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Sicer pa je tokratna vsebina Lipnice pestra,
raznolika in upam, da takšna, kot si jo želite občani. Za vse vaše predloge, kritike in
mnenja nam pišite na lipnica.casopis@gmail.
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lahko ustvarjamo občinsko glasilo, ki je po
meri nas vseh.
Želim vam lepo pomlad in prijetno branje aktualne številke.
Janja Adanič Vratarič,
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Županova beseda

Med zimo in pomladjo
Spoštovani bralke in bralci Lipnice.
Takšen naslov se mi je porodil, ko sem ponoči pisal ta sestavek. Okrog desetih je spet začelo snežiti, vremenska napoved za naslednje dni pa je napovedovala vsakodnevno
sneženje vse tja do sobote. To je skupaj štiri dni. Sicer pa je
dvajseti februar datum, ko smo že pospravili pusta in čakamo na veliko noč, ki bo letos prvega aprila. Snega si zelo
želijo naši otroci po šolah in vrtcih pa tudi za kmetijstvo so
tovrstne zimske padavine več kot potrebne in nasploh v
naravi. Snega pa si ne želimo vozniki in tudi sam kot župan
imam raje suho zimo brez pogostih sneženj in odjug pozimi.
Pluženje in posipavanje cest predstavlja namreč kar visok
strošek za občinski proračun. Zato si želimo, da je tega čim
manj. Tako tudi našemu komunalnemu podjetju Čista narava
ostane več sredstev za letno vzdrževanje cestnega omrežja, ki ga je kar 230 kilometrov. Zimsko in letno vzdrževanje
cestnega omrežja nas stane okrog sedemsto tisoč evrov na
leto. To je velik denar in vse, kar privarčujemo pozimi, lahko
uporabimo za investicijsko vzdrževanje v poletnih mesecih.
Vendar žal ali pa hvala bogu na vreme ne moremo vplivati.
Lahko se samo prilagodimo razmeram. Do konca lanskega
leta smo sanirali večino škode po neurjih. Zelo sem razočaran nad odnosom države pri teh neurjih. Kljub obljubi
nekaterih ministric in ministrov te vlade do danes nismo za
odpravo škode dobili niti centa.
Ob osmem februarju, slovenskem kulturnem prazniku, smo
predali namenu dokončano dvorano v športnem centru Čarda v Martjancih. Sredstva za dokončanje te dvorane smo
pridobili na razpisu Fundacije za šport in proračuna Občine
Moravske Toplice v razmerju 40 % in 60 %. Vsem, ki so pripravljali vse postopke, da smo s tem uspeli, se iskreno zahvaljujem in verjamem, da bo ta pridobitev služila mnogim.
V letošnjem študijskem letu se je na razpis za štipendije Občine Moravske Toplice prijavilo 44 naših študentov. Pogoje je
izpolnjevalo 41 študentov. Skupaj s Pomursko izobraževalno
fundacijo smo v petek, 15. februarja, podpisali pogodbe in
svečano podelili štipendije v skupnem znesku 47.600 evrov.
Vesel sem, da lahko tudi ta način pomagamo naši mladi
populaciji. Upam in verjamem, da bodo mnogi med njimi
vračali ta naš napor nazaj v našo rodno občino ali pokrajino.
Tisti, ki pa bodo iskali ambicije drugje v državi ali v tujini,
pa bodo ponosno zastopali našo deželo in s samozavestjo
povedali, od kod prihajajo. Vsem toplo želim, da ohranijo
stike s sorodniki, se radi vračajo v rodne kraje in nikoli ne
pozabijo na svoje korenine.
Pred nami so zimske šolske počitnice. Učenci devetih razredov osnovnih šol se odločajo za svoje bodoče poklice.
Skupaj s starši izberite predvsem take, v katerih boste imeli
možnost zaposlitve. V naslednjih letih bo v Sloveniji zelo
primanjkovalo zidarjev, tesarjev, krovcev, stavbnih kleparjev, monterjev vodovodnih in ogrevalnih naprav, strojnih
in elektrotehnikov ter drugih tehničnih ter naravoslovnih

usmeritev. Zato bodo v teh poklicih tudi plače rasle tako,
kot je to že videti v razvitih evropskih državah.
V zadnjem letu je v Sloveniji mnogo govorjenja o turizmu
kot najperspektivnejši gospodarski panogi. Tako bi naj bilo
tudi v naši občini. Hkrati opažamo pomanjkanje vpisa dijakov v našo srednjo šolo za turizem in gostinstvo v Radencih.
Kljub iskanosti kuharjev, natakarjev, ni zadosti vpisa. Odgovor
je zelo preprost. Dokler bodo naša največja zdravilišča, ki so
pretežno v državni lasti, za ta dela tako slabo plačala domače
ljudi, bo šlo samo navzdol. Za dela ob nedeljah, sobotah,
praznikih in ponoči, ko drugi uživajo, je potrebno ljudi plačati. In to mnogo več kot z minimalno plačo. Šele potem bo
veljal slogan, ki je bil nekdaj zelo znan in se glasi »Turizem
smo ljudje«. Tako bo za vsako delo, kjer bo pomanjkanje
primernih kadrov. So pa tudi v naši občini izjeme. Poznam
gostince, ki primerno nagradijo svoje zaposlene, zato so tudi
uspešni. Taki bi morali biti zgled vsem ostalim.
Sicer pa se v občini pripravljamo na letošnje investicije v
različno komunalno infrastrukturo. Sredstva v proračunu občine so zagotovljena tudi za vse druge obvezne naloge po
zakonu. Tukaj so tudi razpisi za delovanje kulturnih, športnih
in drugih društev. Prav tako potekajo občni zbori društev,
ker je potrebno pripraviti poslovna poročila za preteklo leto.
Vseh se žal ne morem udeležiti kljub vabilom. Vsem pa želim
uspešnega delovanja tudi v letošnjem letu.
Velika noč je največji krščanski praznik. Je zmaga življenja
nad smrtjo.
Naslednja številka naše Lipnica izide pozneje, zato vsem želim blagoslovljene velikonočne praznike, mnogo miru in notranjega zadovoljstva, kar je glavni pogoj za srečno življenje.
Alojz Glavač, župan
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Potrjen Program oskrbe s pitno
vodo za obdobje 2018-2021
24. redno sejo Občinskega sveta Občine Moravske Toplice, ki je bila v torek 19. decembra 2017, je vodil župan Alojz
Glavač, ki je pozdravil vse prisotne. Po ugotovljeni navzočnosti so člani občinskega sveta soglasno sprejeli zapisnik 4.
izredne seje Občinskega sveta Občine Moravske Toplice, in
naslednji dnevni red:
1. Poročilo o izvršitvi sklepov občinskega sveta
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2017 in
2018 - skrajšani postopek
3. Predlog sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine
Moravske Toplice za leto 2018
4. Predlog sklepa o sofinanciranju OŠ Fokovci
5. Predlog sklepa o sprejemu Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v občini Moravske Toplice
6. Predlog sklepa o potrditvi programa oskrbe s pitno vodo
2018-2021
7. Predlog mnenja k Strateškemu načrtu Pomurskega muzeja Murska Sobota 2018-2023
8. Predlog mnenja k Strateškemu načrtu javnega zavoda
Galerija Murska Sobota za obdobje 1.1.2018 - 31.12.2022
9. Pobuda za spremembo Odloka o zazidalnem načrtu turistično naselje Močvar
10. Pobude in vprašanja
11. Razno.
Občinski svet Občine Moravske Toplice je bil seznanjen s
Poročilom o izvršitvi sklepov Občinskega sveta Občine Moravske Toplice, sprejetih na 23. seji, in s Poročilom o izvršitvi
sklepov Občinskega sveta Občine Moravske Toplice, sprejetih na 3. in 4. izredni seji. Na 3. izredni seji je bil sprejet Odlok

Svetniki so podali pozitivno mnenje k strateškemu načrtu pomurskega
muzeja in galerije.
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o občinskem prostorskem načrtu občine Moravske Toplice,
ki je začel veljati 30.11.2017. Na 4. izredni seji 5.12.2017 pa
je bil sprejet Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za enoto urejanja prostora TE 12 v Tešanovcih in Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Moravske Toplice.
Občinski svet je sprejel predlagan Odlok o spremembah
in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske
Toplice za leto 2017 s prilogami, skupaj s amandmajem
župana, s katerim je na pobudo odbora za zaščito in reševanje, predlagal da se sredstva za nakup gasilskega vozila PGD
Središče v celotni višini 10.000,00 EUR zagotovijo v proračunu za leto 2017. Po skrajšanem postopku je bil sprejet tudi
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2018 s prilogami.
Sprejet je bil predlagan sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
območju občine Moravske Toplice za leto 2018, ki določa isto višino točke za izračun nadomestila, kot je veljala
v prejšnjem letu.
Občinski svet je odobril sofinanciranje delovnega mesta čistilca na OŠ Fokovci v deležu 0,25 v šolskem letu
2017/2018, kar finančno pomeni cca 290,00 EUR /mesec
oz. 3.500,00 EUR/leto.
V nadaljevanju seje je bil sprejet Načrt razvoja odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij
naslednje generacije v Občini Moravske Toplice, ki ga
je izdelal Eurocon d.o.o. Ljubljana. Občinski svet je pooblastil
župana Občine Moravske Toplice, da v imenu občinskega
sveta sprejme morebitne spremembe oz. novelacije načrta
razvoja.
Potrjen je bil Program oskrbe s pitno vodo za obdobje
2018-2021 za Občino Moravske Toplice, ki ga je pripravil
izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo Vodovod sistema
B d.o.o., Kopališka 2, 9000 Murska Sobota.
Občinski svet je podal pozitivno mnenje k Strateškemu
načrtu Pomurskega muzeja Murska Sobota 2018-2023
in k Strateškemu načrtu javnega zavoda Galerija Murska Sobota za obdobje 1.1.2018–31.12.2022. Sprejel
je pobudo družbe POČITEK-UŽITEK d.o.o. za spremembo
Odloka o zazidalnem načrtu za območje Močvar v Moravskih Toplicah in odkup parcele 3515/1 k.o. Moravci, pod
pogojem, da stroške spremembe zazidalnega načrta krije
pobudnik spremembe.
Člani občinskega sveta so bili seznanjeni z občinskimi prireditvami v letu 2018. Občinska proslava ob slovenskem
kulturnem prazniku bo v Martjancih, vaške igre v Ivancih,
proslava ob občinskem prazniku v Motvarjevcih, tekmovanje
Gasilske zveze Moravske Toplice pa bo 16.6.2018 v Moravskih
Toplicah.
Občinska uprava

Iz občine

Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice na podlagi drugega odstavka 3. člena Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 108/2011, 109/2012 in
11/2017) objavlja

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. SPLOŠNI POGOJI SOFINANCIRANJA:
1. Upravičenci do sofinanciranja so fizične osebe s stalnih prebivališčem v občini Moravske Toplice, ki so lastniki:
- stanovanjskih ali večstanovanjskih stavb,
- vinskih kleti ali zidanic, ki imajo stalno prebivališče na naslovu vgradnje male čistilne naprave.
Sofinanciranje je upravičeno na tistih območjih občine, kjer ni možnosti priključitve na javno kanalizacijsko omrežje
ter na tem območju skladno z občinskim programom odvajanja in čiščenja komunalne, odpadne in padavinske vode,
ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja.
2. Čistilna naprava mora zadostiti naslednjim pogojem:
- čistilna naprava mora biti vgrajena (od vključno 01. 01. 2010 dalje) in v funkciji obratovanja,
- čistilna naprava mora imeti izdelano poročilo o pregledu male čistilne naprave iz katere mora biti razvidno, da je
obratovanje male čistilne naprave v skladu z določbami Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih
komunalnih čistilnih naprav,
- čistilna naprava mora biti izven območja, na katerem je možna priključitev na kanalizacijsko omrežje in izven območja, na katerem je skladno z občinskim programom odvajanja in čiščenja komunalne, odpadne in padavinske vode,
predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja.
3. Območja, na katerih je možno sofinanciranje so:
- naselja: Andrejci, Berkovci, Bukovnica, Čikečka vas, Fokovci, Ivanjševci, Ivanovci, Kančevci, Krnci, Lončarovci, Motvarjevci,
Pordašinci, Prosenjakovci, Ratkovci, Selo, Središče, Suhi Vrh, Vučja Gomila, ter
- deli naselij: Bogojina, Filovci, Martjanci, Moravske Toplice in Sebeborci, v katerih priključitev na kanalizacijsko omrežje
ni možna. Kandidatom, ki nameravajo graditi male čistilne naprave na omenjenih območjih, predlagamo, da v občinski
upravi zaprosijo za pisno informacijo o možnosti priključitve na kanalizacijsko omrežje.
4. Višina sofinanciranja čistilne naprave za posamezno stanovanjsko hišo znaša 1.500,00 EUR, vendar največ do 50%
investicijske vrednosti čistilne naprave z DDV; za večstanovanjsko hišo oz. za povezovanje več stanovanjskih hiš na
eno čistilno napravo pa 1.500,00 EUR po stanovanjski enoti oz. stanovanjski hiši, vendar največ do 50% investicijske
vrednosti čistilne naprave z DDV.
III. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
Sredstva za sofinanciranje so zagotovljena v proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2018, pod proračunsko postavko
052,02,11 Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav, v višini 25.000,00 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.
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Vloga se šteje za popolno, če je k vlogi priložena vsa v vlogi zahtevana dokumentacija.
Kandidati lahko oddajo vloge do vsakega zadnjega delovnega dne v mesecu. Odpiranje vlog, ki ni javno, se bo
izvajalo do 10. dne v mesecu. Kandidati lahko vloge vročijo osebno na sedežu Občine Moravske Toplice ali pošljejo
priporočeno po pošti na naslov: OBČINA MORAVSKE TOPLICE, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice. Vloga z
zahtevano dokumentacijo mora biti oddana v zaprti kuverti s pripisom »RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MČN – NE
ODPIRAJ«.
V. POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG
Postopek vodi tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Komisija v roku 15 dni od obravnave vlog pripravi seznam
upravičencev in direktorici občinske uprave posreduje predlog dodelitve proračunskih sredstev.
O dodelitvi proračunskih sredstev odloči direktorica občinske uprave s sklepom. Zoper naveden sklep je možna pritožba
županu. Po pravnomočnosti sklepa se sklene pogodba o sofinanciranju ter v roku 30 dni od podpisa pogodbe izvede
nakazilo odobrenih proračunskih sredstev na transakcijski račun upravičenca.
VI. NADZOR IN SANKCIJE
Če se ugotovi, da so bila sredstva porabljena za drug namen, ali da so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov oz.
je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi
zamudnimi obrestmi.
VII. DODATNE INFORMACIJE
Kontaktna oseba za dodatne informacije v zvezi z razpisom je Aleksandra Sukič, telefon: 02 538 15 19; e-mail: sandra.
sukic@moravske-toplice.si.
Številka: 354-00003/2018-1 								Župan:
Moravske Toplice, 15.02.2018 							
Alojz Glavač,l.r.
Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št.29/17), 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 2018
I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje Letnega programa športa Občine Moravske Toplice za leto
2018, ki ga upravičencem zagotavlja Občina Moravske Toplice iz sredstev Proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2018.
II. POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU
Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci letnega programa športa:
– športna društva,
– zveze športnih društev ustanovljene na območju Občine Moravske Toplice,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne ter neprofitne in
– vrtci ter osnovne šole.
Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa športa.
Izvajalci letnega programa športa morajo za sofinanciranje letnega programa športa izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Moravske Toplice,
– da so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi predpisi za opravljanje dejavnosti športa in na območju Občine
Moravske Toplice delujejo že najmanj eno leto,
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– 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 2018, zagotavlja
62.000,00 EUR, po naslednjem razdelilniku:
1

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

2

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

3

Delovanje športnih društev in zveze športnih društev

4

Izgradnja športnih objektov
- izgradnja – vzdrževanje športnih objektov

5

Športne prireditve

8.525,00

28.250,00
8.500,00
19.750,00
5.725,00

12.000,00
16.000,00
7.500,00

skupaj

62.000,00

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 (02/538-15-12, ga. Majda Lipič Prosič), vendar najkasneje do dneva predložitve vlog.
Zainteresirani vlagatelji lahko dvignejo razpisno dokumentacijo osebno v vložišču Občinske uprave občine Moravske
Toplice, Kranjčeva ul. 3 v Moravskih Toplicah ali jo po predhodnem pisnem naročilu prejmejo po elektronski pošti, vendar
najkasneje do dneva predložitve vlog.
Zainteresirani vlagatelji najdejo razpisno dokumentacijo tudi na spletni strani Občine Moravske Toplice (http://www.
moravske-toplice.si/).
VI. ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA ZA POPOLNOST VLOG
Popolna vloga mora vsebovati naslednje podatke :
- obrazec B
(vloga za sofinanciranje letnega programa športa občine Moravske Toplice za leto 2018),
- priloge 1, 2 (podatki o izvajalcu in izjava – pooblastilo za pridobitev podatkov o izvajalcu),
- priloga 3
v primeru izvajanja programov športa v skladu s pravilnikom,
- priloga 4
(število članov s plačano članarino (za delovanje športnih društev) oz. število športnih društev
vključenih v športno zvezo),
- obrazci 1 – 8 razpisne dokumentacije glede na prijavljeno vsebino.

Iz občine

VII. ROK, DO KATEREGA MORAJO BITI PREDLOŽENE VLOGE
Pisne prijave na originalnih obrazcih morate poslati najkasneje do 4. aprila 2018 na naslov Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav
na pošti, s priporočeno pošiljko ali 04.04.2018 oddana do 1500 ure v vložišču Občine Moravske Toplice.
Prosimo, da se roka za oddajo vlog dosledno držite, saj bodo prejete vloge po tem datumu vrnjene vlagateljem
in ne bodo obravnavane.
Vloga mora biti oddana v zaprti kuverti z oznakami:
- Na prednji desni strani spodaj: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ul. 3, 9226 Moravske Toplice
- Na prednji levi strani spodaj: Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Moravske Toplice za leto
2018 – 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 2018 opravila 11.04.2018.
IX. ROK, V KATEREM BODO VLAGATELJI OBVEŠČENI O IZIDU JAVNEGA RAZPISA
O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni najkasneje do 21.05.2018.
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: 430-00007/2018-1 								
Številka: 27.02.2018 								

Župan:
Alojz GLAVAČ, l.r.

