AKTUALNO
Urednikov kotiček

Pozdravljeni!
Zadnje tedne so bile naše oči, ušesa, zlasti pa srca usmerjena
v dalnji ruski Soči, kjer so naši športniki tekmovali na zimskih
olimpijskih igrah. Priznati je treba, da nadvse uspešno, kajti
toliko medalj Slovenija ni osvojila še na niti enih olimpijskih
igrah. Navduševali so nas skakalci s Petrom Prevcem na čelu,
pa tekači, biatlonci, hokejisti, deskarji, da o hokejistih in zlasti
»zlati« Tini Maze niti ne govorim.
Igre so mimo, mi pa smo znova v svojem vsakdanu. Kaj bi
dal, da bi se nekaj te tekmovalne, zlasti pa zmagovalne miselnosti slovenskih športnikov, prelilo tudi v naše vsakdanje
življenje, pa naj si bo to v vladne urade, dvorane državnega
parlamenta, v gospodarstvo in tudi na lokalno raven. Prav
gotovo bi lažje našli pot iz gospodarske in socialne krize.
Tako pa!
Sicer pa, v naši občini smo bili med prvimi, ki je pod »streho«
pospravila letošnji občinski proračun. Kolikšen je načrtovan
proračunski priliv in kam bo občina usmerila denarna sredstva, si lahko preberete v dodatku Uradne objave občine
Moravske Toplice. V njem so tudi razpisi za področje športa,
turizma in kulture, za tiste, ki si želijo omisliti majhno čistilno napravo, pa tudi cenik kmetijskih zemljišč.
Sicer pa tokratna Lipnica ponuja bogato branje: od dneva
odprtih vrat v novem otroškem vrtcu v Moravskih Toplicah,
preko poročila o izboru športnika, športnice in športnega
kolektiva, do svečanega podpisa listine o pobratenju med
martjanskimi gasilci in gasilci hrvaškega Martijaneca. Sicer
pa toplo vabljeni k branju.
Vaš urednik Boris Cipot

bota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina sklenilo družbeno
pogodbo za ustanovitev skupnega javnega podjetja Vodovod sistema B d.o.o. Hkrati so župani na sestanku za prvega
direktorja javnega podjetja Vodovod sistema B imenovali
Boštjana Zvera. Prvi direktor opravlja svojo funkcijo do imenovanja direktorja javnega podjetja na podlagi javnega razpisa, najdlje za obdobje enega leta. V tem času bo izveden
javni razpis. Prvi predsednik sveta ustanoviteljic, katerega
člani so župani vseh dvanajstih občin, pa je za obdobje enega leta Anton Štihec, župan Mestne občine Murska Sobota.

Predlog letošnjega proračuna
dobil zeleno luč

Na prvi seji po Novem letu, sicer pa 28. po vrsti, so člani
občinskega sveta Občine Moravske Toplice večino časa namenili drugi obravnavi predloga proračuna za leto 2014.
Po razpravi o spremembah proračunskih postavk glede na
prvo branje in vložene amandmaje, je predlagani odlok o
proračunu dobil večinsko svetniško podporo.

Podpis pogodbe

Ustanovljeno skupno javno podjetja
Vodovod sistema B

Murska Sobota, 21. februar 2014 – V Murski Soboti je dvanajst prekmurskih županov občin: Beltinci, Cankova, Gornji
Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska So-

Proračun občine Moravske Toplice na prihodkovni strani
znaša dobrih 8 milijonov evrov, na odhodkovni pa nekaj
manj kot 9 milijonov evrov, kar po besedah župana Alojza
Glavača kaže, da je proračun uravnotežen in v skladu z normativi ter razvojno naravnan, v skladu z investicijskimi nalogami občine. Med prvim branjem in obravnavo predloga so
bili na podani štirje amandmaji s strani občinskega svetnika
Štefana Kodile. Predlagal, da občina poveča višino subvencij
fizičnim osebam za izgradnjo malih čistilnih naprav iz 1.500
na 2.000 evrov. Svetniki niso sledili predlogu, ker da ceno
določa Pravilnik o ravnanju z odpadno vodo in da je znesek
1.500 evrov ustrezno visok glede na primerljive občine. Zavrnjen je bil tudi predlog amandmaja, da bi se seje občinskega
sveta avdio-vizualno snemale in bile predvajane na lokalnih
medijih. Svetniki so zavrnili tudi tretji predlog, da se v proračunu poveča postavka za spodbujanje in pospeševanje
malega gospodarstva v občini, in sicer iz 3.000 evrov na
20.000 evrov. Predlog ni bil potrjen z razlogom, ker v letu
2013 namenjena sredstva tej postavki niso bila izkoriščena.

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: lipnica.casopis@gmail.com – internet: www.moravske-toplice.si.
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Župan je še dodal, da mora za spodbujanje gospodarstva
biti zagotovljena osnovna infrastruktura. So pa potrdili predlog svetnika Štefana Kodile, da se povišajo letne nagrade
predstavnikom krajevnih skupnosti in vaških odborov, ki jo
prejmejo za prostovoljno delo. Čistopis letošnjega proračuna
Občine je del vsebine tokratne številke Lipnice, enako tudi
razpis za potencialne investitorje v male čistilne naprave.
Občina se bo morala zadolžiti za slab milijon evrov.
V nadaljevanju seje so svetniki so soglasno potrdili program
športa za leto 2014. Živahna razprava se je razvila proti koncu seje, ko so obravnavali predlog za soglasje k spremembam sistematizacije delovnih mest v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtci Občine Moravske Toplice za šolsko
leto 2013/2014. Ravnateljica Vrtcev Občine Moravske Toplice
je 17. 1. 2014 posredovala prošnjo za potrditev sprememb
sistemizacije delovnih mest v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtci Občine Moravske Toplice za šolsko leto
2103/2014, v katerem predlaga, da se s 1. 1. 2014 namesto
0,40 delovnega mest knjigovodja sistemizira celo delovno
mesto knjigovodja in s 1. 3. 2014 novo delovno mesto pomočnica vzgojiteljice v deležu 0,5. Predlog sistemizacije je
podprl Odbor za družbene dejavnosti, svetniki pa so predlog
zavrnili z devetimi glasovi proti, za so se izrekli trije svetniki.
bc

predlaganim spremembam Pošte Slovenije, ki napovedujejo
ukinjanje klasičnih poštnih poslovalnic in jih zamenjujejo
s pogodbenimi. Omenjene spremembe napovedujejo prestrukturiranje pošte v Prosenjakovcih, in njeno delno selitev
kadra v Bogojino. Svetniki so predstavnike Pošte opozorili že
na aktualne težave, in sicer na nefunkcionalnost premične
pošte v Fokovcih in številne nevšečnosti, ki so jih prinesle
te spremembe. Župan Alojz Glavač je predstavnike Pošte
pozval, naj še enkrat razmislijo o spremembah, izpostavil
je tudi podpisano peticijo s strani pomurskih županov, ki
nasprotujejo nameram Pošte Slovenije o zapiranju poštnih
poslovalnic v Pomurju.

Izredna seja občinskega sveta občine
Moravske Toplice

V torek, 11. februarja 2013, je bila sklicana 2. izredna seja občinskega sveta občine Moravske Toplice. Na seji je bila obravnavana problematika pošt v občini Moravske Toplice in soglasje
k spremembam sistematizacije delovnih mest v javno vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtci Občine Moravske Toplice za
šolsko leto 2013/2014.
Na seji je občinski svet s predstavniki Pošte Slovenije, katero
sta zastopala mag. Karmen Lebe Grajf in Bojan Radinja, razpravljal o preoblikovanju poštnega omrežja za Občino Moravske Toplice. Predstavnika Pošte sta predstavila trenutne
trende poštno-logističnega področja tako v Evropi kot tudi v
Sloveniji. Obseg storitev se je v Pošti Slovenija v zadnjih petih
letih znižal za 21 %, razlog se skriva v porastu e-poslovanj, ki
nadomeščajo tradicionalne poštne storitve. Pošta Slovenije,
se je tako znašla v fazi prestrukturiranja stalnih pošt v pogodbene in premične pošte. Občinski svet ostro nasprotuje

Na izredni seji, sta bila glede vprašanja pošte, sprejeta 2
sklepa, in sicer, da je Občina Moravske Toplice seznanjena z
informacijami o preoblikovanju poštnega omrežja za Občino Moravske Toplice in da občina ostro nasprotuje ukinitvi
trenutne poštne poslovalnice v Prosenjakovcih.
Na seji je pod 2. točko potekala obravnavana sistematizacije
delovnih mest v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtci Občine Moravske Toplice za šolsko leto 2013/2014. Občinski
svet Občine Moravske Toplice omenjene spremembe, na januarski seji, ni podprl. Na prošnjo ravnateljice vrtcev, z dne
3.2.2014, je bila na februarski seji omenjena tema ponovno
odprta. Ravnateljica Vrtcev Občine Moravske Toplice Simona
Kaučič, je z občinskim svetom vodila razpravo o sistematizaciji delovnih mest za pomočnico vzgojiteljice in delovnega
mesta knjigovodje.
Miša Cipot
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KULTURA
Filovčani pripravili osrednjo občinsko
prireditev ob kulturnem prazniku
Kultura živi tudi skozi posameznike in društva

Na predvečer slovenskega kulturnega praznika, 8. februarja, posvečenega smrti največjega slovenskega pesnika
Franceta Prešerna, je bila v dvorani vaško-gasilskega doma
v Filovcih osrednja prireditev občine Moravske Toplice. Pričela se je tako, kot se za tako pomemben nacionalni praznik
spodobi, s Prešernovo Zdravljico, ki smo jo v samostojni
Sloveniji povzdignili v nacionalno himno. Zbrane je nagovoril slavnostni govorec, župan občine Moravske Toplice
Alojz Glavač. Zakaj osrednja proslava v Filovcih, se je med
drugim vprašal župan Alojz Glavač. Med drugim tudi zato,
ker so Filovci primer kraja, kjer kultura živi skozi delovanje

posameznikov in društev, ki negujejo in na mlajše rodove
prenašajo bogato ljudsko izročilo. Kultura v Filovcih živi tudi
skozi likovno in literarno dejavnost mlade filovske umetnice
Barbare Lenarčič, je dejal Glavač. Del kulturnega bogastva
naših prednikov si lahko ogledamo tudi v soboškem Pokrajinskem muzeju, v zbirki arheoloških izkopanin, najdenih
na trasi pomurske avtoceste, ki pričajo o življenju štiri tisoč
let pred našim štetjem, je še dejal Glavač in ob tem izrekel
čestitke novemu filovskemu doktorandu, arheologu Branku
Kermanu.

