AKTUALNO
Urednikov kotiček

Za uvod seveda vsem skupaj še enkrat vse dobro v letu
2013. Leto 2012 je za nami, čeprav so nekateri napovedovali
celo konec sveta, se to ni zgodilo. Tudi v naši domovini na
sončni strani Alp so nekateri napovedovali konec sveta. Če
že ne sveta, pa Vlade, morda še kakšnega župana za povrh (mariborski Kangler se je poslovil z Novim letom), kar
je osnovna zahteva protestnih shodov »gotov si«, ki se dogajajo po slovenskih mestih. Za dodatno razgretost slovenskega političnega kotla pa je poskrbela Klemenčičeva PKK
(Protikorupcijska komisija) z objavo dokončnega poročila, v
katerem liderja dveh največjih parlamentarnih strank, PS
ljubljanskega župana Jankoviča in SDS predsednika Vlade
Janše obremenjuje koruptivnih ravnanj. Kam bo to pripeljalo, bomo videli, morda celo v predčasne parlamentarne
volitve.
V naši občini še zdaleč politična vročina ni tako visoka. Občinski svetniki so na dveh decembrskih sejah pod streho
spravili proračun Občine za leto 2013 in sprejeli še nekaj
pomembnih odločitev. Proračunske dokumente in nekaj
razpisov smo objavili v prilogi Uradne objave, kot sestavni
del tokratne številke Lipnice. Sicer pa je njena vsebina kar
pestra. Kar veliko utrinkov se je zbralo o preživetih božično-novoletnih praznikih, bili smo tudi na ledeni trgatvi, mlado
generacijo naše občine smo pobarali, kaj si želi v tem letu...
skratka, prijetno branje vam želim.
Vaš urednik Boris Cipot

Spoštovani občani !
Občina Moravske Toplice
Vas v sodelovanju s Krajevno skupnostjo
Moravske Toplice
vabi na

Vsega Čista narava ne zmore

Januarja je bila zima radodarna, kar se snega tiče. Kar lepo
snežno odejo smo dobili sredi meseca. Radost za najmlajše,
ki so se ob pomoči najbližjih lotili izdelave snežakov, velikanski snežak, visok 3 metre, je nastal v Filovcih, ali pa s sankami
in smučmi zasedli kakšno bližnjo vzpetino. Snega pa so se z
vso razpoložljivo mehanizacijo lotili tudi v komunalnem pod-

jetju Čista narava. Veliko je kilometrov občinskih cest in poti,
pa tudi pločnikov, ki jih je treba očistiti. Vse naenkrat pač ne
gre, kajti tudi naši komunalci imajo nekakšen vrstni red prometnic, ki se jih morajo najprej lotiti, da se zaradi snega ne
ustavi življenje v občini. Bilo ja kar nekaj klicev na občinsko
upravo, kje da je Čista narava in kdaj bodo očistili sneg pri
njih. Kot rečeno, obstaja prednostni vrstni red, zato včasih
potrpežljivost ni odveč. Pa še nekaj, saj imamo doma lopate za odstranjevanje snega, majhna rekreacija nič ne škodi v
tem zimskem času. Vsaj dostop do hiše, morda pločnik pred
njo lahko tudi sami očistimo. Manj bo dela za delavce Čiste
narave, ki v teh dneh res ne poznajo počitka.
bc

OSREDNJO OBČINSKO PRIREDITEV
OB KULTURNEM PRAZNIKU
ki bo v četrtek, dne 7. februarja 2013,
ob 18.00 uri
v dvorani gasilskega doma
v Moravskih Toplicah.
Nastopili bodo:
Mladinski pevski zbor OŠ Bogojina
Komorni orkester OŠ Bogojina
Recitatorji

Snežak velikan je nastal v Filovcih

Obvestilo

Obveščamo vas, da bo otvoritev poslanske pisarne
poslanca Državnega zbora Dejana ŽIDANA (SD)
v ponedeljek dne 04. februarja 2013
od 15.00 ure do 17.00 ure
v prostorih vaško- gasilskega doma v Martjancih.

LIPNICA – glasilo občine Moravske Toplice. Uredništvo: Boris Cipot – odgovorni urednik, Sonja Vöröš – urednica prispevkov v madžarskem jeziku, mag. Valerija Danč
Sabotin – predstavnica MNSS, Anita Čontala Pulič – tajnica uredništva, Štefan Jančarič, Janja Bürmen – TIC MT. Postavitev in tisk – Tiskarna aiP Praprotnik, 2013, 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 00, faks: 02 538 15 02, e-mail: obcina@moravske-toplice.si – internet: www.moravske-toplice.si.
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AKTUALNO
Decembra so občinski svetniki zasedali dvakrat

Pod streho proračun za 2013

Čeprav je december čas pričakovanj, ali pa morda prav zato,
so občinski svetniki opravili kar dve seji. Na 19. seji, bila je
13. decembra, je bilo na vrsti prvo branje proračuna Občine
za letošnje leto. Župan Alojz Glavač je v uvodu povedal, da
bo proračunski dokument Občine racionalno in varčevalno
naravnan. V občinsko blagajno naj bi se steklo skoraj 8,6 milijona evrov, odhodki pa naj bi bili višji za skoraj 800 tissoč
evrov, zaradi česar se bo morala Občini zadolžiti za en milijon evrov. Sledila je podrobna predstavitev proračunskih
postavk. Glede na to, da so predstavniki delovnih teles in
sami svetniki v razpravi pohvalili izdelek strokovnih služb,
Osnutek občinskega proračuna, so z izrečenimi prpombami in s pozivom, da do naslednje, to je 20. seje, pripravijo morebitne predloge ozroma amandmaje, razpravo kaj
hitro sklenili. Z nekaj pripombami so svetniki sprejeli tudi
predlog Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja
in razpolaganja z občinskim premoženjem v letu 2013.
Gre namreč za seznam nepremičnega premoženja, ki bi
ga želela Občina v letu 2013 »spraviti v promet« in na tak
način okrepiti prihodkovno stran občinskega proračuna.
Bolj žolčno se je razprava med svetniki razvila ob predlogu spremembe Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o
dopolnitvah Odloka o spremembi ureditveno-zazidalnega
načrta za območje zdraviliškega kompleksa v Moravskih
Toplicah. Za spremembo je zaprosil podjetnik Aleksander
Car, ki je leta 2011 kupil poslopje podružnice NLB v Moravskih Toplicah, da bi v njem uredil lokal s hitro prehrano in izposojo koles. Ker pa je bila tudi Občina interesent
nakupa bančnega poslopja, s katerim je želela dolgoročno
rešiti prostorsko stisko – v stavbo NLB bi se preselil občinski
TIC, ki bi s tem sprostil kar nekaj pisarniškega prostora za
potrebe občinskih strokovnih služb – so občinski svetniki
konec leta 2011 sprejeli spremembo Odloka, ki onemogoča
gostinsko dejavnost na območju zdraviliškega kompleksa. Ker je nakup uspel Aleksandru Caru, je ta zaprosil za spremembo Odloka, s čimer bi lahko uresničil svojo
podjetniško namero, odprtje gostinskega lokala, ki bi med
drugim ponudil tudi nekaj novih delovnih mest. Svetniki
so naposled spremembo Odloka tudi potrdili.
Svetniki so sprejeli sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Njena
vrednost bo ostala na ravni lanskega leta, četudi bi jo
lahko občinski svetniki »popravili« z gibanjem inflacije.
Do konca seje so svetniki opravili še nekaj kadrovskih zadev. Med drugim so izrekli soglasje k imenovanju Roberta Inhofa in Metke Fujs za direktorja soboške Galerije in
Pokrajinskega muzeja.
Naslednja, 20. seja občinskega sveta je bila po Božiču,
28. decembra. Osrednja točka je pomenila drugo branje
in sprejem proračuna Občine za leto 2013. Bilo je nekaj
pripomb oziroma amandmajev, ki so jih strokovnim
službam posredovali svetniki v premislek, vendar so na
koncu prižgali zeleno luč predlogu občinskega proračuna
v obsegu, kot so ga predlagale strokovne službe. Samo
vsebino proračuna se lahko seznanite v prilogi tokratne
številke Lipnice.

Svetniki so na zadnji lanski seji še soglašali s ceno storitev pomoči družini na domu in določili subvencijsko ceno
storitve: ekonomska cena storitve pomoči družini na domu
je 16,30 eura na efektivno uro, občinska subvencija pa jo
bo pokrivala v višini 9,12 eura na efektivno uro in ceno za
uporabnika v višini 7,18 eura na efektivno uro. Poleg tega
so sprejeli Odlok o spremembi Odloka o načinu opravljanja
obveznih gospodarskih javnih služb zbiranja in odvoza
komunalnih odpadkov na območju Občine, ki je povezan
z dejavnostjo puconskega CEROP-a. Podobno spremembo
Odloka so potrdili tudi pri opravljanju javne gospodarske
službe na področju vodooskrbe na območju Občine, potrdili so tudi letni program športa v naši občini, soglašali
s spremembami Statuta občinskega TIC-a in si ob koncu
zaželeli vse dobro v letu 2013.
bc

OBVESTILO – NADOMESTILO ZA
UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA!

Obveščamo vse lastnike, najemnike ali uporabnike zazidljivih (nezazidanih stavbnih zemljišč) in pozidanih
gradbenih zemljišč (zemljišča na katerih so zgrajene
stavbe), da ste vse nastale spremembe v zvezi z uporabo oz. lastništvom zemljišč v skladu z 18. členom Odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Moravske Toplice, dolžni v roku 15 dni po nastali spremembi prijaviti Občinski upravi Občine Moravske Toplice,
Prosimo vas, da zaradi evidence za posredovanje točnih
podatkov na Davčno upravo RS, ki je podlaga za obračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, vse morebitne spremembe prijavite, najkasneje do 28.02.2013 v
sprejemni pisarni Občine Moravske Toplice oz. z obrazcem,
ki je dostopen na spletni strani občine (www.moravsketoplice.si).
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Moravske Toplice za
leto 2013 ostaja ista kot v letu 2012 in znaša za pozidane
gradbene parcele 0,0014 EUR za zazidljive gradbene parcele pa 0,00025459 EUR.
							
		
Občinska uprava
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AKTUALNO
Marjan Brunec, dosedanji vodja policijskega okoliša

Najpomembnejši je stik z ljudmi

Skoraj dve desetletji je bil Marjan Brunec vodja policijskega
okoliša v naši občini. Ni ga koščka naše, sicer geografsko velike
in razvejane občine, ki ima 28 naselij, da ga Marjan Brunec ne
bi dodobra spoznal.

ki so bili zaradi specifičnosti dela včasih postavljeni na
stranski tir. Pravega delovnega časa »rajonski« nikoli
nima, naj bo petek ali svetek, po dnevi ali ponoči, treba
je na teren, ko se zgodi prometna nesreča, požar, kakšna
kršitev javnega reda in miru... Marjanovi spomini so polni
anekdot, pa tudi resnih trenutkov, ko je bila ogrožena njegova osebna varnost. »Ampak o tem se bova pogovarjala
kdaj drugič«, je pogovor ob kavi sklenil Marjan Brunec,
vodja policijskega okoliša občine Moravske Toplice, z Novim letom 2013 sveži upokojenec.
bc

POMOČ DRUŽINI NA DOMU

»Ključno je sodelovanje s prebivalstvom,« pojasnjuje Marjan
Brunec, ko smo ga pred dnevi srečali. »Praktično ni občana, ki
ga osebno ne bi spoznal,« dodaja, kajti vloga vodje policijskega okoliša, po domače so mu rekli kar rajonski, je večplastna.
»Najprej je tu preventiva, sledi promet, pa meja, ki je po vstopu v šengensko območje varnostno še bolj odvisna od tamkaj
živečega prebivalstva in njihovih opažanj. Seveda pa sem se
pojavljal tudi na različnih javnih prireditvah, ki so se dogajale
po vaseh, kjer sem jim pomagal po organizacijski plati.« Seveda je po besedah mojega sogovornika »rajonski« vpet tudi še v
mnoge druge aktivnosti. Je član občinskega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, aktivno sodeluje z osnovnimi
šolami pri učenju varne vožnje s kolesom, pa tudi sicer pri dvigu prometno-varnostne kulture med najmlajšimi.
»Prav ljudski faktor je bil najpomembnejši pri mojem delu.
Zato mi prosim dovolite, da se zahvalim in obenem pohvalim
občane občine Moravske Toplice za sodelovanje. Brez ljudi ne
moreš narediti prav nič. Iz številnih stikov, ki sem jih vzpostavil
v teh letih, se jih je kar nekaj spremenilo v trdna prijateljstva, ki
jih bom negoval tudi po mojem odhodu v pokoj. Temelj tega je
prav gotovo zaupanje. Če ga izneveriš, je kaj hitro konec sodelovanja in poti več nazaj ni!
Pomen medsebojnega zaupanja Brunec poudarja tudi v
odnosu z odgovornimi v lokalni skupnosti, z Občino, kot tudi
krajevnimi skupnostmi, predsedniki lovskih družin, gasilskih
društev, pa do dimnikarja. »Skratka, pomemben je stik z vsemi, ki se gibljejo po terenu. Izredno dobre odnose sem gojil z
županom Alojzem Glavačem in z odgovornimi občinske uprave. Dodatno specifiko dela vodje rajonskega okoliša prinaša
tudi dejstvo, da gre za turistično razvito občino, ki ima okoli pol
milijona nočitev.«
V zadnjih mesecih pred odhodom v pokoj je vpeljeval »novinca«, policista Romana Ješovnika. »Sam bom do konca mandata še član občinskega sveta za prevetivo in varnost v prometu
tako, da bom tudi kot »civil« še prisoten v Občini,« sklene pogovor Marjan Brunec. Po odhodu v pokoj bo več časa za konjičke,
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Pomoč družini na domu je socialno varstvena storitev,
ki je namenjena ljudem, kateri za samostojno življenje v
svojem bivalnem okolju potrebujejo občasno in organizirano pomoč drugih.
Osnovni cilj storitve je, omogočiti ljudem, da kljub bolezni in težavam, ki spremljajo staranje, čim dlje in čim
kvalitetneje bivajo v svojem domačem okolju, na svojem
domu.
Storitev zajema:
• pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih (umivanje,
oblačenje, nega…),
• pomoč v gospodinjstvu (kuhanje, čiščenje, prinašanje
hrane…),
• pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (druženje,
spremljanje…).
Oskrba se izvaja vse dni v tednu, tudi v večernih urah
in ob praznikih. Cena storitve za uporabnika za eno uro
oskrbe na domu znaša 7,18 € in je malo nižja, kot v preteklem letu. Če je materialni položaj uporabnika slabši
lahko vloži vlogo za oprostitev plačila te storitve.
Občina Moravske Toplice svojim občanom predstavljeno
storitev že vrsto let zagotavlja.
Od 01.01.2013 je izvajalec pomoči na domu Dom starejših
Rakičan. Sprememba izvajalca za uporabnike ne prinaša
bistvenih sprememb, izvajalka pri posameznem uporabniku ostaja ista, tudi vodja službe se ne spreminja.
Dom starejših Rakičan, kot nov izvajalec storitve, želi
doseči še boljšo organizacijo dela, storitvi dodati nove
vsebine, predvsem na področju družabništva, čim bolj
prispevati k zadovoljevanju potreb ljudi in tako k čim
večjemu zadovoljstvu s storitvijo.
Če ugotavljate, da bi tudi sami potrebovali pomoč oziroma, da bi le-ta koristila vašim svojcem, znancem, sosedom, se oglasite v Domu starejših Rakičan, v Centru
za starejše Murska Sobota, v enoti za Pomoč družini na
domu, Gregorčičeva 24/b, 9000 Murska Sobota, ali pa
pokličite na telefon; 059-23-49-88, mobitel: 041-915-553
– vodja službe Vlasta Glavač.
Dom starejših Rakičan
CENTER ZA STAREJŠE MURSKA SOBOTA
– POMOČ DRUŽINI NA DOMU
Gregorčičeva ul. 24/b, 9000 Murska
Sobota, Tel.: 059 23 49 45

AKTUALNO
Uppps, naš kuža je naredil
»kupček« !

