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Spoštovani bralci! 

Za nami je pestro poletje in začetek jeseni, vsaj če 
sodimo po dogodkih v naši občini. Izpostavim naj 
le najpomembnejšega – praznik Občine Moravske 
Toplice, ko smo ne le slavili praznik naše občine, 
ampak smo nagradili tudi tiste, ki v vsakdanjik 
vnašajo nekaj drugačnega, dobrega za bližnjo 
in širšo okolico. Pa naj bo to s svojim zgledom 
ali dolgoletnim delom in predanostjo svojemu 
poslanstvu in občini. Veliko letošnjih nagrajencev 
smo imeli že čast predstaviti v Lipnici, intervjuje z 
nekaterimi pa boste lahko prebrali v tokratni številki. 

Tudi z letošnjim častnim občanom, dr. Stanislavom Zverom, ki že dolga leta 
raziskuje prekmursko zgodovino, ob tem pa že več kot tri desetletja svoje 
poslanstvo opravlja v bogojinski župniji. Ob intervjuju so mi v mislih posebej 
ostale njegove besede, da nam vsem občanom želi, da »bi skozi prostor svojega 
bivanja potovali pod miselnim obokom, na katerem je izvezen napis trinoma: 
resnica, dobrota in lepota«. Tri besede, ki so preproste, prenesti jih v vsakdanje 
življenje pa je pogosto zelo težko … 
Ob dnevu reformacije, prazniku rojstva slovenskega knjižnega jezika, vam 
želim, dragi bralci, da bi v roke čim večkrat vzeli knjigo pa tudi časopis, revijo. 
Tiskana beseda je namreč dolga stoletja imela veliko veljavo med slovenskim 
narodom. Na nas je, da ta velik privilegij – brati in pridobivati novo znanje, 
védenje – v hitrem tempu življenja ne samo poskušamo ohraniti, ampak tudi 
ohranimo!
Ob dnevu spomina na mrtve, ko so pokopališča množično obiskana, pa vam 
in tudi sebi želim, da bo v nas vseh zavedanje, da je najlepši tisti plamen, ki za 
naše drage pokojne gori v nas, ko se jih vsakodnevno spomnimo in vemo, da 
brez njih naš svet več ni enak.
V času zaključevanja tokratne številke našega občinskega glasila me, ko 
pogledam skozi domače okno, obdaja čudovita, jesensko obarvana narava. 
Naj bodo lepi ti zadnji jesenski dnevi!
Pa prijetno branje!

Janja Adanič Vratarič,
odgovorna urednica

LIPNICA  –  glasilo Občine Moravske Toplice. Uredništvo: Janja Adanič Vratarič – odgovorna urednica, Sonja Vöröš – urednica prispevkov v 
madžarskem jeziku, mag. Valerija Danč – predstavnica MNSS, Anita Čontala – predstavnica občinske uprave; Anja Vučkič in Borut Andrejek – 
programska sodelavca. Postavitev in tisk – Center digitalnega tiska Arma, Lendava. Naklada 2200 izvodov. Lipnica ni naprodaj – brezplačno jo 
prejme vsako gospodinjstvo v občini, drugi zainteresirani pa na sedežu Občine Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice –  

tel.: (02) 538/15-02, spletna stran: www.moravske-toplice.si. Elektronska pošta glasila Lipnica: lipnica.casopis@gmail.com. ISSN 2536-3743.

Koloman Kranjec  iz Vučje Gomile se lahko 
pohvali s posebno sorto paradižnika, ki zraste 
zelo velik in bogato obrodi. Prvi paradižniki so 
dozoreli v začetku julija, slika pa je iz zadnjih dni 
septembra. Za paradižnik je iz lesa naredil oporo 
in ga speljal po njej, pri tem pa se opira na steno. 
Zaradi primerne lege bo zdržal še nekaj časa 
pri nekoliko nižjih temperaturah. Je zelo lep na 
pogled in odličnega okusa (Maja Cigut).
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Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice v sodelovanju s Pomursko izobraževalno fundacijo (v nadaljevanju PIF) na podlagi 6. člena Pravilnika 
o štipendiranju v občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 91/11), objavlja

R A Z P I S
ZA PODELITEV ŠTIPENDIJ OBČINE MORAVSKE TOPLICE

I. PREDMET RAZPISA
Štipendije Občine Moravske Toplice za študente s stalnim bivališčem v občini Moravske Toplice.

II. SPLOŠNE DOLOČBE
Štipendije so razpisane za študijsko leto 2019/2020. Štipendije se podeljujejo za študij v RS in v tujini.  
Predlog za dodelitev štipendij izdela strokovna komisija, ki jo imenuje župan Občine Moravske Toplice. O podelitvi štipendij odloči na predlog komisije občinska uprava.