In prav ta moč kulture, ki jo živimo skozi delovanje posameznikov in številnih društev v občini Moravske Toplice, nam
zagotavlja, da se za usodo slovenstva in slovenske kulture
ni bati, je svoj slavnostni nagovor sklenil župan Alojz Glavač.
V izjemno prisrčnem in Prešernovsko obarvanem kulturnem
programu so z recitali nastopili filovski učenci in dijaki bogojinske osnovne šole in pomurskih srednjih šol, instrumental-
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NAŠI GASILCI
na komorna zasedba osnovne šole Bogojina, harmonikarja
Primož in Matija, program pa so sklenile filovske ljudske
pevke. Zanimivo postavljena scena odra v filovski dvorani
je ob koncu prireditve razkrila, da se je za sedečim Prešernovim likom skrival prvi mož filovske krajevne skupnosti
in občinski svetnik Andrej Baligač, ki je prisotne povabil k
prijetnemu druženju ob dobrotah, ki so jih pripravile vrle
domačinke.
bc

PGD Martjanci pobrateni z gasilci
hrvaškega Martijanca

Da gasilstvo kot prostovoljna in humanitarna dejavnost
ne pozna meja, so s podpisom listine o dolgoročnem
prijateljskem sodelovanju potrdili martjanski gasilci. Na
nedavnem letnem zboru so namreč dokument podpisali s sorodnim društvom (DVD-dobrovoljnim vatrogasnim
društvom) iz hrvaškega Podravja, ki je po krajevnem imenu
skoraj identično njihovemu. Prihaja namreč iz kraja Martijanec pri Ludbregu, vzhodno od Varaždina.

Podpisniki listine (od leve): Bojan Horvat, Jože Lipaj, Alojz Glavač, Marijan
Horvat, Nikola Tenčić in Saša Lenček.

bljajo življenje in delo gasilcev, negovanje načela o miroljubnem sožitju ob upoštevanju življenjskih navad drugega in
posebnosti okolja, ustvarjanje možnosti za razvoj gasilske
kulture in izmenjava znanj in izkušenj ter letno dogovarjanje
o dejanskih oblikah sodelovanja obeh društev.
Da oboji v tem sodelovanju in izmenjavi koristnih informacij
vidijo velike možnosti sodelovanja, tudi na drugih področjih,
priča udeležba hrvaških prijateljev ob podpisu omenjenega
dokumenta. V Martjance je namreč prišlo kar trinajst gasilcev društva s predsednikom Nikolo Tenčićem in poveljnikom
Sašo Lenčkom na čelu. Dodatno težo pa omenjenemu sodelovanaju daje tudi prisotnost župana istoimenske občine z
nekaj več kot tri tisoč prebivalci Marijana Horvata. Vsi trije so
bili s hrvaške strani tudi podpisniki listine. S strani domačega društva sta listino podpisala prizadevni predsednik Jože
Lipaj, ki je bil tudi pobudnik za sodelovanje, poveljnik Bojan
Horvat, s svojo prisotnostjo in podpisom pa je pomemben
mednarodni dokument potrdil tudi župan občine Moravske
Toplice Alojz Glavač.

Gasilci iz Martjanec, s skoraj 123 leti najstarejše društvo v
občini in gasilski zvezi Moravske Toplice, so prijateljske vezi
s hrvaškimi »vatrogasci« (gasilci) navezali naključno, ko so v
družbi Svit Zolar, ki se ukvarja z nadgradnjo gasilskih vozil na
Ptujski Gori videli vozilo z oznako društva iz tega kraja. Zaradi velike podobnosti v imenu so z njimi leta 2011 navezali
prve stike in prijateljsko sodelovanje se je v tem času razvilo
do te mere, da so nedavno že podpisali listino o sodelovanju.
Kot izhaja iz vsebine listine, z njo obe društvi izražata voljo
in želje za negovanje prijateljskih stikov, ki bogatijo in pogla-

Lani so se gasilci iz obeh društev poleg na občnih zborih
srečali že dvakrat: slovenski so bili tudi na njihovem krajevnem prazniku z ogledom kulturnih in naravnih znamenitosti
občine, tam pa so oktobra aktivno sodelovali tudi v skupni
reševalni vaji. Kot so si obljubili po podpisu, naj bi letos sodelovanje še nadgradili s prisotnostjo obeh strani na matičnih
gasilskih tekmovanjih, stike pa naj bi navezali tudi člani turističnih društev. Ker mednarodno sodelovanje v okviru različnih projektov na vseh nivojih podpira tudi EU, katere članica
je od 1. julija lanskega leta tudi Hrvaška, se ponujajo možnosti
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IZ ŠOL IN VRTCEV
višje oblike sodelovanja tudi na tem področju.
Člani PGD Martjanci pa že vrsto let dobro sodelujejo tudi z
gasilci iz PGD Kamnica pri Mariboru.
“Leto 2013 štejemo za eno od uspešnejših v zgodovini našega društva. Uspešni smo bili na organizacijskem in operativnem področju. Uspešno smo organizirali sektorsko tekmovanje našega sektorja, katerega se je udeležilo vseh enajst
društev s svojimi ekipami od pionirjev, mladincev, članov A
in B ter članic. Dosegli smo dobre rezultate.Vse naše ekipe
so se uvrstile na občinsko in regijsko tekmovanje.
Društva ima od sredine poletja tudi novo spletno stran in
je dobro obiskana, saj je bilo do danes že 1950 obiskov, prav
tako pa nas nas najdete tudi na face-booku. Ena od večjih
nalog v minulem letu je bila nabava oziroma zamenjava
avtocisterne z novejšo. S pomočjo nekaj donatorjev, z lastnimi sredstvi in pomočjo požarnega sklada občine Moravske
Toplice smo tudi to nabavo uspešno realizirali. Novega vozila si ne moremo privoščiti, ker pač današnji časi niso za
to najprimernejši.
Dobro sodelujemo z gasilsko zvezo, društvi v sektorju, zvezi
in širše. Nadaljevali smo tudi s sodelovanjem z gasilci iz
Kamnice pri Mariboru, kjer smo bili na 125. obletnici društva.Prav tako smo uspešno nadaljevali naše sodelovanje
z gasilci iz kraja Martijanec v sosednji Hrvaški. Upam, da
se bo s podpisom listine o pobratenju naše sodelovanje še
utrdilo in razširilo.«
Jože Lipaj

različnim prireditvam. Dejavnosti s področja umetnosti in
naravoslovja se izvajajo v dodatnem prostoru, trenutno pa
imamo eno igralnico urejeno kot knjižnico. V novem vrtcu je
zagotovljen prostor za individualno delo, pa tudi jedilnica,
kjer se prehranjujejo otroci II. starostnega obdobja. Tudi zaposleni so dobilo prostore, kjer lahko nemoteno načrtujejo
svoje delo.
Poleg prostorov za otroke, se v objektu nahajajo tudi prostori za hišnika, centralna pralnica, v kratkem pa naj bi se v
novi vrtec preselila tudi centralna kuhinja. Vsi ti prostori so v
pritličju, v nadstropju pa se nahajajo prostori uprave, pa tudi
večji prostor za zaposlene vseh enot.
Vrtec ima tudi zunanje igrišče, ki pa še ni v celoti urejeno.
Ob objektu so zgrajena parkirišča za zaposlene in stranke
ter zelenica.

Dan odprtih vrat - vrtec Moravske
Toplice, 14. 2. 2014

Občina Moravske Toplice se je v petek, 14. 2. 2014, priključila
akciji Odprta vrata, ki je potekala v številnih občinah po celotni Sloveniji. Na ta dan, je veliko občin po Sloveniji, občankam
in občanom odprlo vrata svojih uspešnih projektov. Prav gotovo je eden najuspešnejših projektov občine Moravske Toplice v lanskem letu novi vrtec v Moravskih Toplicah.

Z gradnjo novega vrtca so začeli oktobra 2012, otroci pa so
se v nov vrtec preselili septembra 2013. V novem vrtcu je
prostora za šest oddelkov. Trenutno imamo otroke v dveh
oddelkih I. starostnega obdobja in v dveh oddelkih II. starostnega obdobja. Vsaka igralnica ima izhod na pokrito teraso ter pripadajoče sanitarije ter garderobo. Otroci, pa tudi
zaposleni, so zelo veseli tudi velikega skupnega prostora, ki
služi gibalnim dejavnostim, pa tudi druženju vseh otrok ter
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Vrednost zgrajenega objekta je znašala okoli 1,8 milijona EUR.
V letu 2012 je bila investicija sofinancirana z intervencijskimi sredstvi Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in
šport v višini 564.275 EUR, v letu 2013 pa so bila za to namenjena sredstva državnega proračuna po 21. členu Zakona
o financiranju občin v višini 398.635 EUR. Preostala sredstva
so bila sredstva proračuna Občine Moravske Toplice.
Z izvedbo investicije so zagotovljeni pogoji za celosten in
uravnotežen razvoj otrok, pri čemer so se upoštevale potrebe
današnjega časa ter pravice otrok do kakovostnega življenja.
Otrokom je potrebno zagotoviti varno okolje, v katerem bo
veliko majhnih spodbud in doživetij, ki jim bodo zagotovila
nemoten individualni razvoj ter vključevanje v skupnost. V
pogojih, kot jih imajo otroci danes v novem vrtcu Moravske
Toplice, je to možno. Vrtec je lep in velik ter v veliko veselje
tako otrokom in staršem, pa tudi vsem zaposlenim, ki so dolgo delali v neprimernih razmerah, v zgradbi starega župnišča

IZ ŠOL IN VRTCEV
Več glav več ve

Predšolsko vzgojo je potrebno razumeti kot pomembno za
predšolskega otrok. Potrebno je »izrabiti« vsako razvojno
obdobje. To ni priprava na neko naslednjo stopnjo. Graditi
je potrebno zdaj, v vsakem trenutku otrokovega življenja.
Tu imamo zelo pomembno vlogo mi, odrasli. Dana nam je
možnost, da otroku zagotovimo kar se da najlepše otroštvo,
saj je to nekaj neponovljivega v vsakem življenju. Otroštvo
bo minilo zelo hitro, ostali bodo le spomini. Dolžni smo pomagati otroku, da bodo ti spomini čim prijetnejši.