Dogodek, ki marsikaterega lastnika hišnega ljubljenčka
nemalokrat postavi v precej neroden položaj, je za nepripravljenega lastnika psa na vsakodnevnem sprehodu
lahko skrajno neprijeten. Če se v žepu ali nahrbtniku najde
vrečka, v katero se tovrsten spominček hitro pospravi,
največkrat ni nobenega problema, še lažje je, če se ob sprehajalni poti nahajajo ustrezni koši za živalske odpadke,
takrat je po navadi dovolj že kak žepni robček ali dva.
Velikokrat pišemo o odgovornem lastništvu živali in odgovorno lastništvo živali pomeni tudi to, da za svojo živaljo
počistimo tudi » kakce ». Namen tega članka ni, da bi ljudi
strašil z nevarnostmi, ki se v pasjem iztrebku lahko skrivajo,
prav pa je, da se vsi zavedamo, da je še kako smiselno te
iztrebke pobrati in neškodljivo odstraniti. Tako, kot smo se
navadili, da odpadkov ne odmetavamo v svojem okolju, se
bo potrebno navaditi, da se tudi pasji iztrebki odstranijo
v za ta namen postavljene zbiralnike za pasje iztrebke ali
pa jih odnesemo domov in jih tam neškodljivo odstranimo.
Na čisto in urejeno okolje smo vsi ponosni, vzdrževanje
čistega in lepo urejenega okolja pa od vsakogar od nas
zahteva vsakodnevno skrb, dobro voljo in zvrhano mero
potrpljenja.
V iztrebkih na videz povsem zdravih psov se pogosto
nahajajo razvojne oblike notranjih zajedavcev, ki lahko
predstavljajo resno grožnjo za zdravje ljudi in živali, ki pridejo v stik z pasjim iztrebkom. Med notranjimi zajedavci
je zelo nevarna trakulja (Echinococcus granulosus), ki živi
v črevesju psa, njeni odrivki (ki vsebujejo jajčeca) pa se
lahko nahajajo v iztrebkih in v taki obliki v okolju ostanejo
zelo dolgo aktivni-sposobni okužbe. Ti odrivki so velikosti
riževega zrna, če se jih zaužije, se lahko razvije mehurnjak,
ki se razvija naprej kjerkoli v telesu in lahko doseže tudi
velikost otroške glave. Zelo nevarne so tudi gliste (Toxocara canis in Ancylostoma caninum), okužba z njihovimi
jajčeci se nadaljuje z potujočimi ličinkami ( larva migrans),
ki potujejo po telesu in ob tem poškodujejo notranje organe, znani so tudi primeri, ko je taka potujoča ličinka zašla v
oko in povzročila trajno slepoto. V pasjih iztrebkih se lahko
nahajajo tudi protozoji ( kokcidije, Giardia ), okužba s protozoji povzroča krvave driske. Pes je lahko z iztrebki tudi
prenašalec bakterij (Campylobakter in Salmonella ), s katerimi se prav tako lahko okužimo ljudje.

Tudi pasji kakci onesnažujejo okolje

V uredništvu Lipnice smo se na pobudo strokovnih služb
Občine, pa tudi na spodbudo ne tako majhnega števila
občanov in občank, odločili, da se priključimo akciji, s katero želimo vplivati na drugačen odnos lastnikov štirinožcev,
ki žal prevečkrat pogledajo drugam, ko njihov ljubljenček
onečedi travnato površino namesto, da bi vzeli vrečko in
kupček pospravili tja, kamor sodi, v zato pripravljene koše.
Teh je kar nekaj po Moravskih Toplicah, vendar se jih lastniki
štirinožcev ne poslužujejo. Akcijo ozaveščanja pričenjamo
z zapisom Marjana Kerčmarja, direktorja Veterinarije in
lukačevske Male hiše, sledila bo postavitev ličnih plakatov
na zelenih površinah Moravskih Toplic, za kar bo poskrbela
Čista narava, na vas, spoštovane bralke in bralci Lipnice pa je,
da prijazno opozorite lastnika oziroma lastnico štirinožca,
če ta slučajno ne bo opazil-a, da se je njegov ljubljenček
ponečedil .
uredništvo

Da ptice ne bodo lačne

V dneh, ko je naravo pokril sneg, je treba pomisliti tudi na
ptice. V središču Moravskih Toplic je na vejah kar nekaj krmilnic, okoli katerih se gnetejo različne ptice, od vreščečih
vrabcev, pa do siničk. Prav zanimivo jih je opazovati, kako se
kregajo okoli hrane, čeprav je je za vse zadosti.
bc

VETERINARIA MURSAK SOBOTA d.o.o.
MALA HIŠA d.o.o.
Direktor, Marjan Ivan KERČMAR, dr.vet.med.
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AKTUALNO
Katedra za družinsko medicino Medicinske fakultete v Ljubljani že več let izvaja projekt
SPOROČILO V STEKLENICI, katerega namen je zmanjševanje
škode zaradi pitja alkohola.
Obiščite spletno stran projekta:
www.NALIJEM.SI, kjer lahko pridobite precej informacij, hkrati
pa lahko izpolnite anonimni vprašalnik za samooceno
pitja, ki vam omogoča, da samo v 5 minutah sami ocenite
svoje pitje alkohola. Na koncu dobite povratno sporočilo.
Obiščite spletno stran www.nalijem.si in izpolnite anonimni vprašalnik!

O ALKOHOLU

Alkohol je eden od najpomembnejših dejavnikov, ki neugodno vplivajo na zdravje posameznika, družine in življenje
v skupnosti. Stanje v Sloveniji je izredno zaskrbljujoče, saj
je poraba alkohola v Sloveniji med najvišjimi v Evropi: 16
– 18 litrov čistega alkohola/leto/prebivalca nad 15 let, kar
je 160 litrov vina na prebivalca na leto. Več kot polovica
odraslih moških in več kot ena tretjina odraslih žensk pije
tvegano ali škodljivo, alkoholikov pa je več kot 150.000.
Pitje alkohola je v Sloveniji razširjeno že med otroci in mladino. Alkohol ima pomemben vpliv na družinsko življenje,
pomembno vpliva na življenje otrok, saj so pivske navade
staršev zelo pomembne za otrokov odnos do alkohola kasneje v življenju.
Žal so med mnogimi ljudmi in tudi med nekaterimi
strokovnjaki še vedno razširjena prepričanja in navade, ki
niso v skladu s sodobnimi spoznanji, ki pravijo, da alkohol
ni potreben za zdravje človeka. Če pa človek pije alkoholne
pijače, naj bi upošteval meje manj tveganega pitja.
Meja manj tveganega pitja alkohola določa količino
alkohola, ki je še nekako sprejemljiva (to ne pomeni
priporočljiva!), in verjetno tudi v daljšem obdobju ne bo
povzročila resnih težav pri zdravih odraslih ljudeh. Meje so
zaradi bioloških razlik v zgradbi telesa različne za moške
in ženske.
Količino alkohola izražamo v standardnih mericah ali enotah, lahko pa v različnih količinah posameznih pijač.
Tako 1 merica ali enota alkohola vsebuje 10 gramov čistega
alkohola, kar je:
en deciliter vina = eno šilce (0,3 dcl) žgane pijače = pol
steklenice piva (2,5 dcl) = 2,5 dcl mošta.
Kakšne so te meje manj tveganega pitja?
MOŠKI:
- do 14 meric alkohola v enem tednu (to je n.pr. do 2 dcl
vina na dan ali ena steklenica piva na dan)
- ob posebni priložnosti ne več kot 5 meric v enem dnevu
(n.pr. na novoletni zabavi do pol litra vina), upoštevajoč,
da v enem tednu ni presežena meja 14 meric
ŽENSKE (in vsi ljudje, starejši od 65 let):
- do 7 meric alkohola v enem tednu (to je n.pr. do 1 dcl
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vina na dan ali pol
steklenice piva na
dan)
- ob
posebni
priložnosti ne več
kot 3 merice v enem
dnevu (n.pr. na novoletni zabavi do 3 dcl
vina), upoštevajoč,
da v enem tednu ni
presežena meja 7
meric.
Ob tem v vsakem primeru moškim in ženskam
priporočamo en ali dva
dneva v tednu povsem
brez alkohola.
Za več informacij in za anonimno samooceno pitja obiščite
www.nalijem.si!
							
Prim.prof.dr. Marko Kolšek
Katedra za družinsko medicino MF v Ljubljani

Juhe- del zdrave in tradicionalne
prehrane

V naši tradicionalni prehrani juhe imajo pomembno mesto. Tudi prav je tako. Namreč juhe sodijo tudi v zdravo
prehrano. Zagotavljajo nam potrebno tekočino in hranilne
snovi. Paziti je le treba na odvečne maščobe in sol. Juhe so
primerne za vse generacije. Le otrokom ponudimo manjšo
količino juhe. Otroci namreč imajo relativno majhen
želodec ter zato obstaja nevarnost , da z obrokom ne dobijo dovolj energije in hranilnih snovi.
Kakšna je hranilnost juhe?
Predvsem je odvisna od sestavin iz katerih je narejena.
Za vse juhe je značilna velika vsebnost vode. Mesne juhe
poleg vode vsebujejo beljakovine ter minerale (cink, kalcij, železo…). Zelenjavne juhe so bogate z minerali, vitamini, vlakninami in zaščitnimi snovmi. Tako na primer
paradižnikova juha vsebuje antioksidant likopen, ki prispeva k varovanju pred boleznimi srca in ožilja ter raku
prostate. Korenčkova kremna juha ali kremna juha iz
muškatne buče vsebuje veliko beta karotena, ki je prav
tako močan antioksidant. Brokolijeva in cvetačna juha prispevajo k zaščiti pred rakom. Pomembno je , da zelenjavne
juhe kuhamo pokrite, da se ohranijo minerali in vitamini.
Minimalno količino soli dodajmo na koncu. Tako bomo
ohranili še tako potreben jod, ki ga vsebuje sol.
Z uživanjem zelenjavnih juh lahko povečamo količino
zelenjave. Še posebej s zelenjavnimi kremnimi juhami narejenimi iz sveže zelenjave. Seveda, pripravljenimi
doma iz sveže zelenjave. Z krožnikom kremne juhe lahko
zaužijemo 10 dag ali celo več zelenjave. Takšne juhe so tudi
lahko prebavljive. Danes, ko imamo na razpolago preprost
pripomoček – palični mešalnik je priprava kremne juhe
enostavna, hitra in primerna tudi za popolne začetnike.

AKTUALNO
Hranilno bogate juhe, ki običajno vsebujejo meso,
zelenjavo, testenine…. so lahko tudi samostojen
obrok (večerja).
Ali juha res pomaga pri prehladu?
Da. Krožnik vroče juhe (piščančja, zelenjavna), še
posebej če smo ji dodali čebulo in česen ugodno
vpliva na prehlad. Namreč tekočina, minerali in toplota pomagajo izločati sluz. Pri prehladu je še posebej pomembno , da zaužijemo dovolj tekočine.
Ali juha pomaga pri hujšanju in uravnavanju telesne teže?
Da. Če jo zaužijemo na začetku obroka. Tako
bomo pojedli manj druge hrane. Idealno je če
juhe ne pojemo hitro, kajti občutek sitosti bo
večji. Priporočljive so zelenjavne juhe, še posebej
kremne juhe narejene iz sveže zelenjave ter bistre
juhe…. Na ta način se zmanjša vnos energije.
Nekaj nasvetov za pripravo juhe:
- Pri pripravi mesne juhe, meso damo kuhat v
hladno vodo. Običajno zadostuje 10 dag mesa
na osebo. Ali pa se držimo preprostega pravila
in vzamemo 50 dag mesa na 1,5 l vode.
- Odlično piščančjo juho pripravimo iz 20 dag
piščančjih prsi in 50 dag mešane zelenjave
(korenčka, pora, zelene, cvetače, peteršiljevega
korena, graha, čebule...)
- če je juha premastna, jo ohladimo in odstranimo maščobo s površine juhe, ali damo kos
belega kruha v juho (na trenutek). Kruh bo
namreč pobral maščobo.
- Kremno juho pripravimo z mlekom. Tako bo
manj kalorična, vsebovala bo manj maščob,
predvsem tistih zdravju neprijaznih. Okus
lahko izboljšamo z dodatkom ribanega sira.
Ribja juha
50 dag osliča
2 korenčka
1 manjša čebula
2 stroka česna
1 peteršiljev koren
1 paradižnik
žlica limoninega soka ali pol žlice kisa
2 žlici olivnega olja
1 dl kuhanega riža
Sesekljan peteršilj
Poper v zrnu, sol, lovorov list
Naribamo en korenček in ga kratko dušimo na
olju. Zalijemo z vodo, dodamo preostali korenček
narezan na kolobarja, sesekljano čebulo, narezan
peteršiljev koren, paradižnik, poper in lovorov list.
Ko je zelenjava skoraj že kuhana dodamo ribo,
limonin sok ali kis, olje in sol. Ko je riba v nekaj
minutah kuhana dodamo sesekljan peteršilj in
postrežemo.
Prim. mag. Branislava Belović, dr. med.
Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota