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

Javni razpis
zbiranja predlogov programov kulturnih društev,
ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Občina Moravske Toplice
1. 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.
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2. Višina sredstev razpisa:
- 13.500,00 EUR.
3. Pogoji sofinanciranja: Na javni razpis se lahko prijavijo kulturna društva, zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva,
zavodi, skladi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za
opravljanje dejavnosti na področju kulture, javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja in posamezni avtorji, ki s svojim
dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
- da imajo sedež v občini Moravske Toplice,
- da so registrirani za opravljanje programov na področju kulture, da s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano
kakovost,
- da imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti na področju kulture,
- društva, da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih
in so registrirana vsaj eno leto,
- da Občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov, poslovno poročilo za preteklo leto,
poročila o doseženih uspehih na občinskih, regionalnih in državnih tekmovanjih, če se jih udeležijo, ter načrt aktivnosti
za prihodnje leto.
4. 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
5. Rok in način prijave: Pisne prijave na originalnih obrazcih morate poslati najkasneje do 4. aprila 2018 na naslov Občina
Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice v zaprtih ovojnicah s svojim naslovom in s pripisom »Javni razpis
KULTURA 2018 – 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 1500 ure v vložišču Občine Moravske Toplice.
6. 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.
7. Informiranje kandidatov:
Informacije in navodila za sodelovanje pri razpisu dobijo kandidati na Občini Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske
Toplice. Kontaktna oseba: Majda LIPIČ PROSIČ, telefon 02/538 15 12, vsak delovni dan od 800 do 1300 ure.
Številka: 430-00006/2018-1 								Župan:
Moravske Toplice, 27.02.2018 							
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) objavlja

Javni razpis
za sofinanciranje programov na področju turizma
društvom in zvezam turističnih društev v letu 2018
1. Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnih programov na področju turizma društvom v Občini
Moravske Toplice in zvezam turističnih društev za leto 2018, 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:
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-

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:
- 10.800,00 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
200 točk
b) organizacija drugih aktivnosti za občane – za vsako aktivnost
100 točk
c) udeležba na seminarju ali delavnici drugih izvajalcev – za vsakega udeleženca
50 točk
d) organizacija projektov s področja pospeševanja turizma – za vsak projekt
200 točk
2. akcije na področju ohranjanja kulturne dediščine in druge dediščine kraja oz. območja
a) organizacija projektov s področja ohranjanja dediščine kraja oz. območja – za vsak projekt
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 4. aprila 2018 na naslov Občina
Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice v zaprtih ovojnicah s svojim naslovom in s pripisom »Javni razpis
TURIZEM 2018 – 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 04.04.2018 oddana do 1500 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: Majda Lipič Prosič, telefon 02 538 15 12, vsak delovni dan od 800 do 1300 ure.
Številka: 430-00005/2018-1 								Župan:
Moravske Toplice, 27.02.2018 							
Alojz GLAVAČ, l.r.
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Večje investicije v naši občini v zadnjem četrtletju 2017
Javna razsvetljava Moravske TopliceTešanovci (kolesarska steza)
Zgrajena je bila javna razsvetljava kolesarske steze na
relaciji od Moravskih Toplic do Tešanovec, v dolžini cca
1250 m. Zgrajenih je bilo 26 kandelabrov z led svetilkami.

Investicija je zajemala ureditev športne podlage, spuščenega stropa, stavbnega pohištva, ogrevalnega sistema, predprostora in izvedbo ostalih manjših gradbeno- obrtniških
del. S tem se je pridobilo dodatnih 350 m2 notranjih športnih površin, na katerih je možno izvajati številne športne
panoge: mali nogomet, odbojka, mini košarka, badminton,
namizni tenis, fitnes itd. Nova telovadnica bo omogočala
kvalitetno zadovoljitev potreb okoliških društev, enote vrtca Martjanci, pričakujemo tudi povečanje števila vadečih
uporabnikov iz vrst krajanov in starejših občanov ter dvig
popularnosti športno-rekreativnih dejavnosti v Občini Moravske Toplice.

Pešpot Martjanci-kolesarska steza
Zgrajena je bila povezovalna pešpot med koncem pločnika
v Martjancih do kolesarske steze, v dolžini cca 220 m in širini
2,5 m. Povezava je bila zgrajena iz gramoznega zgornjega
ustroja ter zaključena z asfaltnim slojem.

Nova telovadnica
ŠRC Martjanci
Občina Moravske Toplice je ob sodelovanju
KS Martjanci in s pomočjo sredstev Fundacije
za šport konec lanskega leta uredila novo
telovadnico ŠRC Martjanci.

Kanalizacija Sebeborci - Žlaki
Zgrajen je bil prvi del manjkajoče kanalizacije na območju
Žlakov v Sebeborcih, v dolžini cca. 250 m. Trasa v pretežnem
delu poteka v cesti, ki je bila po zaključku gradnje tudi na
novo asfaltirana. Zgrajena je iz debelostenskih PVC cevi ter
PE jaškov.

Vodovod v naselju Kančevci
Proti koncu leta 2017 je bil zgrajen vodovod v naselju Kančevci, skupne dolžine 4192 m. Zgrajen je iz PEHD cevi različnih premerov, primarni vod pa iz Ductil cevi DN125. Zgrajenih je bilo enajst hidrantov ter 34 vodomernih PE jaškov.
Izdelati je še potrebno dezinficiranje sistema ter potrebne
analize vode.
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Počastitev dneva samostojnosti
in enotnosti na OŠ Fokovci
Konec lanskega leta je minilo 27 let od
prelomnega 23. decembra 1990, ko se je na
plebiscitu skoraj 90 odstotkov vseh volilnih
upravičencev odločilo za samostojno Slovenijo.
Izide plebiscita so uradno razglasili tri dni pozneje, zato 26.
decembra zaznamujemo državni praznik, dan samostojnosti
in enotnosti. V petek, 22. decembra 2017, smo se tudi na naši
šoli spomnili dneva samostojnosti in enotnosti ter vseh ostalih prazničnih dni v decembru. Ob tej priložnosti smo pripravili spominsko uro, ki je zajemala bogat kulturni program. V
programu so nastopali učenci naše šole kot recitatorji, igralci,
pevci in glasbeniki. Skozi pesmi in recitacije so nastopajoči izpostavili pomen enotnosti slovenskega naroda in se spomnili
dogodkov izpred 27 let. Kot vsako leto smo tudi letos ob tem
prazniku naše prvošolčke svečano sprejeli v skupnost UNESCO
šole. Po svečani prisegi so starejši učenci prvošolčkom izročili
skromna darila in jim zaželeli veliko uspehov ter tkanje močnih
prijateljskih vezi v šolskih klopeh. Po igrici z naslovom Sneguljčica malo drugače, avtorice Olge Pavšič, nas je obiskal tudi
Božiček in vsem učencem prinesel skromna darila. Zaželel je
še vesele praznike in srečno novo leto.
Suzana Deutsch

Učenci in učitelji so pripravili bogat kulturni program.

Prvošolčki so ob prazniku bili svečano sprejeti v skupnost UNESCO šole

Osrednja občinska prireditev ob
kulturnem prazniku
V sredo, 7. februarja, je v športni dvorani
ŠRC v Martjancih potekala osrednja občinska
prireditev ob kulturnem prazniku.
Slovensko himno je zapela Lara Pučko, nato pa sta zbrane pozdravila povezovalca dogodka – Monika Novak in Alen Buzeti.
Slavnostni govornik podžupan Dušan Grof je v svojem govoru
opozoril na pomembnost medčloveških odnosov in izpostavil
problematiko sodobne tehnologije ter povedal, da moramo odrasli otrokom omogočiti, da bi spoznali drugačen način komunikacije. »Saj vemo, da je razvoj tehnologije in družbe dandanes
takšen, da brez računalnikov in razne avtomatike sploh ne gre,
poskrbimo pa, da bomo vse to uporabljali tako in takrat, ko bo
to služilo nam in ne, da mi postanemo sužnji teh aparatov.« Grof
je v svojem govoru izpostavil tudi dejstvo, da je »naš dan kulture
državni praznik in za tako majhen narod, kot smo Slovenci, je to
še posebnega pomena. Tudi pri nas, v naši občini, se kar nekaj
ljudi in društev trudi in ohranja ter prenaša kulturo in običaje.«
Kulturni program, ki je sledil govoru, so obogatili Sandra Gjerek in Mihaela Zver z igranjem na flavto, Duo Mystica, kitaristi
Osnovne šole Fokovci, recitatorke iz Martjancev ter Folklorna
skupina društva upokojencev Črenšovci.
Janja Adanič Vratarič
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Zbrani na občinski prireditvi ob kulturnem prazniku.

Tudi mlade recitatorke so popestrile kulturni program.

Iz občine

Občina Moravske Toplice v
sodelovanju s PIF-om tudi letos
podelila štipendije

trtek, 15. februarja. Štipendiste sta pozdravila župan Alojz
Glavač in predsednik uprave PIF dr. Mitja Slavinec, dogodek
pa sta z glasbenim vložkom polepšala duo Mystica.
Občinska uprava

Občina Moravske Toplice je v sodelovanju s
Pomursko izobraževalno fundacijo (PIF) tudi
letos izbranim študentom naše občine podelila
štipendije.
Vlogo za pridobitev štipendije je vložilo 44 študentov s stalnim bivališčem v naši občini, od katerih jih je 41 bilo do
štipendije upravičenih. Skupna višina štipendij za študijsko
leto 2017/2018 znaša 47.600,00 EUR. Višina štipendije posameznega štipendista je določena na podlagi seštevka točk,
doseženega po naslednjih kriterijih: oddaljenost kraja stalnega prebivališča do kraja izobraževanja, povprečna ocena
v preteklem študijskem letu in letnik študija v študijskem
letu 2017/2018. Povprečna letna štipendija znaša 1.160,00 €.
Slavnostni podpis pogodb o štipendiranju je potekal v če-

Izbor športnika Občine Moravske
Toplice za leto 2017
V petek, 16. februarja so v Hotelu Vivat v
Moravskih Toplicah bila podeljena priznanja
in plakete najboljšim športnikom, športnim
društvom in športnim delavcem v naši občini.
Občinska športna zveza Moravske Toplice je skupaj z Občino
Moravske Toplice tradicionalno organizirala prireditev, na
kateri smo počastili najboljše športnike naše občine. Plakete in priznanja so podelili župan Alojz Glavač, predsednik
občinske športne zveze Branko Recek ter podpredsednik
občinske športne zveze Štefan Ferencek.
Priznanje za perspektivnega športnika so prejeli akrobatka
Lara Erniša, odbojkarici Ajda Kuhar in Gaja Kuhar, nogometašica Luana Zajmi, hokejist Nikola Prelić in atlet Gal Skledar.
Občinsko priznanje za udejstvovanje v športu je prejela Dvojezična osnovna šola Prosenjakovci, OŠ Bogojina, OŠ Fokov-

Plaketo za najboljšo športnico je prejela Petra Dervarič (2. z leve), za
najboljšega športnika pa Martin Bencik (5. z leve).

Zbrani štipendisti z županom Alojzem Glavačem, podžupanom
Dušanom Grofom, predsednikom uprave PIF-a dr. Mitjem Slavincem in
direktorico občinske uprave Martino Vink Kranjec.

ci, Vrtci Občine Moravske Toplice in Društvo upokojencev
Moravske Toplice.
Plaketo za najboljšo športnico v preteklem letu je prejela Petra
Dervarič, igralka hokeja na travi v Hokejskem klubu Moravske
Toplice ter slovenska reprezentantka. Priznanje za najboljšo
športnico pa je prejela Staša Matis, članica prvoligaške ekipe
Kema Puconci. Plaketo za najboljšega športnika je prejel Martin Bencik, evropski mladinski prvak v modelarstvu. Priznanje
za najboljšega športnika pa sta prejela Luka Norčič, igralec
namiznega tenisa, ter Jure Škedelj, dvigovalec uteži.
Za najboljše športno društvo je bil izbran Hokejski klub Moravske Toplice, ki je prejel plaketo. Priznanja pa so prejeli NK
Rotunda, KMN Filovci in KMN Noršinci.
Posebno plaketo za 40 let delovanja je prejel Klub malega
nogometa Sebeborci, Pavel Benkovič iz Bogojine pa je za
svoje dolgoletno delo v NK Bogojina prejel plaketo za zaslužnega športnega delavca.
Janja Adanič Vratarič

Tudi letos so že tradicionalno bila podeljena priznanja in plakete najboljšim
športnikom in športnim delavcem Občine M. Toplice (foto: Sonja Tamše).
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Iz občine

Vabimo vas na očiščevalno
akcijo 2018
V Občini Moravske Toplice tradicionalno vsako leto spomladi izvajamo čistilno akcijo, saj se dobro zavedamo pomena
čistega okolja. Prepričani smo, da je tudi v vašem interesu,
da so kraji v občini čim bolj urejeni, saj bomo tudi prebivalci
zadovoljni, če bomo živeli v lepem in gostoljubnem okolju.
Z željo po dobri izvedbi akcije vabimo vse občane, prostovoljce, društva, podjetja in javne ustanove, da pristopite k
očiščevalni akciji, ki bo
v soboto, dne 07.04.2018 s pričetkom ob 8.oo uri
na zbirnih mestih po posameznih naseljih v občini.
Vabljeni v čim večjem številu!

Dodatne informacije:
Občina Moravske Toplice (Majda Lipič Prosič, 02 538 15 12).
Čista narava (Andrej Števančec, 041 803 793).

Razpisanih 1000 štipendij za deficitarne poklice
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in
preživninski skladi Republike Slovenije je
objavil Javni razpis za dodelitev štipendij za
deficitarne poklice za šolsko leto 2018/2019.
Namen štipendij za deficitarne poklice je zagotavljanje ustreznega kadra na trgu dela glede na povpraševanje delodajalcev, spodbujanje vpisa na vrste in področja izobraževanja, ki
pospešujejo gospodarski razvoj in izboljšujejo zaposljivost
ter tiste, za katere ni dovolj zanimanja ter promocija poklicnega in strokovnega izobraževanja.
Cilj javnega razpisa je dodelitev 1000 štipendij za izobraževanja za poklice:
- kamnosek/kamnosekinja
- mehatronik operater/operaterka
- izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij
- instalater/instalaterka strojnih instalacij
- oblikovalec kovin orodjar/orodjarka
- elektrikar/električarka
- avtokaroserist/avtokaroseristka
- pek/pekarka
- slaščičar/slaščičarka
- mesar/mesarka
- tapetnik/tapetničarka
- mizar/mizarka
- zidar/zidarka
- klepar-krovec/kleparka-krovka
- izvajalec/izvajalka suho montažne gradnje
- tesar/tesarka
- slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka
- pečar/pečarka
- gozdar/gozdarka
- dimnikar/dimnikarka
- steklar/steklarka
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Dvojezični izobraževalni programi:
- ekonomski tehnik/ekonomska tehnica (IS), ki se izvaja v
italijanskem jeziku
- mehatronik operater/operaterka (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku
- strojni tehnik/strojna tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku
- kemijski tehnik/kemijska tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku
Za štipendijo lahko zaprosijo le dijaki 1. letnikov, ki bodo
v šolskem letu 2018/2019 prvič pričeli z izobraževanjem
za zgoraj naštete poklice.
Višina mesečne štipendije znaša 100 evrov. Štipendijo za
deficitarne poklice je mogoče prejemati z vsemi štipendijami,
razen s kadrovsko štipendijo.
Vlogo za dodelitev štipendije je mogoče vložiti na predpisanem obrazcu pri Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije. Rok za
oddajo začne teči 15. 6. 2018 in se izteče 20. 9. 2018.
POMEMBNE INFORMACIJE:
- prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na
višino otroškega dodatka ali druge socialne transferje;
- ravno tako ne vpliva na višino plačila dohodnine;
- dijak lahko istočasno s štipendijo za deficitarne poklice
prejema državno štipendijo/Zoisovo štipendijo;
- v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje
pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko
razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto.

Komunalni kotiček

Navodila za uporabnike malih
komunalnih čistilnih naprav
(MKČN)
V skladu z novo Uredbo o odvajanju in čiščenju
komunalne odpadne vode (Ur. l. RS št. 98/15) z
dne 18. 12. 2015 morajo vsi uporabniki MKČN
v prvem letu obratovanja pri akreditiranem
laboratoriju naročiti prve meritve iztoka iz
naprave, vendar ne prej kakor v treh in ne
pozneje kakor v devetih mesecih po prvem
zagonu MKČN.
Najpozneje 30 dni po prejemu skladnega analiznega izvida morajo uporabniki izdelati Poročilo o prvih meritvah
in kopijo poročila posredovati izvajalcu javne službe Čista
narava d.o.o.
Lastniki oz. upravljavci MKČN lahko pooblastijo Čisto naravo d.o.o., da v njihovem imenu izdela poročilo o prvih
meritvah in opravljeno storitev zaračuna po veljavnem ceniku, saj v skladu z zakonodajo izdelava »Poročila o prvih
meritvah za MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE« ne
sodi med naloge izvajalca javne službe in se obračuna
posebej.

2. omogočiti pregled naprave (izvajalec javne službe
MKČN pregleda enkrat na tri leta, pri čemer prvi pregled izvede prvo naslednje koledarsko leto po izvedbi
prvih meritev);
3. pisno obvestiti o začetku obratovanja MKČN, najpozneje
15 dni po začetku njenega obratovanja;
4. predložiti tehnično dokumentacijo (izjavo o lastnostih
MKČN v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode,
če gre za tipsko MKČN in navodila dobavitelja za obratovanje in vzdrževanje naprave).
Upravljavec MKČN je lahko lastnik MKČN, v kolikor sam
upravlja MKČN, ali pooblaščeni izvajalec, ki ga lastnik MKČN
pooblasti za upravljanje MKČN. Upravljavec mora zagotoviti,
da MKČN ves čas obratuje skladno z navodili proizvajalca in
tehnično dokumentacijo.
Lastnik oz. upravljavec MKČN mora v obratovalni dnevnik, v
skladu z navodilom za obratovanje, ki ga prejme ob zagonu
MKČN, od dobavitelja naprave med ostalim vpisovati pogostnost in količino naročenega praznjenja.
Vpisi v obratovalni dnevnik, skupaj z evidenčnimi listi o
ravnanju z blatom, so pogoj za obračunavanje znižane
okoljske dajatve.
Mala komunalna čistilna naprava (do 50 PE) lahko dobro
deluje le na osnovi ustreznega vzdrževanja in primerne uporabe, k čemer največ pripomore lastnik sam.