Evangeličanske cerkve, ki jim je mnoga leta nudila zavetje v
svojih prostorih.
Z izgradnjo novega vrtca v Moravskih Toplicah se hkrati
povečuje tudi ustrezno število prostih mest, tako da lahko
zavod Vrtci občine Moravske Toplice v svoje enote sprejme
vse predšolske otroke v občini. Vrtec sprejema otroke skozi
vse leto do zapolnitve prostih mest, letni vpis otrok za šolsko
leto 2014/2015 pa bo od 18. do 20. 3. 2014 na upravi v Moravskih Toplicah.
Del teh spominov bo prav gotovo tudi prireditev Več glav več
ve, katere organizator je zavod Vrtci občine Moravske Toplice.
Na njej so se v soboto, 15. 2. 2014, v hotelu Vivat predstavili
otroci vseh naših enot, ki obiskujejo različne dodatne dejavnosti. Dodatne dejavnosti v vrtcih lahko vodijo le tisti, ki so
za to ustrezno usposobljeni. V našem zavodu zato skrbimo,
da se vzgojiteljice, ki vodijo posamezno dodatno dejavnost,
na tem področju tudi dodatno izobražujejo. Zunanji izvajalci
so sicer lahko dovolj strokovno usposobljeni na svojem področju, vendar pa praviloma nimajo izkušenj s predšolskimi
otroki, ki so posebna skupina.
Waldemar Seunig je rekel: »Velika sreča je imeti vse, kar
si želiš. Še večja pa je, če si želiš le tisto, kar imaš.« V vrtcu
Moravske Toplice si otroci, starši in zaposleni želijo le to, kar
imajo.
Ob dnevu odprtih vrat so se vsi obiskovalci lahko prepričali,
da je vrtec v Moravskih Toplicah res nekaj posebnega – velik,
svetel, s prostori, ki omogočajo izvajanje dela na zelo visokem
nivoju. Vrtec v Moravskih Toplicah je tak, kot bi moral biti vsak
vrtec. Ta dan jih že na vhodu prijazno pozdravila vzgojiteljica
in jim podarila medeni srček, saj je bil ta dan poseben tudi
zato, ker je bilo valentinovo. Med ogledom vrtca so lahko vsi
obiskovalci poklepetali z vzgojiteljicami, na upravi pa sta jih
pričakali ravnateljica, svetovalna delavka in bogato obložena
miza. Za dobrote so poskrbeli naš kuhar in kuharice z vodjo
prehrane. Že tako lepe prostore, pa smo ob tem dnevu še
dodatno polepšali z umetninami mlade umetnice, Barbare
Lenarčič, dijakinje 3. letnika predšolske vzgoje iz Filovcev.
Hvala vsem, ki ste prišli in si ogledali naš vrtec ter z nami
delili naše veselje in ponos. Veseli smo bili vsakega od vas!
Simona Kaučič, ravnateljica
Vrtci občine Moravske Toplice

V našem zavodu otrokom omogočamo udejstvovanje v plesnem tečaju, v pevskem zboru, pravljičnih uricah ter tujem
jeziku. Dodatne dejavnosti, ki jih v vrtcu vodijo strokovne
delavke našega vrtca, ne sodijo med njihova redna dela in
naloge, izvajajo jih prostovoljno in so za starše brezplačna.
Vesela in ponosna sem, da plačilo ni edini oziroma najpomembnejši dejavnik pri sprejemanju dodatnih izzivov oziroma nalog. Ob tem pomislim na besede Toneta Pavčka v
pesnitvi Sreča:

Lipnica - 3. marec 2014 : : : : : : : : : : 7

IZ ŠOL IN VRTCEV
»Sreča ni v glavi in ne v daljavi,
ne pod palcem skrit zaklad.
Sreča je, ko se delo dobro opravi.
In ko imaš nekoga rad.«
Na prireditvi Več glav več ve, so otroci dokazali, da so naš
največji zaklad, naša največja sreča in da jih preprosto moraš imeti rad! S svojimi nastopi pa so tudi dokazali, da je
vrtec kraj, kjer lahko vsak otrok napreduje, raste …Vsak otrok
je drevesce, ki bo nekoč zraslo v mogočno drevo. Edinstveno in neponovljivo, s koreninami, ki bodo segale globoko v
najzgodnejše otroštvo in ki se prav zdaj, ta trenutek, tako
usodno prepletajo z našimi. Vsak otrok je edinstven, ustvarjalen in poln domišljije. Nima pa še vrednot in ne pozna
še življenjskih naukov, s katerimi bo nekoč živel. Vse to jim
moramo dati mi, starši in vzgojitelji. Odvisni so od nas prav
na vsakem koraku. Vsak trenutek se zgledujejo po nas. Kakor jih bomo naučili sprejemati življenjske modrosti, tako
bodo ravnali kasneje v življenju. Zavedati se moramo, da je
ena izmed največjih umetnosti v življenju umetnost vzgoje
otrok. Oblikovati moramo najbolj spontano in neposredno
bitje – otroka. Moramo mu povedati, kakšen mora biti in
kakšen ne sme biti, kar pa mora razumeti kot: Rad te imam
takšnega, kakršen si!

Pravijo, da se vzgoja začne še pred rojstvom in da je zamujeno težko nadoknaditi. V našem zavodu se trudimo, da bi
otrokom nudili zares najboljše. Trudimo se, da bi naši oz.
vaši otroci zrasli v odrasle, ki bodo znali črpati moč in energijo iz korenin, ki smo jih zasadili. Za naš zavod velja, da je
VRTEC – KRAJ ZA IGRO IN NASMEH.
Starši, vsi, ki se še odločate, ali je naš vrtec pravi kraj za vzgojo vašega otroka – pridite k nam in se prepričajte. Vaši otroci
bodo spoznali nove prijatelje in se z njimi družili ob igri, vi
pa boste lahko dobili odgovore na svoja vprašanja. Kot pove
že naslov naše prireditve VEČ GLAV VEČ VE!
Hvala tudi našim gostom – učencem Glasbene šole Murska
Sobota, ki no našo prireditev obogatili s svojim nastopom.
Predstavil se je Orffov orkester, ki ga uspešno vodi profesorica Tjaša Žalik ter mladi, nadarjeni pianist Marko Matajič.
Hvala tudi podžupanu občine Moravske Toplice, gospodu
Gezi Džubanu, za besede pohvale in njegovo razmišljanje
o otrocih, našem največjem bogastvu.
Simona Kaučič, ravnateljica
		
Vrtci občine Moravske Toplice
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Majhni - pa kaj!!!
V vrtcu bomo zrasli
v velike.
Spoštovani starši,
obveščamo vas, da bo redni vpis otrok
novincev za šolsko leto 2014/2015, za vse
enote Vrtcev občine Moravske Toplice na
upravi, v pisarni svetovalne delavke, Dolga ulica 29 A, 9226 Moravske Toplice:
• v torek, 18. marca 2014 od 9.00 do 12.00 ure,
• v sredo 19. marca 2014, od 9.00 do 12.00 ure in
•v četrtek 20. marca 2014, od 16.00 do 17.00 ure.
Vlogo za vpis najdete na spletni strani vrtca www.mojvrtec.com, v rubriki »Kotiček za starše«, pod naslovom »Vpis
otroka« ali jo dobite ob vpisu samem.
Lepo vabljeni!

»Liba, laca, lak«

V četrtek, 23. januarja 2014, smo prvič popolnoma napolnili večnamenski prostor našega novega vrtca v Moravskih
Toplicah. V okviru naše prednostne naloge v šolskem letu
2013/14, na temo predbralne pismenosti, smo gostili logopedinjo Simono Levc, ki je staršem in strokovnim delavkam predavala na temo slušne pozornosti in razvoja
govora pri predšolskem otroku. Zbralo se nas je čez 100
staršev, strokovnih delavk vrtca in nekaj gostov iz drugih
vzgojno-izobraževalnih zavodov.
V prvem delu predavanja nas je logopedinja seznanila s
težavami na področju slušne pozornosti otrok (zakaj nas
otroci pogosto ne slišijo) ter z govornimi in jezikovnimi
napakami (izgovorjavo sičnikov, šumnikov in črke R). Izvedeli smo, da fraza »riba-raca-rak«, ki jo pogosto uporabljamo, ko želimo pri otroku spodbuditi izgovorjavo črke
R ,ni učinkovita, saj se bo otrok prej naučil izgovoriti črko
R, kadar v besedi stoji ob še enem soglasniku (npr. trava,
krava, mravlja, bravo, …). Poleg tega nam je predavateljica
podala veliko predlogov, kako lahko pri otroku vzpodbujamo pravilno izgovorjavo posameznih glasov in s tem
vzpodbujamo pravilen govorni razvoj otroka.

LJUDJE IN DOGODKI
V drugem delu nam je knjižničarka predstavila pomen
branja knjig otrokom, ki poleg širjenja besednega zaklada pri otrocih nosi še pomembno čustveno funkcijo med
starši in otrokom. Na koncu nam je logopedinja podala
še nekaj predlogov in nasvetov, kako ravnati z otrokom,
ki jeclja. Podroben opis stopenj govornega razvoja otrok
ter govorne vaje in druge dejavnosti, ki jih lahko izvajamo tako doma, kot tudi v vrtcu, je predavateljica zbrala
v priročniku »Liba, laca, lak – kako pomagamo otroku do
boljšega govora«.

V Vrtcih občine Moravske Toplice smo zelo veseli dobrega odziva staršev na predavanje. Na željo večine staršev,
bomo v prihodnjem letu verjetno gostili katerega od predavateljev z vzgojno tematiko. Na predavanjih in prireditvah zavoda pa še vedno pogrešamo udeležbo staršev
otrok, ki še niso vpisani v vrtec, jih pa vedno povabimo, da
se nam pridružijo.
Vabimo vas, da si več o samem predavanju in rezultatih
vprašalnika za starše in strokovne delavce o predavanju,
govornih napakah in bralnih navadah pri predšolskih otrocih, preberete na spletni strani vrtca www.mojvrtec.si.
Pa še citat naše letošnje predavateljice, ki naj bo popotnica vseh staršev in strokovnih delavcev predšolskih otrok:
»Čim več in čim bolj pravilno se pogovarjamo z otrokom,
tem hitreje se bo njegov govor razvijal in manjše bodo možnosti govornih napak.« (Simona Levc)
Monika Šlichthuber Jerebic,
univ. dipl. ped. in prof. soc.

Lepo število obiskovalcev se je zbralo 25. januarja 2014 v
vaško – gasilskem domu v Središču, na peti, že tradicionalni prireditvi »česanje perja in lüjpanje bučnoga semena«.
Našo prireditev sta s svojo prisotnostjo počastila tudi
podžupan Občine Moravske Toplice, gospod Geza Džuban
in predsednik Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti, gospod Ferenc Horvat. Večer je podobno
kot prejšnja leta minil v zelo prijetnem vzdušju, ni manjkalo dobre volje in petja, dobre domače kapljice in domačih
dobrot, katere so pripravile pridne gospodinje. Ob lüjpanju
semena so mnogi obudili svoje spomine na stare čase, mladi
pa spoznali ti dve prijetni opravili.
S prireditvijo smo zelo zadovoljni, saj vsako leto privabimo
večje število ljudi, ki pridejo od blizu ali daleč.
Zapisala: Leonida Šanca
Fotografije: Dejan Rocner

Immár az ötödik tökmagköpesztés és
tollfosztás

Szép számban gyűltek össze a látogatók 2014. január 25-én a
hagyományos, immár ötödik tollfosztás és tökmagköpesztés
rendezvénynek otthont adó szerdahelyi tűzoltó- és faluotthonban.