S pozitivnimi misli v leto 2013

In zopet smo začeli znova. Na stene smo obesili nov koledar, s prenosnih telefonov nas bode v oči januar 2013, malo se nam toži po
praznikih, ki so zopet prehitro minili in marsikdo med nami v glavi
premleva, kuje načrte, kako se lotiti vseh ciljev in želja, ki smo si jih zadali ob novem letu. Od lanskega leta nas begajo predvsem črne misli
na finančno krizo, ki je marsikoga izmed nas udarila po žepu. Vendar
pa si danes lahko rečemo: “PA KAJ”, saj smo še vedno tu.
Globalna finančna kriza nas je prisilila k drugačnemu razmišljanju
in ustvarjanju novega pogleda na svet. Postali smo pozornejši in
racionalnejše razpolagamo s svojim imetjem. Na nepotrebne nakupe oblačil, hrane, avtomobilov in drugih subjektivnih dobrin danes
nekateri gledamo drugače. In tudi, če smo omejili oz. prekinili te potrebe, to nikakor ni drastično vplivalo na naša življenja. Tega smo se
za praznike posluževali tudi v naši družini in v trgovini pustili veliko
manj denarja kot pred leti. Na koncu smo ugotovili, da nam je največ
pomenil trenutek, ki smo ga preživeli skupaj v miru in dobri družbi.
Dragi bralci! V letu 2013 vsem skupaj želim, da bi začeli iskati bogastva v drobnih stvareh. Da bomo kljub črnim napovedim naših
politikov z dvignjeno glavo zakorakali novim zmagam na proti. Na
koncu pa vsi vemo, da bomo v letu 2013 najbolj srečni, če bomo zdravi, v družbi svojih najbližjih in predvsem zadovoljni s svojimi življenji.
Naše občanke in občane smo povprašali kaj pričakujejo in kaj si
želijo od leta 2013?
Goran Kozar iz Tešanovec pravi: “Od novega leta
2013 pričakujem zdravje, veselje in mir v družini.
Všeč mi je citat, ki mi zelo veliko pomeni: Živi vsak
dan, kot da je tvoj zadnji. Zato na drugo mesto
uvrščam veselje, mladostniško razposajenost, ljubezen... Prav tako upam, da se bodo umirile negativne stvari, ki se dogajajo po svetu kot so lakota,
terorizem.”
Laura Sapač iz Pordašinec pričakuje:“V prihajajočem
letu 2013 želim, da bi zavladal mir med ljudmi. Kot
Slovenija smo zelo majhni in zato moramo držati
skupaj. Za študente pa je predvsem pomembno,
da nas bodo še naprej podpirali na naši študijski
poti. Vsem želim predvsem obilo zdravja, ljubezni in
lepih ter nepozabnih trenutkov v letu 2013.”
Maja Cigut iz Vučje Gomile pravi: “Prišel je čas,
ko vstopamo v novo leto, v leto 2013. Število 13
sicer velja za nesrečno, a upam da v tem primeru
temu ne bo tako. Pričakujem, da bo leto, ki prihaja uspešno, polno lepih trenutkov, brez grenkosti
in z veliko sladkosti, veliko mero dobre volje in
smeha ter seveda uspešen zaključek 1. letnika
srednje šole. Zase in za vse znance pa si želim
predvsem zdravja, ljubezni in sreče ter medsebojnega razumevanja.”
Nina Matjašec iz Vučje Gomile si želi: “Od novega leta 2013 pričakujem, da bom uspešno
zaključila šolsko leto, da bom dobila veliko koristnega znanja predvsem pa si želim, da bom
zdrava in srečna.”
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KMETIJSKI NASVETI
TEHNOLOŠKE UREDITVE HLEVOV ZA REJO
OVAC
Pri načrtovanju hlevov za rejo kombiniranega tipa ovac je
potrebno upoštevati nekaj temeljnih zakonitosti reje :
1. normative za rejo (talna površina, prostor pri jaslih,
osvetlitev, napajanje),
2. reja ovac v kombinaciji z izpusti,
lokacijo hleva (samostojen objekt, prizidek, preureditev
obstoječega objekta),
3. velikost tropa.
Ad 1) Normativi za rejo
Predvsem pri izključno hlevski reji, ki je običajno pri nas v
zimskem času – približno 6 mesecev se držimo spodaj navedenih normativov.
Preglednica 1 : Priporočljiva površina hleva in dolžina jasli
po živali v ovčnjaku
površina hleva vključno dolžina jasli tekoči
m / žival
z jaslimi (m2/žival)
odrasla ovca
0,7 do 1,0
0,4
ovca z enojčkom
1,2 do 1,5
0,6
ovca z dvojčkoma
1,5 do 1,7
0,7
odstavljeno jagnje
0,4 do 0,5
0,2
plemenski podmladek
0,5 do 0,7
0,3
oven v ločenem boksu
3,0 do 4,0
0,5
oven v skupinskem boksu
1,5 do 2,0
0,5
ekološka reja :
odrasla ovca
jagnje

1,50
0,35

izpusti v ekološki reji:
odrasla ovca
jagnje

2,50
0,50

Sama gradnja hleva za ovce je zelo različna. Glede na
razpoložljivi prostor lahko gradimo pravokotne ali kvadrataste hleve. Pri gradnji ozkih in dolgih ovčnjakov
imamo običajno jasli pritrjene na steno ovčnjaka. Pazimo na razmak med letvami, ki naj bo okrog 8 cm. Pod
letvami naredimo korito, ki prestreže seneni drobir, ki ga
kasneje ovce pojedo, saj vsebuje zdrobljene liste in seme
posušenih rastlin iz mrve. Prav tako je to korito primerno
za polaganje močne krme.
Oblike jasli so zelo pestre. Paziti moramo, da bo raztros
mrve čim manjši. Zaradi spremembe namembnosti
objekta se priporočajo prestavljive jasli. Le te so lahko
različnih oblik od kvadratnih do osmerokotnih itd. Pri tem
je pomembno, da so dovolj velike odprtine med letvami
(od 8 do 10 cm) in da niso pretežke za transport. Z jaslimi
lahko pregradimo sam ovčnjak na več funkcionalnih enot
in na ta način prilagajamo potrebno površino po ovcah, ki
imajo jagnjeta, ali za vzrejo oziroma pitanje jagnjet… Prestavljive jasli lahko nenazadnje iz ovčnjaka odstranimo in
spremenimo namen rabe objekta.
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Enostavne jasli, ki istočasno služijo pregradi med ovcami in jagenjčki

Osvetlitev
Razmerje med okni v stenah in talno površino naj bo 1
: 20. S tem normativom osvetlitve ovčnjaka zadostimo
tudi zahtevo navzkrižne skladnosti, ki predpisuje navedeno razmerje. V primeru, da nimamo dovolj naravne
osvetlitve se priporoča umetna osvetlitev z električnimi
žarnicami.
Napajanje
Mora biti ustrezno urejeno. Ovce morajo imeti vedno na
razpolago pitno vodo v hlevu, izpustu ali na pašniku. Za
napajanje lahko uporabimo različna vedra, škafe, banje
ali avtomatske napajalnike. Pri napajalnikih mora biti reguliran pretok vode.
Ad 2 ) Reja ovac
V kombinaciji z izpusti ne zahteva toliko hlevskega prostora, kot izključno hlevska reja. Pri taki reji je pomembno,
da si živali poiščejo zatočišče pred plenilci in neugodnim
vremenom. V hladnem in vetrovnem vremenu je lahko
to nastlan in suh napušč ali kakšna votlina. V poletnem
času pa se priporoča senca, ki je prav tako lahko v objektu,
pod drevesi, v votlini ali v kotanji. Tudi senca bližjega
gozda je v poletni vročini zelo dobrodošla, potrebno pa
je preprečiti, da bi ovce zašle predaleč v gozd. Podobno
kot koze tudi ovce ne prizanesejo grmovju in predvsem
mlademu drevju, ki ga objedajo.
Ad 3) Lokacija hleva
Pri izbiri ustrezne lokacije za hlev je zelo pomembno, da
razmislimo o smiselnosti gradnje na novi lokaciji. Marsikdaj se izkaže primerna rešitev s preureditvijo obstoječih
objektov. Pri nas v Pomurju je pogosta praksa uporaba in
preureditev opuščenega govejega hleva ali svinjaka. Pri
novogradnji je potrebno pridobiti ustrezna soglasja za
gradnjo hleva. Velikokrat nas stane vsa potrebna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja toliko kot
sam hlev, če ga gradimo iz cenejših materialov in v lastni
režiji.

KMETIJSKI NASVETI
Ad 4) Velikost tropa
Za samo velikost hleva je zelo pomembno število živali, ki
jih redimo. Predvsem za prenos osnovne krme (mrve) je
zelo pomembno, da hlev pravilno načrtujemo. Pri potrebi
po velikih količinah mrve se priporoča prevozna krmilna miza ali krmilni hodnik, ki omogoča strojno dostavo
mrve. S tem se izognemo težkem fizičnem delu. Krmilni
prostor lahko zgradimo tudi ločeno od hleva. Na sredini
načrtujemo prevozno krmilno mizo, kamor s traktorjem
dostavimo balirano mrvo ali silažo. Na dve strani krmilne
mize pa zgradimo jasli in v njih nastavimo mrvo ali silažo.
Pri izbiri takega načina krmljenja nimamo raztrosa mrve
ali silaže v hlevu, priporoča pa se menjava lokacije zaradi pregnojenih mest na travni ruši. Silaža je v prehrani
drobnice dobrodošla krma, vendar jo je potrebno spraviti čisto – brez blata in ostankov gnojevke. Onesnažena
silaža je lahko izvor okužbe s Clostridiji.

Ledena trgatev
v filovskem Gaju

Decembrske temperature krepko pod ničlo so izpolnjevale idealne pogoje za t.i. zimsko, ledeno trgatev. Na
numerološko zanimiv dan, 12.12.2012, je ena izmed takšnih
ledenih trgatev potekala v slikovitem vinogradniškem
območju Gaj pri Filovcih. Vinogradnik Drago Pavič – Bele
je v družbi prijateljev potrgal še zadnji letošnji pridelek,
in sicer 200 trsov kakovostne sorte Šardone.

Pripravil: Janez Lebar univ. dipl. inž. kmet.
Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota

PAVŠALNO NADOMESTILO

Pomembno obvestilo za kmetovalce, ki ob prodaji pridelkov uveljavljajo pavšalno nadomestilo!
Vsi kmetovalci, ki so podpisali pooblastila za vnos obrazca
(obračun pavšalnega nadomestila)
da ga vložijo pri osebi, kateri so pooblastilo podpisali.
Poročilo je treba oddati tudi če v letu 2012 niste prodali nič,
ker potem odločbe za leto 3013 ne boste prejeli, lahko pa
sledijo tudi sankcije.

Vinogradniki pravijo, da je poleg jeseni tudi zima pravi
čas za trgatev. Pri nizkih temperaturah pa je to še posebno doživetje. Letošnja ledena trgatev se je pričela že ob 4.
uri zjutraj, saj je tako celotni postopek potekal v najbolj
idealnih pogojih. Zbrani so se najprej podali v vinograd
in potrgali ledeno grozdje. Sledilo je stiskanje grozdja,
ki je potekalo prav tako zunaj. Iz stiskalnice je kaj kmalu
pritekel sladek ledeni mošt z 170 Ochslerji sladkorja, kar
izpolnjuje pogoje za suhi jagodni izbor.
V kleti filovskega Gaja zori izjemen letnik, ki ga izpolnjuje predvsem izjemna kakovost in poseben datum,
12.12.2012.

Rok za oddajo poročila je 31.01. 2013.
Glede na slab odziv pozivamo vse, ki poročila morajo oddati, da to storijo čim prej, ter se tako izognejo gneči, ki bi
nastala če bi vsi čakali zadnje dni.
S seboj je potrebno prinesti vse račune za leto 2012, na katerih je razvidno uveljavljanje pavšalnega nadomestila.
M.Sobota 14.01.2013

KSS M. Sobota
Š. Bogdan, D. Puhan,
A. Petrovič, F. Škalič
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KULTURA
1. srečanje kulturnih društev v
Prosenjakovcih

24. novembra 2012 je bilo 1. Srečanje kulturnih društev v Prosenjakovcih. Pobuda za tako obliko srečanja se je porodila v
mislih članov sveta Madžarske Narodnostne Samoupravne
Skupnosti občin Hodoš, Šalovci in Moravske Toplice z namenom, da bi še tesneje združila kulturne skupine, ki delujejo
na tem narodnostno mešanem območju. Veseli smo bili,
da so umetniške skupine podprle to idejo in tako prispevale
svoj delež k tej prireditvi, tako so popestrili celotni program.
V programu so nastopili pevski zbor Kulturnega Društva
Petöfi Sándor iz Domanjševec, otroška folklorna skupina
Árgyélus iz Hodoša, pevski zbor Kulturnega društva Örség
iz Hodoša, recitatorji Kulturnega Društva Antal Ferenc iz
Središča, ženski pevski zbor KTD »Ady Endre« Prosenjakovci
ter folklorna skupina Kulturnega društva József Attila iz
Motvarjevec.