V primeru ustreznega obratovanja MKČN in izdelanega
pozitivnega poročila se vsem lastnikom upošteva znižana okoljska dajatev za 90 %.
Lastnik oz. upravljavec MKČN, z zmogljivostjo manjšo od 50
PE, mora izvajalcu javne službe Čisti naravi d.o.o.:
1. omogočiti prevzem in odvoz blata (najmanj enkrat na
tri leta);

Lastnik MKČN mora upoštevati sledeče:
1. V kanalizacijo (MKČN in kanalizacijske jaške) se ne smejo
metati snovi, ki se ne morejo hitro razgrajevati, kot so:
cigaretni ogorki, palčke za ušesa, vate, plenice, vložki,
ostanki hrane, kartona idr.
2. V odtoke se ne sme zlivati barv, vnetljivih snovi, kislin,
razredčil, motornih in drugih olj ter tekočin.
Čista narava d.o.o.
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Kmetijski nasveti

Dognojevanje ozimnih žit in
oljne ogrščice spomladi
Ozimna žita in ogrščico bo potrebno dognojiti
takoj, ko bodo talne in vremenske razmere to
omogočale, posebno tam, kjer so posevki slabo
prezimili.
Za prvo spomladansko dognojevanje uporabimo gnojila, ki
vsebujejo dušik v nitratni obliki, da bo rastlinam takoj dostopen in ga bodo uporabile za razvoj cvetnih brstov pri oljni
ogrščici, oziroma večje število produktivnih bili pri ozimnih
žitih.
Za prvo dognojevanje priporočamo 60–80 kg/ha čistega dušika (N) za ozimno pšenico in oljno ogrščico in 30–70 kg N/
ha za ostala ozimna žita. Na zemljiščih, ki so slabše rodovitna,
in tam, kjer jeseni ni bilo opravljeno osnovno predsetveno
gnojenje, opravimo prvo dognojevanje z NPK 15-15-15 v količini 300–400 kg/ha. Na dobro oskrbljenih tleh s fosforjem in
kalijem uporabimo KAN v odmerku 150–300 kg/ha. Za dognojevanje lahko uporabimo tudi gnojevko, 8 do 16 m3/ha.
Z dognojevanjem pohitimo in gnojimo z višjimi odmerki dušika tam, kjer so posevki slabo razviti in redki, in tam, kjer smo
zaorali žetvene ostanke (koruznico) brez dodatka dušika ob
setvi, in če v kolobarju ne gnojimo z organskimi gnojili. Zgodnje dognojevanje opravimo tudi na slabše rodovitnih tleh in
tam, kjer je bila predposevek koruza pospravljena prepozno
ali v premokrem in je bila uničena struktura tal. Po dognojevanju je dobro opraviti prečesavanje posevkov žit, da se razbije
skorja in omogoči primerna oskrba rastlin z dušikom.
Z dognojevanjem lahko malo počakamo ali gnojimo z nižjimi odmerki v primeru, če so posevki bujni in gosti, na rodovitnih in dobro strukturnih tleh in na površinah, kjer obilno
gnojimo z organskimi gnojili.
Goste posevke žit dognojimo šele v fazi 1. kolenca, da ne
poležejo. Pri ječmenu in visokih sortah pšenice je priporočljivo uporabiti regulatorje rasti v kombinaciji s herbicidi.
Kmetije, vključene v KOPOP, morajo imeti ustrezno število
nitratnih testov, ki so pomoč pri dognojevanju.
Na podlagi Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem
z nitrati iz kmetijskih virov (Uradni list RS, št. 22/15, 12/17)
je gnojenje z gnojili, ki vsebujejo dušik, dovoljeno šele po
1. marcu, izjemoma
po 15. februarju, ko
gre za pripravo zemljišč za setev jarih
žit, trav in travno-deteljnih mešanic
ali pomladansko
dognojevanje ozimin in sejanega
travinja.
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Obdelava tal spomladi
Osnovni namen spomladanske obdelave tal je
ravnanje zorane površine tal, zatiranje plevela in
osušitev gornjega sloja ornice.
Vsako globljo obdelavo moramo spomladi opuščati. Plug
spomladi le redko uporabljamo, ker ravno tedaj delamo
z njim napake; prekinjamo kapilarni sistem, zapravljamo
vlago iz ornice, spravljamo na površje plevelno seme in
kolesa tlačijo tla. Iz teh razlogov se omejimo na čim bolj
plitvo obdelavo spomladi.
Na zoranih tleh se spomladi lahko uporabi vlača, ki razbije
skorjo in pripravi plitvo 3 cm mrvino – pozemljino, kar preprečuje izgubo vode iz spodnjih plasti. Zaradi prevodnosti
toplote proti površini spodbudi plevelno seme, da zgodaj
vzkali in ga pozneje z brano še lahko uničimo. Ker pa se za
vlačo zemlja po nalivih rada zamaže, je primerno za vlačo
uporabiti še brano ali namesto vlače samo brano.
Spomladi preoravamo le zelo težka in hladna tla, ki so se
čez zimo sesedla, in površine, kjer zaoravamo poleg dosevka še hlevski gnoj. Pri spomladanskem oranju moramo
paziti, da se brazda ne izsuši, zato moramo brazdo zapreti
z zgoščevalnimi valji ali z brano. Za dopolnilno obdelavo
težje zemlje za gomoljnice in korenovke je primerna vrtavkasta brana.
Za setev jarih žit morajo biti tla dobro sklenjena, preorana jeseni. Spomladi s predsetvenikom ali z orodji za konzervacijsko
obdelavo tal obdelamo brazdo 4–5 cm globoko in zgoščujemo na globini 2–3 cm. Pri pripravi tal za setev koruze zrahljamo tla 5–8 cm globoko in zgoščujemo na 3–5 cm globine. Na
hladnih in težkih tleh je s plitvo obdelavo spomladi potrebno
vnesti nekaj zraka, da se tla hitreje segrejejo. Primerna orodja
za obdelavo tal spomladi so plitvi grebači v kombinaciji z diskastimi branami ali rotacijske brane. Za krompir obdelamo
tla z brano 10–12 cm globoko in zgoščujemo na globini 3–5
cm. Na srednje težkih tleh lahko uporabimo vrtavkasto brano,
ki naj dela 12–14 cm globoko. Za sladkorno peso naj bo globoka zimska brazda grobo poravnana. Predsetveno obdelavo
opravimo neposredno pred setvijo.
Zita Flisar Novak, univ. dipl. ing. agr.
KGZS – ZAVOD MS

Z naših kmetij

Turistična kmetija Puhan
V naši novi rubriki kot prvo predstavljamo
Turistično kmetijo Puhan. V delo na kmetiji
so vključeni štirje družinski člani, o njihovih
dejavnostih pa smo se pogovarjali z mlado
prevzemnico kmetije Katarino.
S čim vse se vaša kmetija ukvarja in koliko družinskih
članov je vključenih v delo na kmetiji?
Katarina: Naša kmetija je razdeljena na dve lokaciji in tako
sta oče in mama pred sedemnajstimi leti začela združevati
oboje na turizmu v Bogojini. V Černelavcih se ukvarjamo s
poljedelstvom (obdelujemo 11 ha njiv), prašičerejo (redimo
60–80 prašičev), imamo velik zelenjavni »vrt«, imamo pa tudi
klavnico in predelavo mesa. V Bogojini se ukvarjamo z vinogradništvom in vinarstvom (obdelujemo 2 ha vinogradov)
ter seveda gostinstvom oz. turizmom. V delo na kmetiji smo
vključeni štirje družinski člani, mama, oče, jaz, ki sem lani tudi
prevzela kmetijo, pomaga pa tudi moj fant.

Njihova izletniška kmetija privablja veliko gostov ...

Vaša turistična kmetija v Bogojini je zelo priljubljena točka številnih turistov. Kaj je tisto, kar jih pritegne pri vas?
Katarina: Goste najbolj pritegne domača prekmurska kulinarika in dejstvo, da večino surovin pridelamo sami. Zelo
radi obiščejo tudi vinsko klet oz. v vinih uživajo ob hrani.
Na katere vaše izdelke ste najbolj ponosni oziroma so
najbolj priljubljeni pri gostih?
Katarina: Ena izmed najbolj priljubljenih jedi so gotovo
dödoli, ki jih pripravljamo že od začetka. Zelo priljubljena pa je tudi prekmurska gibanica in domači sladoledi.

... še posebej zaradi domače prekmurske kulinarike in domačih surovin.

Ali vašo ponudbo predstavljate tudi na kakšnih sejmih,
se udeležujete kakšnih tekmovanj?
Katarina: Vsako leto se udeležimo sejma »Diši po Prekmurju«
v Ljubljani, sodelovali smo tudi na Sočni vilici, udeležujemo
pa se tudi ocenjevanja Prekmurske šunke in gibanice.
S kakšnimi izzivi se srečujete pri delu s turistično kmetijo?
Katarina: Eden večjih izzivov na turistični kmetiji je gotovo
lastna pridelava hrane oz. surovin. Ravno v času, ko je v turizmu največja sezona in največ gostov (spomladi in jeseni),
je največ dela tudi na kmetiji, kjer je potrebno postoriti vse
potrebno na njivah, klavnici in vinogradih, jeseni je veliko
dela tudi v kleti. Trudimo se gostom ponuditi pristno prekmursko kulinariko, pripravljeno iz doma pridelanih sestavin,
zato je poseben izziv predstaviti to ponudbo tudi gostom, ki
bi morda raje naročili pomfrit, coca-colo in podobno.
Kaj je potrebno, da v sodobnem času lahko solidno živiš
z dela na kmetiji?
Katarina: Potrebno je slediti času in trendom, poslušati želje
gostov in se jim prilagajati. Tudi v sodobnem času smo še
vedno povsem odvisni od okolja, zato je potrebno prisluhniti
tudi naravi.
Seveda pa brez trdega dela nikakor ne gre.

Mlada prevzemnica kmetije Katarina Puhan.

Janja Adanič Vratarič
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Tukaj smo doma

Krnci – majhno naselje z dvema
odmevnima prireditvama
Krnci ležijo na jugu Goričkega v povirju
Martjanskega potoka. Na prisojnih položnih
delih položnih so njive, osojne lege pa so
poraščene z mešanimi gozdovi. Naselje je
dostopno iz krajev Sebeborci, Ivanovci,
Bokrači, Dolina in Kukeč.
O Krncih smo se pogovarjali s Štefanom Hulom, svetnikom
in predsednikom Krajevne skupnosti Krnci, ki pravi, da zgodovinske listine Krnce leta 1393 omenjajo kot Kernych, že
dve leti kasneje kot Kernelicz (1395) in konec 15. stoletja
kot Chernyncz (1499). Krnci spadajo med gričevnate kraje,
zato so tukaj številna poimenovanja za posamezne bregove:
Pečkov breg, Krčmarčof breg, Krajncof breg, Barbarčof breg,
Škrocof brek in Trstenjak.
V vasi je žal že nekaj let negativen prirastek, trenutno v
naselju prebiva 57 prebivalcev, od tega 28 moških in 29
žensk. Najstarejša vaščanka bo letos dopolnila 90 let.
Vaščani se ukvarjajo s kmetijstvom (govedorejo, ovčerejo in poljedelstvom), nekateri pa hodijo na delo v bližnje kraje. V vasi še vedno najdemo kar nekaj pašnikov,
kjer lahko v sončnih dneh vidimo ovce, konje in govedo.
Sicer v Krncih deluje le gasilsko društvo, vendar pa Hul

pravi, da so nanj zelo ponosni: »V okviru gasilskega društva
deluje moška in ženska desetina, katera pa s tekmovanj
prinaša dobre rezultate. Društvo ima svoje prostore
v gasilskem domu z dvorano, ki je bil zgrajen 1975.«
Kljub majhnosti pa v Krncih vsako leto pripravljajo dva
zelo uspešna in dobro obiskana dogodka: turnir v kartanju
šnopsa ter nočni pohod. O njiju je predsednik KS povedal: »Turnir v kartanju šnopsa organiziramo že od leta 1999
vsako leto januarja. Nočni pohod pa bo letos že 8. leto, in
sicer meseca maja. Zamisel za prirejanje teh dveh prireditev
pa je bila v pobudi za večjo prepoznavnost kraja in v želji po
medgeneracijskem sodelovanju ter druženju vseh generacij.«
Kar se tiče investicij, so v Krncih preteklo leto začeli z ulično
razsvetljavo ter polaganjem cevi za optično omrežje, v letošnjem letu pa imajo v načrtu asfaltiranje ceste ter dokončanje ulične razsvetljave ob glavni cesti. V vasi si v prihodnjih
letih želijo še vodovodnega omrežja, ureditve cest, ureditve ter sanacije potoka ter gradnjo rekreacijskega središča.
Predsednik KS je o svojih sovaščanih ob koncu povedal, da
»je med nekaterimi zelo dobra povezanost ter složnost.
Ob vsakem dogodku, katerega KS ali gasilsko društvo
organizira, se večina vaščanov zbere ter pomaga po svojih
najboljših močeh. Zaradi tega lahko ponosno povem, da
sem zelo ponosen na svoje sovaščane in upam, da bo
takšno sodelovanje trajalo še dolga leta.«
Janja Adanič Vratarič

Skupinska slika vaščanov pri novi motorni brizgalni.

Ustanovitelji PGD Krnci.
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Med kulturno dediščino kraja spada zvonik na pokopališču z letnico 1938.
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Branko Recek prejel plaketo
Državnega sveta za izjemne
dosežke na področju prostovoljstva
Branko Recek je 5. decembra lansko leto ob
Mednarodnem dnevu prostovoljstva prejel
plaketo Državnega sveta Republike Slovenije,
ki jih podeljujejo najzaslužnejšim prostovoljcem
z različnih področij delovanja.
Za to laskavo priznanje ga je predlagal Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez, in sicer za trideset let prostovoljnega dela na področju športa. Branko Recek opravlja
funkcijo predsednika Občinske športne zveze Moravske Toplice že 5 mandatov. Ob tem je tudi vodja regijske pisarne za
šport za Prlekijo in Prekmurje. Prek regijske pisarne pomaga
občinam pri razpisih. V okviru občinske športne zveze, v katero so včlanjena vsa društva v občini, skupaj s sodelavci čez
leto pelje 19 projektov. Recek nam tudi pove, kako je prišlo
do ustanovitve občinske športne zvez. Leta 1994 je olimpijski
komite v Moravskih Toplicah začel olimpijski tek in Recek je bil
organizator tega. Prirejali so športno-rekreativne prireditve (tek,
kolesarski maraton) in iz tega je potem nastala športna zveza,
ki pa ni neposredno financirana iz proračuna občine. Zveza
dela s proračunom 38.000, od tega iz občine dobijo 7000 €. Naj

Branko Recek je prejel plaketo, ki je veliko priznanje njegovemu
dolgoletnemu prostovoljnemu delu na področju športa.

naštejemo le nekaj projektov, ki jih izvaja zveza pod vodstvom
Recka, ali pa je bila pobudnik le-teh: mini olimpijada, bila je
tudi ustanoviteljica in ena izmed pobudnic lige malega nogometa v občini. Bili so prvi, ki so jo naredili na nivoju občine.
Tukaj so še športno-rekreativne prireditve. Začeli so s krosom,
ki je prerasel v pomurski pokal po njegovi ideji. Iz pomurskega
pokala je zraslo tudi pohodništvo Pomurja. To je le peščica
projektov, v katere je posredno ali neposredno vpleten Branko
Recek, ki pravi, da to dela, ker ima šport rad in ga izpolnjuje.
Janja Adanič Vratarič

Dušan Nemec prejel svečano listino
Agencije za varnost prometa
Dušan Nemec iz Bogojine je oktobra lanskega
leta bil med 18 izbranimi iz cele države, ki
so prejeli najvišje priznanje, ki ga podeljuje
Agencija za varnost prometa Republike Slovenije
– svečano listino za leto 2016.
Učitelj fizike, tehnike in tehnologije ter računalničar na OŠ Bogojina, ki je že od ustanovitve Občine Moravske Toplice tudi
član SPV, je to laskavo listino prejel zaradi njegovih številnih
aktivnosti na področju varnosti prometa.
Med drugim je že skoraj 30 let mentor prometne vzgoje na
OŠ Bogojina ter v okviru svoje funkcije koordinira dejavnosti,
ki prispevajo k večji prometni varnosti otrok in ostalih udeležencev v prometu.
Pod njegovim mentorstvom učenci OŠ Bogojina med drugim
sodelujejo na naslednjih aktivnostih oziroma akcijah: Prvi šolski
dnevi; Bodi viden, bodi previden; Varno na kolesu; Pasavček;
Demo naprave SPV; Varne šolske poti; tekmovanja Kaj veš o
prometu; tekmovanja, ki jih je organiziral IPA Murska Sobota
... Učenci so zelo uspešni, saj so na 21 zaporednih občinskih
tekmovanjih Kaj veš o prometu osvojili ekipno prvo mesto. Med
največje uspehe pa Dušan in njegovi učenci štejejo tiste na državnih tekmovanjih Kaj veš o prometu (1 x drugo mesto, 2 x tretje mesto, 1 x četrto mesto in še nekajkrat med prvo deseterico).

Dušan Nemec prejemnik svečane listine Agencije za varnost prometa

Prejemniku svečane listine AVP je v največje veselje ugotovitev, »da so učenci naše šole zelo redko udeleženi v prometnih
nesrečah in da imamo šolske poti, ki so zelo varne.«
Janja Adanič Vratarič
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Decembrski praznični utrip
Tudi konec preteklega leta smo po vaseh v naši občini na tak ali drugačen način poskrbeli za prazničen utrip. V nadaljevanju tako predstavljamo nekaj
foto utrinkov iz vasi naše občine.

28. decembra so se otroci iz Moravskih Toplic in njihovi starši zbrali v
vaško-gasilskem domu. Ob zgodbi o gozdnih živalih, ki jo je pripravila
skupina domačink, so otroci pričakali prihod Dedka Mraza, ki jim je
razdelil skromna darila. Sledila je še pogostitev (Vesna Šemen).

Praznična okrasitev v Pordašincih.

V Ivancih so pred kapelico postavili jaslice

V Lukačevcih je postavljanje jaslic tradicionalen decembrski praznični
dogodek. Konec lanskega leta so tako na prostem postavili že šeste
jaslice in se ob tem prijetno družili (Foto: Jože Žerdin).