Že petič lüjpali seme in česali perje

Rendezvényünket Geza Džuban, Moravske Toplice Község
alpolgármester, és Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar
Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsának elnöke is
megtisztelte. Az előző évekhez hasonlóan, az est kellemes
hangulatban telt, nem hiányzott a jókedv és a dal, valamint a
finom hazai nedű, szorgalmas háziasszonyaink pedig most is
gondoskodtak a házi finomságokról. Tökmagköpesztés köz-
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LJUDJE IN DOGODKI
ben felidéztük a múltat, a fiatalok pedig megismerhették a
régi munkák varázsát.
Rendezvényünkkel rendkívül elégedettek vagyunk, mivel évről
évre egyre több, közelről és távolról érkező látogatót vonzunk
vele a faluba.
Lejegyezte: Leonida Šanca
Fotó: Dejan Rocner

Božični koncert

Na Štefanovo se je v martjanski župnijski cerkvi, napolnjeni do zadnjega kotička, odvijal slavnostni božični koncert,
na katerem sta nastopila Mladinski pevski zbor OŠ Bogojina in Komorni pevski zbor Društva paraplegikov Prekmurja in Prlekije, pod vodstvom zborovodkinje Valerije Šömen.
Kot solisti so nastopili Aljoša Števančec, Slavko Dunaj, Benjamin Krč in Dušan Slana. Program so povezovale Patricija Cigan, Nikolina Škrilec, Anita Trebše in Jožica Zadravec.
Avtorica veznega besedila je bila Valerija Šömen. Po sklepu
koncerta, ki je požel dolgotrajen aplavz poslušalcev, so bili
vsi nastopajoči povabljeni še na družabno srečanje in zahvalno pogostitev v župnišče.

Pred jaslicami družine Raj – Cedula, skupaj z mladim gospodarjem domačije,
Robertom Rajem (zgornja vrsta, četrti z leve). Foto: T. Vojkovič, Veržej, 28. 12.
2013

ogledi jaslic v Župnijski cerkvi sv. bratov Cirila in Metoda v
Radencih, »medgeneracijskih« jaslic na prostem pri družini
Raj - Cedula v Veržeju in razstave jaslic slovenskih rokodelcev, vrtcev in šol v Zavodu Marianum Veržej ter s sprehodom po Božični vasi Banovci.
Tatjana Vokić Vojkovič

Program božičnega koncerta je obsegal slovenske in tuje duhovne in
ljudske božične pesmi. Foto: T. Vojkovič, Martjanci, 26. 12. 2013

Jaslična ekskurzija

S svečnico (Gospodovo darovanje), ki se obhaja 2. februarja
oz. 40 dni po božiču, se sklene božično obdobje. Na ta dan
se pospravijo jaslice, ki so bile, tudi v naši občini, še marsikje postavljene na prostem ali po domovih in cerkvah.
Ker je, poleg svetopisemskega in oznanjevalnega izročila,
potrebno ohranjati tudi etnološko in kulturno vsebino jaslic, smo v prazničnem času v Župniji Martjanci posebno
pozornost namenili razvijanju ročne ustvarjalnosti, medgeneracijskemu sodelovanju in seznanjanju otrok (in odraslih) s postopki pravilne izdelave in postavitve jaslic po
domovih ali v naravnem okolju. Otroci so na vodeni delavnici in nato še doma skupaj s starši izdelovali jaslice iz
naravnih gradiv (papirja, kartona, odpadnega lesa, mahu,
smrekovih vejic), s katerimi so pozneje sodelovali na razstavi otroških jaslic v župnišču. Prav posebno doživetje in
nagrada za ves vloženi trud in delo »jasličarjev«, njihovih
staršev, babic in dedkov, pa je bila jaslična ekskurzija z
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Čeprav je do spomladanske očiščevalne akcije v občini
Moravske Toplice še dober mesec dni, že sedaj vabimo
vse občane in druge prostovoljce, da se nam pridružijo

v soboto, 5. aprila 2014

po naseljih občine Moravske Toplice.
DODATNE INFORMACIJE:
Občina Moravske Toplice (Anita Gomboc, 02 538 15 12),
Čista narava (Andrej Števančec, 041 803 793).

IZ ŠOL IN VRTCEV
V pričakovanju kulturnega praznika

Prešernov dan je slovenski kulturni praznik, ki ga praznujemo 8. februarja in to na obletnico smrti največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna.
Slovenskega kulturnega praznika smo se spomnili tudi v
našem dvojezičnem vrtcu v Prosenjakovcih. Otroci so spoznali, da je bil France Prešeren naš največji slovenski pesnik,
ki je napisal veliko različnih pesmi med katerimi je najbolj
znana »Zdravljica«, katere besedilo je himna Republike Slovenije. Zdravljico smo otrokom prebrali, jo zapeli, pa tudi
poslušali smo jo na zgoščenki. Pokazali smo jim tudi nekaj
Prešernovih knjig, iz katerih smo jim prebrali zgodbico o
Povodnem možu.
Pred samim kulturnim praznikom pa smo bili deležni prijetnega presenečenja pri družini Györek Karas. Tadej, njegova
mamica Mojca in dedek Ladislav so nam pripravili pravo
kulturno poslastico. Najprej sta nam Tadej in njegov dedek
zaigrala na bobnih in klavirju in vsi skupaj smo jima z veseljem prisluhnili. Po končanem koncertu pa sta nam Tadej in
njegova mamica zaigrala še »Rdečo kapico«. Na klavirju ju
je spremljal dedek Ladislav in glasbena spremljava je igrici
dala poseben čar. Otroci so bili nad videnim in slišanim
zelo navdušeni.

Presenečenj pa še tu ni bilo konec. V jedilnici nas je namreč
čakala bogato obložena miza, ki sta jo pripravila Tadej in
njegova mama. Obloženi kruhki, pecivo, sadje in sok je le
nekaj dobrot, s katerimi smo si napolnili želodčke.
A ker je vsega lepega enkrat konec, je bilo tako konec tudi
našega obiska. Kaj kmalu smo se morali posloviti in se odpraviti nazaj v vrtec. Tadeju, mamici in dedku smo se na
koncu zahvalili za prijetno predpraznično dopoldne, ki smo
ga smeli preživeti v njihovi družbi.
Zapisala vzgojiteljica Bernarda Koroša Pantović
iz dvojezičnega vrtca Prosenjakovci

Várjuk a kultúra napját
A szlovén kultúra napját február 8-án ünnepeljük. Ezen a napon megemlékezünk France Prešerenre, a szlovén költészet
legkiemelkedőbb személyére, és a szlovén himnusz szerzője
halálának az évfordulójáról.
A szlovén kultúra napja alkalmából ünnepségi hangulatot
szerveztünk a Kétnyelvű Pártosfalvi Óvodában is. A gyerekeknek egy kis összeállítást készítettünk azokból a versekből

és dalokból, amelyek között a Zdravljica, a szlovén himnusz
sem hiányzott. France Prešeren költeményeivel bebizonyította, hogy a szlovén nyelv is alkalmas felejthetetlen alkotásokra. A Povodni mož című történetével is megismerkedtek a
gyerekek.

A másik meglepetés a Györek-Karas családnál történt, ahova
ellátogattunk. Tadej és papája egy mini koncertet szerveztek
nékünk. A jó hangulatot dobbal és zongorával teremtették
meg. A koncert után Piroska és a farkas című színdarab
következett, melynek főszereplője Tadej és anyukája voltak.
Kitűnően előkészítették a színpadot és a mese eljátszásához való segédeszközöket. Laci papa zongorával kísérte a
történetet. Ez nagyon csábító volt. Mindannyinknak nagyon
tetszett, amit a Györek-Karas család bemutatott.
Ami szép, az gyorsan elmúlik. Elfutott az idő, ezért el kellett
búcsúznunk Tadejtől, anyukájától és papájától. Mielőtt elindultunk volna az óvoda felé, megköszöntük a sok élménnyel
teli délelőtti napot.
Lejegyezte és fényképezte Bernarda Koroša Pantović, óvónő
a Kétnyevű Pártosfalvi Óvodából
Fordította Gal Silvija, óvónő

Valentinova ljubezen
Zvezda na nebu se iskri
Zvezda na nebu se iskri
in čuti, da ljubezen v zraku lebdi.
Ptički že zjutraj so zapeli,
da s pesmijo srca bi objeli.
Čokolada v obliki srca,
vrtnica ob družbi želja.
Miza pripravljena vsa,
čaka na zaljubljenca.
Plamenčki v kaminu žarijo,
srčki na steni visijo.
Moje srce že težko čaka,
in vroč Valentinov poljub pričaka
Martina Škerget Kustec
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KULTURA
Širina

Prvi februarski vikend smo v Filovcih bili zopet deležni že
2. samostojne razstave mlade umetnice Barbare Lenarčič,
ki nas je tokrat popeljala v širino barv in življenja. Dne 1.
februarja, 2014 je v hladnem popoldnevu Barbara skupaj
s prisotnimi otvorila svojo že drugo samostojno razstavo v
Filovskem kulturnem domu.

Predstavila je okoli 40 različnih slik, samo razstavo pa je
imelo vodilo sliko na platnu z naslovom Širina. Ta slika je
predstavljala žensko in neskončno prelivanje barv v širini
umetnosti in življenja, hkrati pa je predstavljala tudi Barbaro samo, ki zase pravi: »To sem jaz. Barve in življenje v
trenutkih.« Širina je bila prav tako delo, ki je poželo največ
občudovanja in pa seveda več kot pozitivnih mnenj obiskovalcev. Barbara nam je pojasnila tudi, da se je že za drugo
razstavo odločila na podlagi tega, da je preprosto začutila,
da je pripravljena, da zopet razstavi svoja dela in prisluhne
kritikam obiskovalcev, vsekakor pa je dosegla tudi svoj
namen razstave, ki je pokazalo njen pogled na življenje v
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širini. Med njenimi deli je bilo tako zaslediti moč narave in
Afrike, ki je segala vse tja do sodobnosti skupaj z slavnimi
kot so Elvis Presley in Davincijeva Mona Liza, pot pa jo je
popeljala tudi do aktov, žensk v mnogih oblikah in zopet
nazaj do tihožitja ter na drugi strani popolnih barvnih kontrastov. Razstave se je udeležilo zelo lepo število ljudi, med
drugim tudi predsednik občine Moravske Toplice, Alojz
Glavač in predstavnik skupnosti Filovci, Andrej Baligač,
ki sta Barbari v imenu celotne občine čestitala za dosedanje uspehe, vsekakor pa sta ji skupaj z vsemi obiskovalci zaželela, da ustvarja še naprej. Izpostaviti pa moramo
tudi Barbarino družino, brez katere verjetno razstava ne bi
uspela, saj je družina prva, ki pokaže podporo in motivacijo,
ko se takšni dogodki kot je Širina realizirajo, hkrati pa gre
zahvala še kulturno-turističnemu društvu Filovci ter krajevnemu svetu Filovci, ki so pripomogli k razstavi. Barbara
si v prihodnosti želi vsak dan spoznavati nove umetnosti,
se šolati v tej smeri in nekoč živeti od slikanja in risanja,
ter ob tem nekoč tudi imeti svoj lasten atelje, ki bo kdo ve
- morda še vedno v naši domači občini.
Foto in tekst: Marina Benkovič
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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-ZDIU12,101/2013) 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 28. seji, dne 28.01.2014 sprejel

ODLOK O PRORAČUNU
OBČINE MORAVSKE TOPLICE ZA LETO 2014
1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
( vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Moravske Toplice za leto 2014 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 podkontov.
Splošni del proračuna Občine Moravske Toplice se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
							
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 					
Skupina/Podskupina kontov			
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI ( 70 + 71)
70
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
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
		

PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije od domačih virov

74
		
78
		

TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
787 Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij

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

		

v evrih
Proračun leta 2014
7.933.438		
6.128.653
4.969.634
4.133.304
349.230
487.100
1.159.019
389.926
2.000			
6.000
3.000
758.093
607.000
607.000
0
0
1.182.785		
1.182.785
15.000
15.000
8.732.438

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

2.582.382			
401.119
61.405
2.072.658
6.000
41.200

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

2.395.313
247.800
917.000
192.850
1.037.663
0
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42 INVESTICIJSKI ODHODKI
		
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

3.166.853
3.166.853

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
		
431 Investicijski transferi pravnim osebam, ki niso
		
proračunski uporabniki
		
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (I.-II.)