A műsorban bemutatkoztak a művelődési egyesületek csoportjai Hodostól Szentlászlóig. Vugrinec Zsuzsi asszony, a
Moravske Toplice – i MNÖK tanácsának elnöke megköszönte
mindegyik csoportnak a műsorát, majd emléklapot és ajándékot nyújtott át nekik.
A fellépőket a szép számú közönség vastapssal jutalmazta
meg.
Lejegyzetelte: Kovač Suzana
Fényképezte: Koroša Izidor

Na koncu prireditve se je predsednica MNSS občine Moravske Toplice ga. Zsuzsi Vugrinec zahvalila vsem nastopajočim
skupinam v upanju, da postane to srečanje tradicionalno in
razdelila zahvalne listine ter darila.
Zapisala: Suzana Kovač
Fotografiral: Izidor Koroša

POSTAVITEV BOŽIČNEGA DREVESA V
SREDIŠČU

1. kulturális találkozó Pártosfalván

Pártosfalván, november 24-én megtartották a goricskói kétnyelvű kultúregyesületek 1. találkozóját. E találkozó célja a
művelődési csoportok szorosabb egymásközti kapcsolat teremtése. Az e fajta találkozónak a három goricskói magyar
Önkormányzat tagjainak ötlete volt.
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Božič je eden največjih praznikov, ki v ljudeh po vsem svetu
prebuja podobne občutke in čustva. Božič je praznik ljubezni, veselja, miru, družine in doma.
Čarobnost zimskega praznika smo občutili tudi v Središču.
Že tretje leto pri vaškem domu skupaj postavljamo božično
drevo. Tako so si vaščani 16. decembra 2012 vzeli čas zase
ter skupaj postavili in okrasili božično drevo. Kljub mrazu
je vzdušje bilo nadvse ugodno, vendar smo druženje nadaljevali v dvorani, kjer smo prisluhnili lepim božičnim pesmim. Naš gost je bil dr. Zoltán Zsolt Turcsányi, zdravnik
naselja Szentgyörgyvölgy, ki nam je predaval o madžarski
sveti kroni. Prisotni smo slišali zanimive zgodbe o tem pomembnem simbolu madžarskega naroda.
Vaščani smo skupaj preživeli prijetno adventno popoldne.
Ob prijaznem pogovoru smo obujali stare božične običaje,

KULTURA

se šalili in se veliko smejali. Prav lepo je, ko vaščani skupaj
slavimo in za kratek čas odložimo vsakdanje skrbi, pozabimo na težave, naša srca pa se napolnijo z iskreno ljubeznijo in mirom.
Leonida Šanca

KARÁCSONYFA ÁLLÍTÁS SZERDAHELYEN

A karácsony ma már az év egyik legnagyobb ünnepe, amely
az egész világ számára ugyanazt jelenti, ugyanazokat a gondolatokat ébreszti az emberekben. A karácsony a szeretet, az
öröm, a békesség, a család, az otthon ünnepe.
A téli ünnep hangulata, varázsa Szerdahelyen is jelen volt.
Már harmadik éve került sor egy közös karácsonyfa felállítására a faluotthonnál. Így 2012. december 16-án, délután,
a falusiak szakítottak időt egymásra, és közösen felállították
s feldíszítették a nagy karácsonyfát. Kint a hideg ellenére
nagyon jó volt a hangulat, de a társalgás bent folytatódott,
ahol szép karácsonyi versek hangzottak el. Vendégünk volt
Dr. Turcsányi Zoltán Zsolt, szentgyörgyvölgyi háziorvos, aki a
magyar Szent Koronáról tartott előadást. A jelenlévők számos
érdekességet hallhattak a koronáról.
A falusiak egy szép adventi délutánt töltöttek el együtt. Nagyon kellemes volt beszélgetni, felidézni a régi karácsonyi
szokásokat, jókat viccelődni és nagyokat kacagni. A legszebb az, hogy a falu lakosai együtt ünnepelhetnek, s ha
csak egy kis időre is félretehetik mindennapi gondjaikat és
megfeledkezhetnek minden rosszról, szívüket pedig az igaz
szeretet és béke töltheti be.
Šanca Leonida

kosilu se je razvil zanimiv klepet in urice druženja so kaj
hitro minile.
Zapisala Bernarda Koroša Pantović
Fotografiral Izidor Koroša

Szépkorúak találkozója
Pártosfalván

Hogy az ünnep előestjét Pártosfalva idősebb lakói számára is egy kissé szebbé tegyük, 2012. december 16-án, vasárnap, meghívtuk őket a régi tűzoltóotthonban szervezett
évzáró találkozóra. A többség elfogadta a meghívást. Az
összegyűlteket a saját és a faluközösség nevében Štefan
Kovač a faluközösség elnöke köszöntötte, és minden jót
kívánt a közelgő új esztendőben. A faluközösség tagjai
mellett, az ünnepi ebéden részt vett Ladislav Sabotin, községi tanácstag és Rajko Janjić, a Moravske Toplice-i nyugdíjas egyesület elnöke is.
A találkozót, alkalmi kultúrműsorral a pártosfalvi kétnyelvű általános iskola tanulói tették hangulatosabbá, majd
a jelenlévők közös ebéden vettek részt. Ebéd után sokat
beszélgettünk, és a társalgásra szánt idő nagyon hamar
eltelt.
Lejegyezte: Koroša Pantović Bernarda
Fényképezett: Koroša Izidor

Srečanje starejših vaščanov v
Prosenjakovcih

Da pa bi predpraznične dni polepšali tudi nekoliko
starejšim vaščanom Prosenjakovcev, smo jih povabila na
prednovoletno druženje v stari gasilski dom, in to v nedeljo, 16. decemba 2012. Večina le teh se je odzvala vabilu.
Vse prisotne je v svojem imenu, kakor tudi v imenu celotnega vaškega odbora pozdravil predsednik vaške skupnosti Štefan Kovač, ter jim zaželel vse dobro v prihajajočem
se letu. Poleg članov vaškega odbora sta se slavnostnega
kosila udeležila tudi občinski svetnik Ladislav Sabotin in
predsednik DU Moravske Toplice Rajko Janjić.
Srečanje so s kulturnim delom obogatili učenci DOŠ Prosenjakovci, nato pa je sledilo kosilo vseh prisotnih. Po
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.
US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 110/11-ZDIU12) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03), je
Občinski svet Občine Moravske Toplice na 20. seji, dne 28.12.2012 sprejel
ODLOK O PRORAČUNU
OBČINE MORAVSKE TOPLICE ZA LETO 2013
1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
( vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Moravske Toplice za leto 2013 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine
in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna Občine Moravske Toplice se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
							
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 					
v evrih
_________________________________________________________________________________________________________
Skupina/Podskupina kontov								
Proračun leta 2013
_________________________________________________________________________________________________________
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
8.597.518		
TEKOČI PRIHODKI ( 70 + 71)
6.029.540
70 DAVČNI PRIHODKI
4.988.758
700 Davki na dohodek in dobiček
4.162.048
703 Davki na premoženje
345.810
704 Domači davki na blago in storitve
480.900
71
		
		
		
		

NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki

72
		

KAPITALSKI PRIHODKI
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja

73
		
74

PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije od domačih virov
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

1.040.782
320.305
2.000			
4.300
3.000
711.177
908.633
908.633
5.000
5.000
1.654.345		
1.654,345
9.371.518

40 TEKOČI ODHODKI
		
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
		
401 Prispevki delodajalca za socialno varnost
		
402 Izdatki za blago in storitve
		
403 Plačila domačih obresti
		
409 Rezerve

2.402.737			
381.086
63.587
1.904.444
12.000
41.620

41 TEKOČI TRANSFERI
		
410 Subvencije
		
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
		
412 Transferi neprofitnim organizacijam
		
413 Drugi tekoči domači transferi
		
414 Tekoči transferi v tujino

2.532.448
258.545
958.400
198.790
1.052.955
63.758
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42 INVESTICIJSKI ODHODKI
		
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

3.924.331
3.924.331

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
512.002
		
431 Investicijski transferi pravnim osebam, ki niso
		
proračunski uporabniki
90.110
		
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
421.892		
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (I.-II.)
- 774.000
_________________________________________________________________________________________________________
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
_________________________________________________________________________________________________________
Skupina/Podskupina kontov				
		
Proračun leta 2013
_________________________________________________________________________________________________________
IV 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
		
IN POVEČANJE KAITALSKIH DELEŽEV
4.000
		
750 Prejeta vračila danih posojil
4.000
V. 44
		

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila

0
0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
		
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
		
+ 4.000
_________________________________________________________________________________________________________
C. RAČUN FINANCIRANJA
__________________________________________________________________________________________________________
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2013
__________________________________________________________________________________________________________
VII. 50 ZADOLŽEVANJE (500)
1.000.000
VIII. 55 ODPLAČILA DOLGA (550)
0
		
550 Odplačila domačega dolga
230.000
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
0
X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)
+ 770.000
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
+774.000
______________________________________________________________________________________________________
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2012
0
9009 Splošni sklad za drugo								
					
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe,
glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke,
te pa na podskupine kontov in konte, ki so določeni s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu Odloku in se objavita na spletni strani Občine
Moravske Toplice.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta.

3. člen
( izvrševanje proračuna)

4. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine.
Župan je pooblaščen tudi:
da odloča o porabi nerazporejenih sredstev na proračunskih postavkah znotraj glavnega programa za namene, ki so povezani z isto vsebino in
jih prej ni bilo možno predvideti,
da odloča o vlogah za sponzoriranje in donacije različnih prireditev do višine 1.500 eurov po vlogi znotraj možnosti, ki jih dovoljuje proračunski
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namen oziroma tekoča proračunska rezervacija,
da odloča o pridobitvi oziroma odtujitvi premoženja občine v skladu s statutom občine,
da daje soglasje k sklenitvi pravnega posla krajevne skupnosti oziroma krajevnega odbora, ki presega 1.000 evrov, sklepa pravne posle
zamenjave kmetijskih in stavbnih zemljišč v lasti občine pod pogojem, da se vrednost občinskega premoženja ne znižuje,
sklepa poroštvene pogodbe v skladu z aktom, ki ga sprejema občinski svet.

5. člen
Finančna služba občine je zadolžena za:
sprotno spremljanje poslovanja in tekoče evidentiranje vseh poslovnih dogodkov,
pripravo analiz, medletnih ter končnih realizacij proračuna,
za pripravo odloka o zaključnem računu proračuna za preteklo leto, premoženjsko bilanco občine ter poročila za potrebe statistike finančnih
računov v skladu z roki, ki jih predpisujejo zakoni in podzakonski akti,
za pomoč KS, zavodom in drugim uporabnikom proračuna pri pripravi finančnih načrtov, sprotno evidentiranje poslovnih dogodkov in pravočasno
pripravo zaključnih poročil,
za izvajanje nadzora nad porabo sredstev vseh proračunskih porabnikov v skladu s sprejetim planom in opredeljenimi nameni,
za izvrševanje nakazil in izplačil iz proračun v skladu z veljavno zakonodajo.
6. člen
Občinska uprava občine je zadolžena za upravljanje z občinskim premoženjem v duhu dobrega gospodarja ter za spremljanje in nadziranje upravljanja s
premoženjem KS.
Občinska uprava, zadolžena za investicije, katerih investitor je občina oziroma KS je dolžna spoštovati določila Zakona o javnih naročilih in le te izvajati v
skladu s tem zakonom.
Nadzor nad poslovanjem javnih podjetij, javnih zavodov, skladov ter agencij, ki opravljajo javno službo in katerih ustanovitelj oziroma soustanovitelj je
občina, v skladu z 71. členom Zakona o javnih financah opravlja finančna služba občinske uprave.
7. člen
( namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. Prihodki požarne takse, ki se uporabijo za namene, določene v Zakonu o varstvu pred požarom,
2. Prihodki iz naslova turistične takse, ki se uporabljajo za namene določene v Zakonu o spodbujanju razvoja turizma,
3.Prihodki krajevnih skupnosti v občini - prihodki od občanov, ki se namenijo za namene, za katere se zbirajo,
4. Prihodki iz naslova prodaje stanovanj,
5. Drugi namenski prihodki proračuna - prihodki za narodnostne potrebe, ki se namenijo za pokrivanje narodnostnih potreb.
8. člen
( prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med posameznimi proračunskimi postavkami znotraj podprograma, med podprogrami v
okviru glavnih programov in med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča župan na predlog neposrednega uporabnika.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna med proračunskim letom in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu
za leto 2013 in njegovi realizaciji.
9. člen
( največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračuna prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj
načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere
ne sme presegati 80 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2014 največ 60 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 40 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme
presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb
lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

14 : : : : : : : : : : Lipnica

Uradne objave občine Moravske Toplice: Leto III, številka 1
10. člen
( spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi
občinski svet.
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih
programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
11. člen
( proračunska rezerva)
Proračunska rezerva se v letu 2013 oblikuje v višini 20.810 evrov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za posamezne namene iz drugega odstavka 49.
člena ZJF župan do višine 20.810 evrov in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
V primeru, ko se sredstva proračunske rezerve namenjajo za odpravo posledic naravnih nesreč širših dimenzij in namenska sredstva presegajo višino
oblikovane rezerve s tem odlokom, odloča o njihovi porabi Občinski svet s posebnim odlokom.
12. člen
Proračun vsebuje kot nerazporejeni del prejemkov splošno proračunsko rezervacijo do maksimalne višine 1,5 % celotnih prihodkov iz bilance prihodkov in
odhodkov, in sicer za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče
predvideti zadostnih sredstev. Znesek splošne proračunske rezervacije je določen v posebnem delu proračuna.
13. člen
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča s sklepom o prerazporeditvi sredstev župan in o tem obvešča občinski svet v poročilih o
realizaciji proračuna in ob predložitvi Odloka o zaključnem računu.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
14. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2013 posameznemu dolžniku odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine
do višine 210 evrov, vendar odpisani dolg ne sme presegati skupne višine 3.000,00 evrov.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
15. člen
( obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter
odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2013 lahko zadolži do višine 1.000.000,00 eurov.
Župan je pooblaščen, da odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove vrednosti.
Župan je pooblaščen, da lahko v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna, ko izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, za začasno
kritje odhodkov najame premostitveno kratkoročno posojilo, ki pa mora biti vrnjeno do konca proračunskega leta.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Moravske Toplice, v letu 2013 ne sme
preseči skupne višine glavnic 100.000 evrov.
16. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali
posredno prevladujoč vpliv se lahko v letu 2013 zadolžijo do skupne višine 250.000 EUR in le ob pogoju, da pridobijo soglasje občine v skladu z določili
Zakona o financiranju občin.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali
posredno prevladujoč vpliv lahko v letu 2013 izdajo poroštva do skupne višine glavnice 50.000 EUR.
17. člen
(Obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko zadolži do višine 1.000.000 EUR.
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18. člen
Uporabniki proračuna morajo pri oddaji izvajalskih del in nabavi blaga spoštovati Zakon o javnih naročilih s podzakonskimi predpisi in Zakon o izvrševanju
proračuna.
Amortizacijska sredstva se pri proračunskih porabnikih formirajo in trošijo v skladu s proračunskimi izhodišči Občine Moravske Toplice za posamezno
proračunsko leto.
Za začetek izvajanja vseh investicij v občini in v KS morajo predhodno biti zagotovljena finančna sredstva oziroma zaprta finančna konstrukcija, ki je
potrjena s strani župana občine. Za pogodbe in druga naročila proračunskih uporabnikov, ki nimajo tega soglasja, občina ne prevzema nobenih obveznosti.
Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati. Krajevne skupnosti naročajo blago in storitve le ob sopodpisu naročila s strani finančne službe občinske
uprave, finančna služba pa vodi evidenco naročil KS. Za izvrševanje finančnega načrta KS so odgovorni predsedniki svetov KS.
Knjigovodska opravila za KS in administrativno-tehnična opravila za organe KS opravlja občinska uprava, v okviru katere se lahko izvaja tudi knjigovodstvo
za zavode in druge osebe javnega prava, katerih ustanovitelj je občina.
19. člen
Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. Občina odgovarja za obveznosti KS subsidiarno, vendar ima pri tem
prednostno pravico pobota s premoženjem KS.
Občina ne odgovarja za obveznosti društev in zvez na območju občine.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

20. člen
( začasno financiranje v letu 2014)
V obdobju začasnega financiranja Občine Moravske Toplice v letu 2014, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi
začasnega financiranja.