III. RAZPISNI POGOJI
Na razpis se lahko prijavijo študenti dodiplomskega in podiplomskega študija, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 – da so državljani Republike Slovenije,
 – da imajo stalno prebivališče v občini Moravske Toplice, 
 – da so vpisani najmanj v drugi letnik dodiplomskega študijskega programa, 
 – da niso v delovnem razmerju oz. ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, 
 – da niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje, 
 – da niso prejemniki drugih štipendij ali drugih prejemkov za izobraževanje,
 – da imajo povprečje ocen v preteklem študijskem letu najmanj 7,5.

Višina štipendije se določi na podlagi seštevka točk, doseženega po kriterijih, ki jih določa pravilnik, in sicer glede na oddaljenost kraja stalnega prebivališča do kraja 
izobraževanja, povprečno oceno in letnik študija. 
Štipendist se s prejemanjem štipendije obveže:

 – da uspešno konča letnik, za katerega je prejel štipendijo,
 – da poda letno poročilo o poteku študija, 
 – da je pripravljen sodelovati z Občino Moravske Toplice oz. PIF.

IV. ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG
Vloga za pridobitev štipendije mora biti podana na predpisanem obrazcu »Vloga za pridobitev štipendije Občine Moravske Toplice za študijsko leto 2019/2020«. 
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 ali na spletni strani PIF: www.pif.si. Vloga se šteje za popolno, če je k vlogi priložena vsa v vlogi zahtevana dokumentacija in če je pravočasno oddana.
Rok za oddajo vlog je do vključno 13.12.2019. Kandidati lahko vloge vročijo osebno na sedežu Občine Moravske Toplice ali pošljejo po pošti na naslov: OBČINA 
MORAVSKE TOPLICE, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, s pripisom »ŠTIPENDIJE 2019/2020«.
Vloga, ki je bila oddana priporočeno po pošti, se šteje za pravočasno, če je bila oddana na pošti zadnji dan roka za oddajo vlog.

Številka: 110-00015/2019-1
Moravske Toplice, 16. 10. 2019                                                                                                               Župan:
            Alojz Glavač l.r.

Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, Moravske Toplice, obvešča, 
da je na spletni strani Občine Moravske Toplice: www.moravske-toplice.si, 

objavljen

Javni razpis za oddajo neprofitnega dvosobnega stanovanja št. 7,
na naslovu Prosenjakovci 70, v najem.

Rok za oddajo vlog je do 29. 11. 2019.
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7. redna seja občinskega sveta 

7. redno sejo Občinskega sveta Občine Moravske 
Toplice, ki je bila v torek, 3. 9. 2019, je vodil podžupan 
Andrej Baligač. Po ugotovljeni navzočnosti so člani 
občinskega sveta soglasno sprejeli zapisnik 6. redne seje 
in 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Moravske 
Toplice. 
Predsedujoči je predstavil DNEVNI RED, posredovan z 
vabilom:
1. Poročilo o izvršitvi sklepov občinskega sveta.
2. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Moravske 

Toplice v prvem polletju 2019.
3. Predlog Odloka o načinu izvajanja obvezne občinske 

gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov na območju Občine Moravske 
Toplice – II. obravnava.

4. Predlog Odloka o predmetu in pogojih za 
podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne 
gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov na območju občine Moravske 
Toplice – I. obravnava.

5. Predlog sklepov o sofinanciranju OŠ Bogojina, OŠ 
Fokovci in DOŠ Prosenjakovci.

6. Predlog sklepa o dopolnitvi načrta pridobivanja in 
načrta razpolaganja za leto 2019 in 2020.

7. Akcijski načrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega 
razvoja turizma v destinaciji Moravske Toplice.