V Bukovnici so za praznike obdarili otroke in starejše občane, vsem skupaj pa je bilo najlepše darilo čas, ki so ga preživeli skupaj (foto: Aleš Meričnjak).
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Dedek Mraz se je v Tešanovcih
ustavil po več kot dveh desetletjih
Po več kot dveh desetletjih so člani, še boljše članice, štirih društev oziroma klubov v Tešanovcih,
prostovoljno-gasilskega, kulturno-turističnega
oz. njene folklorne skupine, mladinskega in malega nogometa, v sodelovanju z domačo krajevno
skupnostjo pripravili obisk dedka Mraza.
Vse se je začelo z opoldansko krožno vožnjo po kraju, ko
se je dedek Mraz z vozom zapeljal v družbi treh snežink in
dveh palčkov. Vabil je mlado in staro, da se mu čez dobro
uro pridružijo v dvorani vaško-gasilskega doma, kjer je bilo
obdarovanje otrok. Med mlade je bradati mož razdelil več
kot 40 daril, vsi pa so se lahko po koncu uradne prireditve
okrepčali in pokramljali, še prej pa so se mladi z dobrim možem tudi spominsko fotografirali.

Po zaslugi gasilk oz. članic folklorne skupine se je družabno
življenje v kraju za najmlajše dodobra razmahnilo. Spomladi
so namreč te pripravile velikonočno iskanje pisanic, poleti pa
so zanje pripravile peko koruze. Poleg omenjenih naj bi letos
pripravile še kakšno. Katero, pa naj bo zaenkrat skrivnost.
Geza Grabar

Starejši vaščani Moravskih Toplic
se zberejo enkrat letno
Srečanje je že tradicionalno v jesenskem času,
kajti na ta način se enkrat letno zberejo starejši
vaščani vasi Moravske Toplice.
Vabilu se je odzvalo 58 starejših, ki so dopolnili ali so starejši
od 70 let iz vasi Moravske Toplice. Druženje se je po krajšem
kulturnem programu in nagovoru župana Alojza Glavača in
predsednice KS Moravske Toplice nadaljevalo ob postreženem kosilu, dobri kapljici in sladici. Prireditev, ki je financirana iz sredstev Občine M. Toplice in Krajevne skupnosti M.
Toplice, je priložnost za pogovor in obujanje spominov iz
preteklega časa in mladosti.
Vesna Šemen

Prijatelji so se spet zbrali in se skupaj poveselili.

Srečanje starejših občanov
KS Noršinci
Mesec december je mesec, v katerem mlade in
malo mlajše obiščejo trije dobri možje. Pogosto
govorimo tudi o tem, da je ta mesec namenjen
tudi druženju.
Z namenom, da se družimo, da si vzamemo čas in smo enostavno skupaj, smo tudi v letu 2017 v KS Noršinci zopet organizirali srečanje starejših občanov. Dobili smo se v nedeljo,
10. decembra v gostilni Frenky v Noršincih. Ob okusnem
kosilu in v prijetnem ambientu smo se pogovarjali, zabavali
in se imeli lepo. Pravijo, da lepa beseda lepo mesto najde,
in to je odsevalo v iskricah v očeh ter zadovoljnih nasmehih
na obrazih naših dragih sovaščanov.
KS Noršinci

KS Noršinci so tudi konec lanskega leta organizirali srečanje starejših.
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Deseti jubilejni Štefanov lov
Člani zelene bratovščine Lovske družine
Bogojina so ob prazniku svetega Štefana in
državnega praznika dneva samostojnosti in
enotnosti v torek, 26. decembra pripravili zimski
Štefanov lov na visoko divjad.
Šlo je za deseti jubilejni Štefanov lov. Tokrat se je lova na visoko
divjad udeležilo okoli 15 članov Lovske družina Bogojina. Letošnji Štefanov lov je bil namenjen za odstrel visoke divjadi, od
jelenov, divjih prašičev in srnjadi. Vodja Štefanovega lova je bil
Marjan Rituper. Vso uplenjeno divjad so potem lovci prinesli v
lovski dom, kjer imajo zbiralnico in hladilnico za shranjevanje
divjačine, kajti meso divjačine je šlo za nadaljnjo prodajo. Po

Lovci Lovske družine Bogojina.

koncu lova je sledilo lovsko druženje. Lansko leto je lovska
družina skupaj s Štefanovim lovom pripravila kar 13 uspešnih
lovov na visoko in malo divjad.
Jože Žerdin

V Vaško-gasilskem domu Selo
so se nasmejali do solz
Tam je namreč potekal peti večer smeha s
selanskimi Nemaki, ki je tudi tokrat privabil
ogromno ljudi.
Predstavile so se ljubiteljske dramske skupine. Večer so pričeli Zgrebaši iz TKŠD Pečarovci, zaključili pa domači Nemaki
Selo. Nastopili so še Mokoš Bakovci, Nindrik Indrik s Porabja,
Zvonček in Zvončica, Gornji Lakoš ter Kofetarji Lendava. Med
odmorom in po programu je nastopila skupina Zvonček.
Tudi letos je bila dvorana nabito polna, prišli pa so obiskovalci od blizu in daleč, kar je le še dokaz več, da je prireditev
med ljudmi čedalje bolj priljubljena.
Jan Vitez

Smeh je pol zdravja, pravijo. Na 5. veselem večeru ga je bilo polno.

Pohod treh kraljev v Filovcih
Na letošnjem pohodu treh kraljev v Filovcih
se je zbralo okoli 190 ljudi.
Po besedah Alojza Berdena, predsednika Vinogradniško-sadjarskega društva Filovci, se je tokrat prvič pohoda udeležilo kar devet vinogradniških društev Prekmurja. Ni pa to
bila edina novost letos. Martina Berdena, Antona Horvata
in Alojza Vogrinčiča, ki so v vlogi svetih treh kraljev nastopali od 2. do 12. pohoda, so letos zamenjali mlajši fantje,
kar je tudi dobra popotnica za prihodnost tega pohoda.
Pohodnike, ki so prehodili približno 13 km, je letos vodil Bojan Šömen. Kot zanimivost pa naj povemo, da se
pohoda, ki je ob tolikšnem številu udeležencev bil tudi
velik organizacijski zalogaj in so ga organizatorji izpeljali odlično, udeležujejo ljudje od blizu in daleč, tako so se
letos Prekmurcem pridružili tudi pohodniki iz Trbovlja.
Janja Adanič Vratarič
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Pohodniki in mlajša generacija svetih treh kraljev..
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VII. adventni pohod v
Motvarjevcih

VII. adventi gyalogtúra
Szentlászlón

V Motvarjevcih je 9. decembra 2017 potekal že
sedmi tradicionalni adventni pohod.

2017. december 9-én immár hetedik
alkalommal szervezték meg a hagyományos
adventi gyalogtúrát.

Organiziralo ga je domače Kulturno društvo József Attila v
sodelovanju z Madžarsko narodno samoupravno skupnostjo
Občine Moravske Toplice. Pohoda se je udeležilo več kot štirideset vaščanov in ljubiteljev hoje v naravi. Letos nas je pot
vodila preko idilične, zasnežene pokrajine do bukovniškega
Osišča. Tam so nas pričakali prijazni domačini. Vljudno nas
je pozdravil tudi predsednik tamkajšnje krajevne skupnosti
gospod Tomaž Nemec, medtem ko smo se pohodniki lahko ogreli z domačim kuhanim vinom ter z okusnim sadnim
čajem. Na poti nazaj nas je čakala še ena postojanka, in sicer
na »Bükovniškon brejge«, kjer smo lahko pokusili domače
ocvirke in kruh iz krušne peči.
Vzdušje na pohodu je bilo
zelo prijetno. Ob koncu je sledilo še druženje ob slastnem
bograču v kulturno-vaškem
domu v Motvarjevcih. Razšli
smo se polni lepih spominov.
Natalija Novak, članica KD
József Attila Motvarjevci

A szervező, Moravske Toplice Község Magyar Nemzeti
Önigazgatási Közösségével karöltve, a helyi József Attila Művelődési Egyesület volt. A gyülekezőhelyen több mint negyven falubeli és más természetbarát gyűlt össze. Idei utunk
az idilli, havas tájon át a bukovnicai Osišče felé vezetett,
ahol a kedves helybéliek már vártak bennünket. Miközben
a túrázók a házi forralt bort és a finom gyümölcsteát kortyolgattuk, köszöntött bennünket Nemec Tomaž, az ottani
helyi közösség elnöke is. Visszafele jövet még egy megállónk
volt, éspedig „Bükovniški brejg”, ahol finom házi tepertőt és
kemencében sült kenyeret
ropogtattunk. Az egész túra
rendkívül kellemes hangulatban zajlott, majd a szentlászlói falu- és kultúrotthonban
jóízű bográcsgulyás mellett
zárult. A résztvevők valóban
kellemes emlékekkel térhettünk haza.
Zbrani na adventnem pohodu./ Az adventi gyalogtúra résztvevői.

Pobrateno mesto Biograd na Moru
vabi na Slovenski vikend,
ki bo med 27. 4. in 1. 5. 2018
v Biogradu na Moru na Hrvaškem.
Slovenski partnerji: Občina Moravske Toplice, Občina Slovenske
Konjice, Občina Radlje ob Dravi, Občina Žalec.
PROGRAM AKTIVNOSTI:
28. 4. – TEKMOVANJE V RIBOLOVU / 9.00
28. 4. TEK – BIOGRAD RUN 2018 / 17.00
29.–30. 4. – BIOGRAD REGATA / 10.30
1. 5. – POHOD PARK FUN / 10.00
1. 5. – MTB MARATON OB VRANSKEM JEZERU / 12.00
GLASBENI PROGRAM:
27. 4. – KLAPA BUNARI / 21.00
28. 4. – ČUKI / 8.00 – otroški program, 21.00 – koncert
30. 4. – DISKO 70-ta / 21.00
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Štefanov pohod 2017
V veselem decembru imamo kar nekaj praznikov,
med drugim obeležujemo dan svetega Štefana,
in sicer 26. decembra. S tem namenom smo se
v KUD Avgust Gašparič odločili, da bomo po
nekajletnem premoru ponovno organizirali
pohod, ki bo obdržal ime izpred let, tj. »Štefanov
pohod«.

Zbrani pohodniki na Štefanovem pohodu.

Na dobrih 10 km dolgo pot smo se tako odpravili kar na Štefanovo, v torek, 26. decembra 2017 ob 10. uri. Pred domačim
vaško-gasilskim domom se nas je zbralo 33 pohodnikov, ki
smo se po uvodnem okrepčilu odpravili na pot. Pot nas je
vodila od vaško-gasilskega doma po gozdni poti v smeri Bogojina. Ob vstopu v gozd smo se ustavili ob gomilah, v katerih
so pokopani Turk,i in rekreaciji dodali še kanček zgodovine. V
nadaljevanju poti smo šli mimo turistične kmetije Lovrenčec
na meji z Bogojino, kjer smo si ogledali številne živali, prišli pa
smo tudi v bližino bogojinske cerkve, kjer je eden od pohodnikov recitiral svojo pesem v čast slavnemu arhitektu Jožetu
Plečniku. V Bogojini smo zavili levo in pot nadaljevali preko
potoka, kjer nas je gospod podžupan razveselil z novico o
izgradnji težko pričakovanega mostu, sledila je postojanka,
kjer smo si nekoliko odpočili in nabrali moči za pot navkreber,
ki je sledila. Po cca dveh kilometrih hoje ob prečudovitem
razgledu smo se vrnili v vaško-gasilski dom, kjer smo srečanje
sklenili s toplo malico in druženjem, nismo pa pozabili niti na
državni praznik, dan samostojnosti in enotnosti. S tem se je
druženje končalo, zaželeli smo si še sreče in zdravja v novem
letu, ter se razšli z besedami, da se vidimo ponovno prihodnje
leto, na naslednjem Štefanovem pohodu.
Maja Cigüt,
predsednica KUD Avgust Gašparič Vučja Gomila

15. vinogradniško-vinarski kviz
Vinogradniško-sadjarsko društvo Filovci je ob
sodelovanju Koordinacije društev vinogradnikov
Prekmurja in kmetijsko svetovalne službe
pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Murska
Sobota v četrtek, 11. januarja, pripravilo 15.
vinogradniško-vinarski kviz, katerega se je
udeležilo doslej največ vinogradniških ekip
vinarjev iz prekmurskih vinogradniških društev.
Jubilejnega 15. vinogradniško-sadjarskega kviza, ki je potekal
v dvorani vaško- gasilskega doma v Filovcih, se je udeležilo 9
ekip, od tega dve društvi iz Občine Moravske Toplice, in sicer
Vinogradniško-sadjarsko društvo Filovci ter Vinogradniško
turistično društvo Gaj Filovci. Ekipe vinarjev so odgovarjale
na tri sklope vprašanj, in sicer s področja vinarstva in vinogradništva s slikovnim gradivom in vinarstvo iz teorije. Največ
znanja je pokazala ekipa Društva vinogradnikov in sadjarjev Lendava v sestavi Milan Magdič, Marjan Koren in Egon
Krampač, ki je prejela prehodni pokal in pokal za prvo osvojeno mesto. Drugo mesto in pokal je prejela ekipa Društva
vinogradnikov Goričko v sestavi Alojz Rajnar in Jože Horvat,
tretje mesto pa je pripadlo prvi ekipi Društva vinogradnikov
Dobrovnik, ki je prav tako prejela pokal. Najboljšim ekipam
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so pokale podelili in jim čestitali predsednik Vinogradniško-sadjarskega društva Filovci Alojz Berden, župan Občine
Moravske Toplice Alojz Glavač in prekmurska vinska kraljica
Špela Casar. Ob koncu kviza so se vinogradniki še nekaj časa
zadržali na prijetem vinogradniškem večeru na druženju ter
pokušnji vin iz filovskih vinorodnih gričev.
Jože Žerdin						
			

Najboljšim ekipam so podelili pokale predsednik Vinogradniškosadjarskega društva Filovci Alojz Berden, župan občine Moravske Toplice
Alojz Glavač in prekmurska vinska kraljica Špela Casar.
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9. tradicionalna prireditev Česanje 9. hagyományos tollfosztás és
perja in lüpanje bučnega semena tökmagköpesztés
V soboto, 27. januarja, je v Središču že devetič zapovrstjo potekala tradicionalna prireditev Česanje
perja in lüpanje bučnega semena.
Zbrane je pozdravila Silvija Šanca, predsednica KD Antal
Ferenc Središče, ki je med drugim povedala, da jim je v Središču kljub hitremu tempu življenja uspelo obuditi vzdušje
starih časov. S povedanim smo se zagotovo strinjali vsi zbrani, saj je vaška dvorana bila napolnjena do zadnjega kotička.
Po pozdravni besedi so se zbrani, med katerimi so bili tudi
gostje iz Lendave, Žitkovcev, Hodoša ter sosednje Madžarske, lotili dela. Pridne gospodinje so tudi tokrat poskrbele
za že znano, domačo večerjo – žujco, domače pogače in
perece, na voljo pa je bilo tudi domače vino in žganje. Za
prijetno vzdušje je poskrbel muzikant Lajči.
Zbrani so se ob obujanju kmečkega opravila, prijetnem klepetu ter dobri hrani in pijači zabavali pozno v noč.
Janja Adanič Vratarič

V Središču se je na tradicionalni prireditvi zbralo ogromno ljudi./
A szerdahelyi hagyományos rendezvényre nagyon sokan érkeztek.

Szerdahelyen, január 27-én, szombaton, immár
kilencedik alkalommal szervezték meg a
hagyományos tollfosztást és tökmagköpesztést
bemutató rendezvényt.
Az egybegyűlteket Šanca Silvija, a szerdahelyi Antal Ferenc
Művelődési Egyesület elnöke köszöntötte, aki örömmel
kijelentette, hogy Szerdahelyen, a mai rohanó életmód ellenére sikerült feleleveníteni a régi idők hangulatát, amiben
a zsúfolásig megtelt rendezvényterem egybegyűltjei is maradéktalanul egyetértettek. A köszöntő után a vendégek,
voltak köztük, akik Lendváról, Zsitkócról, Hodosról, netán a
szomszédos Magyarországról érkeztek, munkához láttak. A
szorgalmas háziasszonyok most is hagyományos vacsorával,
kocsonyával, pereccel és pogácsával készültek, és persze finom borból és pálinkából sem volt hiány. A kellemes hangulatról pedig Lajos zenész gondoskodott.
Az egykori paraszti tevékenység, a kellemes társalgás, a finom ételek és italok a késő esti órákig marasztalták az egybegyűlteket.

Ženske so česale perje./ Az asszonyok tollfosztás közben.