21. člen
( uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Številka: 410-45/2012-9
Moravske Toplice, dne 28.12.2012		
Priloge:
-

OBČINA MORAVSKE TOPLICE
ŽUPAN
Alojz Glavač l.r.

Splošni del proračuna
Posebni del proračuna
Načrt razvojnih programov

Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice na podlagi drugega odstavka 3. člena Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje
malih čistilnih naprav v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 108/2011 in 109/2012) objavlja
JAVNI RAZPIS
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.
1.
2.
3.

SPLOŠNI POGOJI SOFINANCIRANJA:
Upravičenci do sofinanciranja so fizične osebe s stalnih prebivališčem v občini Moravske Toplice, ki so lastniki stanovanjskih ali večstanovanjskih
stavb 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.
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 oceno obratovanja male čistilne naprave, iz katere mora biti razvidno, da je obratovanje male čistilne
naprave v skladu z določbami Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav,
čistilna naprava mora biti izven območja, na katerem je možna priključitev na kanalizacijsko omrežje in izven območja, na katerem je skladno z
občinskim programom odvajanja in čiščenja komunalne, odpadne in padavinske vode, predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja.
Območja, na katerih je možno sofinanciranje so:
− naselja: Andrejci, Bukovnica, Čikečka vas, Fokovci, Ivanjševci, Ivanovci, Kančevci, Krnci, Lončarovci, Ratkovci, Selo, Središče, Suhi Vrh,
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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.
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.
−
4.

III.
VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
Sredstva za sofinanciranje so zagotovljena v proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2013, pod proračunsko postavko 052,02,11 Sofinanciranje
izgradnje malih čistilnih naprav, v višini 15.000,00 EUR.
Sredstva se dodeljujejo upravičencem po vrstnem redu prispelih popolnih vlog do porabe proračunskih sredstev tekočega leta za ta namen.
Upravičenci, ki so podali popolne vloge v tekočem letu in zaradi porabe sredstev niso sklenili pogodbe o sofinanciranju, imajo ob ponovni prijavi na razpis
prednost pred ostalimi prijavitelji.
IV.
ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG
Vloga za sofinanciranje mora biti podana na predpisanem obrazcu »Vloga za sofinanciranje malih čistilnih naprav«. Kandidati jo lahko dobijo na sedežu
Občine Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice oziroma na spletni strani Občine Moravske Toplice: www.moravske-toplice.si.
V primeru povezovanja lastnikov večstanovanjske stavbe oz. več stanovanjskih hiš na skupno čistilno napravo, morajo vsi lastniki večstanovanjske stavbe
oz. posamezne stanovanjske hiše, priključene na skupno čistilno napravo, podati skupno vlogo za sofinanciranje.
Vloga se šteje za popolno, če je k vlogi priložena vsa v vlogi zahtevana dokumentacija.
Kandidati lahko oddajo vloge do vsakega zadnjega delovnega dne v mesecu. Odpiranje vlog, ki ni javno, se bo
izvajalo do 10. dne v mesecu. Kandidati lahko vloge vročijo osebno na sedežu Občine Moravske Toplice ali pošljejo
priporočeno po pošti na naslov: OBČINA MORAVSKE TOPLICE, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice. Vloga z
zahtevano dokumentacijo mora biti oddana v zaprti kuverti s pripisom »RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MČN – NE
ODPIRAJ«.
V.
POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG
Postopek vodi tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Komisija v roku 15 dni od obravnave vlog pripravi seznam upravičencev in tajniku občine
posreduje predlog dodelitve proračunskih sredstev.
O dodelitvi proračunskih sredstev odloči tajnik občine s sklepom. Zoper naveden sklep je možna pritožba županu. Po pravnomočnosti sklepa se sklene
pogodba o sofinanciranju ter v roku 30 dni od podpisa pogodbe izvede nakazilo odobrenih proračunskih sredstev na transakcijski račun upravičenca.
VI.
NADZOR IN SANKCIJE
Če se ugotovi, da so bila sredstva porabljena za drug namen, ali da so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov oz. je prejemnik prekršil druga
določila pogodbe, je občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zamudnimi obrestmi.
VII.
DODATNE INFORMACIJE
Kontaktna oseba za dodatne informacije v zvezi z razpisom je Goran Pintarič, telefon: 02 538 15 13; e-mail: goran.pintaric@moravske-toplice.si.
Številka: 430-00004/2013-1
Moravske Toplice, 08.01.2013

Župan:
Alojz Glavač, l.r.

Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št.22/98), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00), Pravilnika
o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 32/2009 in 3/2010) Občina Moravske Toplice objavlja
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje letnega programa športa
v Občini Moravske Toplice za leto 2013
I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje Letnega programa športa Občine Moravske Toplice za leto 2013, ki ga upravičencem
zagotavlja Občina Moravske Toplice iz sredstev Proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2013.
II. POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU
Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci letnega programa športa:
– športna društva,
– zveze športnih društev ustanovljene na območju Občine Moravske Toplice,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne ter neprofitne in
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– vrtci ter osnovne šole.
Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa športa.
Izvajalci letnega programa športa morajo za sofinanciranje letnega programa športa izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Moravske Toplice,
– da so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi predpisi za opravljanje dejavnosti športa in na območju Občine Moravske Toplice delujejo že
najmanj eno leto,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničevanje načrtovanega programa športa,
– da imajo urejeno evidenco članstva ter evidenco o plačani članarini (velja za društva),
– da Občini Moravske Toplice redno posredujejo poročila na predpisanih obrazcih ter druge podatke, ki se nanašajo na izvajanje dejavnosti športa.
III. VIŠINA SREDSTEV, KI SO NA RAZPOLAGO ZA PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Za izvajanje vsebin Letnega programa športa, se izvajalcem v Proračunu občine Moravske Toplice za leto 2013, zagotavlja 61.000,00 EUR, po
naslednjem razdelilniku:

1
2

3
4
5
6
7

Interesna športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok
- interesna športna vzgoja predšolskih otrok,
- interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Športna vzgoja otrok in mladine
- športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
- športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami,
- interesna športna vzgoja mladine,
- športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport,
- športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami,
- interesna športna dejavnost študentov.
Športna rekreacija, kakovostni in vrhunski šport
- športna rekreacija
- kakovostni šport
Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
Delovanje športnih društev in zveze športnih društev
Izgradnja športnih objektov
- izgradnja – vzdrževanje športnih objektov
Športne prireditve

1.125,00
4.500,00

skupaj

26.250,00
7.500,00
18.750,00
900,00
4.725,00
16.000,00
16.000,00
7.500,00
61.000,00

IV. DOLOČITEV OBDOBJA V KATEREM MORAJO BITI PORABLJENA DODELJENA SREDSTVA
Prejemniki sredstev morajo po opravljenih nalogah oziroma najkasneje do 31. januarja za preteklo leto, Občini Moravske Toplice predložiti dokazila
o izpolnitvi prevzetih obveznosti v skladu s pogodbo, ter vsebinsko poročilo o izvedbi programov. Izvajalci poročilo posredujejo na obrazcu Občine
Moravske Toplice. Kolikor prejemniki ne izpolnjujejo obveznosti, določenih s pogodbo, se jim sredstva ukinejo, že prejeta sredstva pa mora prejemnik
vrniti v občinski proračun, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Če prejemnik sredstev ne vrne v določenem roku, se izvede postopek izterjave.
V. DAN, KRAJ, ČAS IN OSEBA PRI KATERI LAHKO ZAINTERESIRANI IZVAJALCI DVIGNEJO RAZPISNO
DOKUMENTACIJO IN DOBIJO DODATNE INFORMACIJE
Zainteresirani vlagatelji lahko dobijo dodatne informacije osebno na Občinski upravi občine Moravske Toplice oz. po telefonu (02/538-15-19, ga. Sandra
Sukič), vendar najkasneje do dneva predložitve vlog.
Zainteresirani vlagatelji lahko dvignejo razpisno dokumentacijo osebno v vložišču Občinske uprave občine Moravske Toplice, Kranjčeva ul. 3 v Moravskih
Toplicah ali jo po predhodnem pisnem naročilu prejmejo po elektronski pošti, vendar najkasneje do dneva predložitve vlog.
Zainteresirani vlagatelji najdejo razpisno dokumentacijo tudi na spletni strani Občine Moravske Toplice (http://www.moravske-toplice.si/).
VI. ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA ZA POPOLNOST VLOG
Popolna vloga mora vsebovati naslednje podatke :
- obrazec B. (Vloga za sofinanciranje letnega programa športa občine Moravske Toplice za leto 2013),
- priloge 1, 2 (podatki o izvajalcu in izjava – pooblastilo za pridobitev podatkov o izvajalcu),
- priloga 3 v primeru izvajanja programov športa v skladu s pravilnikom,
- priloga 4 (število članov s plačano članarino (za delovanje športnih društev) oz. število športnih društev
vključenih v športno zvezo),
- obrazci 1 – 9 razpisne dokumentacije glede na prijavljeno vsebino.
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VII.
ROK, DO KATEREGA MORAJO BITI PREDLOŽENE VLOGE
Vloga mora biti predložena (datum prejema) na naslov Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ul. 3, 9226 Moravske Toplice, najkasneje do 08.03.2013 do
12. ure (oddana je lahko osebno v tajništvu Občine Moravske Toplice ali poslana po pošti).
Prosimo, da se roka za oddajo vlog dosledno držite, saj bodo prejete vloge po tem datumu vrnjene vlagateljem in
ne bodo obravnavane.
Vloga mora biti oddana v zaprti kuverti z oznakami:
Na prednji desni strani spodaj: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ul. 3, 9226 Moravske Toplice
Na prednji levi strani spodaj: Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Moravske Toplice za leto 2013 – NE ODPIRAJ in
Na hrbtni strani: naslov vlagatelja.
VIII. DATUM ODPIRANJA VLOG
Javno odpiranje vlog bo Komisija za vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Moravske Toplice za leto
2013 opravila 13.03.2013.
IX. ROK, V KATEREM BODO VLAGATELJI OBVEŠČENI O IZIDU JAVNEGA RAZPISA
O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni najkasneje v roku 8 dni po sprejeti odločitvi komisije.
X. ROK ZA MOREBITNE PRITOŽBE
Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje iz javnega razpisa ter razpisne dokumentacije in mu razpisana sredstva niso bila dodeljena, lahko vloži zahtevek
za preveritev utemeljenosti sklepa o izboru izvajalca in sofinanciranju programa športa oz. pritožbo, v roku 8 dni od prejema sklepa.
Pritožba se posreduje pisno na naslov župana občine. Pritožba mora vsebovati:
– naslov pritožnika,
– predmet javnega razpisa,
– opredelitev in utemeljenost pritožbenih razlogov, ki pa ne morejo biti merila za vrednotenje programov
športa,
– podpis odgovorne osebe pritožnika.
O pritožbi odloči župan občine, s sklepom, v roku 8 dni od prejema zahtevka. Sklep o izboru izvajalca in sofinanciranju programa športa je s tem
dokončen.
Datum:
08.01.2013
Številka: 430-00003/2013-1

Župan:
Alojz GLAVAČ, l.r.

									

Občina Moravske Toplice objavlja na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94 in 22/00), 4. člena
Pravilnika o financiranju in sofinanciranju programov kulturnih društev in kulturnih projektov iz proračuna Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št.
29/2002) in Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2013 (Uradni list RS, št. 109/2012)
Javni razpis
zbiranja predlogov programov kulturnih društev in kulturnih projektov,
ki jih bo v letu 2013 sofinancirala Občina Moravske Toplice
1.

3.
4.

Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:
dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih sekcij, kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi
kulturno dejavnost,
kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske in srednješolske populacije ter kulturna
dejavnost študentov - vse le v delu, ki presega šolske vzgojno izobraževalne programe,
udeležba na območnih, medobmočnih, državnih srečanjih in mednarodnih prireditvah,
izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
kulturne prireditve in akcije,
drugi programi, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost.
Višina sredstev razpisa:
- 11.700,00 EUR
Pogoji sofinanciranja: Na javni razpis se lahko prijavijo kulturna društva, zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva, zavodi, skladi,
gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju
kulture, javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja in posamezni avtorji, ki s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost ali
predložijo osnutek projekta, ki zagotavlja ustrezno kakovost, ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
− da imajo sedež v občini Moravske Toplice,
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da so registrirani za opravljanje programov na področju kulture, da s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost,
da imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti na področju kulture,
društva, da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih in so registrirana
vsaj eno leto,
− da Občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov, poslovno poročilo za preteklo leto, poročila o doseženih
uspehih na občinskih, regionalnih in državnih tekmovanjih, če se jih udeležijo, ter načrt aktivnosti za prihodnje leto,
− posamezni avtorji dostavijo osnutek projekta, ki zagotavlja ustrezno kakovost.
Vsebina vloge: Predlogi morajo biti podani na ustreznih prijavnih obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki jo dobite ves čas razpisa v času uradnih
ur v vložišču Občine Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice in na spletni strani Občine Moravske Toplice www.moravske-toplice.si
Rok in način prijave: Pisne prijave na originalnih obrazcih morate poslati najkasneje do
8. marca 2013 na naslov Občina Moravske Toplice,
Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice v zaprtih ovojnicah s svojim naslovom in s pripisom »Javni razpis KULTURA 2013 – NE ODPIRAJ«. Šteje
se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko ali do 1200 ure v vložišču
Občine Moravske Toplice.
Obravnava vlog: Pravočasno prispele in popolne prijave bodo vrednotene na osnovi pogojev in meril za vrednotenje programov kulturnih društev
in kulturnih projektov, ki se financirajo ali sofinancirajo iz proračuna občine Moravske Toplice. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 8
dni po sprejeti odločitvi komisije. Z izvajalci kulturnih programov in projektov bo župan Občine Moravske Toplice sklenil pogodbe o sofinanciranju.
Informiranje kandidatov: Informacije in navodila za sodelovanje pri razpisu dobijo kandidati na Občini Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226
Moravske Toplice
Kontaktna oseba: Sandra SUKIČ, telefon 02/538 15 19, vsak delovni dan od 800 do 1300 ure.
−
−
−

5.
6.

7.
8.

Številka: 430-00002/2013-1
Moravske Toplice, 08.01.2013

Župan:
ALOJZ GLAVAČ, l.r.