587.890
68.110
519.780		
- 799.000

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov				
IV 75
		
		
V. 44
			
VI.
			

		

Proračun leta 2014

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN POVEČANJE KAITALSKIH DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil

4.000
4.000

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

(IV.-V.)

0
0
		

+ 4.000

C. RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov
VII. 50
VIII. 55
		 		

Proračun leta 2014

ZADOLŽEVANJE (500)

1.000.000

ODPLAČILA DOLGA (550)
550 Odplačila domačega dolga

0
205.000

IX. 		

POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

X. 		

NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)

+ 795.000

XI.

NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)

+799.000

0

		

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2013
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 podkonte, ki so določeni s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - podkontov 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-podkonta.

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 proračuna 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 2014 in njegovi realizaciji.
9. člen
( največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračuna prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost
projekta, 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 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2015 največ 70 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30 % 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 ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se
financirajo iz predpristopnih pomoči, popristopnih pomoči in sredstev donatorjev.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih
programov.
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10. člen
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med
veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov vključenih v načrt razvojnih programov do 20% izhodiščne vrednosti
odloča župan. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20% izhodiščne
vrednosti projektov.
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v
načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
Neposredni uporabnik usklajuje spremembe proračunskih virov v veljavnem načrtu razvojnih programov za prihodnja leta znotraj podprograma
sprejetega načrta razvojnih programov za posamezno leto.
11. člen
( proračunska rezerva)
Proračunska rezerva se v letu 2014 oblikuje v višini 20.600 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 20.600 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 2014 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.
Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh eurov, v poslovnih knjigah
razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
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 2014 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 2014 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 2014 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 2014 izdajo poroštva do skupne višine glavnice 50.000 EUR.
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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.
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 2015)
V obdobju začasnega financiranja Občine Moravske Toplice v letu 2015, 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: 410-53/2013-8
Moravske Toplice, dne 28.01.2014				
		
							
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.
-

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.
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3.

4.

Območja, na katerih je možno sofinanciranje so:
− naselja: Andrejci, Bukovnica, Čikečka vas, Fokovci, Ivanjševci, Ivanovci, Kančevci, Krnci, Lončarovci, Ratkovci, Selo, Središče, Suhi
Vrh, Vučja Gomila, ter
− deli naselij: Bogojina, Filovci, Martjanci, Moravske Toplice in Sebeborci, v katerih priključitev na kanalizacijsko omrežje ni možna.
Kandidatom, ki nameravajo graditi male čistilne naprave na omenjenih območjih, predlagamo, da v občinski upravi zaprosijo za pisno
informacijo o možnosti priključitve na kanalizacijsko omrežje.
Višina sofinanciranja čistilne naprave za posamezno stanovanjsko hišo znaša 1.500,00 EUR, vendar največ do 50% investicijske vrednosti
čistilne naprave z DDV; za večstanovanjsko hišo oz. za povezovanje več stanovanjskih hiš na eno čistilno napravo pa 1.500,00 EUR po
stanovanjski enoti oz. stanovanjski hiši, vendar največ do 50% investicijske vrednosti čistilne naprave z DDV.

III.
VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
Sredstva za sofinanciranje so zagotovljena v proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2014, 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 Anita Gomboc, telefon: 02 538 15 12; e-mail: anita.gomboc@moravske-toplice.si.
Številka: 430-00002/2014-1
Moravske Toplice, 19.02.2014

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 2014
I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje Letnega programa športa Občine Moravske Toplice za leto 2014, ki ga upravičencem
zagotavlja Občina Moravske Toplice iz sredstev Proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2014.
II. POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU
Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci letnega programa športa:
– športna društva,
– zveze športnih društev ustanovljene na območju Občine Moravske Toplice,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne ter neprofitne in
– vrtci ter osnovne šole.
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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 2014, zagotavlja 61.000,00 EUR, po
naslednjem razdelilniku:
1

Interesna športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok
- interesna športna vzgoja predšolskih otrok,
- interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok

1.125,00

2

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.

4.500,00

3

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

4

Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu

5

Delovanje športnih društev in zveze športnih društev

6

Izgradnja športnih objektov
- izgradnja – vzdrževanje športnih objektov

7

Športne prireditve

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

7.500,00
skupaj

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 2014),
- 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 11.04.2014
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 2014 – 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
2014 opravila 16.04.2014.
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:
20.02.2014
Številka:
430-00005/2014-1
										
									

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 2014 (Uradni list RS, št. 12/2014)
JAVNI RAZPIS
ZBIRANJA PREDLOGOV PROGRAMOV KULTURNIH DRUŠTEV IN KULTURNIH PROJEKTOV,
KI JIH BO V LETU 2014 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,
− 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
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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
11.04.2014 na naslov Občina Moravske Toplice,
Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice v zaprtih ovojnicah s svojim naslovom in s pripisom »Javni razpis KULTURA 2014 – 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: 430-00004/2014-1
Moravske Toplice, 20.02.2014

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 2014 (Uradni list RS, št. 12/2014) objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU TURIZMA
DRUŠTVOM IN ZVEZAM TURISTIČNIH DRUŠTEV V LETU 2014
1.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnih programov na področju turizma društvom v Občini Moravske Toplice in
zvezam turističnih društev za leto 2014, 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.

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						

200 točk
100 točk
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Uradne objave občine Moravske Toplice: Leto IV, številka 1
c) udeležba na seminarju ali delavnici drugih izvajalcev – za vsakega udeleženca 					
d) organizacija projektov s področja pospeševanja turizma – za vsak projekt					

50 točk
200 točk

2. akcije na področju ohranjanja kulturne dediščine in druge dediščine kraja oz. območja
a) organizacija projektov s področja ohranjanja dediščine kraja oz. območja – za vsak projekt				
b) sodelovanje pri drugih projektih ohranjanja dediščine kraja oz. območja – za vsak projekt 				

200 točk
100 točk

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					

5 točk
100 točk
100 točk

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				

200 točk
100 točk
100 točk

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
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 11.04.2014 na naslov Občina Moravske Toplice,
Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice v zaprtih ovojnicah s svojim naslovom in s pripisom »Javni razpis TURIZEM 2014 – 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 11.04.2014 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: 430-00003/2014-1
Moravske Toplice, 20.02.2014

		

Župan:
Alojz GLAVAČ, l.r.

Občinski svet Občine Moravske Toplice je na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09 in 51/10) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03) na 27. seji dne 19.12.2013,
sprejel naslednji

SKLEP
O CENAH ZAKUPNIN ZA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA

1. člen
S tem sklepom se določi višina zakupnin za kmetijska zemljišča v lasti in upravljanju Občine Moravske Toplice. Izhodišče za določitev zakupnine so
katastrski podatki, ob upoštevanju dejanske rabe zemljišča in dejanske proizvodne sposobnosti zemljišča.
2. člen
Za določitev vrednosti zakupnin za kmetijska zemljišča se uporablja Cenik zakupnin za kmetijsko rabo zemljišč, ki ga za posamezno leto sprejme Sklad
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.
Upoštevajo se tudi naslednja določila in pogoji, navedeni v ceniku zakupnin za kmetijska zemljišča Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov:
− faktor »ugodne prometne lege«,
− faktor »kmetijsko ogroženih območij«,
− faktor »območij velikih in delujočih namakalnih sistemov«,
− določilo o zaračunavanju zakupnine za tri leta za nazaj,
− določilo o obveznosti plačila davka na dodano vrednost.
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AKTUALNO
3. člen
Zakupnina za posamezno zakupno pogodbo ne more biti nižja kot 10,00 EUR.
4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine Moravske Toplice; uporabljati pa se začne pri sklepanju pogodb ter obračunu
zakupnin za leto 2014, razen 3. člena, ki se uporablja od 01.01.2013 naprej.
Številka: 330-00110/2013-2
Moravske Toplice, 23.12.2013
										
								
									

Župan
Občine Moravske Toplice:
Alojz Glavač, l.r.

Seznam katastrskih občin s faktorjem ogroženih območjih 0,80:
Suhi Vrh, Krnci, Ivanovci, Kančevci, Lončarovci, Ratkovci, Berkovci, Ivanjševci, Središče, Prosenjakovci, Selo, Fokovci, Tešanovci, Vučja Gomila,
Čikečka vas, Pordašinci, Motvarjevci, Bukovnica, Filovci, Bogojina, Ivanci, Mlajtinci in Lukačevci.

Lipnica - 3. marec 2014 : : : : : : : : : : 23

AKTUALNO

KUPON ZA 20 % POPUST PRI CENI STORITVE
STERILIZACIJE / KASTRACIJE PSA / MAČKE
PO PREDHODNEM NAROČILU LAHKO UVELJAVITE PRI
VETERINARSKIH ORGANIZACIJAH:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Veterinarska postaja LENDAVA (02/578-85-87)
Veterinarska ambulanta TUŠAR (031/663-925)
Veterinarska postaja GORNJA RADGONA (02/564-85-90)
Veterinarska ambulanta ŠANTL (02/564-39-24)
Veterinarska ambulanta LJUTOMER (02/584-85-55)
Veterinaria MURSKA SOBOTA (02/521-38-57)
Veterinarski inženiring MORAVSKE TOPLICE (02/548-12-30)
Veljavnost kupona: od 1. februarja 2014 do 31. maja 2014

DRUŠTVO ZA ZAŠČITO ŽIVALI POMURJA, Trg zmage 8, p.p. 30, 9000 Murska Sobota, Tel. št.: 070/879-212,
031/528-396, 040/736-313, www.dzzpomurja.si, E-pošta: DZZPOM@GMAIL.COM,
TRR št.: 02340-0256066415 NLB d.d., Ljubljana
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Dolžnost lastnikov živali
je, da preprečite, da bi se
vaše živali nekontrolirano
razmnoževale׃″Skrbnik
hišnih živali mora z
zagotovitvijo osamitve,
kontracepcije, sterilizacije
ali kastracije živali preprečiti
rojstvo nezaželenih živali.″
(11. člen Zakona o zaščiti
živali)