8. Predlog Komisije za priznanja in nagrade za podelitev 
priznanj in nagrade ter predlog sklepa o višini 
nagrade.

9. Predlog sklepa o imenovanju člana sveta javnega 
zavoda Pomurski muzej in Galerija Murska Sobota.

10. Pobude in vprašanja.
11. Razno.  
Ker komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
ni prejela nobenega predloga za imenovanje članov 
sveta Pomurskega muzeja in Galerije Murska Sobota, 
je župan predlagal umik 9. točke dnevnega reda ter 
namesto nje uvrstitev nove 9. točke: Predlog soglasja 
k spremembi sistemizacije delovnih mest v javnem 
vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtci občine Moravske 
Toplice za šolsko leto 2019/2020. Predlagan dnevni red je 
bil soglasno sprejet.                                                                                
Občinski svet Občine Moravske Toplice je bil seznanjen 
s Poročilom o izvršitvi sklepov Občinskega sveta Občine 
Moravske Toplice, sprejetih na 6. redni seji in 1. izredni seji, 
in s Poročilom o izvrševanju proračuna Občine Moravske 
Toplice v prvem polletju 2019. Ugotovljeno je bilo, da je 
poslovanje občine potekalo nemoteno, brez likvidnostnih 
težav; da občina na dan 30. 6. 2019 ni imela zapadlih 
neporavnanih obveznosti; da se projekti izvajajo v skladu 
z dinamiko javnih naročil in v skladu z določenimi roki; 
ter da so bili tekoči odhodki in tekoči transferi realizirani v 
skladu z načrtovanim. 
V nadaljevanju seje je občinski svet sprejel Odlok o 
načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne 
službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na 
območju Občine Moravske Toplice ter Odlok o predmetu 
in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne 

občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih 
vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Moravske 
Toplice, ki se posreduje v 15-dnevno javno razpravo.
Občinski svet Občine Moravske Toplice je odobril:

 – sofinanciranje manjkajočih deležev za delovna mesta: 
kuhar v deležu 0,53 in hišnik v deležu 0,20 na OŠ 
Bogojina;

 – sofinanciranje dodatnih 10 ur pouka tedensko za 
ločeno poučevanje slovenščine in matematike v 2. in 4. 
razredu ter 0,50 deleža zaposlitve kuhinjske pomočnice 
in 0,25 deleža zaposlitve čistilke na OŠ Fokovci,

 – sofinanciranje manjkajočih deležev za delovna mesta: 
kuhar v deležu 0,50, čistilka v deležu 0,10 in učitelj-
računalničar v deležu 0,10  na DOŠ Prosenjakovci.

Sprejet je bil sklep o dopolnitvi Načrta pridobivanja za leto 
2019 in 2020 ter sklep o dopolnitvi Načrta razpolaganja z 
zemljišči in z zemljišči s stavbo Občine Moravske Toplice 
za leto 2019 in 2020.
Občinski svet Občine Moravske Toplice se je seznanil z 
aktivnostmi destinacije Moravske Toplice v Zeleni shemi 
slovenskega turizma v letih 2018 in 2019 in sprejel Akcijski 
načrt ukrepov za  spodbujanje trajnostnega razvoja 
turizma v destinaciji Moravske Toplice 2019–2021.
Občinski svet je na predlog komisije za priznanja in 
nagrado Občine Moravske Toplice sprejel sklep o podelitvi 
naziva častni občan, velike zahvalne listine, nagrade in 
priznanj Občine Moravske Toplice: 
A.  Naziv ČASTNI OBČAN OBČINE MORAVSKE TOPLICE 

prejme dr. Stanislav Zver, župnik župnije Bogojina, 
za dolgoletno delo na znanstvenem, kulturnem in 
pastoralnem področju.

B.  VELIKO ZAHVALNO LISTINO OBČINE MORAVSKE 
TOPLICE prejme Jože Štefanec iz Martjancev za 
dolgoletno zavzeto delo na športnem, humanističnem 
in turističnem področju.

C.  NAGRADO OBČINE MORAVSKE TOPLICE prejmeta 
arhitekta Maja in Goran Dominko za vzorno prenovo 
domačije Pri momi – Kološeve domačije v Kančevcih 
kot vzgled ohranjanja kulturne dediščine. 