Občina Moravske Toplice na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma društvom v Občini Moravske Toplice
(Uradni list RS št. 39/06) in določil Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2013 (Uradni list RS, št. 109/2012) objavlja
Javni razpis
za sofinanciranje programov na področju turizma
društvom in zvezam turističnih društev v letu 2013
1.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnih programov na področju turizma društvom v Občini Moravske Toplice in
zvezam turističnih društev za leto 2013, z naslednjimi vsebinami:
- spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
- akcije na področju ohranjanja kulturne dediščine in druge dediščine kraja,
- akcije na področju urejanju okolja,
- organiziranje in sodelovanje na s turizmom povezanih prireditvah,
- izvajanje promocijskih in drugih aktivnosti društva.

2.

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

Po tem javnem razpisu se zagotavljajo tudi sredstva za delovanje zveze turističnih društev, ki povezuje in usklajuje programe dela turističnih
društev z območja Občine Moravske Toplice ter izvaja projekte s področja turizma Občine Moravske Toplice, v okviru skupne promocije širšega
turističnega območja ali pokrajine, s sedežem zveze izven območja Občine Moravske Toplice, če na območju Občine Moravske Toplice za to
področje ni registrirane zveze.
3.

Višina razpoložljivih sredstev razpisa:
- 7.200,00 EUR

4.

Merila in kriteriji za sofinanciranje programov na področju turizma: programi se ocenijo v skladu z merili in kriteriji, ob upoštevanju specifičnosti
posameznih programov. Vrednost točke se izračuna na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih
programov.
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Uradne objave občine Moravske Toplice: Leto III, številka 1
Pri izboru za sofinanciranje programov na področju turizma društvom in zvezi, komisija upošteva naslednja merila in kriterije:
1. spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma
a) organizacija delavnic ali izobraževalnih predavanj za občane – za vsako
delavnico ali sklop predavanj
b) organizacija drugih aktivnosti za občane – za vsako aktivnost
c) udeležba na seminarju ali delavnici drugih izvajalcev – za vsakega
udeleženca
d) organizacija projektov s področja pospeševanja turizma – za vsak projekt
2. akcije na področju ohranjanja kulturne dediščine in druge dediščine kraja oz. območja
a) organizacija projektov s področja ohranjanja dediščine kraja oz. območja –
za vsak projekt
b) sodelovanje pri drugih projektih ohranjanja dediščine kraja oz. območja – za
vsak projekt
3. akcije na področju urejanju okolja
a) izvedba čistilnih akcij v kraju – za vsakega udeleženca (največje možno
število je 100 točk)
b) olepšanje kraja z zasajanjem rož
c) urejanje in vzdrževanje s turizmom povezanih objektov v kraju – za vsak
objekt
4. organiziranje in sodelovanje na s turizmom povezanih prireditvah
a) organizacija s turizmom povezane prireditve – za vsako prireditev
b) sodelovanje na s turizmom povezanih prireditvah v občini – za vsako
sodelovanje
c) sodelovanje na s turizmom povezanih prireditvah izven občine – za vsako
sodelovanje
5. izvajanje promocijskih in drugih aktivnosti društva oz. zveze
a) pavšal za programske in materialne stroške na leto
b) izdaja biltenov ali drugega informativnega in promocijskega materiala – za
vsako izdajo
c) izvedba aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka – za vsako
aktivnost

200 točk
100 točk
50 točk
200 točk

200 točk
100 točk

5 točk
100 točk
100 točk

200 točk
100 točk
100 točk
200 točk
400 točk
100 točk

5.

Vsebina vloge: Prijave morajo biti podane na prijavnih obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki jo dobite ves čas razpisa v času uradnih ur v
vložišču Občine Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice in na spletni strani www.moravske-toplice.si .

6.

Rok in način prijave: Pisne prijave na originalnih obrazcih morate poslati najkasneje do 8. marca 2013 na naslov Občina Moravske Toplice,
Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice v zaprtih ovojnicah s svojim naslovom in s pripisom »Javni razpis TURIZEM 2013 – NE ODPIRAJ«.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti, s priporočeno pošiljko ali 08.03.2013
oddana do 1200 ure v vložišču Občine Moravske Toplice.

7.

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

8.

Informacije in navodila: Informacije in navodila za sodelovanje pri razpisu dobijo prijavitelji na Občini Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226
Moravske Toplice
Kontaktna oseba: Sandra SUKIČ, telefon 02 538 15 19, vsak delovni dan od 800 do 1300 ure.

Številka: 430-00001/2013-1
Moravske Toplice, 08.01.2013

Župan:
Alojz GLAVAČ, l.r.
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REPORTAŽA
2. adventni pohod v Motvarjevcih

Kulturno društvo József Attila Motvarjevci je v mesecu
decembru ponovno organiziralo sedaj že drugi adventni
pohod, katerega je sofinancirala tudi MNSS občine M.
Toplice.
Tokrat nas je približno 6 km dolga pot vodila po gozdu in
skozi prelepo, s snežno odejo prekrito, pokrajino vse do
znamenite cerkve Svete Trojice iz obdobja Arpadovičev
v Veleméru na Madžarskem. V tako imenovani »cerkvi
svetlob« smo imeli možnost ogledati znamenite freske
Janeza Aquille, ki jih je naslikal leta 1377.
Na pohodu ni manjkalo dobre volje in veselja, niti
kuhanega vina. Ob koncu pohoda nas je segrela tudi
zaslužena topla malica. Vsak udeleženec je ponovno
prejel tudi priznanje za udeležbo na adventnem pohodu. Kulturno društvo načrtuje, da bo letos v adventnem
času ponovno organiziralo tovrstno druženje.
Pripravila: Lidija Dora

A résztvevők apraja-nagyja élvezte a túrát, ahol nem hiányzott a jó kedv, a forralt bor és a végén a meleg harapnivaló
sem. A túra résztvevői ismét átvették a gyalogtúrához járó
elismervényt. Tervünkben van a 2013-as adventi gyalogtúra megszervezése is.
Készítette: Dora Lidija

RAZSTAVA ADVENTNIH VENČKOV

Konec lanskega leta so članice rokodelskega društva
Vrtnica pripravile še eno razstavo, na njej pa so obiskovalcem predstavile unikatne adventne venčke ter druge adventne aranžmaje. Delavnica izdelave adventnih
venčkov je potekala pod vodstvom zakoncev Anice in
Franca Sabotina iz Gornje Radgone. Ideja za delavnico
se je porodila ob obisku ene izmed prejšnjih razstav
društva, kjer je bila gospa Anica več kot navdušena
nad izdelki in je članicam ponudila še svojo pomoč. Decembrsko praznično vzdušje je bilo idealno za skupno
ustvarjanje in po dogovoru z gospo Anico so članice
začele zbirati material, katerega so nato s skupnimi
močmi spretno spremenili v adventne izdelke. Razstavo
si je ogledalo veliko število obiskovalcev – številni so jo
zapustili s svojim venčkom, kar je dalo društvu Vrtnica
dodaten zagon za ustvarjalnost in načrtujejo izpeljavo
delavnice tudi letos.
Denis Malačič

2. adventi gyalogtúra
Szentlászlón

A Szentlászlói Jószef Attila Művelődési Egyesület, immár
második alkalommal szervezte meg decemberben az adventi gyalogtúrát, amelyet anyagilag részben a Moravske
Toplice Községi MNÖK is támogatott.
Úti célunk ezennel a veleméri Árpad-kori Szentháromságtemploma volt, amelyhez dombos, hóval takart erdei út
vezetett bennünket. A Szentháromság templomban, melyet a fény templomának is szoktak nevezni, megtekintettük a nevezetes freskókat, amelyeket Aquila János festett
1377-ben.
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REPORTAŽA
ADVENTI KOSZORÚK KIÁLLÍTÁSA

A pártosfalvi Rózsa Kézimunka Egyesület a tavalyi év végén még egy kiállítást szervezett, amelyen a látogatóknak
bemutatták az egyedi adventi koszorúkat és egyéb adventi díszeket. Az adventi koszorúk készítését bemutató
műhelyfoglalkozást a Gornja Radgona-i Anica és Franc
Sabotin házaspár vezette. Maga az ötlet akkor született,
amikor Anica ellátogatott az egyesület egyik kezdeti kiállítására, és megcsodálta az elkészített tárgyakat, majd
a tagoknak felkínálta a segítséget. A decemberi ünnepi
hangulat kiváló alkalmat nyújtott a közös alkotáshoz, így
Anica asszony útmutatása alapján a tagok megkezdték
a szükséges anyagok gyűjtését, és ezekből közös erővel
készítették el ügyesen az adventi díszeket. A kiállításnak
nagyon sok látogatója volt, többen közülük választottak ki
a koszorúk közül, így a Rózsa Egyesület fokozott lendülettel folytatja alkotótevékenységét, és már tervezik az idei
műhelyfoglalkozás megszervezését is.
Malačič Denis

Cris Parker prisega na ročno pranje avtomobila

Angleži prisegajo na ročno
pranje avtomobila

Čistokrvnega Angleža Crisa Parkerja je življenje čez Rokavski preliv pripeljalo v Slovenijo. Točneje v Prekmurje,
kjer si je v Vučji Gomili našel začasno streho nad gla-

vo. Kar nekaj let je premišljeval o poslu, ki bi se ga lotil. Ideja, da bi odprl ročno avtopralnico je v njem tlela kar nekaj časa, kajti opazil je, da imamo Slovenci v
povprečju kar dober in moderen avtopark. »Verjetno
ste tudi občutljivi, če se vašega jeklenega konjička lotijo krtače avtomatske pralnice, ki na površini pustijo kar lepe sledi. Nam Angležem je zato bolj pri srcu
ročno pranje avtomobila,« pravi Cris, ki je novembra
lani odprl ročno avtopralnico pri bencinskem servisu
v Martjancih.
»Kar nekaj časa sem iskal primerno lokacijo, na koncu
pristal tukaj v Martjancih. Čeprav lokacija ni idealna,
sem vseeno zadovoljen,« dodaja Cris. Avtopralnica je
zlasti obljudena ob koncu tedna, ko se naberejo kar lepe
vrste, med tednom pa so tisti, ki bi želeli imeti lep in
čist avto, bolj redki. Če ni gneče, se umazance loti sam
ob pomoči enega zaposlenega, v prometnih dneh pa
mu pomaga tudi do šest študentov. »Zdaj, ko je padel
sneg, bo bolj malo dela. Ko pa se bodo ceste posušile,
bodo seveda mnogi zavili k meni, kajti najhuje je, če se
sol zagrize v pločevino.«Njegova prednost pred konkurenco, v bližini ni niti ene avtopralnce, je po zagotovilu
Crisa Parkerja v visokokakovostnih čistilih, striktni uporabi krp iz ovčje volne in seveda v konkurenčnih cenah
ter prijaznem osebju.
bc
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IZ ŠOL IN VRTCEV
Voda, čudežna tekočina

Učenci 5. razreda DOŠ Prosenjakovci so pouk, ki po
navadi poteka z učbeniki in zvezki, izvedli na drugačen
način. Postali so pravi mali raziskovalci, ki so v okviru tehniškega dne raziskovali lastnosti vode. Izvajali
so različne poskuse čiščenja kalne vode in čarovnije
z vodo. Najzanimivejša se jim je zdela čarovnija s kozarcem, svečo in sokom, ko je zunanji zračni tlak sok
potisnil nazaj v kozarec. Učenci se zavedajo, da voda
postaja vse bolj dragocena, saj je ponekod po svetu že primanjkuje. Moramo skrbeti za čisto vodo in
varčevati z njo!
Milena Varga, prof.

Siva kučma, bela bradA …

Tako se začne ena od otroških pesmic, s katerimi smo pozdravili
dedka Mraza, ko nas je obiskal v našem vrtcu.
Vsi skupaj smo ga že nestrpno čakali in veseli smo bili, ko se je
stari mož prikazal med vrati. Dedek Mraz nas je pozdravil in mi
smo pozdravili njega, nato pa smo mu korajžno zapeli in zaplesali. Po nastopu smo bili vsi v velikem pričakovanju, ali smo si darila
zaslužili ali ne.
A tudi tokrat nas dedek Mraz ni izneveril. K nam ni prišel praznih
rok, ampak nas je tudi letos bogato obdaril. Vsak otrok je dobil
veliko modro vrečko, v njej pa veliko zanimivih reči. A tudi na
skupno darilo dedek Mraz ni pozabil. Prinesel nam je nov fotoaparat, ki smo ga zelo potrebovali, velike škatle za igrače, knjige,
ogledala, žoge in še mnogo drugega.
Še preden pa nas je dedek Mraz zapustil, nam je obljubil, da nas
bo tudi drugo leto obiskal in tega se veselimo že zdaj.
Zapisala vzgojiteljica Bernarda Koroša Pantović

A víz csodálatos folyadék

A pártosfalvi Kétnyelvű Általános Iskola tanulói rendhagyó órát tartottak. A hagyományos tankönyvek és
füzetek használata helyett kutatómunkát végeztek: egy
technikai nap keretében a víz tulajdonságait elemezték.
A vizet különböző kísérleteknek vetették alá, zavaros
vizet tisztítottak, varázsoltak is vele. A legérdekesebbnek az a varázslat bizonyult, ahol poharat, gyertyát és
szörpöt használtak, ahol a külső légnyomás a szörpöt
visszanyomta a pohárba. A tanulók tudják, hogy a víz
valódi kincs, hiszen nagyon sok helyen a világban már
hiánycikknek számít. Gondoskodnunk kell arról, hogy
megóvjuk a tiszta vizet az utódainknak, tehát takarékoskodjunk vele!
Varga Milena, prof.
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REPORTAŽA
Vrtec pod streho

Tudi v tej številki skozi sliko in z nekaj besedami spremljamo gradnjo otroškega vrtca v Moravskih Toplicah. Gradbinci Pomgrada so objekt pokrili še pred božičnimi prazniki,
zato tudi obilno sneženje gradbincem ne pride do živega,

Čestitke pobratenemu Biograd na
Moru ob njihovem prazniku

V hrvaškem Biogradu na Moru so slavnostno obeležili
praznik mesta. Na slovesnost so gostitelji povabili čez 500
gostov iz več kot 25 partnerskih, pobratenih in prijateljskih
mest. Dogodka, ki je sovpadal z aktivnostmi in primeri dobrih praks v okviru projekta Evropa za državljane z naslovom »Get yourself connected«, se je udeležila tudi ekipa,
ki je zastopala pobrateno Občino Moravske Toplice.
Ivan Knez, župan mesta Biograd na Moru, je ponosno
izrekel, da je Biograd kot mesto prepoznavno v Evropi in
svetu prav zaradi prijateljskih vezi in pobratenj, ki jih negujejo s številnimi evropskimi in izven evropskimi mesti.

ki tudi v teh hladnih in seveda kar mokrih dneh delajo s
polno paro. Iz stavbe odmevajo različni stroji in orodja,
kar pomeni, da so na delu monterji različnih inštalacij,
od vodovoda do centralnega ogrevanja. Daljši zapis o novogradnji, največjem projektu občine Moravske Toplice v
proračunskem letu 2013, bomo objavili v naslednji številki.
bc

Vrtci Občine Moravske Toplice vabijo

vse starše, ki želijo svoje otroke vpisati v vrtec s
šolskim letom 2012/2013,
na redni vpis, ki bo od 19. do 21. marca 2013
v pisarni svetovalne delavke (pritličje),
v Vrtcu Moravske Toplice, Levstikova 11, 9226
Moravske Toplice.
Uradne ure vpisa bomo objavili
na spletni strani vrtca
www.mojvrtec.com.