Občinski turnir v kartanju šnopsa
V soboto, 20. januarja, je v prostorih vaškogasilskega doma Krnci potekal tradicionalni
občinski turnir v kartanju šnopsa.
Turnirja se je udeležilo 31 tekmovalcev, ki so se pomerili med
seboj. Pred vsako igro na turnirju poteka žrebanje nasprotnikov
in najboljši ostanejo čisto do konca. Prva zmagovalka občinskega turnirja je bila Tončka Arvaj iz Dokležovja , drugo mesto
je zasedel Franc Cipot, tretje mesto pa Štefan Vučkič. Najboljši
trije so dobili pokale in praktične nagrade, prvouvrščena pa tudi
prehodni pokal občine, ki ga bo naslednje leto dobil novi zmagovalec. Naslednji turnir v kartanju šnopsa za pokal občine Moravske Toplice bo spet naslednje leto, predvidoma v soboto, 19.
januarja 2019. Že sedaj vabljeni vsi, ki vam kartanje kaj pomeni.
Štefan Hul

Od leve: Štefan Vučkič, Tončka Arvaj, Štefan Hul in Franc Cipot.
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Tradicionalne koline v
Prosenjakovcih
V organizaciji KTD »Ady Endre« Prosenjakovci,
MNSS Občine Moravske Toplice in Občinske
skupnosti Magyarszombatfa, so v soboto,
3. februarja, v Prosenjakovcih potekale
tradicionalne koline, in sicer na takšen način,
kot so jih nekoč opravljali naši dedki in babice.
Bil je prav tak idiličen dan, z vonjem po snegu, ko so se ob
8.00 uri zjutraj zbrali in se odpeljali do Malačičevih po kar
245 kg svinjo. Saj veste, kako se je nekoč takšen dan začel
– z dobrim, močnim zajtrkom in tako je bilo tudi v Prosenjakovcih. Pridne gospodinje so poskrbele za potice, pogače,
peciva, domačo žujco, gospodarji pa so poskrbeli za palinko
in vino.
Glavno delo zunaj se je začelo na znak mesarja Janeza Nemca, v kuhinji pa so pridne gospodinje zavihtele kuhalnice na
znak glavne kuharice Elizabete Sep.
Najpristnejše in najlepše je bilo med opravilom poslušati
otroške govorice o tem, kako je ta način kolin lepši, zanimivejši od zdajšnjih, torej od novodobnih. Porajalo se je več
vprašanj - kako to in kako ono in z zanimanjem so spremljali vsak opravljen korak. Srednja in starejša generacija pa je
obujala spomine na tiste lepe stare čase, ko so s pomočjo
sosedov, sorodnikov in prijateljev opravljali to delo. In to je
bil glavni cilj organizatorjev: Da bi tudi mladi rod spoznal,
kako so nekoč koline potekale, obenem pa obuditev starega
običaja.
Po smojenju s slamo in čiščenju svinje je sledilo jahanje svinje, t. i. segrevanje zadnjic. V tem času je iz kuhinje zadišalo
po pečeni krvi, ki je nekakšna značilna predjed na kolinah,
ki so jo ponudili vsem zbranim.
Sledilo je razpravljanje, precviranje, polnjenje krvavic, priprava kosila in večerje. Na ta dan so pridne gospodinje pripra-

Otroci so z zanimanjem spremljali potek kolin./ A gyerekek érdeklődve
figyelték a disznóvágást.
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vile svinjska jetra, pörkölt, ocvirke, pečenko, zelje s svežimi
kostmi, krvavice in priloge.
Na tradicionalni večerji se je zbralo preko 100 obiskovalcev,
udeležencev kolin in gostov, ki so ob pripravljenih jedeh in
zvokih harmonike še dolgo v noč obujali spomine na tiste
lepe stare čase …
Jožefa Vöröš,
predsednica KTD »Ady Endre« Prosenjakovci

Hagyományos disznóvágás
Pártosfalván
A pártosfalvi Ady Endre Művelődési
Turisztikai Egyesület, Moravske Toplice Község
Magyar Nemzeti Önigazgatási Közössége
és a Magyarszombatfai Önkormányzat
szervezésében február 3-án, szombaton,
nagyszüleink módszereit követve szervezték
meg Pártosfalván a hagyományos disznóvágást.
Kellemesen indult a téli nap, a levegőben a hó illata érződött,
amikor reggel 8 órakor elindultak a Malačič családhoz, a 245
kg-os disznóért. Ugye tudják, hogyan kezdődött egykor az
ilyen nap – egy finom, kiadós reggelivel, és Pártosfalván sem
volt ez másképp. A szorgalmas háziasszonyok megsütötték
a pogácsát és kalácsot, készen várt a kocsonya is, míg a házigazdák a pálinkáról és a borról gondoskodtak.
Kint a valódi munka Nemec Janez hentes jelzésére indult,
a konyhában, a szorgalmas gazdasszonyok, Sep Elizabeta
főszakácsnő vezérlése mellett forgatták a főzőkanalat.
Munka közben nagyon jó volt hallani a gyerekeket, miszerint
ez a fajta disznóvágás sokkal szebb és érdekesebb, mint a
napjainkban megszokott. És állandóan kérdeztek: ezt ho-

Jahanje svinje oziroma t. i. segrevanje zadnjic./ Perzselés után meg kell
lovagolni a cocát.
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gyan, azt hogyan… Nagy érdeklődéssel követték a munkát.
Az idősebbek pedig felelevenítették emlékeiket azokra a régi
szép időkre, amikor a disznóvágásban a szomszédok, a rokonok és a barátok is részt vettek. A szervezők éppen ezzel
értük el célunkat, ami nem más, mint hogy a mai fiatalok ne
csak szóban, hanem a gyakorlatban is megismerjék a hagyományos disznóvágás menetét.
Miután szalmával megperzselték és letisztították a disznót, a
lovaglás, avagy a fenékmelegítés következett. Közben pedig
a konyhából már a sültvér illata terjedt. Annak idején, ezt
disznóvágáskor, egyfajta előételként szolgálták fel az egybegyűlteknek.

Következett a bontás, a szalonna kisütése, a hurkatöltés,
majd az ebéd- és vacsorakészítés. És mi sem természetesebb, mint hogy a háziasszonyok ezen a napon sertésmájat,
pörköltet, tepertőt, pecsenyét, friss húsos csonttal káposztát,
valamint hurkát és köreteket készítettek.
A hagyományos vacsora vendégeinek száma meghaladta
a százat, a disznóvágás résztvevői és a vendégek a finom
ételek és a harmonikaszó mellett a késő éjszakába nyúlóan
elevenítették fel emlékeiket a régi szép időkre.

Obvestilo
Lovska družina Prosenjakovci
v skladu s 56. členom Zakona
o divjadi in lovstvu ( Uradni
list RS, št. 16 z dne 20.02.2004
in št. 17 z dne 12.02.2008 )
obvešča imetnike kmetijskih
in gozdnih kultur na območju
Lovske družine Prosenjakovci,
da so imenovani pooblaščenci
upravljavca lovišča za ocenjevanje škode na
kmetijskih in gozdnih kulturah.
Lovska družina Prosenjakovci upravlja z loviščem na območju k.o. Berkovci, Čikečka vas, Fokovci, Ivanjševci, Kančevci, Lončarovci, Motvarjevci, Pordašinci, Prosenjakovci,
Ratkovci, Selo, Središče, in delno k.o. Ivanovci ter Vučja
Gomila.
Imenovani pooblaščenci so:
1. Ernest Kovač,
stanujoč Domanjševci 101,
9206 Križevci v Prekmurju,
telefon 02 554 11 65, GSM 031 472 721;
2. Zdravko Kovač,
stanujoč Hodoš 66,
9205 Hodoš,
GSM 041 942 788;

5. Ludvik Rituper,
stanujoč Jakobovo naselje 23,
9000 Murska Sobota,
GSM 041 671 038.
Oškodovanec je dolžan po 56. členu Zakona o divjadi in
lovstvu škodo na kmetijskih in gozdnih kulturah prijaviti v
treh dneh od dneh, ko je škodo opazil in to pisno pooblaščencu- upravljavca na naslov Lovska družina Prosenjakovci
5, 9207 Prosenjakovci.
V roku osmih dneh po pisni prijavi škode si bodo pooblaščenci upravljavca lovišča skupaj z oškodovancem
ogledali škodo.
Pisna prijava mora vsebovati parcelno številko, velikost,
katastrsko občino in kulturo.
V skladu z 53. členu Zakona o divjadi in lovstvu je fizična
ali pravna oseba, ki ji divjad lahko povzroči škodo, mora na
primeren način kot dober gospodar narediti vse potrebno,
da obvaruje svoje premoženje pred nastankom škode.
LOVSKI ZDRAVO!
Ludvik Rituper, l.r.
predsednik

3. Davorin Novak,
stanujoč Štefana Kovača 15,
9000 Murska Sobota,
GSM 041 765 325;
4. Zoltan Polanec,
stanujoč Čikečka vas 16,
9207 Prosenjakovci,
GSM 031 694 779 in
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Ekumensko bogoslužje v cerkvi
Dobrega pastirja Jezusa v
Moravskih Toplicah
Letošnji teden za edinost kristjanov je minil v
duhu prijateljstva med krščanskimi in drugimi
Cerkvami na Slovenskem.

Ekumensko bogoslužje je letos potekalo v Moravskih Toplicah.

Osrednje ekumensko bogoslužje je bilo v nedeljo, 28. januarja, v cerkvi Dobrega pastirja Jezusa v Moravskih Toplicah. Pri bogoslužju so se zbrali verniki dveh veroizpovedi iz
Občine Moravske Toplice, in sicer evangeličanske cerkvene
občine Moravske Toplice in katoliške župnije Martjanci. Ekumensko bogoslužje sta vodila častni škof evangeličanske
Cerkve na Slovenskem mag. Geza Erniša in župnik župnije
Martjanci Marjan Potočnik. Skupno ekumensko bogoslužje

sta popestrila domači evangeličanski pevski zbor cerkvene občine Moravske Toplice in mešani pevski zbor župnije
Martjanci. Vsak, ki se je udeležil bogoslužja, je v dar prejel
cerkveno knjigo Dalmatinova Biblija »Novi testament 1584«,
ki je bila izdana v počastitev 500. obletnice reformacije. Po
bogoslužju so se vsi zbrali na srečanju in pogostitvi v dvorani župnišča evangeličanske cerkve v Moravskih Toplicah.
Jože Žerdin

Prešernov pohod v Tešanovcih

Čisto spontano so jo z recitali, pesmimi ali drugimi mislimi
pripravili pohodniki sami. Tako pohodnik kakor govornik je
bil med njimi tudi častni škof Evangeličanske cerkve na Slovenskem mag. Geza Erniša, sicer rojeni Tešanovčar, in tudi
letos nepogrešljivi ljudski pesnik Martin Horvat. Slednji je
doživeto recitiral Zdravljico in zapel vinsko napitnico, škof pa
je skušal orisati zelo širok in raztegljiv pojem, kaj je to kultura.
Nagovor je sklenil z mislijo enega od njegovih prijateljev iz
daljne Afrike: Če hočeš nekam priti hitro, moraš iti sam; če
pa hočeš priti daleč, pa moraš to storiti v družbi z drugimi!
Geza Grabar

Ta tipična obcestna panonska vasica z našim
največjim pesnikom nima nič skupnega – razen,
da njegove edinstvene pesnitve z Zdravljico na
čelu, ki je tudi državna himna, še kako častijo
tudi v tem okolju! Njemu v čast že poldrugo
desetletje prirejajo pohod.
Domača društva (nogometno, kulturno-turistično (KTD),
mladinsko in prostovoljno-gasilsko) so na sam Prešernov 8.
februar pripravila že jubilejnega.
Kljub pravemu zimskemu vremenu se je dobrih deset kilometrov dolgega pohoda po okoliških krajih udeležilo nekaj
več kot 130 pohodnikov. To je sicer prepolovljena udeležba
prejšnjih let, a so organizatorji vsaj prišli do podatka, koliko
je resnično najbolj zvestih tradiciji. Med najštevilčnejšimi so
bili tudi letos njihovi prijatelji iz Višnje Gore, saj gasilci obeh
krajev že vrsto let zelo zgledno sodelujejo. S posebnim avtobusom se jih je z Dolenjske pripeljalo kar 22.
Kot je že tradicija, je bila dodana vrednost letošnjega pohoda na vinorodnem Jelovškovem bregu, kjer je na enem
od vinotočev tradicionalno glavna postojanka. Tam se tudi
leto za letom zgodi kratka proslava v čast Franceta Prešerna.

Najbolj zvestih pohodnikov ni ustavilo niti neprijazno vreme.

Blažev pohod v Bogojini
Športno društvo Bogojina je skupaj s Turističnim
društvom Bogojina po treh letih premora zopet
obudilo Blažev pohod.
Blizu 50 pohodnikov je krenilo na 10 km pot po vasi Bogojina in okoliških vinogradih. Na poti so prečkali tri bregove,
si ogledali Smejev križ, kapelico Sv. Urbana, razgledni stolp,
zeliščni vrt ter Plečnikovo cerkev. Ob koncu so organizatorji
poskrbeli za toplo malico in prijetno druženje.
ŠD Bogojina
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Pohodniki na Blaževem pohodu.
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Pobudnik akcije Društvo za zaščito ţivali Pomurja

AKCIJA STERILIZACIJ IN KASTRACIJ PSOV IN MAČK

20 % popust pri ceni storitve
NA VSEH VETERINARSKIH POSTAJAH V POMURJU

od 1. 2. 2018 do 31. 3. 2018
Zakaj sterilizirati oz. kastrirati?

Sterilizacija in kastracija psa ali mačke pomembni za
zdravje živali

S kastracijo oz. sterilizacijo psov in mačk lahko naredimo največ za njihovo zdravje. S posegoma
izničimo in bistveno zmanjšamo moţnost nastanka določenih tumorjev in drugih bolezni, obenem pa
preprečimo prekomerno razmnoţevanje ţivali, ki vodi v njihovo zavrţenje ali potepuštvo.

ZA VSE ŽIVALI NI DOVOLJ DOMOV – STERILIZIRAJ/KASTRIRAJ!
Če se vaše mačke ne pustijo prijeti, nas pokličite na 070/879-212.
KUPON PO PREDHODNEM NAROČILU LAHKO UVELJAVITE PRI VETERINARSKIH ORGANIZACIJAH:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

VETERINA ŠKARICA, Ulica Ivana Regenta 37, 9000 Murska Sobota (02/521-15-73, 041/343-650, 031/684-018)
VETERINARSKA AMBULANTA TUŠAR, Mlinska 5, 9220 Lendava (031/663-925)
VETERINARSKA POSTAJA LENDAVA d.o.o., Kolodvorska ulica 37, 9220 Lendava (031/343-658)
VETERINARSKA AMBULANTA LJUTOMER d.o.o, Razlagova ulica 7, 9240 Ljutomer (02-584-85-55)
VETERINARIA MURSKA SOBOTA d.o.o., Markišavska ulica 3, 9000 Murska Sobota (02-521-38-57)
ŠANTL VETERINARSKA AMBULANTA d.o.o., Bolehnečici 4/c, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici (051/311-310)
NABERGOJ, VETERINARSKI INŢENIRING MORAVSKE TOPLICE d.o.o., Dolga ulica 30, Moravske Toplice
(02/548-12-30, 041/649-896)
8. VETERINARSKA POSTAJA RADGONA, Partizanska c.44, 9250 Gornja Radgona (02/564-85-90)
Za vedno smo odgovorni za tisto, kar smo udomačili!
(IZVOD ZA DRUŠTVO)

PODATKI O LASTNIKU ŢIVALI (vpišite):

Ime in priimek: _________________________________________________
Naslov: _______________________________________________________
Občina: ___________________________________
Tel.št./e-naslov: ____________________________
Pes (vpiši število pri posameznem spolu): Ţ: ________ M: ____________
Mačka (vpiši število pri posameznem spolu): Ţ: _________ M: __________

(IZVOD ZA VETERINARSKO
POSTAJO)

AKCIJA S/K 2018/I.

POMEMBNO!
Z enim kuponom lahko popust uveljavite za več ţivali.
Pred sterilizacijo oz. kastracijo mora biti vaša žival zdrava in razglistena!
Po zaključku akcije bomo izžrebali 5 nagrajencev, katerim bomo podelili nagrade!
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Ansambel Aktual
So mladi, ambiciozni in poleg tega še šolani
glasbeniki. Konec lanskega leta so predstavili
svojo prvo skladbo in verjamemo, da je pred
njimi zelo uspešna glasbena pot. O ljubezni do
glasbe in njihovih načrtih smo se pogovarjali s
harmonikarjem Gašperjem Maričem.
Kdo sestavlja ansambel Aktual?
Gašper: Ansambel sestavljamo trije energični prijatelji, ki
živimo nedaleč drug od
drugega. Naš kitarist Franc Lukač prihaja iz vsem znanim
Moravskih Toplic, harmonikar Gašper Marič in basist Jure Fartelj pa prihajava iz simpatične vasice Sebeborci, ki se nahaja
le lučaj od Moravskih Toplic. Za nastope v živo pa se nam,
da bi bila naša glasba čim bolj kvalitetno izvedena, pridruži
kot četrti član še en Moravčan, to je Uroš Berden, ki je naš
bobnarski mojster.
Kakšno glasbo igrate?
Gašper: Igramo to, kar nam gre v uho in srce. To je za nas
predvsem narodnozabavna glasba, imamo pa tudi širok nabor zabavne glasbe.
Vaši vidnejši glasbeni uspehi?
Gašper: Za nas je vsak viden uspeh tisti, kjer pustimo za sabo
zadovoljne ljudi. V kolikor pa smo bolj formalni, bi pa v prvi
vrsti omenili uvrstitev med 11 nastopajočih ansamblov, ki
so bili izbrani za predstavitev na 13. Novoletnem festivalu
Dolenjske Toplice 2017. Na tem festivalu smo nastopili kot
prvi ansambel iz Prekmurja. Izpostavili bi tudi naše sodelovanje z Murskim valom na sejmu AGRA v lanskem letu,
kjer smo poskrbeli za glasbeno spremljavo tekmovanja v
plesanju polke, kar je bila posebna in predvsem zelo zabavna
izkušnja. Nikakor pa ne smemo med vidnimi uspehi izpustiti
nastop v silvestrski oddaji s Polko in majolko v leto 2018.