D. PRIZNANJE OBČINE MORAVSKE TOPLICE prejmejo: 
1. Kvartet pevcev ljudskih pesmi Društva upokojencev 

Moravske Toplice za ubrano petje ljudskih in nabožnih 
pesmi, ki presega lokalno raven

2. Strelsko društvo Kaliber Fokovci za dosežene odlične 
rezultate v streljanju.

3. Strelsko društvo Kaliber Fokovci za dosežene odlične 
rezultate v streljanju.

4. Renata in Branko Vogrinčič iz Mlajtincev za nesebično 
pomoč sočloveku, s katero sta rešila življenje.

Na predlog župana je bil sprejet sklep, da višina nagrade 
Občine Moravske Toplice v letu 2019 znaša 800,00 EUR 
neto.
Občinski svet je podal soglasje k naslednji spremembi 
sistemizacije delovnih mest v javnem vzgojno-
izobraževalnem zavodu Vrtci občine Moravske Toplice za 
šolsko leto 2019/2020: dodatno se sistemizira 1 delovno 
mesto spremljevalca otroka s posebnimi potrebami za 
določen čas od 1. 10. 2019 do prenehanja veljavnosti 
zapisnika Razvojne ambulante s centrom za zgodnjo 
obravnavo oz. do spremembe ravni izobraževanja.

Občinska uprava
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23. praznik Občine Moravske Toplice 

V soboto, 7. septembra, je potekal 23. praznik Občine 
Moravske Toplice.
Letošnji občinski praznik se je začel v znamenju obeležitve 
100-letnice združitve prekmurskih Slovencev z matičnim 
narodom. Tako sta 7. septembra predsednik Državnega 
sveta RS Alojz Kovšca in župan Občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač svečano položila venec na nagrobnik dr. 
Franca Ivanocyja na pokopališču pri Domu duhovnosti v 
Kančevcih. Zapisi o njegovem življenju in delu so dokaz, 
da je bil človek širokega srca in je ljubil svoj narod in 
prekmurski jezik. To dokazuje tudi sam zapis na prekladi 
spomenika: »Dr. Franc Ivanocy 1857-1913, budil in branil je 
narod svoj.« Bil je vztrajen zagovornik svojega maternega 
jezika.

Slovesnost ob občinskem prazniku se je nadaljevala v 
Mlajtincih, kjer je bila najprej svojemu namenu predana 
investicija – prenovljen vaško-gasilski dom. 

Dr. Franc Ivanocy je bil pomemben prekmurski narodni buditelj.

Ob občinskem prazniku so v Mlajtincih svojemu namenu predali prenovljen vaško-gasilski 
dom.

Svečana seja občinskega sveta Občine Moravske Toplice 
z osrednjo prireditvijo je nato potekala na nogometnem 
igrišču v Mlajtincih, kjer so za raznolik in zanimiv program 
poskrbeli priložnostni zbor in orkester iz Mlajtincev in 
Lukačevcev ter vaščani vseh starosti omenjenih vasi, ki so z 
lepo pripravljeno slovesnostjo še enkrat dokazali, da znajo 
stopiti skupaj. 

 

Slavnostni govornik Alojz Kovšca, predsednik Državnega 
sveta RS, je v svojem govoru med drugim poudaril 
velik pomen lokalnega gasilskega društva, ki povezuje 
gasilce Mlajtincev in Lukačevcev ter ob skrbi za varnost 
skrbi tudi za pestro 
družabno dogajanje, ter 
izrazil zadovoljstvo nad 
njihovo novo pridobitvijo, 
obnovljenim vaško-
gasilskim domom, ki je 
po njegovih besedah 
velikega pomena za sam 
kraj in občino.

Občinskega praznika se je udeležilo veliko gostov in občanov naše občine.

Vaščani Mlajtincev in Lukačevcev so ob prazniku pripravili kvaliteten kulturni program. 

Slavnostni govornik na 23. prazniku 
Občine Moravske Toplice je bil predsednik 
Državnega sveta RS Alojz Kovšca.
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Naziv častni občan Občine Moravske Toplice je 
prejel dr. Stanislav Zver, župnik Župnije Bogojina, 
za dolgoletno delo na znanstvenem, kulturnem in 
pastoralnem področju.

Dr. Stanislav Zver sodi med največje raziskovalce 
prekmurske zgodovine in verskih dogajanj v pokrajini ob 
reki Muri. Višek le-tega pomeni njegova knjiga z naslovom 
Tebi Slovenska krajina – najobsežnejša znanstvena 
monografija o Jožefu Kleklu st., ki je izšla letos ob 100. 
obletnici združitve z matičnim narodom. Zaradi tega in 
zaradi njegovega dolgoletnega dela na kulturnem in 
pastoralnem področju si dr. Stanislav Zver zasluži naziv 
častni občan OMT.

