 

PODJETJA

CELINSKA 
ZVEZNA 
DRŽAVA 
V ZDA

ALBIN 
IGLIČAR

LOVSKI 
KRAJ ZA 
ČAKANJE
TULEC, 

ETUI

KORALNI 
OTOK

OBJEKT 
V PULI

ALUMINIJ 

PRIPRAVA 
ZA 

ŠILJENJE

JERRY 
SPRINGER

FILMSKI 
SNEMALEC 

TUŠAR
OTOK SZ 

OD ZADRA

CIGARETNI 
OGOREK

STATUA, 
SOHA

IDRIJSKA 
NARODNA 

JED

ZDRAVIL-
STVO, 

PADAR-
STVO

OSLONI-
TEV

AVTOR: 
JANEZ 
DONŠA

OVČJI 
HLEV

LUKA
ZNAK 

ZODIAKA
TONE 

ŠKARJA

PALICA 
ZA 

ČIŠČENJE 
PLUGA

GODEC, 
MUZIKANT

ORJAŠKI 
SLONJI 

SEKALEC

APARAT, KI 
PROIZVAJA 
NIHANJA

PLATINSKA KOVINA, 
NAJTEŽJA ZNANA 

SNOV (Os)

PRODAJA-
LEC 

MRZLE 
POLETNE 
SLADICE

FRANC. 
MODNA 

KRE-
ATORKA 
CHANEL

HRVAŠKA 
NAFTNA 
DRUŽBA

PRAVNIK 
BAVCON

KRAJ PRI 
MENGŠU

SITNEŽ, 
NERGAČ

DOMAČA 
MOLZNA 

ŽIVAL

ŠPANSKI 
OTOK V 

BALEARIH

GLADINA, 
NIVO

OBOTAV-
LJAVEC, 
MEČKAČ

MACAU - avtonomno kitajsko območje
ALKIN - spojina s trojno vezjo
MENORCA - španski otok v Balearih
KOTLA - kotanja, tolmun
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13. SREDNJEEVROPSKO TEKMOVANJE V KOŠNJI Z ROČNO KOSO 

ZGODILO SE BO 

V nedeljo, 21. maja, se bo v Selu poleg rotunde 
ob 10. uri začelo že tradicionalno Tekmovanje v 
košnji z ročno koso.

Nastopilo bo okoli 50 tekmovalcev, ki bodo razdeljeni v nas-
lednje kategorije: pionirji do 14 let, ženske, člani do 60 let in 
veterani. Poleg koscev iz Slovenije bodo nastopili še kosci iz 
Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne Gore, Romunije, 

Madžarske, Avstrije in letos prvič tudi iz Anglije.
Odmore bodo popestrili nastopi folkornih skupin. Po koncu 
košnje (predvidoma ob 14. uri) pa bo sledil etno program, v 
katerem boste lahko uživali do podelitve priznanj, pokalov 
in medalj za ekipe, ki bo ob 16. uri. Potekal bo tudi Malono-
gometni turnir za pokal košnje, v katerem se bo pomerilo 
od 6 do 8 ekip. Prireditev se bo zaključila z veselico, na kateri 
bo nastopila skupina Plamen.

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

MAJ
PRIREDITEV DATUM IN KRAJ OPIS PRIREDITVE INFORMACIJE

Prvomajska 
budnica 

1. 5. 2017, zgodnje 
jutranje ure, 
Moravske Toplice

Prvomajska budnica po Moravskih Toplicah v 
izvedbi Prekmurske godbe Bakovci. TIC Moravske Toplice

Pohod po martjanski 
poti 

6. 5. 2017, 10.00,
Martjanci, 
start pri ŠRC

Pohodna pot se vije v dolžini 8 km in je 
predvsem primerna za nordijsko hojo. 
Startnina: 3 EUR (zajema vodo in malico). 

TD Martin, Martjanci
Irena Nemeš
041 747 484 

6. nočni pohod 6. 5. 2017, 22.00,
Krnci, gasilski dom

Vsakoletni edini nočni pohod. Ne pozabite – 
noč ima svojo moč. 

KS Krnci, hul.stefan@gmail.com
041 600 227

Le plesat me pelji –  
srečanje odraslih  
folklornih skupin 

7. 5. 2017, 16.00,  
kulturna dvorana 
Bogojina 

Območno srečanje odraslih folkornih skupin.  
JSKD OI Murska Sobota v 
sodelovanju s KUD Jožef Košič 
Bogojina, 02  530 30 10

Mednarodno 
ocenjevanje vin 

11. 5. 2017, 9.00, 
Prosenjakovci, zadružni 
dom 

Zbiranje vzorcev vin se odvija en dan prej, in 
sicer 10. 5. 2017 od 18. ure dalje. 

KTD Ady Endre Prosenjakovci  –  
sekcija vinogradnikov
Ladislav Vöröš, 051 358 675

20 let Društva 
upokojencev 
Moravske Toplice 

20. 5. 2017, 19.00, 
Vaško-gasilski dom 
Tešanovci

V kulturnem programu se bodo predstavile 
sekcije, ki delujejo pri društvu.

DU Moravske Toplice
Ludvik Sočič 

13. srednjeevropsko 
tekmovanje v 
košnji z ročno koso 

21. 5. 2017, 10,00,  
Selo, prizorišče poleg 
rotunde

Tekmovanje v košnji z ročno koso. 
Pevsko društvo Selo
Oskar Makari
031 329 758

Pordašinski pohod 21. 5. 2017 Pohodna pot na relaciji Pordašinci – Velemér.
KTD ZVON Pordašinci 
Bojan Šušlek
031 654 979

JUNIJ 
Festival
prekmurskih dobrot 

10. 6. 2017, 16.00, zelenica 
pri hotelih 

Festival prekmurske ljudske kulture, glasbe in 
kulinarike. 

Terme 3000 in TIC Moravske Toplice 
gabriela.feher@terme3000.si

Poletna turistična 
tržnica 

od 15. 6. do 31.8. 2017,  
od 18. ure dalje,  
med četrtki in nedeljami

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

TIC Moravske Toplice
www.moravske-toplice.com 

Zaključna prireditev –  
20. obletnica zavoda Vrtci 
Občine Moravske Toplice 

16. 6. 2017, 17.00,  
Vrtec Moravske Toplice 

Ob praznovanju 20-letnice ustanovitve sledijo 
prireditve s predstavitvijo vseh enot. Zbirala 
se bodo sredstva za delovanje Sklada vrtca. 

Vrtci Občine Moravske Toplice
02 538 14 70
info@mojvrtec.com

Dan državnosti in  
zaključek šolskega leta 

23. 6. 2017, 14.00, 
OŠ Fokovci

Počastitev dneva državnosti in svečan 
zaključek šolskega leta. 

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

Občinska prireditev  
ob dnevu državnosti 

22. 6. 2017, 16.00, 
OŠ Bogojina 

Praznovanje dneva državnosti v Občini 
Moravske Toplice. 

Občina Moravske Toplice in  
Osnovna šola Bogojina 

Srečanje gasilcev PGD 
Martjanci z gasilci s  
Hrvaške in Ptujske gore 

25. 6. 2017, 10.00, ŠRC 
Martjanci 

Športno družabno srečanje z zabavnimi 
igrami in kuhanjem specialitet svojega kraja. 

Jože Lipaj
041 331 103 

             