Na vašem prvem festivalskem nastopu ste predstavili
prvo avtorsko skladbo. Kako ste zadovoljni z odzivi nanjo? Lahko v tem letu pričakujemo še kakšno avtorsko
skladbo, mogoče celo album?
Gašper: Res je, 13. Novoletni festival Dolenjske Toplice, ki je
potekal 26. decembra 2017, je bil za naš ansambel prelomen.
Naša prva avtorska skladba Če bi skupaj poletela je za nas
začetek novega poglavja zgodbe o ansamblu Aktual. Odzivi
so takšni kot smo si jih želeli - pozitivni. Ker je pesem spevna
in gre hitro v uho, jo veliko igramo na naših nastopih, kjer je
s strani občinstva vedno znova dobro sprejeta. To je za nas
znak, da to, kar delamo, delamo dobro, zato se ne bomo
ustavili. Nove skladbe se že porajajo in kmalu bodo ugledale
luč sveta v upanju, da bodo sedla v srca ljudi.
Kje vas bomo lahko slišali v pomladanskih mesecih?
Gašper: Marsikje - v Prekmurju in tudi že širšem Pomurju - saj
se meje naših nastopov, na naše veliko veselje, kar hitro širijo.
Vaši letošnji načrti?
Gašper: Uh, toliko jih je, da jih je težko skrčiti le na nekaj
točk. Če pa že, naj omenimo dva prioritetna: najprej si želimo uspešno posneti videospot za našo avtorsko skladbo
Če bi skupaj poletela, drugi cilj pa je udeležba na festivalu
Guštanj 2018 na Koroškem, kjer se bomo predstavili z novim
valčkom, ki naj za enkrat še ostane ovit v skrivnost. Seveda si
želimo tudi čim več nastopati, tako v domači regiji kot izven
nje. Dobrodošla pa so tudi kakšna prijetna presenečenja,
katera nam prihajajo naproti, a se nam še niti sanja ne, da
so že za ovinkom. A ne glede na vse našteto je naš glavni
cilj, ki je nad vsemi, uživanje na poti k uresničevanju naših
sanj, kakor tudi prijetno druženje, predvsem pa uživanje v
pesmi, glasbi in izražanju naše kreativnosti v novih projektih.
Gašper nam je povedal naslednje zanimivosti:
- Vsi člani ansambla smo šolani harmonikarji na klavirski harmoniki: Gašper, Franc, Uroš smo končali 6 letnikov nižje glasbene
šole, Jure pa 8 let višje glasbene šole,
- vsak član ansambla igra vsaj 4 različne inštrumente,
- vsak član v ansamblu je instrumentalist in vokalist, zato izvajamo
ubrano večglasno fantovsko petje,
- vsi člani ansambla prihajamo iz Občine Moravske Toplice,
- starost članov ansambla je med 18-22 let,
- vsi člani ansambla smo pozitivni in vedno za akcijo,
- prvič smo se širši javnosti predstavili z priredbo v obliki videospota polke Ti nisi taka, ki smo jo posneli v Moravskih Toplicah,
- baje, da nismo samo mladi, ampak tudi lepi (Smeh.).
Kontaktni podatki skupine Aktual
Najdete nas lahko na vseh socialnih omrežjih, kot so:
Facebook: Ansambel Aktual
Instagram: ansambel_aktual
Snapchat: ansambelaktual
Youtube kanal: Ansambel Aktual

Pred mladimi glasbeniki je zagotovo uspešna glasbena pot.
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Jože Lipaj vzreja papige prvake
Jože Lipaj iz Martjancev vzreja papige, ki na
tekmovanjih dosegajo prva mesta.
Jože, ki ima doma veliko različnih vrst papig pa tudi drugih živali, kot so golobi in zajci, pravi, da je vzreja papig
zanj hobi. Vendar če pogledamo številne pokale v njegovem domu, lahko rečemo, da je ta izjava skromna, saj je na
primer samo na zadnjem državnem prvenstvu v Medvodah sodeloval z dvema ptičema in z obema dosegel prvo
mesto. Jože in njegova žena za vse živali pri njiju doma
skrbita z ljubeznijo, pravita pa, da za kvalitetnega papagaja
potrebuješ kakovostno hrano, svežo vodo in čisto okolje.
Jože nam je postregel še z zanimivostjo, da obročki pri papigi niso za okras, ampak je to njihova osebna izkaznica, ki
je za vsako vrsto različne debeline, da je ne moreš odstraniti.
Na njej je navedena številka društva, številka rejca, letnica

Jože s papagajema.

izvalitve ter serijska številka. Za konec nam je Jože še povedal, da skoraj vsakega papagaja lahko naučiš govoriti, če le
vztrajaš in imaš voljo.
Janja Adanič Vratarič

Dolenjci prišli preganjat zimo
v Prekmurje
Pust ne pozna meja. Pa tudi prijateljstvo ne. Lepa
potrditev zapisanih dejstev je tudi nenapovedan
obisk gasilskih prijateljev na pustno nedeljo.
Od novembra lani, ko je bila podpisana listina o prijateljstvu med PGD Višnja Gora (občina Ivančna Gorica) in PGD
Tešanovci iz naše občine, je bila več kot dve desetletji trajajoča naveza še formalno potrjena. Višnjanke in Višnjani pa
so našemljeni v pustne like domala vseh vrst domačih živali
– imenovali so se Kmetija ljubezni iz Višnje Gore, z obiskom
presenetili svoje prijatelje iz Tešanovcev.
Dobro razpoloženi so se prehodili po vasi, obiskali domačije
nekaterih ključnih članov društva in se po tradicionalno toplem sprejemu z lepimi spomini vrnili v to uradno najmanjše
slovensko mestece.
Geza Grabar

Pustne maske iz Višnje Gore na obisku v Tešanovcih.

Fašenek v Bogojini
Na pustno soboto je Športno društvo Bogojina
organiziralo 5. pustno povorko po vasi.
Fašenek 2018 se je pričel ob 9.30 pred vaškim domom v Bogojini, kjer so se zbrale številne maske ter se podale na krožno
pot po vasi Bogojina. Na njihovi poti so jih pozdravili številni
domačini ter jim v okrepčilo ponudili pustne dobrote, turisti
pa so se na poti do Plečnikove cerkve radovedno ustavljali
in jih fotografirali. Povorka se je zaključila z rajanjem in pogostitvijo pred vaškim domom, kjer so otroci prejeli majhna
presenečenja, najbolj izvirne maske pa so bile nagrajene.
ŠD Bogojina

Letošnje leto je v Bogojini potekala že 5. pustna povorka (foto: Jernej Zver).
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Predstavitev filma Himalaja 2005
Gospod Lado Klar, ki je med drugim tudi
fotoreporter, dopisnik, snemalec in še kaj, je v
Sebeborcih v mesecu januarju predstavil film o
svojem vzponu s prijatelji na 5500 m visoko goro
Kalapatar.
Seveda ni tako enostavno, saj smo preko filma spoznavali, kako so se morali aklimatizirati in pripraviti na ta vzpon.
Celotni odpravi je uspelo osvojiti ta vrh. Za vzpone, kot je
povedal g. Klar, je potrebna pozitivna trma, toda ko ne gre,
se je potrebno obrniti. V samem filmu smo potem lahko
sledili še potovanju na slonih skozi pragozd, se seznanili z
alpinističnim muzejem v kraju Pokara, kjer ima vidno mesto
tudi Slovenija in naši znani alpinisti.
Majda Andrejek

V sebeborskem vaško-gasilskem domu so si ogledali film Himalaja
2005.

Društvo upokojencev Moravske Toplice
Zbor članov. V četrtek, 1. marca 2018, bo v hotelu Vivat v
Moravskih Toplicah redni zbor članov DU MT, na katerem
bomo pregledali delo v minulem letu, ugotovili dobre poteze društva (izlet v Slovensko Porabje, na primer) in opozorili
na akcije, ki bi jih lahko izvedli bolje. Predvsem dva dogodka
sta zaznamovala delo v letu 2017: proslava 20-letnice društva
meseca maja v Tešanovcih. Imela je izrazito afirmativen značaj – prikazali smo prerez skozi naše delo in poskušali odvrniti od prepričanja tiste, ki so v DU MT videli predvsem
razpuščeno in prepirljivo združbo.
Drugi dogodek je bil sprejem prenovljenega statuta. Lotili
smo se sicer popravkov, pa ga na koncu sprejeli kot novo
besedilo. Razjasniti smo skušali nekatera nejasna razmerja
(nadomeščanje predsednika), predvsem pa smo povečali število članov upravnega odbora. Zadali smo si sprejem

dveh pravilnikov, tistega o finančnem poslovanju smo tudi
sprejeli na novo.
Tretje področje delovanje je bilo uresničevanje programske
zasnove: vrsto nalog smo imenitno izpeljali: ŽPZ Marjetice
so v letu 2017 nastopile 26 krat, vokalno-instrumentalni ansambel Zvonček je v različnih krajih pokrajine nastopil 17
krat, članice sekcije za ročna dela so neutrudno delale in
se trikrat javno predstavile (dvakrat v Tešanovcih, enkrat v
hotelu Ajda), športne ekipe (pikado, šah) so pridno vadile in
nastopale na pokrajinskih srečanjih ekip DU (omenimo 2.
mesto ženske ekipe v pikadu, 2. rezultat Jolanke Janjič med
posameznicami in 3. mesto šahistov v avgustu na Kobilju). Od
jeseni kegljamo z visečo kroglo (rusko kegljanje) v Noršincih.
Članice socialne komisije so skupaj s poverjenicami in
poverjeniki obiskale obolele in ostarele člane ter jubilante
in jim s priložnostnimi darili in toplo
besedo polepšale dni.
Zaradi dogodkov, kot so praznovanje
obletnice, urejanje kegljišča in poplačilo izdatkov iz prejšnjih let, se nam je
zmanjšal ostanek sredstev. Finančno
poročilo bomo podali na zboru in o
njem razpravljali. Prav tako o delovnem
in finančnem načrtu za leto 2018.
Ludvik Sočič,
predsednik DU
Moravske Toplice

Članice sekcije za ročna dela so v decembru postavile na ogled svoje izdelke v hotelu Ajda v M. Toplicah.
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Potopisno predavanje MongolijaSibirija
Gospa Marinka Jerič je v Sebeborcih februarja
predstavila svoje 15-dnevno potovanje po
oddaljenih deželah.
Ljudje živijo skromno, vendar v celoti samooskrbno, različna
živina, koze, krave, konji in druge živali, ki so se prilagodile na
podnebje v tem delu sveta, so glavni vir za njihovo preživetje. Pomembna prometna povezava je znana Transmongolska železnica, ki povezuje Mongolijo s sosednjimi državami.
Ogledali smo si tudi Sibirijo, kamor so prispeli s sibirsko železnico ter bili deležni dolgega čakanja ob prečkanju meje.
Majda Andrejek
Marinka Jerič je potovala po Mongoliji in Sibiriji.

Utrinki iz naše dediščine
V tokratni številki objavljamo fotografijo starega
kmečkega voza, ki nam jo je poslala Vesna
Šemen.
Vabimo vas, da nam na elektronski naslov uredništva (lipnica.casopis@gmail.com) ali na naslov občine pošljete fotografijo starejše stavbe, domačih opravil, starejšo prekmursko
besedo in razlago zanjo … Tako bomo skupaj ohranili dediščino naših prednikov.

Foto utrinek iz občine

Tokrat objavljamo fotografijo Tadeje Mesarič iz Bogojine.

S prvo številko v letošnjem letu uvajamo novo
rubriko »Foto utrinek iz občine«, katere sponzor
je Pizzerrija Perunika iz Moravskih Toplic, ki bo
v vsaki številki občana z objavljeno fotografijo
nagradila z navadno pico.

Vabimo vas, da nam tudi vi pošljete foto utrinek iz vašega
domačega kraja na elektronski naslov uredništva:
lipnica.casopis@gmail.com.
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Prekmurski protestantski tiski
in pisci
Ob minuli 500-letnici reformacije smo v Lipnici
dolžni vsaj omeniti najvrednejše prekmurske
protestantske tiske in njihove prireditelje, če
jih že zaradi stiske s prostorom ne moremo
podrobneje prikazati.
Prvi ohranjeni prekmurski tisk je Mali Katechismus…, ki je
izšel v nemškem mestu Halle leta 1715 in je priredba madžarskega Lutrovega Malega katekizma z naslovom Györi
Katechismus, Halle 1709. Ferenc Temlin je prireditelj tega
dela in torej naš prvi protestantski pisec. Rojen je bil v vasi
Krajna neznano kdaj. Neznano je tudi, kje vse je služboval,
kje umrl in kdaj. Vemo le, da je bil 1714 vpisan na univerzi v Halle, že naslednje leto pa v Wittenbergu. Je začetnik
slovstvenega dela v prekmurščini, izviren pa predvsem
v uvodu v Mali katekizem, kjer poleg svojega širjenja madžarske predloge dvakrat zapiše tudi sintagmo »slovenski
jezik«. Nekoliko popravljen ponatis z izpuščenim Predgovorom iz 1. Izdaje je pripravil Mihael Bakoš pod naslovom
Györszki Kátekizmus … leta 1796. Natisnjen je bil v Šopronu.
Drugi ohranjeni tisk v prekmurščini je knjižica z naslovom Abecedarium szlowenszko… , 1725. Žal je avtor
neznan, neznan je tudi kraj natisa, poznavalci pa pravijo, da je protestantska. To tudi zaradi tega, ker je nje delni
ponatis pripravil in izdal že omenjeni protestantski pastor Mihael Bakoš pod naslovom Szlovenszki abecedár
za drouvno deczo vö stámpani. V Posoni 1786. Vsebuje nekaj molitev, deset božjih zapovedi in tri psalme.
Prvi pisec za Temlinom je Mihael Sever, rojen neznano kdaj
na Vaneči. Bil je učitelj in kantor v Nemescsóju, kjer je leta
1750 tudi umrl. Je tvorec naše tretje ohranjene knjige, to je
Réd zvelicsánsztva, ki je izšla v Halle 1747. Prinaša nekatere verske resnice, molitve, pesmi in nekaj psalmov. Zanimiv
je kratek, a izredno ljubezniv uvod, naslovljen na avtorjeve
rojake – imenuje jih Slovence. Sever svoje evangeličanske
vernike najprej lepo pozdravi, kliče nanje božji blagoslov z
željo po svetem življenju, ne prevelikem trpljenju in srečni smrti. S knjigo je vplival tudi na dela Števana Küzmiča.
Prav Števan Küzmič pa je najpomembnejši protestantski
pisec. Rodil se je v Strukovcih leta 1723. Šolal se je pri Sv.
Benediktu v Kančevcih, v Radgoni (danes Bad Radkersburg),
na evangeličanskih šolah v Šopronu in Györu ter na koncu na liceju v Bratislavi. Po končanem študiju je 1751 prišel
v Nemescsó in tu nasledil Mihaela Severja na učiteljskem
mestu. Štiri leta zatem se je preselil v Šurd v Šomodski županiji, kjer je do smrti 1779. leta opravljal službo pastorja.
V enajst krajev te županije so bili nekaj desetletij pred tem
namreč preseljene prekmurske družine, ki so si želele imeti za svojega evangeličanskega duhovnika ravno njega.
Prva vrednejša ohranjena Küzmičeva knjiga je Vöre
krsztsánszke krátki návuk, tiskana v Halle 1754. Delo
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Nouvi zákon.

sestavljajo odlomki iz svetega pisma, iz katekizma ter pesmi oz. psalmi. Najpomembnejši pa je Predgovor. V njem
govori o namenu in značaju svojega pisanja, omenja prekmurska evangeličanska pisca pred sabo, razmišlja o verskem življenju svojih rojakov in razloži porazdelitev snovi v
knjigi. V živahnem jeziku v Predgovoru prekaša oba predhodnika in že napoveduje izredno jezikovno stvaritev v
naslednjem svojem delu, v knjigi Nouvi zákon – prevodu
Nove zaveze Svetega pisma, izšla leta 1771, tudi v Halle.
Nouvi zákon je našim evangeličanom služil približno dve stoletji v cerkvi, šoli in po domovih. Močno je vplival na razvoj
nadaljnjega slovstvenega dela v narečju, tako protestantskega kot katoliškega. In vse do današnjega dne pomeni najboljšo knjižno stvaritev pisateljev z levega brega reke Mure v
vsebinskem, (takratnem) jezikovnem in strokovnem pogledu.
Kulturni in narodnostni pomen v njem ima Predgovor, katerega avtor naj bi bil Jožef Torkoš (1710-1791), najmanj soavtor
pa je bil Küzmič. V Predgovoru je namreč poleg Slovanov in
njihovih prevodov svetega pisma govora še o sorodstvu med
Slovenci na Ogrskem ter tistimi v Avstriji (vsemi drugimi). Knjiga je doživela še štiri ponatise (Požun 1817, Köszeg 1848,
Dunaj 1883 in Beograd 1928). Pa še faksimile v letu 1999.
(2. del v 156. štev. Lipnice)
Jože Vugrinec
Opravičilo in popravek
V 154. številki Lipnice sem napačno napisala naslov prispevka
Jožeta Vugrinca, za kar se avtorju in bralcem opravičujem in na
tem mestu navajam naslov, kot ga je napisal avtor prispevka
Jože Vugrinec:
REFORMACIJSKO GIBANJE NA SLOVENSKEM VZHODU
Ob 500-letnici reformacije
Janja Adanič Vratarič, odgovorna urednica

Kulturne drobtinice / Iz šol in vrtcev

Materi v spomin
Mati, je kje lepša beseda?
Mati, ti si nas rodila, nas dojila,
vzgojila in moliti naučila.
Brala si nam knjige,
delala na polju,
delala na vrtu,
ljubila si rože,
ki so ti zmeraj cvetele.
Vsak teden kruh si nam spekla,
in ko vzela si ga iz peči,
si ga obrisala in kot otroka ga pokrižala.
Kako prijetno je dišalo po hiši
po pečenem kruhu, potici in gibici.
Še sosedov Franček je dobil kak kos.
V kapelo Marije Pomočnice si zvonit hodila
in za svoje otroke kleče pri oltarju molila.
Ob delu in skrbi za otroke, ki so odhajali v svet,
si kakšno solzo potočila.
Kot žitni klas si počasi dozorela,
po kratki bolezni si se od nas poslovila.
Tvoje zadnje besede
moje ime sem zaslišal,
še zadnji stisk roke
in si tiho zaspala.
Zapustila si polja,
svojo domačijo, rože in svoje najdražje,
ki smo se zbrali za zadnje slovo.
Bila si dobra žena, mati,
bila si dar z neba.

Galerija Murska Sobota
Dogodka v mesecu marcu in aprilu
8. 3.–18. 4. 2018
MONUMENT - Drago Tršar.
Risbe na japonskem papirju
Odprtje bo v četrtek, 8. 3. 2018, ob 18. uri.
Javno strokovno vodstvo po razstavi MONUMENT Drago Tršar. Risbe na japonskem papirju .
V četrtek, 15. 03. 2018, ob 10. in 17. uri.
Vodil bo kustos razstave, dr. Robert Inhof.

Sem poet postal
8. februar – kulturni praznik. Dan, ko se
spomnimo, kako pomembna je kultura, kako
pomembno je ustvarjanje in ohranjanje jezika,
običajev in navad za ohranjanje narodne
identitete.
Na Osnovni šoli Fokovci veliko skrb posvečamo različnim
kulturnim dejavnostim in smo pri tem tudi uspešni, kar
dokazujejo mnoga priznanja in tudi aktivnosti na različnih
kulturnih dogodkih. Tudi ob letošnjem prazniku smo se
spomnili našega velikega pesnika in drugih ustvarjalcev s
spominsko uro in ustvarjanjem. Učenci nižjih razredov so
spoznavali velikega pesnika in brali njegove pesmi, učenci
višjih razredov pa so po uvodnem delu dobili navodila za
ustvarjanje pesmi po receptu. Vsak učenec je tako ustvaril
svojo pesem – nekateri so to naredili prvič, nekateri pa so se
že večkrat poskusili v tem. Pesmi so nato nalepili na plakat
in jih razstavili. Ob koncu ure pa so izvedli še kviz Milijonar s
Francetom Prešernom.
Suzana Deutsch

Sedaj ti rože sadim,
jih v vazo prinašam
in kakšno lučko prižgem.
V zahvalo za tvojo ljubezen
je to vse, kar lahko storim.
Večni poplačaj ji
za njeno skrb,
za njeno dobroto
in njeno ljubezen.
Vsem materam želim vse najboljše ob
materinskem dnevu.
Martin Horvat
Otroci so ustvarjali svoje pesmi.
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Ustvarjanje pustnih kostumov
in mask
Učenci od 1. do 4. razreda so pred pustom imeli
tehniški dan, ki je bil namenjen ustvarjanju
pustnih kostumov in mask.