Nagrado Občine Moravske Toplice sta prejela 
arhitekta Maja in Goran Dominko za vzorno prenovo 
domačije Pri momi – Kološeve domačije v Kančevcih 
kot zgled ohranjanja kulturne dediščine.

Arhitekta Maja in Goran Dominko sta z nakupom stare 
Kološeve domačije in z njeno prenovo prepoznala 
potencial turizma v Kančevcih. Prenovljena domačija, ki 
sta jo poimenovala »Pri momi«, je vzor odlične prenove. 
Z obnovo domačije je ta delček vasi postal zgledno 
urejen, mikaven za pogled in spodbuja domačine in 
lastnike starih hiš v okolici in širše k obnovi in prenovi 
ter ohranjanju dediščine. Projekt obnove je primer 
dobre prakse in vzorne prenove starih domačij ne samo 
v pomurskem prostoru, ampak v širšem slovenskem 
prostoru. Domačija Pri momi postaja tudi pomemben 
delček v turistični ponudbi Občine Moravske Toplice.

Veliko zahvalno listino Občine Moravske Toplice je 
prejel Jože Štefanec iz Martjancev za dolgoletno 
zavzeto delo na športnem, humanističnem in 
turističnem področju.

Jožef Štefanec, doma iz Martjancev, je zelo aktiven na 
več področjih življenja in dela. Najdlje in najbolj zavzeto 
dela pri NK Čarda Martjanci. Je eden od ustanovnih 
članov Rotary kluba Martjanci, v katerem s svojim 
predanim delom veliko prispeva ne le k bolj humanemu 
in socialnemu odnosu do soljudi, temveč tudi k večji 
prepoznavnosti rotarijstva, vasi Martjanci in OMT. Že 
od ustanovitve naprej je Štefanec zelo dejaven tudi v 
Turističnem društvu Martin Martjanci.  

Ob prazniku naše občine so bila podeljena tudi priznanja in nagrade posameznikom in društvom, ki vidno 
zaznamujejo življenje v našem lokalnem okolju in tudi širše.

Dr. Stanislav Zver je postal častni občan Občine Moravske Toplice.

Maja in Goran Dominko sta prejela nagrado Občine Moravske Toplice ( osebni arhiv).

Jožef Štefanec je prejel veliko zahvalno listino.
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Kvartet pevcev ljudskih pesmi Društva upokojencev 
Moravske Toplice za ubrano petje ljudskih in 
nabožnih pesmi, ki presega lokalno raven. 

Kvartet pevcev ljudskih pesmi DU Moravske Toplice 
s svojim ubranim petjem ljudskih in nabožnih pesmi 
bistveno presega lokalno raven. Posebej odmevni in 
prepričljivi so bili njihovi nastopi v letu 2018. Zaradi tega 
in zaradi njihove naravnanosti k izboru starejših pesmi 
si je kvartet iz Bogojine (Marjeta in Ivan Maučec, Nada 
Temlin in Štefan Vogrin) zaslužil priznanje OMT.

Renata in Branko Vogrinčič iz Mlajtincev za nesebično 
pomoč sočloveku, s katero sta rešila življenje. 

V Sloveniji se dnevno zgodi od 5 do 6 nenadnih srčnih 
zastojev, ki se končajo usodno. Brez temeljnih postopkov 
oživljanja že po 4 do 5 minutah pride v možganih 
poškodovanca do nepopravljivih okvar. Vsaka minuta, 
ki poteče od trenutka zastoja srca, možnosti preživetja 
zmanjša za 10 %. Prav zato je pomembno, da znamo 
hitro in nenadno reagirati ter rešiti življenje. Renata in 
Branko Vogrinčič iz Mlajtincev sta s hitrim nudenjem prve 
pomoči rešila življenje naključni potnici, ki je potovala 
skozi Mlajtince.

Strelsko društvo Kaliber Fokovci za dosežene odlične 
rezultate v streljanju. 

Strelsko društvo (SD) »Kaliber« Fokovci šteje 47 članov 
iz OMT in drugih pomurskih občin. Člani posamezno in 
skupinsko dosegajo odlične rezultate v domači pokrajini 
in širše in tako daleč presegajo občinsko raven.