Od leve: Štefan Hul, predsednik sveta zavoda TIC MT in
občinski svetnik, Marijan Stopfer, podžupan mesta Biograd
na Moru, Alojz Glavač, župan Občine Moravske Toplice, Cvetka Davidovski, predstavnica KS Moravske Toplice, Ivan Knez,
župan mesta Biograd na Moru, Matejka Pajalić, direktorica
TIC Moravske Toplice, Alojz Trplan, občinski svetnik.
jb
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IZ ŠOL IN VRTCEV
SMUČANJE JE IGRA

Športna dejavnost in s tem tudi smučanje za otrokov celostni razvoj je izrednega pomena. Otrokova potreba in
pravica po gibanju oz. gibalnih aktivnostih morata biti
zagotovljena tudi v prostem času, kjer koli pač otrok je.
To moramo otroku omogočiti tudi v zimskem času, ko so
igrišča pokrita s snegom in je temperatura nekoliko nižja.
Prav z gibanjem na svežem zraku izdatno pripomoremo k
ohranjanju in h krepitvi otrokovega zdravja in k bujenju njegove ljubezni do narave. Zato so vse aktivnosti v zimskem
času prijetna in koristna poživitev. To je način, kako otroci z
radostjo, veseljem in sproščenostjo na nevsiljiv način vzljubijo novo vrsto gibanja in se prilagodijo na nove življenjske
razmere. Poleg številnih drugih radosti, ki jih otrok doživlja
in spoznava na snegu, usvoji tudi specifičen način gibanja,
ki predstavlja pomemben prispevek k njegovi motorični
učinkovitosti. Seveda morajo biti otroci za tako aktivnost
primerno telesno pripravljeni in opremljeni.
Vsak otrok se rodi z dispozicijami, ki so mu prirojene. V
kolikšni meri se bodo te v prihodnje razvile, pa je odvisno
od okolja, ki nanj vpliva, in od otrokove lastne aktivnosti.
Vsa področja razvoja - spoznavno, čustveno, socialno in gibalno - so med seboj tesno povezana in se skozi otrokov
razvoj prepletajo in dopolnjujejo. Spremembe in napredek
na enem vplivajo na spremembe in napredek na vseh drugih področjih otrokovega razvoja.
Pri smučanju ima pomembno vlogo smučarska oprema,
zato je pomembno, da priskrbimo primerno opremo, ki bo
omogočala udobno, varno in sproščeno smučanje. Nova
smučarska oprema je cenovno velik zalogaj, saj jo otrok
običajno v eni sezoni preraste. Kupovati moramo sodobno
opremo, ki bo otroku ustrezala glede na njegovo velikost,

težo in znanje. Dobro počutje otroka je prvi pogoj za zadovoljstvo in uspešno prilagoditev na specifično okolje.
Pravilna in kvalitetna oprema bo otroku olajšala pot do
smučarskih spretnosti in znanja, od smuči, varnostnih
vezi, smučarskih čevljev, palic, smučarske obleke, varnostne čelade, smučarskih rokavic do smučarskih očal. Idealen
čas za vključitev v šolo smučanja je med 6. in 8. letom starosti, to je čas za sistematično ukvarjanje s posameznimi
športnimi zvrstmi, saj otroci usvajajo vse bolj zapletene
gibalne dejavnosti izredno hitro in brez večjih naporov.
Idealen čas za vključitev v šolo smučanja je med 6. in 8.
letom starosti, to je čas za sistematično ukvarjanje s posameznimi športnimi zvrstmi, saj otroci usvajajo vse bolj
zapletene gibalne dejavnosti izredno hitro in brez večjih
naporov.
V slovenski družbi so socialne razlike čedalje večje, kar se
kaže tudi v športu. Smučanje je čedalje dražje in vedno
teže dostopno.
Vzgojiteljica Bojana Benkovič

…in kako se to kaže v praksi…

V šolskem obdobju, v času počitnic, pa naj so to jesenske
oz. krompirjeve počitnice, novoletne, zimske, prvomajske
ali poletne počitnice, starši želimo svojemu otroku popestriti počitnice ali t.i. proste dni. Ob pogovarjanju, listanju
razne literature o smučanju, gledanju smučarskih tekem
po televiziji, se je tudi sin Matjaž odločil, da se udeleži šole
smučanja.
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IZ ŠOL IN VRTCEV
Šola smučanja, ki je potekala v že prej navedenih novoletnih počitnicah, na strminah, v osrčju Slovenije, je Matjaž
spoznal nove prijatelje iz raznih koncev Slovenije, z njimi
vzpostavil stike brez težav. Šole smučanja se je udeležil tudi
njegov prijatelj Franc. Učitelji smučanja so vsakodnevno
poskrbeli za razgibavanje in ogrevanje pred smučanjem,
hkrati so se navajali na težo smučarskih čevljev. Ogrevanje
je obvezni sestavni del učenja smučanja, saj zmanjšuje
nevarnost poškodb, izboljšuje telesno pripravljenost ter
prožnost mišic in sklepov za večje obremenitve. Pomembne so bile tudi vaje dihanja in izdihavanja, vzpenjanje
v breg (stopničasto in poševno stopničasto vzpenjanje,
vzpenjanje v razkoraku), pa tudi vstajanje po padcu na
strmini. Z raznovrstnimi vajami, pravilno pluženje, škarjice
hrustalke, veliki in mali plug ipd., so smuči postopoma
čedalje bolj drsele v paralelni položaj. Ta je postal s hitrostjo še izrazitejši in Matjaž je kmalu spretno nadziral
smuči v paralelni drži. Vsak snežni poligon ima prostor za
vnovično vzpenjanje otrok v izhodiščni položaj. Matjaž in
njegovi prijatelji so uporabljali tekočo preprogo, uporabo
smučarske vlečnice na principu krogca, kjer je pomembno, da otrok ne sede na krog, ker to vodi v zanesljiv padec,
da drži v pravilni roki palice, vožnja s sedežnico… Vožnja z
gondolo na sam vrh smučišča, kjer vsak sam nese in skrbi
za svojo opremo – smuči in palice, na nogah pa smučarske
čevlje z vso potrebno smučarsko opremo, in ko se v soncu svetijo otroške oči, kako se ponosno spuščajo po beli
strmini in smučajo,… nepozabna doživetja v planinski
koči… pitje toplega čaja in raznovrstne hrane…In zadnji
dan tekma v slalomu in zadovoljstvo, ko po zvočniku napovedo, da si je Matjaž Benkovič Flisar, doma iz Noršincev,
»prismučal« pokal, ki ni edini v njegovi zbirki. Ima nekaj
čez trideset medalj, ki krasijo stene in police njegove sobe

(s področja teka, plavanja, kolesarjenja), ter mnogo priznaj:
od Najmlajšega športnika v občini M. Toplice leta 2010,
do vsakoletnih kolesarskih priznanj, ki mu jih podeljujejo
Olimpijski komite Slovenije, Kolesarska zveza Slovenije,
Turistična zveza Slovenije in še mnoga druga priznanja,
pohvale in diplome.
Ko mama gleda svojega otroka,
kako se z veseljem spušča po strmini proti ciljni areni,
in to v nič koliko krat ponovitvah,
takrat se utrne solza v očeh.
Veš, da si tukaj, zdaj, za svojega otroka.
Tisti trenutek se čas ustavi.
S spodbujanjem, s svojo pozitivno energijo vliva otroku
pogum,
voljo in moč, pa čeprav je včasih težko.
In ko si na razpotju, se zaveš, da moraš naprej.
In ko se otrok stisne k tebi,
ko se oči srečajo,
vidiš na otrokovem obrazu veselje in srečo.
Takrat vem, zakaj živim.
B.B.

Vtisi Matjaža s smučanja:

Zdaj smučam bolje in hitreje kot v zimskih počitnicah
meseca februarja, ker sem v decembru spet smučal v
smučarski šoli na slovenskih smučiščih. Tam sem se učil
pravilno smučati in voziti slalom. Z mano je bila mama. Bilo
mi je lepo.
MATJAŽ BENKOVIČ F.

Medved pod rdečim dežnikom

V hotelu Vivat so starši otrok vrtca Filovci uprizorili pravljico Medved pod rdečim dežnikom. S svojim sporočilom
pravljica nagovarja k medsebojnemu sodelovanju, pomoči
in prilagajanju, zato je igrica otroke kajpada navdušila. Še
posebej moderna lisica, ki poleg kuharske knjige poseduje
že ogledalo za lišpanje.
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ZANIMIVOSTI
SREČANJE STAREJŠIH V FILOVCIH

Krajevna skupnost Filovci je 26. decembra 2012 v
dvorani vaško-gasilskega doma priredila tradicionalno srečanje starejših vaščanov, občanov, na državni
praznik, ob dnevu samostojnosti in enotnosti, ter na
god sv. Štefana.

V Filovcih je 71 vaščanov, ki danes štejejo več kot 70.
pomladi, od teh se je srečanja udeležilo 49. Srečanja
sta se udeležila najstarejši vaščan Jože BERDEN,
h. št. 27, ki je meseca novembra dopolnil 93 let in
najstarejša vaščanka Marjeta TRAJBARIČ h. št. 2, ki je
dan prej, 25. decembra praznovala 92 rojstni dan.
Pred svečano pogostitvijo je dr. Stanislav ZVER daroval mašo, za dobro voljo so poskrbeli dijaki Gimnazije
Murska Sobota z gledališko predstavo »VES SVET JE
ODER« in s petjem Filovske pevke.
Na koncu srečanja smo vsem prisotnim zaželeli
zdravja v letu 2013 in jih obdarili z majhno pozornostjo. Na domu smo obiskali vse tiste vaščane, ki
se srečanja niso udeležili, jih obdarili in jim hkrati
zaželeli zdravja v letu 2013.

ki jih nosijo reformati, ki živijo tukaj že več stoletij, na mirno sožitje
narodov, na njihovo vzajemno spoštovanje.
Programi so bili različni. V najmanjšo reformatorsko cerkveno
občino, Krplivnik-Domaföld, je prišel reformatorski škof Steinbach
József, kjer je imel bogoslužje. V Motvarjevcih smo priredili knjižni
sejem in prikazali pletenje košar. Organizirali smo tudi »hrupno«
bogoslužje, kjer so lahko starši z otroki sproščeno sodelovali pri
bogoslužju, otroški živ-žav pa ni motil molitve. Adventni koncert
s Sforzato kvartetom pa nam je polepšal božični čas. V Središču
je bilo predavanje o Madžarski Kroni in o njeni stari tradiciji ter
kulturno-zgodovinske vrednosti. Ob vsaki priložnosti smo nastavili tudi posebno škatlo za molitev, kamor so ljudje zapisovali svoja
občutja, tegobe. Ob naslednjih srečanjih (bogoslužjih) pa se bomo
o njih pred Bogom pogovorili.
Poleg programov smo pripravili spletno stran, ki jo boste lahko
obiskali na naslovu: www.ecclesia-reformata.si.
Namen načrtovanih aktivnosti v mesecu decembru in oblikovanje spletne strani je bil ponovno usmeriti pozornost na lokalne
vrednote, na prebivalce, na dar vere in njene moči pri ohranjanju
vrednot.
Ob koncu bi se radi zahvalili organizaciji Bethlen Gábor Alap, brez
katere ne bi uspeli realizirati programov in oblikovati spletne strani.
Emőke Rozgonyi, duhovnica

Reformátusok Goricskóért

Pripadniki reformatorske
cerkve za Goričko

Goričko ima bogato tradicijo, na kar je vredno zbuditi
pozornost. Oslabitev vaških skupnosti zahteva veliko
pobude, da bi ljudje ponovno pridobili upanje v lepšo
prihodnost.
„Molitev za vasi” je niz dogodkov, ki so potekali po vaseh v organizaciji reformatorske cerkve. Cilj je bil zbuditi pozornost na bogastvo majhnih vasi, na vrednote,
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Goricskó gazdag hagyománnyal rendelkezik, amire érdemes felhívni
a figyelmet. A falusi közösségek meggyengülése viszont próbálkozások sokaságát teszi szükségessé, hogy az emberek visszanyerjék
hitüket a térség életképességét illetően.
Ima a falvakért címmel egy programsorozat zajlott több faluban is a
református egyház szervezésében. Célja volt a kis falvak gazdagságára, a századokon keresztül itt élő reformátusok által hordozott értékekre, a népek békés együttélésére, kölcsönös elfogadására felhívni
a figyelmet.
A programok változóak voltak. A térség legkisebb református közösségébe, Domaföldre, Steinbach József református püspök érkezett
istentiszteletet tartani. Szentlászlón volt könyvvásár és kosárfonás,
zajos istentisztelet, ahol a szülők a gyerekekkel vehettek részt egy formabontó istentiszteleten, és egy színvonalas adventi koncert, amit a
Sforzato rézfúvós quartett hozott. Szerdahelyben pedig egy előadás,
amit dr. Turcsányi Zoltán Zsolt tartott a magyar koronáról és annak

ZANIMIVOSTI
évezredes hagyományáról, kultúrtörténeti értékéről. Minden program helyszínén egy imaládát tettünk ki, hogy az
emberek írják bele, mi is az, amire figyelnünk kell, amit
Isten elé vihetünk.
A programok mellett egy honlap létrehozására is sor került. Hamarosan elérhető lesz a következő címen: www.
ecclesia-reformata.si.
Mindez azt a célt szolgálta, hogy a figyelem ismét az itt
élőkre irányuljon, az itteni értékekre, az emberekre, a hit
ajándékára és megtartó erejére.
Köszönjük a Bethlen Gábor Alap támogatását, amely
nélkül nem jöhettek volna létre a programok és a honlap.
Rozgonyi Emőke, lelkipásztor