Učenci so se ob ustvarjanju mask naučili še marsičesa drugega.

Na delavnice so bili povabljeni tudi starši, ki so se žal odzvali
v manjšem številu, vendar so tisti, ki so si vzeli čas, doživeli delček vsakodnevnega življenja in utripa šole. Otroci so
ustvarjali maske iz različnih materialov, pripravljali pustno
dekoracijo in se ob tem učili ravnanja z različnim orodjem,
spoznavali različne materiale in razvijali domišljijo. Starši so
jim pri tem bili v pomoč in ob spodbudah učiteljic so nastali
zanimivi izdelki. Nekatere so razstavili v avli šole, nekatere pa

so vzeli domov in so jih uporabili na pustovanju. Tako neformalno druženje s starši spodbuja medsebojno komunikacijo
in krepi pozitivne odnose med šolo in domom. To pa je zelo
pomembno za uspešno delo vseh nas.
Hvala staršem, ki so se odzvali vabilu, za ostale pa naj velja
spodbuda za kakšno prihodnjo skupno akcijo.

OŠ Fokovci priznanje ob
evropskem dnevu jezikov

»Prosim te, da preneseš moje čestitke Moniki Dobrijevič, ki je v
sodelovanju z Društvom gluhih in naglušnih M. Sobota izvajala
delavnice na temo Jezik tišine-znakovni jezik in prejela priznanje
ob Evropskem dnevu jezikov 2017 v Sloveniji.
Moje čestitke in vso priznanje velja seveda vsem ostalim, tako
učiteljem in učencem ter vodstvu šole, ki so kakorkoli prispevali
k temu uspehu.
Še enkrat ste dokazali, da si zaslužite, da nadaljujete s svojim
delom. Kot tolikokrat doslej, ste spet stopili med najboljše in zelo
izvirne. To pa ni kar tako. Še enkrat čestitam in želim še mnogo
uspešnega dela ter zadovoljstva.
Dušan Grof, podžupan občine M. Toplice«

Osnovna šola Fokovci in učiteljica Monika
Dobrijevič je ob Evropskem dnevu jezikov, ki je
bil 26. septembra 2017, s strani Pedagoškega
foruma za učitelje prejela priznanje za
inovativne pristope pri poučevanju jezikov.
Pedagoški forum za učitelje ob evropskem dnevu jezikov je
potekal od 4. 9. do 4. 11. 2017. Tematski poudarek foruma je
bil na inovativnih pristopih pri poučevanju jezikov.
Izmed 22 prispevkov je bila OŠ Fokovci (edina iz Prekmurja) izbrana med 10 najboljših s prispevkom JEZIK TIŠINE –
ZNAKOVNI JEZIK. Ob evropskem dnevu jezikov smo namreč
na šoli gostili člane Društva gluhih in naglušnih iz Murske
Sobote in izvedli delavnico.
Ob tej priložnosti je tudi podžupan občine Moravske Toplice, g. Dušan Grof, poslal na šolo čestitko, ki jo prilagam
v celoti.

Na vse strani neba
V Vrtcu Moravske Toplice sta nas obiskali avtorici
knjige, Na vse strani neba – poezija za otroke,
Sonja in Monika.

Otroci so z velikim zanimanjem poslušali gostjo (foto: Bojana Benkovič
in Klaudija Gobor).
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Suzana Deutsch, ravnateljica OŠ Fokovci

Zahvaljujem se gospodu podžupanu za čestitko, učiteljici in
vsem sodelujočim ob izvedbi projekta pa tudi sama iskreno
čestitam in želim še veliko takšnih uspehov!
Vse prispevke v forumu ob evropskem dnevu jezikov iz
leta 2017 si lahko ogledate na http://www.zrss.si/evropski-dan-jezikov/?lnk=izkusnje2017 .
Suzana Deutsch

Zvedave otroške oči so strmele v nasmejana obraza z veliko radovednostjo, kaj se skriva v torbah. Monika, likovna
pedagoginja na OŠ Puconci, je iz torbe izvlekla bel plašč,
ves popacan od barv, vzgojiteljica Sonja iz Vrtca Puconci,
pa je iz torbe vzela veliko popisanih papirjev. Videli smo
popisano hrbtno stran koledarja in popisan razrezan papir.
To so bili začetki njenega pisanja poezije za otroke. V času,
ko nam je Sonja predstavljala knjigo, je Monika v garderobi ustvarjala. Na eni izmed sten je v času njenega obiska
nastala čudovita ilustracija – prav taka, kot je v knjigi.
Hvala avtoricama, Sonji in Moniki, za druženje z nami in lepo
ilustracijo, ki krasi steno v garderobi. Hvala za zloženko z
utrinki o knjigi, ki so jo otroci odnesli domov kot spomin na
prijetno, veselo, zlasti pa nepozabno druženje.
Bojana Benkovič

Iz šol in vrtcev

VPIS OTROK NOVINCEV
ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019
- redni vpis
Spoštovani starši,
obveščamo vas, da bo redni vpis otrok novincev za šolsko leto 2018/2019 potekal:
 v torek, 13. marca 2018, od 12.00 do 16.00 ure;
 v sredo, 14. marca 2018, od 7.30 do 12.00 ure;
 v četrtek, 15. marca 2018, od 7.30 do 12.00 ure.
Da bi imel vaš otrok več možnosti za prosto mesto v želeni enoti, vas vabimo, da ga vpišete v času rednega vpisa.

Vpis opravite v pisarni svetovalne delavke, na upravi Vrtcev občine Moravske Toplice, Dolga ulica 29 A. Vlogo
za vpis najdete na spletni strani vrtca www.mojvrtec.com, pod rubriko VPIS OTROKA, ali jo dobite pri
svetovalni delavki.
Za več informacij lahko pokličete na
tel. št. 041 304 866 (Monika).

Monika Šlichthuber Jerebic, svetovalna delavka

Vrtec Prosenjakovci dobil darilo,
madžarski kotiček

A pártosfalvi óvoda kapta meg az
első csomagot

V okviru projekta »Razvoj dvojezičnih vrtcev«
je del obogatitve tudi madžarski kotiček, ki je
darilo madžarske vlade.

A Muravidéki kétnyelvű óvodák fejlesztése
projekt keretében a Magyar sarok kialakításához
segít hozzá a Muravidéken is a magyar kormány.

Kotiček je v obliki prekrasne čarobne skrinje, ki je napolnjena z slikanicami, CD-ji, DVD-ji, ter stojala z lutkami. Vsebina
kotička bo v pomoč
vzgojiteljicam pri delu
z otroki, učenju madžarskega jezika, spodbujanju ustvarjalnosti,
glasbenih dejavnosti,
plesnih dejavnosti ter
igrah z lutkami.

Az első oktatócsomagot január 31-én adta át Horváth Ferenc, az
MMÖNK Tanácsának elnöke Varga Edit alelnökkel, aki az óvodafejlesztő program vezetője is egyben.
A csomag egy szép tulipános láda, melyben meséskönyvek, CD-k, DVD-k vannak,
valamint még bábtartó állvány bábokkal
a gyerekek részére. A gyerekek nagyon
örültek az ajándéknak. Mindenki a ládából a neki legvonzóbb könyvet vette és
lapozta örömmel, majd az asztalhoz ülve
a bábukkal is ismerkedtek.
Edit Varga,
A magyar sarok ládája és a bábtartó a csopodpredsednica
portban kapott helyet, ahol a gyerekek
Sveta Pomurske
és óvónők legnagyobb hasznát vehetik a
madžarske samoupranapi foglalkozásoknál.
vne narodne
Varga Edit,
Otroci in vzgojiteljice so se razveselili darila. / A gyerekek és az
skupnosti
az MMÖNK Tanácsának alelnöke
óvónők megörültek az ajándéknak.
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Iz šol in vrtcev

Otroci iz naših vrtcev na zimovanju

Gremo, juhej … Marsikateri od otrok je težko
pričakal dan, ko se je z avtobusom, polnim
prijateljev, odpeljal proti Pohorju.
Najbolj so se seveda veselili snega, saj ga januarja pri nas še
ni bilo. Vse štiri dni so dodobra izkoristili, saj so se prav vsako
dopoldne odpravili na sankališče. Popoldne in zvečer so
sledile različne aktivnosti: od nočnega pohoda z lučkami in
iskanja škratov, do gradnje hišk za škrate, večerne zabave ter
dokazovanja znanja v kvizu. Na koncu so bili vsi zmagovalci.
Prav vsi otroci so namreč prejeli priznanje, ki so si ga prislužili
za vse dosežke ter pogum in izkazano samostojnost na
zimovanju.

Veselje na snegu.

Spremljevalke otrok na zimovanju

Jaz pa znam …

Én pedig tudok …

Obiskali so nas učenci in učiteljici iz Osnovne šole
IV Murska Sobota. Naše druženje smo začeli tako,
da smo se vsi predstavili, nato pa smo se pogovarjali o naših hobijih in občutkih.

A IV. Sz. Muraszombati Általános Iskola tanulói és
tanárnői voltak nálunk látogatóba. Találkozásunkat bemutatkozásunkkal kezdtük, majd beszélgettünk a hobbijainkról és a benyomásainkról.

Učenci so nam pokazali, kaj delajo v šoli. Eden izmed njih slika slavne pevke. Prinesel je slike, ki jih je razstavil po učilnici.
Na njih smo takoj prepoznali Ariano Grande, Dua Lipa, Bebe
Rexho in ostale. Ta učenec trenira košarko, zato je narisal tudi
svoje moštvo in trenerja. Spet drugi nam je pokazal svojo
maketo mesta v zimski podobi. Tretji je pokazal mozaike, ki
jih izdeluje iz trgank. Na eni sliki je bil tudi tovornjak njegovega očeta. Med učenci je bila tudi deklica na invalidskem
vozičku. Ta nam je pokazala, kako izvaja gibalne vaje. Tisti
fant, ki slika, je spraševal zahtevna vprašanja o vesolju. Okrog
te teme se je med nami razvil dolg pogovor. Na koncu nam
je en fant zapel svojo najljubšo pesem ter nas tudi povabil,
da smo zapeli skupaj z njim. Nato smo učiteljicam in učencem razdelili darila v obliki čebelnjaka.
Naša želja je, da bi
tudi mi obiskali njihovo šolo. Veselilo bi nas
ponovno druženje z
njimi.
Spoznali smo, da se
ljudje med seboj v
marsičem razlikujemo, smo si pa tudi v
marsičem podobni.
Razlike med nami nas
bogatijo, če se le znamo spoštovati.

A tanulók megmutatták nekünk, mit csinálnak az iskolában –
az egyik híres énekeseket fest, el is hozta a festményeit, amelyeket kiállítottuk az osztályteremben. Rajtuk rögtön felismertük Ariana Grande-t, Dua Lipa-t, Bebe Rexha-t és másokat.
Mivel ez a tanuló kosárlabdázik is, ezért lerajzolta csapatát és
két edzőjét. A második tanuló elhozta megmutatni a téli város modelljét. A harmadik tanuló pedig megmutatta, milyen
mozaikokat készít papírgalacsinokból. Az egyik mozaikon az
apja teherautója volt ábrázolva. A tanulók között volt egy lány
kerekesszéken, aki megmutatta nekünk, hogyan gyakorolja a
mozgásgyakorlatait. A fiú, aki festett, a világegyetem nehéz
kérdésein elmélkedett, amiből hosszú beszélgetés kerekedett.
Végül az egyik fiú elénekelte kedvenc dalát, valamint minket is
éneklésre buzdított. Ezután megajándékoztuk a vendégeinket
méhkaptárral, ami iskolánk
védjele is.
A jövőben szeretnénk mi
is ellátogatni iskolájukra,
hogy újra találkozhassunk
velük.
Rájöttünk, hogy az emberek sok mindenben
különböznek egymástól,
de annak ellenére ugyanazok. A különbségek gazdagítanak bennünket, de
csak akkor, ha meg tudjuk
tisztelni egymást.

Napisala učenca
Tadej Karas in Kevin
Körmendi
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Skupinska fotografija z našimi gosti./Közös kép vendégeinkkel.

Leírták: Karas Tadej és
Körmendi Kevin, tanulók

Šport

Jure Škedelj osvojil deveto mesto
na Univerzijadi
Jure Škedelj prihaja iz Martjancev in obiskuje
4. letnik Medicinske fakultete v Ljubljani. Med
drugim je za Lipnico povedal, kaj ga je navdušilo
za dvigovanje uteži.
Kako to, da ste se odločili za dvigovanje uteži, ki ni ravno vsakdanji šport?
Jure: Že v srednji šoli so me začele zanimati uteži in načini
treninga, povezani z le-temi. V istem obdobju sem na
spletnem portalu Youtube začel spremljati posameznike, ki
so objavljani posnetke s področja treniranja in dvigovanja
uteži. Olimpijsko dviganje uteži je le nekakšno logično
nadaljevanje te poti, saj je najbolj priznana oziroma
uveljavljena tekma moči. Slednje potrjuje dejstvo, da je
za zdaj edini šport na Olimpijskih igrah, pri katerem se
uporabljajo uteži.

asistenčne vaje po treningu. Največji delež časa posvetimo
obema disciplinama, se pravi potegu in sunku. Poslužujemo se raznih različic obeh dvigov, ki pripomorejo k boljši
tehniki izvedbe. Zraven pa sodijo še vaje za moč, kot so
počepi, vlečenja od tal, razni potiski nad glavo. Treningi in
vsa priprava na treninge ter regeneracija po treningih zavzemajo dobršen del večine dvigalcev, s katerimi se srečujem
na treningih.
Kakšne načrte imate na tem področju za naprej?
Jure: Kratkoročni načrti oziroma cilji za leto 2018 so zavzeti
čim višje mesto na članskem državnem prvenstvu Slovenije
in zmagati na študentskem državnem prvenstvu. Dolgoročnih ciljev nimam, vendar nikakor ne razmišljam o tem, da
bi nehal premetavati uteži ali se umaknil s tekmovalnega
prizorišča.
Janja Adanič Vratarič

Kaj je bilo potrebno za uvrstitev na Univerzijado in katero mesto ste zasedli?
Jure: Za uvrstitev na Univerzijado sem bil izbran po nastopu na članskem državnem prvenstvu leta 2017. Pogoj za
nastop je bil tudi status študenta in tako sem bil izbran jaz,
saj sem med vsemi študenti dosegel največ točk. Nastopil
sem v kategoriji do 94 kilogramov. V B skupini sem med 12
tekmovalci zasedel 9. mesto.
Kako pa potekajo vaši treningi? Vam vzamejo veliko
prostega časa?
Jure: Treniram vsak dan, razen ob sobotah. Ker treniram
v Ljubljani, sem velikokrat primoran odriniti od doma nekaj ur prej, da ujamem termin za trening. Treningi trajajo v
povprečju dve uri in pol, kar obsega ogrevanje, trening in

Jure ni le uspešen študent, ampak tudi športnik..

Mednarodni nogometni turnir
Nogometna šola NK Čarda je organizirala
mednarodni nogometni turnir, ki je potekal 27
in 28. januarja v telovadnici Ekonomske šole
Murska Sobota.
V dveh dneh se je turnirja udeležilo čez 500 mladih nogometašev iz Slovenije in Hrvaške. V soboto so tekmovale selekcije U-7 in U-11, v nedeljo pa selekcije U-9 in U-13. Sama
organizacija je potekala brezhibno, saj je bilo potrebno pod
streho spraviti tekmovanje 24 ekip v soboto in 24 ekip v
nedeljo. Takšen turnir je zelo velik organizacijski zalogaj za
strokovni štab NŠ NK Čarda, saj se je z leti turnir prelevil v
enega najmočnejših zimskih turnirjev v SV Sloveniji.
Andrej Pučko
NŠ NK ČARDA

Na turnirju je tekmovalo 48 ekip.
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TIC-ova stran

UTRINKI: Sejem Natour AlpeAdria 2018
TIC Moravske Toplice je tudi letos predstavil turistično ponudbo destinacije Moravske Toplice na 29. sejmu turizma
Natour Alpe-Adria, ki je potekal med 31. 1. in 3. 2. 2018 na
Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Na razstavnem prostoru Pomurja so se poleg TIC Moravske Toplice predstavili TA Klas Murska Sobota, Lovenjakov dvor, Doživljajski
park Vulkanija in Turistična zveza Lendava vabi.
V okviru TIC Moravske Toplice so se v živo skozi degustacije oziroma nagradne igre predstavili še ponudniki iz destinacije: Turistična kmetija-Vinska klet Puhan iz Bogojine, Panonska
vas iz Tešanovec in Čokoladnica Passero iz Tešanovec.
Na sejmu so bili prisotni tudi prijatelji iz pobratenega mesta
Biograd na Moru. Na tiskovni konferenci, ki so jo pripravili
drugi dan sejma, so predstavljali nekatere zanimive projekte za razvoj turizma v svojem kraju, Slovenski vikend, ki bo
potekal od 27.04. do 01. 05. 2017 v kraju Biograd na Moru

Prehodno obdobje za vpis v
Register nastanitvenih obratov
se izteka
AJPES je s 1. 12. 2017 vzpostavil Register
nastanitvenih obratov (RNO). Pogoj za poročanje
podatkov o gostih in prenočitvah v spletno
aplikacijo eTurizem oziroma spletni servis je
predhodni vpis nastanitvenega obrata v RNO.

in njegovi okolici. Na istoimenski tiskovno konferenco pa so
bili povabljeni župani prijateljski občin iz Slovenije, Radlje ob
Dravi, Slovenske Konjice, Žalec in pa seveda tudi Moravske
Toplice. Tiskovno konferenco sta poživila člana skupine Čuki
in pa vokalni kvintet Aeternum.
Pomembno: Zavezanci boste morali obstoječe nastanitvene obrate vpisati v RNO v treh mesecih po vzpostavitvi
registra, torej najkasneje do 28. 2. 2018. V register boste nastanitvene obrate vpisali praviloma prek spletne aplikacije
na portalu AJPES ali osebno na katerikoli izpostavi AJPES.
Več preberite na https://www.ajpes.si/Statistike/Porocanje_o_gostih_in_prenocitvah/Splosno in https://www.
ajpes.si/Registri/Drugi_registri/Register_nastanitvenih_
obratov/Splosno
Rok za vpis poteče 28. 2. 2018.