Podeljena so bila tudi priznanja Občine Moravske Toplice, ki so jih prejeli:

Kvartet pevcev ljudskih pesmi DU MT je bil eden izmed prejemnikov priznanj Občine 
Moravske Toplice.

Renata in Branko Vogrinčič sta za nesebično pomoč prejela priznanje OMT ( osebni arhiv).

Del članov nagrajenega Strelskega društva Kaliber Fokovci ( arhiv društva).
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Župan Občine Moravske Toplice je v skladu z določili 
Odloka o priznanjih in nagradi Občine Moravske Toplice 
po svoji presoji podelil 5 priznanj župana za posamezne 
dosežke in uspehe posameznikov. Priznanja so prejeli 
zlati maturanti Vanesa Nemet iz Sela, Rok Lajnšček 
iz Tešanovcev, Timotej Gabriel Horvat iz Moravskih 
Toplic in Mija Hujs iz Ratkovcev. Priznanje župana je 
prejel tudi Timotej Šoš iz Mlajtincev za izjemen uspeh na 
8. Evropskih igrah za mlade športnike invalide. 
Timotej Šoš je letos junija v Brnu na Češkem kot edini 
Prekmurec zastopal barve Slovenije na 8. Evropskih igrah 

za mlade športnike invalide. V panogi balinanja bocce je 
osvojil prvo mesto. Timotej je na svoji športni poti naletel 
na različne ovire, a jih je z veliko truda premagal. Je eden 
izmed ambasadorjev projekta Postani športnik, osrednji 
namen katerega je vzpostavitev dolgoročnega sistema za 
vključevanje mladih invalidov v šport, motivirati otroke za 
ukvarjanje s športom ter dvigniti prepoznavnost športa 
invalidov v javnosti. Skozi šport in rekreacijo namreč 
mladi razvijajo svoje zmožnosti, krepijo samopodobo in s 
tem pomembno pripomorejo h kakovosti življenja.

V okviru praznika Občine Moravske Toplice so bila 
podeljena tudi priznanja v sklopu projekta »Moja 
dežela – lepa in gostoljubna«. 
Občinska komisija za ocenjevanje krajev je v okviru 
projekta 21. avgusta 2019  opravila ogled krajev in izvedla 
ocenjevanje v skladu z upoštevanimi kriteriji, določenimi 
v ocenjevalnem obrazcu. Ocenjevali so se vsi kraji v občini, 
razen kraja Moravske Toplice, ki se ocenjuje na državni 
ravni. Kraji so glede na število prebivalcev razvrščeni v 
naslednje kategorije: manjši kraj (Ivanjševci, Berkovci, 
Bukovnica, Pordašinci, Središče, Ratkovci, Lončarovci, 
Krnci, Kančevci), srednji kraj (Lukačevci, Čikečka vas, 
Suhi Vrh, Ivanovci, Motvarjevci, Prosenjakovci, Fokovci, 
Mlajtinci, Andrejci) in večji kraj (Ivanci, Noršinci, Selo, Vučja 
Gomila, Tešanovci, Sebeborci, Filovci, Martjanci, Bogojina). 

Ocenjevali so se naslednji kriteriji: urejenost – splošni 
vtis (vpadnica v kraj, območje kraja, urejenost objektov 
različnih dejavnosti, hiše …), urejenost in ocvetličenje 
javnih površin, urejenost športne infrastrukture 
(športnih igrišč, objektov …), urejenost vaško-gasilskih 
domov, urejenost pokopališč (ocvetličenost vežice, 
gredic, grobov, urejenost okolice oz. pokopališč a…), 
urejenost naravnih znamenitosti in kulturnih objektov 
(vrtovi, zelene površine, obeležja, zvoniki, spomeniki 
…), urejenost hiš (ocvetličenost hiš in urejenost fasad), 
urejenost   avtobusnih postajališč in urejenost ekoloških 
otokov. V kategoriji manjših krajev so prvo mesto zasedli 
Ratkovci, v kategoriji srednjih krajev Fokovci in v kategoriji 
večjih krajev so prvo mesto zasedli Filovci. 

Ob koncu programa so zbranim nekaj besed namenili tudi nekateri povabljeni gostje, nato pa je za prijetno druženje 
z dobro glasbo poskrbela skupina Aktual. 