AKTUALNO
Vremenski vplivi na počutje in zdravje

Vsak dan lahko slišimo izjave kot so: »Vreme se bo spremenilo, bolijo me vse kosti«, »Slabo se počutim, verjetno zaradi
vremena«… Ali to drži? Človek je pod nenehnim vplivom
vremenskih sprememb in ozračja. Del okolja, ki vpliva na
ljudi se imenujemo biosfera. Le-ta deluje na nas in funkcije
našega telesa s celim sklopom dejavnikov kot so sončno
žarčenje, toplotni dejavniki, zračno -kemijski dejavniki in
zračno-električni dejavniki. Tako na primer nizke temperature povzročajo zoženje žil in upočasnitev prekrvavitve,
kri pa se pomakne v notranjost telesa, kjer ohranja telesno
temperaturo notranjih organov. Prav tako se povečuje presnova. In obratno, visoke temperature povzročajo širjenje
žil in upočasnitev presnove.
Vremenske dražljaje zaznavajo center v možganih, koža,
dihala in oči. Naš organizem ima učinkovite mehanizme
s pomočjo katerih se prilagaja vremenskim spremembam.
Vsak človek se ne odziva enako. Predvsem se drugače odzivajo tisti, ki trpijo zaradi določenih bolezni. Kako naše
telo zaznava vremenske dražljaje? Predvsem kot motnje
normalnih fizioloških funkcij (nihanje krvnega tlaka, spremembe prekrvavitve kože in večina vegetativnih stanj);
kot lokalizirane bolečine (revmatične težave, bolečine v
gibalih, brazgotinah, povečana občutljivost po poškodbah in zlomih); motnje v regulaciji živčevja (vznemirjenost,
utrujenost, tesnoba, depresivnost, motne spanja, slabost,
glavoboli, migrene z omotico) ter zdravstvene težave.
Pri zdravih ljudeh kot odgovor na vremenske spremembe nastane fiziološki stres, kateremu se takšna oseba
hitro prilagodi. Ljudje s kroničnimi boleznimi pa se težko
prilagajajo tem spremembam. Zato se pri njih obstoječe bolezni in zdravstvene težave poslabšujejo ali pa celo
nastajajo nove. Vreme ni povzročitelj bolezni, le sproži
pojav simptoma ali bolezenske spremembe, občutljivost
zanj je prirojena ali pridobljena in se lahko v življenju
spreminja. Otroci , starejši ljudje, bolniki in zaradi stresa
oslabeli so občutljivejši. Vremenske spremembe najbolj
vplivajo na bolezni dihal (astma, bronhitis), bolezni srca
in ožilja( srčna in možganska kap, visok krvni tlak, pljučna
embolija), bolezni prebavil (želodčna razjeda), revmatske
bolezni, psihične bolezni, epilepsija, migrena…. Tako se na
primer migrene pogostejše ob hladnem in vlažnem vremenu, ozirom spomladi in jeseni. Najmanj jih je v letnem
času. Prav tako so ob dvigu temperatur in vlage v zraku
pogostejši epileptični napadi. Še posebej je pomemben
vpliv vremenskih sprememb na bolnike z boleznimi srca
in ožilja. Za njih je najbolj obremenjujoče hkratno zvišanje
temperature in vlažnosti zraka, ker pride do višje obremenitve srčne mišice. Bolniki z boleznimi srca in ožilja trpijo
predvsem ob južnem tipu vremena in toplem zahodnem
vremenskem tipu. Tople fronte lahko obremenilno vplivajo na bolezni srca in ožilja, pri hladnih frontah pa lahko
pride do kriz možganskega in srčnega ožilja. Klinično se
to kaže kot razdražljivost, napetost, nespečnost, glavobol,
razbijanje srce, pospešen pulz, neredni srčni utrip … Temu
lahko sledijo tudi težja obolenja oz. simptomi: stenokardija
(angina pektoris), infarkt, možganska kap, pljučni edem

(nakopičenje tekočine v medceličnih prostorih v pljučih)
… Praksa kaže, da je največ srčnih napadov v ekstremno
vročih poletnih dneh in v mrzlih dneh, posebej če so bolniki takrat zunaj telesno aktivni. Pomembno je omeniti,
da imamo dokaze o povečanem števili prometnih nezgod,
ki jih lahko pripiše vremenskim spremembam (ciklona)
zaradi neugodnega vpliva na koncentracijo voznika.
Danes so dostopne biovremenske napovedi (radio, spletne
strani, časopisi), ki nas dnevno informirajo in opozarjajo
o vplivu vremena na splošno počutje in razpoloženje ljudi, jakosti vremenskega vpliva in verjetnost za sprožitev
določenega bolezenskega pojava ter opozorila za voznike.
Sestavni del biovremenske napovedi je tudi opozorilo na
toplotno obremenitev oziroma mraz. Opozorilu so vedno
dodani tudi napotke, kako ravnati, da bi se izognili ali ublažili vpliv vročine ali hudega mraza. V poletni sezoni biovremenske napovedi dopolnjujejo podatki o UV indeksu,
v primeru visoke onesnaženosti zraka pa opozarjajo tudi
na vpliv kakovosti zraka (priporočam ogled spletne strani:
http://www.arso.gov.si/vreme/napovedi ).
Zavedajmo se dejstva, da vremenske spremembe vplivajo
na nas. Prav tako se zavedajmo, da nam biovremenska napoved lahko pomaga pri preprečevanju neugodnih učinkov vremenskih sprememb.
Prim. mag. Branislava Belović, dr.med.

Čarovnici Cica in Mica pričarali sneg

V soboto, 18. januarja, je v Bogojini snežilo. Sneg smo lahko
videli vsi, ki smo prišli pogledat predstavo Cice in Mice,
predstavo dveh prijaznih čarovnic, ki sta hoteli pričarati
sneg. Na koncu jima je tudi uspelo. Dvorano Kulturnega
doma smo tako otroci, kot tudi starši in strokovni delavci
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IZ ŠOL IN VRTCEV

zavoda Vrtci občine Moravske Toplice, zapuščali prešerno
nasmejani, saj sta bili čarovnici pri svojem čaranju zelo
zabavni. Sicer jima je med čaranjem ves čas nagajala
lisička, ki pa je na koncu morala priznati premoč čudežnim
urokom na odru.
Vsem, ki ste se predstave udeležili, hvala za prostovoljni prispevek, ki ste ga darovali za delovanje Sklada vrtca. S temi
sredstvi bomo pomagali pri izvajanju različnih plačljivih
programov za vse otroke, vključene v vrtec. Ustvarjalkam
predstave pa še enkrat lepa hvala za pričarano in prikazano ter seveda tudi za to, da so se odrekle honorarju in s
tem prav tako prispevale nekaj sredstev za delovanje Sklada vrtca.
Silva Nemeš, predsednica UO Sklada vrtca

Dedek Mraz je potrkal na vrata DOŠ
Prosenjakovci

Saj vsi poznate dedka Mraza, kajne? Ja, on je tisti možakar,
ki ima belo brado, rdečo srajco in veliko vrečo, napolnjeno z
darili. Pa veste, kje je doma? Hmm, doma je izpod Triglava
v Kekčevi deželi. Po navadi nima spremljevalcev, lahko pa
ga spremljajo palčki, živali in snežinke. Pripelje se s sanmi
s konjsko vprego. Nato pa gre k vsakemu otroku, ki je bil
seveda priden, in ga obdari.
24. decembra 2013 smo se tudi mi učenci zbrali skupaj s
starši, učitelji in drugimi gosti na DOŠ Prosenjakovci, da bi
pozdravili dedka Mraza in njegove palčke, ter jim dokazali,
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da smo se v tem šolskem letu vsi vestno učili in smo bili
nasploh pridni.
Najprej smo učenci s pomočjo učiteljev vsem tistim, ki so
se udeležili prihoda dedka Mraza, predstavili naš čudoviti
program. Gostje so počasi prihajali, medtem pa so se predvajale božične pesmi, ki so našo šolo odele s prazničnim
vzdušjem. Vsi smo že nestrpno čakali prihod dedka Mraza.
Naenkrat smo zaslišali cingljanje zvoncev in en velik ˝Hoo
Hoo Hoo˝ ter zagledali našega dragega in priljubljenega
dedka Mraza. Bil je prav tako prijazen in dobrosrčen kot
vsako leto, ko nas obišče. Najprej nas je pozdravil, nato pa
skupaj z nami spremljal dogajanje na odru. Vsi učenci od 1.
do 9. razreda so nas presenetili, saj so se zelo potrudili in s
pomočjo učiteljic pripravili zanimiv program.
Dedek Mraz je bil zelo navdušen nad našim trudom, zato
nas je tudi obdaril. Vsi učenci smo dobili oranžne majice z
napisom ˝DOŠ Prosenjakovci˝ in take majice so dobili tudi
učitelji , ki so si ga pa zelo zaslužili, saj brez njih ta dan ne
bi potekal tako lepo. Ko je razdelil vsa darila, se je od nas
poslovil, saj je moral obiskati še ostale kraje, kjer ga je čakalo
še veliko otrok in odraslih.
Ta dan je bil zelo lep. Upam, da smo se izkazali in da nas bo
obiskal tudi naslednje leto.

Meglátogatott minket a Télapó

Mindenki ismeri a Télapót, ugye? Igen, ő az az ember, akinek hosszú szakáll borítja állát, nagy vörös köpenyt visel és
kezében a hatalmas zsák teli ajándékokkal. Hol is lakik ő?
Szép kis városkában a Triglav hegység alatt. Leggyakrabban
állatok, manók vagy hópelyhek kísérik útjára a szánkóján ülve,
amelyet szarvasok húznak.
December 24-én mi is összegyűltünk az iskolában, hogy
illendően köszöntsük a mi drága Télapónkat s a kísérőit, hogy
megmutassuk nekik, milyen ügyesek és jó gyerekek voltunk.
Míg vártuk a Télapót, addig szóltak a karácsonyi dallamok,
amelyekkel teljes lett ez a gyönyörű karácsonyi összejövetel,
és karácsonyi szellem járta át az iskolánkat.
Mindenki nagyon feszülten várta a Télapó érkezését. És akkor,
egyszer csak felcsendültek a Télapó szánjának csengői, és
azt lehetett hallani, hogy: ˝Hohohó, Hohohó!˝ Mindenki tudta,
hogy ez csakis a Télapó lehet. És igen ő volt, két manó és
egy hópehely kíséretében. Mindenkinek megköszönte, hogy
eljött, majd csatlakozott az összegyűltekhez és várta, hogy mi
tanulók bemutassuk neki az ünnepi műsort.
Az összes tanuló, 1. osztálytól a 9. osztályig, mindenki részt
vett a programban, ezért is nagyon nagy tapsot kaptunk, és
szerintem a Télapót is lenyűgözte az, milyen szorgalmas tanulók is vagyunk mi, a pártosfalvi KÁI tanulói.
És aki szorgalmas, az bizony megérdemli, hogy a Télapó őt
is megjutalmazza egy kis ajándékkal, amelyet messziről hozott el idáig, hogy nekünk átadhassa. Így is lett. Minden tanuló kapott egy narancssárga pólót, amelyen ez a felírat
szerepelt:˝KÁI Pártosfalva – DOŠ Prosenjakovci˝. De ebben
az esztendőben nem csak mi tanulók érdemeltük ki a Télapó
ajándékát, hanem a tanáraink is, akik ugyanúgy narancssárga
pólókat kaptak.
Az ajándékozás után útjára engedtük a Télapót, hiszen még
nagyon sok dolog várta és még rengeteg ajándékot kellett