Božični utrinek iz Bogojine

Tako kot drugod po naši pokrajini, je bila na božični
večer zelo obiskana tudi bogojinska cerkev Gospodovega vnebohoda. Številni domačini, med njimi pa
tudi številni turisti iz bližnjih Moravskih Toplic, so
prišli na polnočnico, ki jo je daroval domači župnik dr.
Stanislav Zver. V svoji pridigi se je seveda posredno
dotaknil tudi aktualnih razmer v družbi. Razloge krize
in razpada vrednot kaže iskati tudi v tem, da so ljudje
obrnili Bogu hrbet. Zato je vernike pozval, da se pri
premagovanju težav in problemov iskreneje naslonijo na Kristusa, saj bodo le s trdnejšo vero tudi težave
lažje rešljive.
bc

LITERARNI NATEČAJ – POEZIJA

Uredništvo glasila Lipnica in Osnovna šola Bogojina pozivata
vse občane, ki radi pesnite, da nam posredujete svoje poetične
stvaritve do vključno 20. v mesecu na elektronski naslov poezija.
lipnica@gmail.com. Nekatere pesmi bomo priložnostno objavili
v Lipnici. Ne pozabite pripisati svojih podatkov in kategorije, v katero spadate (osnovnošolci/srednješolci ali študentje ali odrasli).
Vabljeni k sodelovanju!
Na naš elektronski naslov je prispelo kar nekaj pesmi. Tokrat
objavljamo dve. Prijetno branje.
Uredništvo Lipnice v sodelovanju z OŠ Bogojina

MISEL

Misel. Skromna, tiha.
Vsak dan hrepeni po tem,
da jo nekdo sliši, da jo nekdo izreče.
Po njej hrepenijo ljudje.
Jaz. Ti. On.
Njene topline želi si srce.
Njena moč je neverjetna,
je kot hrana za dušo.
Njena melodija je magična.
Kot iz pravljice vzeta,
ta misel ljubeča.
Je kot pomlad, ko veš- nekdo ima te rad.
Anja Behek, Ivanci
(kategorija: srednješolci)

ŽITNI KLAS

Široko polje tam leži,
vso zlato v soncu se blešči,
pod milim nebom
žitni klas stoji.
Ne eden, tisoč in tisoč
jih kot morje valovi,
ko sapica vetra
čez njih se zapodi.
			
Pod težo zrna
klasu štete so noči.
V sončnem dnevu
mogočni stroj prihrumi
in žitno polje pokosi.
Vendar pa nekoč
v znoju kosca in ženice
bil cenjen je skled pšenice,
kot,
da klas nosile bi zlate ptice,
na polju ostale so resnice.
Vesna Jakiša, Ivanovci
(kategorija: odrasli)
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ZANIMIVOSTI
Adventni in božično-novoletni
koncerti

V prazničnem decembru se je zvrstilo več koncertov v
Moravskih Toplicah in okoliških krajih. Na povabilo TIC-a
Moravske Toplice je v adventnem časi v hotelu Vivat in v
moravskotopliški evangeličanski cerkvi gostoval Ženski
pevski zbor Petrol iz Ljubljane. Članice zbora so s petjem
pesmi, ki zajemajo najrazličnejša glasbena obdobja in glasbene zvrsti, poslušalce popeljale na glasbeni izlet.
KUD Jožef Košič Bogojina je priredil božično-novoletni
koncert s Cantatovci, ki so nastopili v bogojinskem vaškokulturnem domu. Zatem pa na pobudo Evangeličanske
cerkve Občine Moravske Toplice tudi v moravskotopliški
evangeličanski cerkvi. Vokalna ubranost in odličen glasbeni repertoar Cantatovcev sta prav tako pričarala pravo
praznično vzdušje.
jb

Ves december so v parku pri cerkvi izdelke domačih obrti
ponujali lokalni ponudniki. Med božičem in novim letom
je tržnica bila aktualna kar vsak dan, v navedenem času
so ponudbo na stojnicah popestrili predstavniki številnih
društev iz občine Moravske Toplice (Rdeči križ Moravske Toplice, KS Moravske Toplice, KS Krnci, KS in VSD Filovci, KTD
male rijtar Tešanovci in Društvo Selenca Ivanci).
jb

Z novim letom nova info tabla v
središču Moravskih Toplic

TIC Moravske Toplice se je skupaj z Občino Moravske Toplice
lotil info table v parku pred evangeličansko cerkvijo. Poleg
obnovljenega lesenega dela je posodobljen tudi zemljevid
občine Moravske Toplice s splošno predstavitvijo krajev in
s kolesarskimi ter pohodnimi potmi v občini. Zemljevid je
že pred časom nastal v sklopu projekta Poti dediščine Moravskih Toplic, Zeleno & modro, v okviru LAS Goričko 2011.
V jubilejnem letu 2013, ko obeležujemo 50-letnico
moravskotopliškega turizma, TIC Moravske Toplice napoveduje številne druge aktivnosti:
- posodobitev CGP (celostne grafične podobe) TIC Moravske Toplice,
- izdajo novega kataloga namestitev,
- izdajo novega kataloga gostinske ponudbe.
O aktivnostih in novostih vas bomo, kot vedno, obveščali
sproti.
Janja Bürmen

Praznične pesmi in idilična dekoracija – vse za prijetno vzdušje

Decembrska turistična tržnica od
adventa do silvestra

Praznična tržnica v Moravskih Toplicah s pričetkom v adventu in zaključkom na silvestrovo je letos privabila kar
nekaj obiskovalcev in turistov, pa tudi domačinov.

ŠAHOVSKI TURNIR ZA OBČANE OBČINE
MORAVSKE TOPLICE

Pestra ponudba na stojnicah privabi vedno več slovenskih gostov (družine),
kot tudi tujih
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Društvo upokojencev občine Moravske Toplice prireja turnir v šahu, ki bo 24. februarja 2013 ob 10.00 (z zbiranjem od
9.00 dalje) v gasilskem domu v Sebeborcih.
Pristopnina je za posameznike 7 evrov (zajema pokal, diplom in kosilo).
Kategorije: mladinci (mladina do 14 let), moški, ženske (oboji
starostno neomejeno).
Vabimo vse ljubitelje šaha!
Predhodne prijave in informacije: Ignac Gabor, 031 388 513,
ignac.gabor@gmail.com.

PROSTI ČAS

NAGRADNA KRIŽANKA: Ročna avtopralnica Autocare express

Pokrovitelj nagradne križanke je Ročna avtopralnica Autocare express na
bencinskem servisu v Martjancih, ki bo trem uspešnim reševalcem poklonil
vrednostne bone.
Geslo križanke, ime in priimek ter naslov pošljite na dopisnici do torka, 12.
februarja 2013 na naslov: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226
Moravske Toplice, s pripisom nagradna križanka.
AVTOR:
JANEZ
DONŠA

TATVINA
SEDMA
OSNOVNA
AVTORÈRKA
GLASBENA
SKEGA
GRŠKEGA
PRVINA
DELA
ALFABETA

BLANKA
VLAŠIÆ

ZDRAVILIŠÈE V
DOLINI
SAVINJE

INKOVSKI
VLADAR

DOLGO
ZUNANJA OBLAÈILO
PLAST
AZIJSKIH
KRUHA LJUDSTEV

NENADNO
SPOZNANJE
PREBIVALKA
LITVE

OÈE
GERMANIJ

BLAGO Z
NAPAKO
NEMŠKI
ADMIRAL
(iz SEPE)

HUDODELSTVO,
ZLOÈIN

ROD SAMONIKLE
TRAVE, POMEMBNA
KRMNA RASTLINA

MURA
JE TO
DRAVI

DRUGO
NAJVEÈJE SAMOALŽIRSKO GLASNIK
MESTO

NIKOLAJ
PIRNAT

ŠVEDSKI
PISATELJ
HANSSON

MLADIÈKA,
KI SESA

LETALIŠÈE

GLAVNO
MESTO
KITAJSKE
PROVINCE
ŠANTUNG
ANJA
PÄRSON

SOSEDE
POLJAKINJ

OSNOVNA
PIJAÈA

NAŠ
MLADINSKI
PISATELJ
(VITAN)

ZADNJICA

POKLICNI
ŠIVALEC
OBLEK
KRAK REKE
MENAM

ANTIÈNO
GRŠKO
MESTO
SMUÈAR
GASPOZ

ERAZEM
LORBEK

SPODNJI
DEL GOBE
NAJVEÈJI
PRITOK
SENE

EDWARD
NORTON
MOJZESOV
BRAT V
BIBLIJI

RIMSKI
BOG SMRTI

ENAKOVREDNOST

ÈRNSKO
LJUDSTVO
V JUŽNI
GANI

PRODUKT
MASE IN
POSPEŠKA

NAŠA
PRESS
AGENCIJA

KONÈNA
OBLIKA
RISBE
4. IN 8.
ÈRKA

ZVONKO
IVANUŠIÈ

ZAPOR,
JEÈA
(ZASTAR.)

100
PREDEL
MARIBORA

ŠPANSKI
KRALJEVI
ŠPORTNI
KLUB

ATENÈAN

NASPROTJE
KATIONA

SODOBNIKI
KELTOV

POTKA
VOTLO
MOÈVIRSKO
STEBLO

ÈLAN
KARTELA

OSLU
PODOBNA
ŽIVAL

SAMOVŠEÈNEŽ

STAR
IZRAZ ZA
RAVNILO

SPOJINE IZ
KISIKOVIH
VEZI
OMAHLJIVKA

JAMIE
ARNOLD
AMERIŠKI
IGRALEC
(BRUCE)

ANA
DOLINAR

PRITISK
LJUDI

SESTRIN
MOŽ

AVSTRAL.
REŽISER
(JAMES)
ŠP.NOGOMETAŠ

PEDRO
OPEKA

AONEC

ZA
PLOVBO
DOLOÈENA POT V
PLITVINAH

FUNKCIJA
GEZE
ERNIŠA
KRATKONOGI PES

PODROÈJE
SPOPADA
VOJSKA

PRAVILNA REŠITEV GESLA NAGRADNE KRIŽANKE 108 ŠTEVILKE LIPNICE: MATAJEV BREG - SUHI VRH
Med prispelimi pravilnimi rešitvami smo izžrebali naslednje nagrajence, ki bodo prejeli vrednostne bone gostišča
Oaza Mlajtinci: 1. ANDREJ POTOČAR, NORŠINCI 25, 9221 MARTJANCI, 2. MATEJA KUMIN, BERKOVCI 12, 9207 PROSENJAKOVCI, 3. MARIJA CASAR, MOTVARJEVCI 5, 9207 PROSENJAKOVCI
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KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI MORAVSKE TOPLICE
JANUAR / FEBRUAR 2013
Pripravlja: TIC Moravske Toplice, www.moravske-toplice.com

JANUAR

ČESANJE PERJA IN
LÜPANJE BUČNEGA
SEMENA
USTVARJALNE
TEDENSKE
ROKODELSKE
DELAVNICE
FEBRUAR

Prikaz nekdanjih
običajev.
Izdelava različnih
izdelkov in uporaba
različnih rokodelskih
tehnik (vezenje,
kvačkanje, izdelava
nakita, izdelki iz gline,
papirja).

Tradicionalen pohod
in rez vinske trte.
BLAŽEV POHOD
Start pred bogojinsko
osnovno šolo.
OBČINSKA PROSLAVA Občinska prireditev ob
OB KULTURNEM
slovenskem kulturnem
PRAZNIKU
prazniku.

Središče,
gasilski
dom

26. 1. 2013,
18.00
Vsak
ponedeljek
(jan-jun,
sept-dec),
18.00-20.00

KD Antal Ferenc Silvija Šanca,
Središče
051 360 863

TD Martin
Martjanci

Jasmina.papic@gmail.com
ali na www. strani
www.tdmartin-martjanci.
lrf-pomurje.si/o-nas

Bogojina in
2. 2. 2013,
bogojinske
13.00
gorice

TD Bogojina

Janez Vogrin,
031 843 686

M. Toplice,
gasilski
dom

7. 2. 2013,
18.00

KS Moravske
Toplice

Cveta Davidovski,
031 702 540

Martjanci,
vaški dom

NK Tešanovci z
Saso.koca@gmail.com,
ostalimi društvi
031 414 737
iz vasi
jasmina.papic@gmail.com
TD Martin
ali na
Martjanci
www.tdmartin-martjanci.
lrf-pomurje.si/o-nas

10. PREŠERNOV
POHOD

Pohod ob kulturnem
prazniku.

Tešanovci

8. 2. 2013,
10.00

POČASTITEV
KULTURNEGA DNE

Prireditev ob
kulturnem prazniku

8. 2. 2013

PUSTOVANJE
NA PROSTEM
V MORAVSKIH
TOPLICAH

Pisano in razigrano
pustno rajanje z
nagradnim izborom
najlepših mask
animacijami in
pustnimi dobrotami.

Martjanci,
dvorana
Vaškega
doma

M. Toplice

9. 2. 2013,
13.00

TIC Moravske
Toplice, Občina
Moravske
Toplice

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

PUSTNO RAJANJE

Pustno rajanje z živo
glasbo.

9. 2. 2013,
19.00

Terme Vivat

info@vivat.si, www.vivat.si,
02 538 21 00

VALENTINOV PLES

Valentinov ples s
kulinarično vsebino.

14. 2. 2013,
20.00

Naravni park
Terme 3000

andrej.regorsek@
terme3000.si

VALENTINOVO
NOČNO KOPANJE

Naj bo večer
romantičen!

GLEDALIŠKI VEČER

Prikaz starih običajev.

VALENTINOV PLES Z
ŽIVO GLASBO V

Vsi zaljubljenci, naj bo
to vaš dan.

M. Toplice,
Terme
Vivat,
restavracija
M. Toplice,
Terme
3000
M. Toplice,
Terme
Vivat
Središče,
gasilski
dom
M. Toplice,
Terme
Vivat

Na turnirju lahko
ŠAHOVSKI TURNIR ZA sodelujejo izključno
Sebeborci,
OBČANE MORAVSKIH občani. Kategorije:
vaški dom
TOPLIC
članice, člani, mladinci.
Nujno prijave.

14. 2. 2013,
Terme Vivat
19.00 – 22.00

info@vivat.si, www.vivat.si,
02 538 21 00

16. 2. 2013,
19.00

KD Antal Ferenc Silvija Šanca,
Središče
051 360 863

16. 2. 2013,
19.00

Terme Vivat

info@vivat.si, www.vivat.si,
02 538 21 00

24. 2. 2013,
10.00

Društvo
upokojencev
občine
Moravske
Toplice

Prijave:
Ignac Gabor,
031 388 513