Zlati kamen 2018 - predstavitev
na Bazarju lokalnih dobrot
TIC Moravske Toplice se je z Občino Moravske Toplice udeležil prireditve Zlati kamen oziroma 12. Dnevi občin (13. 2.
2018) in v okviru Bazarja lokalnih dobrot predstavil turistično ponudbo destinacije Moravske Toplice. Za degustacijo
mesnin, bogatih z omega 3 maščobnimi kislinami (salame
mangalice), je poskrbela Vinogradniška kmetija Jani Erniša
iz Suhega Vrha, katere gospodar je goste popeljal skozi zanimive, večini udeležencev še neznane, okuse.
Jani Erniša predstavil mesnine, bogate z omega 3 maščobnimi kislinami.

Vabilo k sodelovanju –
bolšji sejem
Imate doma predmete, starine, pa ne veste kam z njimi? Bi
se jih radi mogoče znebili, tako da bi jih prodali na bolšjem
sejmu? Do 31. 03. 2018 nam prosim sporočite vašo priprav40 | Lipnica 155

ljenost sodelovanja na bolšjem sejmu na: 02 538 15 20 ali
na e-naslov info@moravske-toplice.com.
Lahko pa se tudi oglasite v TIC Moravske Toplice in nam
osebno predstavite svojo ponudbo izdelkov, predmetov, ki
bi jih želeli prodati.
Veselimo se našega sodelovanja.

TIC-ova stran

UTRINEK: Delavnica Novosti pri
poročanju v turizmu
Za izvajalce nastanitvene dejavnosti iz Občine Moravske Toplice (in tudi širše) je TIC Moravske Toplice v kongresni dvorani Hotela Livada v M. Toplicah organiziral delavnico Nov sistem prijavljanja gostov na Ajpes, na kateri so predstavniki
Ajpesa in drugi predstavili ter praktično prikazali zakonske
spremembe na področju poročanja za sobodajalce, ki so se
zakonsko pričele izvajati s 1. 3. 2018.

Pustno rajanje na prostem
V središču Moravskih Toplic je TIC Moravske Toplice priredil
veselo pustno zabavo na prostem, v okviru katere so si zbrane maske ogledale gledališko predstavo Čarobna Vililandija v
izvedbi Miškinega gledališča, ki je izvedlo tudi plesno pustno
animacijo.
Med plesom mask je komisija ocenjevala in nagradila najizvirnejše in najzabavnejše pustne maske.
Vse najmlajše je TIC Moravske Toplice brezplačno pogostil s
krofi in čajem ter s pomočjo sponzorjev s praktičnimi nagradami razveselil ogromno individualnih in drugih zanimivih mask.
Nagrajene skupinske maske:
Pohorski palčki (Zavod Vrtci Občine Moravske Toplice)
Kokošja družina (Družina Gregorec iz Bogojine)
Vikingi (KTD Male rijtar Tešanovci)
Dihurji (družina iz Moravskih Toplic)
Črno-beli klovni (družina Puhan-Kocet iz Kobilja)
Peter pan (družini iz okolice M. Toplic)
Za kulinarično popestritev so poskrbeli člani različnih društev iz občine M. Toplice (DKŠT Žlaki Sebeborci, VSD Filovci,
Medičarstvo Jožica Celec, Ratkovci, MD Tešanovci, TD Filovci).

Oddelek otrok 5-6 let Vrtca M. Toplice so bili skupinska maska Pohorski
palčki – najlepša, najizvirnejša in najštevilčnejša skupinska maska.

Člani KTD Male rijtar iz Tešanovec so bili Vikingi.

Družina Gregorec iz Bogojine je bila kokošja družina.

Generalni sponzor prireditve je OBČINA MORAVSKE TOPLICE, ki
je prispevala denarne nagrade.
OSTALI SPONZORJI: TERME 3000 (M. Toplice), MERCATOR d. d. (P.E. M.
Toplice), PARADAJZ d.o.o. (Renkovci), GOSTIŠČE ALEKSANDER (M. Toplice), MOTEL ČARDA (Nemčavci), OCEAN ORCHIDS d.o.o. (Dobrovnik),
TUR. KMETIJA PUHAN (Bogojina), BIROPRODAJA (M. Sobota), TERME
VIVAT (M. Toplice), GOSTILNA KUHAR (M. Toplice), PIZERIJA PERUNIKA

(M. Toplice), FIGARO, Sonja Kološa (Andrejci), MAXIMUS (M. Sobota),
OKREPČEVALNICA Marjana (M. Sobota), POMURSKE MLEKARNE (M. Sobota), KMETIJA KÜČAN (Tešanovci), KMETIJA VITEZ (Tešanovci), SVEŽE
POMURSKE VTRNINE (M. Sobota), OKREPČEVALNICA VRČEK (M. Toplice),
GOSTIŠČE OAZA (Mlajtinci), ČOKOLADNICA PASSERO (Tešanovci), TRGOVINA PUELA (M. Toplice), VULKANIJA (Grad), DAJČ PRODUKTI (Sotina),
ČOKOLADNICA TARA (M. Toplice), VINARIUM, Franc Puhan (Bogojina).
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Po poteh odličnosti

»Nikoli nisem razmišljal
o ničemer drugem«
Tomaž Oček iz Ivanec se je po 12 letih dela
v frizerskih salonih odločil, da bo šel na
samostojno pot in je odprl frizerski studio na
domačiji, kar je bila glede na današnje dobro
ime njegovega Frizerskega studia 9 zelo dobra
poteza.
Tomaž se ob odprtju salona na vasi, potem ko je delal v zelo
uspešnem salonu v mestu, ni bal tveganja, saj pravi, da ja
za način, kako je želel priti do ljudi, popolnoma vseeno, če
dela na vasi ali v mestu.
Njegovo ime za salon – Frizerski studio 9 – ima prav posebno ozadje, saj si je Tomaž želel »neko številko, malo
drugačnosti. Devet mi predstavlja najmočnejšo številko,
eno karizmo, močno stvar. In na njej sem tudi lahko naredil
frizuro. Številke, črke nas znajo presenetiti …«
Prvo leto samostojne poti se je oglaševal z letaki in oglasi
na avtobusu, sedaj pa je njegova edina reklama dober glas
o njegovih kvalitetnih storitvah, ki jih ni malo. Poleg frizur
se njegov salon namreč ukvarja tudi z zdravljenjem las in
lasišča na osnovi kisika in so trenutno do Maribora edini, ki
ponujajo to storitev. Ob tem ponujajo še analizo las in lasišča
z mikrokamero.
Tomaž, ki je končal frizerko šolo v Mariboru, svoje znanje
stalno dopolnjuje in se izobražuje. Tako vsako leto obišče
Anglijo, Italijo, Hrvaško, udeleži pa se tudi izobraževanj v
domovini.
Ko ga vprašamo, kaj ga je navdušilo za ta poklic, takoj odgovori: »Nikoli nisem razmišljal o ničemer drugem. Spomnim se,
da sem že kot majhen deček česal očeta. Sem perfekcionist
in zdi se mi, da se perfekcionisti že v mladosti usmerimo na
neko pot. In tisto delamo z veseljem, z vnemo.«
Ob tem Tomaž pove, da je pri njegovem delu zelo pomemben odnos in razumevanje stranke: »Stranka te zahteva
celega – od svetovanja do konca. Moraš jo začutiti, kaj si želi. Z

Tomažu samostojna pot pomeni svobodo.
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mimiko, govorom, njenimi navadami, občutki. Moraš narediti,
da se počuti kar se da najbolj samozavestno, lepo, urejeno.«
Kaj pa naše občanke in modni trendi? Frizer iz Ivanec odgovori, da je dandanes »velika poplava informacij z vseh strani.
Vsak se mora osredotočiti nase, kaj si sam želi. Moda je zelo
obširna zadeva. So ene modne smernice, vendar jih je težko
spremljati, ker se danes spreminjajo v letnih časih. Imamo
različne potrebe in te potrebe je potrebno zadovoljiti. Zato
je težko govoriti o modi, saj vsak vidi modo na svoj način.«
Kot dober podjetnik se konkurence ne boji. Pravi, da je dobrodošla, in da če on ni dosegljiv, pošlje svojo stranko tudi
k drugemu frizerju. Sicer pa glede kriz v podjetništvu pravi,
da jih doživljamo mi sami. »Da se preživeti z zelo malo in
da se zapraviti zelo dosti. Težave so vedno, vendar pa se jih
skupaj da rešiti.« Pove tudi, da je pri njegovem delu zelo pomembna sama ekipa (v studiu trenutno delajo trije): »Sama
ekipa je zelo pomembna. Že zaradi motivacije, ko nekdo ni
razpoložen, da ga potegne više.«
Zanj je samostojna pot v njegovem poklicu pomenila
svobodo – možnost ustvarjati, kreirati. In to predlaga tudi
vsem, ki čutijo, da so poslani, nadarjeni za določeno stvar.
»Estetiki, umetniki so najbolj uspešni, ko so svobodni. In če
imaš samostojno pot, si dosti bolj svoboden. Če lahko vložiš
več svojega, je to zate boljše. Čutiš poklicanost, da si zmožen
nekaj več, kot le slediti.«
Janja Adanič Vratarič

Njegov življenjski moto: Tisto, kar nočeš, da kdo ne naredi tebi, ne delaj
drugim.

Nagradna križanka

NAGRADNA KRIŽANKA: Frizerski studio 9, Tomaž Oček
Frizerski studio 9, Tomaž Oček s. p., tri, ki boste pravilno rešili križanko,
nagrajuje s kisikovo terapijo za vaše lase in lasišče.
Vljudno naprošamo, da nam na dopisnici pošljete GESLO križanke, vaše IME in
PRIIMEK ter NASLOV do 13. aprila 2018 na naslov: Občina Moravske Toplice,
Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, s pripisom Nagradna križanka 154.
Prijetno reševanje vam želimo!

PRAVILNO GESLO NAGRADNE KRIŽANKE 154. ŠTEVILKE GLASILA LIPNICA: PODKEV
Med prispelimi pravilnimi rešitvami smo izžrebali naslednje nagrajence, ki prejmejo uslugo v vrednosti 30 € v Kovaštvu
in ključavničarstvu Cigüt Miran: Brigita Kocet, Prosenjakovci 60a, 9207 Prosenjakovci; Vladimir Kodila, Andrejci 14a, 9221
Martjanci; Vladimir Üllen, Martjanci 70, 9221 Martjanci.
Vsem nagrajencem iskreno čestitamo! Nagrade z osebnim dokumentom prevzamete v Kovaštvu in ključavničarstvu Cigüt Miran.
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KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI MORAVSKE TOPLICE
Pripravlja TIC Moravske Toplice, www.moravske-toplice.com

marec 2018
PRIREDITEV

DATUM IN KRAJ

OPIS PRIREDITVE

15. Pohod po Sladki poti

11. 3. 2018, 10.00,
start pred Vaško-gasilskim domom Ratkovci

Vsakoletni pohod ob dnevu žena v dolžini 13 km. Ponudba
domačih goričkih medenih, mlečnih in mesnih dobrot.

Počastitev praznika –
dan žena

11. 3. 2018, 12.00,
Vaško-gasilski dom Andrejci

Vsakoletno obeleženje praznika žena s kulturnim
programom in pogostitvijo.

Prireditev ob dnevu žena in
materinskem dnevu

11. 3. 2018, 15.00,
Vaško dom Bogojina
13. 3. 2018, 14.00,
Vaški dom Filovci
17. 3. 2018, 15.00,
Vaško-gasilski dom Martjanci

Ocenjevanje vina
Ženski svetek
Gledališka predstava
Trgovski potnik

Pester kulturni program in počastitev praznika žena in mater.
Degustacija in pokušnja kakovostnih vrst vin.
Počastitev dneva žena in mater.
Gledališka predstava ob dnevu žena in mater v izvedbi TKŠD
Pečarovci - Zgrebaši). Vstop je prost.

17. 3. 2018, 18.00
Ivanci

17. 3. 2018, 19.00,
Vaško-gasilski dom Tešanovci
17. 3. 2018, 8.30
17. Memorial Marije Vild
Bukovniško jezero – start pri leseni utici (pod bregom)
17. 3. 2018, ob 18.30 uri polaganje vencev pri spominskem
Svečana prireditev ob počastitvi obeležju v Motvarjevcih, ob 19.00 uri kulturni program v vaškem
madžarskega narodnega
domu v Prosenjakovcih, ob 20.00 uri (po kulturnem programu)
praznika
polaganje vencev pri spominskem obeležju - pred vaškim
domom v Prosenjakovcih
Prireditev ob dnevu žena in
17. 3. 2018, 18.30,
mater
Vaško-gasilski dom Vučja Gomila
Bababal – dan žena in mater

Počastitev dneva žena in mater 20. 3. 2018, 17.00, telovadnica OŠ Bogojina
Od 24. do 25. 3. 2018, od 9. do 18. ure, v dvorani
Vuzen nekoč in danes
vaško-gasilskega doma v Sebeborcih
25. 3. 2018, od 12.00 do 18.00, Ivanovci
Kulinarični materinski dan
(Okrepčevalnica Viničarija)
25. 3. 2018, od 10. do 18. ure, v prostorih starega gasilskega doma
Velikonočna razstava
v Prosenjakovcih
29. 3. – 31. 3. 2018, (med tednom od 14. naprej, za vikend med 9. in
Velikonočni sejem
v Moravskih Toplicah
12. uro), M. Toplice, pri Mercatorju
31. 3. 2018, 10.00-17.00,
Razstava velikonočnih izdelkov
Vaški dom Martjanci

Kulturni program s folklornimi plesi, pesmimi …
Pohod na relaciji Bukovniško jezero – Moravske Toplice. Zaključek v Moravskih Toplicah.

INFORMACIJE
Mikroturistični grozd Sladka pot in PGD
Ratkovci, Medičarstvo Jožica Celec,
041 941 175
KS Andrejci
041 680 908, Horvat Jolanka
J50.horvat@gmail.com
KUD Jožef Košič Bogojina
Stanka Sukič, 041 346 529
VSD Filovci
Alojz Berden, 041 733 946
TD Martin Martjanci
Danica Berlak, 031 655 320
TD Selenca Ivanci
Jožica Klar
040 292 585
KTD Tešanovci Male Rijtar
Franc Vitez, 041 423 321
PD Mura Murska Sobota
Franc Donša, 041 854 058

Polaganje vencev pri spominskem obeležju v Motvarjevcih.
Kulturni program v prostorih vaškega doma v Prosenjakovcih, MNSS Občine Moravske Toplice
nato sledi polaganje vencev pri spominskem obeležju pred 02 544 12 75
vaškim domom.
Kulturni program s pogostitvijo in druženjem.

KUD Avgust Gašparič Vučja Gomila
041 374 851, Maja Cigut

Nastop učenk in učencev OŠ Bogojina.

OŠ Bogojina, 02 547 90 81

DKŠT ŽLAKI
Majda Andrejek, 031 555 474
Okrepčevalnica Viničarija
Doživite materinski dan z jedmi, ki so jih kuhale naše babice.
041 343 432, vinicarija.goricko@gmail.com

Velikonočna razstava.

Oglejte si razstavo velikonočnih izdelkov.

Rokodelsko društvo Vrtnica

TIC Moravske Toplice
www.moravske-toplice.com
Vsakoletna razstava velikonočnih izdelkov s spomladanskimi TD Martjanci
motivi.
Danica Berlak, 031 655 320

Sejem s ponudbo izdelkov na temo velike noči.

april 2018
Občinska športna zveza Moravske Toplice
Branko Recek, 041 389 905
JKP Čista narava,
Občina Moravske Toplice, Majda Lipič Prosič

Teden športa

6. 4. 2018, različne lokacije v OMT (šole, vrtci, društva)

Vsakoletni teden športa v občini Moravske Toplice.

Občinska očiščevalna akcija v
Občini Moravske Toplice
Dan druženja in gibanja treh
generacij - Pohod po nekdanjih
šolskih poteh

7. 4. 2018, 8.00,
po naseljih v občini Moravske Toplice

Vsakoletna očiščevalna akcija po naseljih v občini Moravske
Toplice.
Udeleženci pohoda se bodo podali v skrivnostne kotičke
OŠ Fokovci, 041 798 722,
okoli šolskega okoliša med travniki in gozdovi. Dolžina okrog
ravnateljica.osmsfo@guest.arnes.si
12 km, namesto startnine se zbirajo prispevki za šolski sklad.

Začetek del v Bogojinskem
ogračeku zelišč

12. 4. 2018,
med 17. in 19. uro, Bogojinski ograček (nad pokopališčem v
Bogojini)
14. 4. 2018, 18.00,
Moravske Toplice, center

Dalmatinski večer s klapo
Intrade in skupino Blue Planet

7. 4. 2018, 9.00,
start pred OŠ Fokovci

7. Jurjev pohod

22. 4. 2018, 9.00,
start pred Vaškim domom Središče

Prvomajska tržnica

27. 4. – 2. 5. 2018, med tednom od 14. ure naprej,
med vikendom med 9. in 12. uro, M. Toplice, pri Mercatorju
30. 4. 2018,
Moravske Toplice, center

Kresovanje

Dela na Bogojinskem ogračeku se pričnejo. Vabljeni naokrog.
Klapa Intrade in skupina Blue Planet.
Pohod po razgibani pokrajini v okolici Središča.
Pestra ponudba izdelkov domače obrti.
Vsakoletno kresovanje.

Kresovanje in postavitev mlaja

30. 4.2018, Ivanci

Kulturni program ob kresu in postavitev mlaja.

Postavitev mlaja in druženje
ob meji

30. 4. 2018,
Središče – pri meji

Vsakoletno srečanje s sosednjimi vaščani iz vasi
Magyarszombatfa.

Postavitev mlaja in kresovanje

30. 4. 2018,
pri Vaško-gasilskem domu Andrejci

Vsakoletna postavitev mlaja in kresovanje.

Postavljanje mlaja na meji

30. 4. 2018, Prosenjakovci (na meji)

Vsakoletna postavitev mlaja.
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TD Bogojina
Leopold Kočar, 031 234 812
TIC Moravske Toplice
02 538 15 20
KUD Antal Ferenc Središče
MNSS OMT
Silvija Šanca, 051 360 863
TIC Moravske Toplice
02 538 15 20
Terme 3000, Občina Moravske Toplice, TIC
Moravske Toplice, KS Moravske Toplice
Društvo Selenca Ivanci
selenca.ivanci@gmail.com
Jožica Klar, 040 292 585
KUD Antal Ferenc Središče
Silvija Šanca, 051 360 863
KS Andrejci
041 680 908
Horvat Jolanka, J50.horvat@gmail.com
KUD Antal Ferenc Središče
Silvija Šanca, 051 360 863