KULTURA

szétosztania a világon, hogy minden gyereknek jusson.
Szerintem ez a decemberi nap nagyon jól sikerült, hisz mindannyian élveztük a programot és nagyon jó volt újra látni a
mi drága Télapónkat. Szerintem ez a nap szeretetet és békét
varázsolt az összes egybegyűlt ember szívébe.
Endrina Varga
DOŠ Prosenjakovci – KÁI, Pártosfalva

Mednarodni kongres o dialogu med
verstvi, kulturami in narodi sveta –
II. del

V predhodni številki Lipnice smo predstavili začetke svetovnega Gibanja fokolarov, mesteca mariapoli in svetopisemsko
skupino Beseda življenja v Župniji Martjanci. Tokrat predstavljamo najbolj vidne projekte gibanja.
Univerzitetni inštitut Sofija v Loppianu pri Firencah izvaja interdisciplinarni podiplomski program iz teologije, filozofije,
etike, prava, političnih ved, ekonomije, jezikoslovja, literature,
naravoslovja, matematike, komunikologije, umetnosti, ekumenizma in medverskega dialoga. Na Inštitutu analizirajo
in razvijajo tudi nov ekonomski pristop oz. teoretični model
t.i. občestvene ekonomije (OE) ali ekonomije skupnosti. To je
model pridobitne ekonomije, ki temelji na zasebni pobudi
ali pobudi skupine družbenikov in deluje na prostem trgu v
smeri socialnega tržnega gospodarstva. Po mnenju nekaterih
ekonomistov je to najboljši primer socialnega podjetništva, ki
pa ga hkrati tudi presega. Stremi k temu, da bi ekonomijo počlovečil in oplemenitil z vsebinami, ki bi zamenjale monopol
osebnega interesa s t. i. »kulturo dajanja«, ki je utemeljena na
Jezusovem pozivu »dajte, in se vam bo dalo«. Začetki OE segajo v leto 1991, ko je Chiara Lubich obiskala brazilsko velemesto
Sao Paulo. Ko je videla džunglo nebotičnikov, okoli katere je
nepregledna množica barakarskih naselij (favel) z milijoni revnih – tamkajšnji nadškof, kardinal Arns, jo je imenoval »trnova
krona« –, so jo takšne razsežnosti družbenih nasprotij globoko pretresle. Dotedanja skupnost dobrin in solidarnost med
člani ni več zadostovala za lajšanje njihovih stisk. »Moramo
narediti nekaj več!« je takrat dejala gostiteljem. Prednost OE
je v tem, da se ni razvila iz teorije, temveč iz prakse skupine
oseb, in se razvila do sistema, v katerem danes posluje 861
manjših in srednjih podjetij ter 12 industrijskih con s sede-

žem v 9 državah (Brazilija, Argentina, Belgija, Portugalska,
Italija, Nemčija, Hrvaška, Kenija, Filipini). Največ podjetij je iz
Evrope ter S. in J. Amerike, od leta 2011 pa beležijo rast števila
podjetij v Afriki, kjer je prisoten močan občutek za skupnost.
Če podjetje doseže dobiček, se ta usmerja v skupni blagor, in
sicer ga uprava podjetja razdeli na tri dele, ki pa niso tretjine, temveč se delež določa od primera do primera. Prvi del
dobička je namenjen socialno šibkim, za njihovo vnovično
socialno integracijo. Oblika pomoči ni redistributivna, ki bi
preprosto razdelila denar, temveč produktivna, s katero šibkejšim pomagajo, da sami postanejo protagonisti svojega
izhoda iz stiske in s tem ohranijo svoje človeško dostojanstvo. Zbrana pomoč se razporeja v sodelovanju s krajevnimi
odbori, nevladnimi organizacijami in fundacijami, ki so jih
ustanovili v ta namen. Drugi del dobička je namenjen razvoju ali utrditvi podjetja (izboljšanje kakovosti blaga ali storitev,
ustvarjanje novih delovnih mest), da bi sploh obstalo na trgu
in začelo ustvarjati dobiček. Tretji del dobička je namenjen
izobraževanju, duhovni vzgoji in informacijski dejavnosti za
širjenje ideje in promocijo. Največ teh sredstev namenjajo
podjetja za delovanje Inštituta v Loppianu, ki organizira tudi
poletne šole OE za mlade, študentje pa se lahko vključijo tudi
v programe študijske prakse v podjetjih OE. Za projekt OE se
vedno bolj zanimajo ekonomisti in tudi politiki, ki obiskujejo
industrijske cone, podjetja, sejme in strokovne simpozije OE.
Največjo industrijsko cono OE, Lionello Bonfanti pri Firencah
s 23 podjetji, je ob odprtju leta 2006 obiskal takratni predsednik italijanske vlade Romano Prodi. Iz gibanja je nastala tudi nevladna organizacija AMU (Azione per un Mondo
Unito – Akcija za zedinjen svet). Deluje v državah v razvoju,
kjer sodeluje s tamkajšnjimi krajevnimi uradi in spodbuja
lokalne skupnosti v samostojno izvajanje razvojnih projektov (bivališča, zdravstvo, prehrana, izobraževanje, kmetijstvo,
razvoj podeželja, tradicionalna obrt), pri čemer se upoštevajo
in ohranjajo njihove lokalne oz. regionalne značilnosti in vrednote. Pomembna dejavnost gibanja je tudi tisk. Slovenska
različica revije Novi svet je ena od 37 mednarodnih izdaj revije Città Nuova, ki jo, poleg drugih publikacij, izdajajo znotraj
skupine 22 založniških hiš Città Nuova Gruppo Editoriale.
Viri:
Univerzitetni inštitut Sofija: www.iu-sophia.it/
Ekonomija skupnosti: http://www.edc-online.org/
Igor Vojinovič: Občestvena ekonomija (Družina, 28. 7. 2013): http://www.druzina.si/
AMU-Akcija za zedinjen svet: http://www.amu-it.eu/
Città Nuova Gruppo Editoriale: http://www.gruppocittanuova.it/

Tatjana Vokić Vojkovič

Športniki občine Moravske Toplice
za leto 2013
Prireditev v olimpijskem duhu
Območna športna zveza Moravske Toplice je na slovesnosti
v gostilni Pri štorklji podelila štiri plakete za športnika občine
v letu 2013. Prireditev, na kateri sta zbrane nagovorila predsednik in podpredsednik občinske športne zveze Branko Recek
in Slavko Škerlak, je minila v olimpijskem duhu. Udeleženci
so namreč tik pred pričetkom slovesnosti držali pesti za našo
najboljšo smučarko Tino Maze, ki se je spopadala z drugo
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progo olimpijskega slaloma. Žal, tretje mesto s prve vožnje ji
ni uspelo obraniti, vseeno pa je bila deležna toplega aplavza
udeležencev športne prireditve v Gostilni pri Štorklji. Po tem,
ko je Slavko Škerlak predstavil pravila in kriterije, ki so vodili
posebno komisijo pri izboru športnikov, so družno z županom
Alojzem Glavačem podelili priznanja zaslužnim športnikom
občine za leto 2013.

Podelili so tudi priznanja perspektivnim športnikom, in sicer
naslednjim športnikom: Sebastjan Kočar iz Fokovcev - rokoborba, Luka Norčič iz Sebeborcev - namizni tenis, Julijen Panker iz Noršincev - hokej na travi, Kaja Horvat iz Martjancev nogomet in Sara Nemet iz Ivancev - nogomet.
Priznanja so prejela tudi športna društva: KMN Filovci, HKNT
Moravske Toplice in ŠD Čarda, priznanja pa so prejeli tudi
zavodi, ki skrbijo za vzgojo otrok in mladine - OŠ Bogojina, OŠ
Fokovci, DOŠ Prosenjakovci in Zavod vrtci Moravske Toplice.
Posebno priznanje pa je prejelo ŠD Rotunda Selo za 40 letno
delovanje v športu.
Udeležence in nagrajence je ob koncu pozdravil tudi župan
OMT Alojz Glavač in pri tem poudaril, da so prav slovenski
športniki dokaz, da četudi družba ne namenja dovolj sredstev
za njihovo delovanje, dosegajo izjemne uspehe v mednarodnem prostoru. Občina podpira po svojih najboljših močeh

Med prejemnik priznanja športnik leta občine za leto 2013
pa so bili Petra Dervarič iz Tešanovec , igralka hokeja na travi
v HKNT Moravske Toplice, Nataša Gjerek Muršič, Filovci - kegljavka, Sebastijan Koltaji iz Ivancev - karate, Daniel Kočar,
Fokovci - rokoborba, Vlado Vučkič iz Sela - ŠD Rotunda je prejel plaketo zaslužnega športnega delavca, Alojz Berden iz
Filovcev -plaketa zaslužni športni delavec upokojenec.
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Moravske Toplice, prekmurske dobrote pa so jih pričakale
tudi na vinotoču Lipič-Passero na Jelovškovem bregu nad
Tešanovci. Pohod se je zaključil v Tešanovcih, kjer so organizatorji prireditve vse obiskovalce pogostili z pasuljem in z
domačimi dobrotami. Za veselo druženje sta poskrbela zdaj
že širše poznana Tešanovčara Duo Nostalgija. Pohodnike je s
svojim nastopom tudi razveselila domača folklorna skupina.

Filovci zimski prvak

in materialnih možnostih. Dokaz so uspehi slovenskih športnikov na olimpijadi v Sočiju. Vsem je zaželel, da s svojimi
športnimi dosežki ime občine MT ponesejo v širni slovenski
in mednarodni prostor. Ob koncu prireditve so se udeleženci
zadržali na prijateljskem klepetu ob hrani in pijači, za kar so
poskrbeli v Gostilni pri štorklji.
bc

11. Prešernov pohod v Tešanovcih

V Tešanovcih je 8. februarja potekal že jubilejni 11. pohod
ob slovenskem kulturnem prazniku in spominu na našega
največjega pesnika Franceta Prešerna.
Prireditve se je udeležilo dobrih 160 pohodnikov, ki so se
izpred vaško – gasilskega doma, podali na 14 km dolgo pot. Le
ta jih je vodila proti Moravskim Toplicam, Gornjim Moravcem,
Suhemu Vrhu in nazaj proti Tešanovcem. Ljubitelji športa in
narave so se med potjo okrepčali pri lovskem domu občine

Končano je prvenstvo zimske lige občine Moravske Toplice
v malem nogometu. Na prvenstvu je sodelovalo deset ekip,
devet iz občine Moravske Toplice in ena ekipa iz sosednje
občine Dobrovnik. Vsa srečanja so bila odigrana v športni
dvorani osnovne šole Puconci. Na koncu so brez poraza prvo
mesto osvojili nogometaši Filovec, drugi so bili Tešanovci,
tretje mesto pa je osvojila ekipa Vučje Gomile.

Sejem Alpe Adria – turizem in prosti čas

Predstavitev destinacije Moravske Toplice z okolico in novih publikacij na sejmu Alpe Adria – Turizem in prosti čas
(29. 1. – 1. 2. 2014) je v Ljubljani potekala v sklopu skupnega
čezmejnega turističnega projekta »5 poštnih kočij«, ki se
izvaja v okviru OP SI-HU2007-2013.
Sejma so se udeležili predstavniki vodilnega partnerja iz
Madžarske in slovenski partnerji – TIC Moravske Toplice in
Zavod za turizem in okolje Dobrovnik.
V Marmorni dvorani je vse sejemske dni potekala širša
predstavitev pomurske regije pod blagovno znamko
Rejdno dobro (RDO).
TIC Moravske Toplice
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TIC-ova stran
Pokrovitelji letošnjega pustovanja
v Moravskih Toplicah:
GENERALNI SPONZOR PRIREDITVE:
OBČINA MORAVSKE TOPLICE
BOGATE NAGRADE, KI ČAKAJO
NAJLEPŠE MASKE, SO PRISPEVALI:

• TERME VIVAT (tajske masaže,
masaže v welnes centru, celodnevne
kopalne karte, sadne kupe)
• MAXIMUS MURSKA SOBOTA (igranje
v otroškem kotičku v Maxilandu,
biljard, bowling)
• TERME 3000 (kopalne karte)
• MERCATOR d.d.
• ZALA ročno delo, Željka Hoblaj
• GOSTILNA IN MINI RESTAVRACIJA
RAJH
• GOSTILNA MARIČ SEBEBORCI
• GOSTIŠČE IN VILA ŠIFTAR
• OKREPČEVALNICA PRI KAPELICI
ANDREJCI
• PROIZVODNJA PECIVA FIGARO
SONJA KOLOŠA S.P. ANDREJCI
• GOSTILNA IN PENZION ŠINJOR
• SLAŠČIČARSTVO ZVER
• TURISTIČNA KMETIJA PUHAN
• STUDIO ČERNI, Murska Sobota
• ZVEZDA M. Sobota
• LOVENJAKOV DVOR, Polana
• BTC, M. Sobota
• POSESTVO PASSERO, Tešanovci
• MOTEL ČARDA, Martjanci
• Ochean Orhids, Dobrovnik
• PANNART Dobrovnik
• VINSKA KLET MAROF Mačkovci
• HOTEL DIANA d.o.o. Murska Sobota

Letos snega le za vzorec

Kar se letošnje zime tiče, nas je vse skupaj,
najbolj pa seveda tiste, ki uživajo v zimskih
radostih, hudo razočarala. Snega je natresla le
za vzorec, pa še tega je odjuga hitro pojedla.
Vseeno pa so statistični podatki o turističnem
obisku naše občine zelo dobri. Pravijo, da so
zmogljivosti v zdraviliških objektih dobro
zasedene, dobro pa kaže tudi zasebnim ponudnikom. Sploh pa naj bi bile zmogljivosti
zasedene v času zimskih šolskih počitnic, ki
skupaj traja dva tedna, končale pa se bodo 28.
februarja. Sicer pa vsaj fotografija ponuja nekaj
zimskega.
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NAGRADNA KRIŽANKA: GOSTILNA PRI ŠTORKLJI
Pokrovitelj: Gostinstvo Car Moravske Toplice: Naravno fit, kjer koli, kadar
koli: restavracija in catering, pečenjara na soboški tržnici, cafe bar.
Geslo križanke, ime in priimek ter naslov pošljite na dopisnici do srede, 19.
marca 2014 na naslov: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226
Moravske Toplice, s pripisom nagradna križanka.

BIVŠI GENERALNI
DIREKTOR RTV
SLOVENIJE (ALEKS)

OBLIKA
CELIČNE
STRUKTURE

NAJBOLJ
POGOST
VEZNIK

VOŽNJA Z
LETALOM

MAROŠKI
TENISAČ
(HICHAM)

MAJHEN
KOLAČ

PREKMURSKI
KOLESAR
(SIMON)
AMERIŠKA
VESOLJSKA
AGENCIJA

BIVŠI
SLOVENSKI
PREMIER
OSTANEK
DELJENJA
KART
DAH,
SEBSTVO

ALUMINIJ
KOREJSKI
AVTO
ZAHODNA
SOSEDA
INDIJE

AVTOR:
JANEZ
DONŠA

PREDEL
OB BLEDU
KRAJ PRI
GORNJI
RADGONI

TRAVESTIT
STAREJŠA
PRVOTNA
ITALIJAN.
IZ
ANGLEŠKI
VEJA
ANGLEŠKA
GRŠKA
IGRALEC KMETIJE
SLIKAR
RODBINE
PEVKA
MUZA
(ARNOLDO)
ANICA
WETTINCOLE
(PAUL)
PETJA
ZIDAR
CEV

PISATELJICA PEROCI
LITERAT
VELIKANOVIĆ
ČARODEJ
VULKAN
NA
HAVAJIH
(MAUNA)

PEVKA, KI
POJE O
MAČKU
MURIJU

ORGAN ZA
VOHANJE
ZLONAMERNA
IZJAVA

MLAJŠA
DOBA
ARHAIKA
UDAREC S
CEPINOM
V LED
TORA
BERGER

POŽERUHINJA

NADJA
PENGOV
LEP,
VŠEČEN
FURMAN
VOJAŠKA
PIVNICA

POVSEM
UNIČENO
VOZILO
OSJE
GNEZDO

ZEVSOVA
SESTRA
IN ŽENA

JAPONSKI
PREMIER
(ŠINZO)
ŽELJKO
KOZINC

LESENO
PIHALO
VRSTA
AZIJSKE
PALME

SUSANNAH YORK
FRANCOSKI DIRKAČ
F-1 PROST

EMIL
ADAMIČ

LEDENA
OBLOGA NA
DREVJU
EKSCES,
IZGRED

ERIK
GUAY
ODDAJA
OB 19:00
NA TV SLO
LUPINA,
OLUPEK

KNJIGA
ZEMLJEVIDOV

LITIJ

VETERI- PODLAGA
NAR IZ
ZA UMETM.TOPLIC
NIŠKO
(MARKO)
DELO

MESTECE
V VZHODNI
FRANCIJI
SL.POET
(FELIKS)

RAY
LIOTTA
IGRALEC
WALLACH
MODEL
ZNAMKE
HYUNDAI
IZREDNA
LEPOTA

JAZ (LAT.)
PIJAČA IZ
RADENSKE
EKSPERT
ZA TIPOLOGIJO
ZORAN
UBAVIČ

POLITIK
IZ VRST
LDS
(TONE)

TELIČEK

UMAZANIJA
(ZASTAR.)

LADIN
TERENEC

DRŽAVA
V JUŽNI
AMERIKI

VOJVODINSKO
MESTO
OB TISI

POLISOM - celicna struktura
ATMAN - pojem hinduisticne filozofije
ARHEOZOIK - obdobje arhaika
RIOZ - mestece v Franciji
v

v

PRAVILNA REŠITEV GESLA NAGRADNE KRIŽANKE 120. ŠTEVILKE LIPNICE: TURIEM ZIMA JE ZIME NI
Med prispelimi pravilnimi rešitvami smo izžrebali naslednje nagrajence,ki prejmejo vrednostne bone pokrovitelja, Gostilna
pri Štorklji, Ulica na bregu 12, Moravske Toplice – Hiša bogate kulinarične ponudbe: 1 . KSENIJA HORVAT, FOKOVCI 57, 9208
FOKOVCI, 2. ROZIKA ŠEHER, FILOVCI 1A, 9222 BOGOJINA, 3. LUDVIK PODLESEK, KANČEVCI 33A, 9206 KRIŽEVCI
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KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI MORAVSKE TOPLICE
MAREC 2014
Pripravlja: TIC Moravske Toplice, www.moravske-toplice.com

Naziv prireditve

Kraj izvajanja Datum

Organizator

Tradicionalno pustno
rajanje na prostem z
izborom najlepših mask in
z obilico pustnih dobrot ter
Pustovanje
dobre volje.
na prostem v
Generalni sponzor: OBČINA
Moravskih Toplicah MORAVSKE TOPLICE. Na
spletni strani TIC Moravske
Toplice najdete seznam
tistih, ki so prispevali
nagrade za najlepše maske.

Moravske
Toplice,
parkirišče
pred trgovino
Mercator

1. 3. 2014
13.00

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

Pepelnična
pojedina v Termah
Vivat

M. Toplice,
Restavracija
Vita

5. 3. 2014

Terme Vivat

Dobrodelna
prireditev Naše
veliko srce

Dan žena v Selu
Bababal

Opis prireditve

Pepelnične jedi na bifejski
mizi.
Pridružite se plemenitemu
dejanju in za dobrodelni
srečelov prispevajte dobitke
v obliki vaših storitev ali
izdelkov. Sredstva bodo
namenili za ureditev
previjalnice na OŠ IV v
Murski Soboti.
Tradicionalno obeleženje
praznika žena.
Kulturni program s
poudarkom na folklori ob
dnevu žena s pogostitvijo.

Informacije

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

M. Toplice,
Terme 3000, 7. 3. 2014,
restavracija
19.00
hotela Termal

Terme 3000,
Rotary klub
Gabriela Feher
Martjanci,
051 677 780
Gabriela.feher@terme3000.si
Lions klub
Murska Sobota

Selo, gasilski
dom

Pevsko društvo Oskar Makari
Selo
031 329 758

Tešanovci,
gasilski dom

8. 3. 2014,
18.30
8. 3. 2014,
18.30

KTD Male rijtar Franc Vitez
Tešanovci
041 423 321

11. Pohod po Sladki
poti

Tradicionalen pohod ob
Ratkovci,
dnevu žena je dolg približno krožna pot
12 km s startom v Ratkovcih.
Ponudba domačih goričkih
medenih, mlečnih in mesnih
dobrot.

9. 3. 2014,
10.00

Mikroturistični 02 544 12 39,
grozd Sladka
041 941 175
pot in PGD
Ratkovci,
Medičarstvo
Jožica Celec

Dan žena v
Sebeborcih

Tradicionalen dogodek v
čast vsem ženskam.

9. 3. 2014,
14.00

Žlaki z vsemi
društvi v vasi

Majda.andrejek@gmail.com,
031 555 474

Dan žena v
Bogojini

Prireditev ob dnevu žena in
mater s pristnim kulturnim
programom (otroci vrtca
Bogojina,
in OŠ, FS KUD Jožef Košič
kulturna
Bogojina, domača glasbena dvorana
skupina Zvonček, Duo Fodor
iz Porabja.

9. 3. 2014,
15.00

FS Bogojina

Stanka Sukič
041 346 529

Dan žena v Vučji
Gomili

V poklon vsem ženam
in materam dobi prejme
vsaka majhno pozornost.
Za jedačo in pijačo bo
poskrbljeno.

Vučja Gomila,
15. 3. 2014
gasilski dom

Ženski svetek

Počastitev praznika žena in
mater.

Martjanci,
vaški dom

15. 3. 2014, TD Martin
17.00
Martjanci

Jasmina.papic@gmail.com

Dan žena in mater
v Filovcih

Kulturna prireditev s
pogostitvijo in družabnim
srečanjem.

Filovci,
kulturna
dvorana

22. 3. 2014,
KTD Filovci
18.00

Andrejka.trajbaric@gmail.com
051 220 044

Sebeborci,
gasilski dom

KUD Avgust
Stojan Horvat
Gašparič Vučja
041 276 337
Gomila