Občinska uprava in Janja Adanič Vratarič

Prejemniki priznanj župana Občine Moravske Toplice z županom Alojzom Glavačem.

Panoramski pogled na Ratkovce ( Tadej Koltai). Fokovci ( Maja Cigut). Filovci ( Andrej Baligač).
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NAŠI ZLATI MATURANTI
Ob Vanesi Nemet, ki smo jo predstavili v prejšnji številki Lipnice, so 
v naši občini postali zlati maturanti Rok Lajnšček, Timotej Gabriel 
Horvat in Mija Hujs. Uspešne mlade občane, ki zdaj že pridobivajo 
znanje v študentskih klopeh, predstavljamo v nadaljevanju.

ZLATI MATURANT ROK LAJNŠČEK
Rok Lajnšček iz Tešanovcev je obiskoval Gimnazijo 
Franca Miklošiča v Ljutomeru in je na splošni maturi 
dosegel 30 točk ter tako postal zlati maturant. 

S kakšnimi izzivi ste se srečevali v času srednješolskega šolanja?
Mislim, da je bil največji izziv učenje nemščine, saj sem se 
z njo prvič srečal v srednji šoli.
Kako ste se pripravljali na maturo?
Moje priprave niso bile nič posebnega, saj se snov za 
maturo obdeluje cel 4. letnik, kar pomeni, da sem si 
tekom leta nabral dovolj znanja, da sem lahko tik pred 
maturo reševal le starejše maturitetne pole in se tako 
navadil na tipe nalog na maturi ter našel kakšne luknje v 
znanju, ki jih je bilo potrebno zapolniti.
Kaj pa je bil za vas največji izziv na zrelostnem izpitu?
Največji izziv na maturi je bila definitivno slovenščina, saj 
mi je povzročala težave že skozi vsa štiri leta.
Na katero fakulteto ste se vpisali in zakaj?
Vpisal sem se na Medicinsko fakulteto v Ljubljani. Biologija 
človeka me je vedno zanimala, prav tako pa so mi bile 

ZLATI MATURANT TIMOTEJ GABRIEL HORVAT 
Timotej Gabriel Horvat prihaja iz Moravskih Toplic in 
je na Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota. 
Zlati maturant je na poklicni maturi dosegel 22 od 
možnih 23 točk.

S kakšnimi izzivi ste se srečevali v času srednješolskega šolanja?
Mislim, da sem se v zadnjih štirih letih predvsem spopadal 
s klasičnimi izzivi vseh najstnikov. S temi nisem imel večjih 
problemov, največjo oviro mi je predstavljalo vse manjše 
zanimanje za strokovne predmete, medtem ko me je vse 
bolj pritegovalo družboslovje in še posebej angleščina.
Kako ste se pripravljali na maturo?
Po mojem je ključni del mojih priprav na maturo poleg 
vestnega učenja bilo to, da sem se počutil pripravljen 
ter samozavesten glede mojega znanja, tudi če nisem 
obdelal vseh poglavij.
Kaj pa je bil za vas največji izziv na maturi?
Največ težav na maturi sem imel pri predmetu strojništvo. 
Kot sem že omenil prej, me je le-to malo manj zanimalo, 
zato sem se tudi zelo težko naučil vso snov, ki sem jo 
moral znati. Vendar s trdno voljo gre vse. 
Na katero fakulteto ste se vpisali in zakaj?
Vpisal sem se na Filozofsko fakulteto v Ljubljani, kjer bom 
študiral anglistiko. Za to sem se odločil, ker precej dobro 

Rok je v mesecu oktobru začel obiskovati Medicinsko fakulteto v Ljubljani. 

Timotej Gabriel že pridobiva novo znanje na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

zanimive razne bolezni in njihovo delovanje, predvsem 
rak. Tako sem izbral fakulteto, ki mi bo omogočila, da 
se bom poglobil v to, kar me zanima, in me pripeljala 
do poklica, s katerim bom lahko pomagal sočloveku pri 
najpomembnejši vrednoti, zdravju.
Kaj priporočate vsem, ki jih matura še čaka in si želijo tako lepih 
rezultatov, kot ste ga dosegli vi?
Menim, da je ključ do uspeha, poleg učenja seveda, to, 
da se mature ne ustrašiš in da ostaneš umirjen, saj ti 
lahko zaradi stresa kak podatek hitro uide iz glave in se ga 
spomniš takoj, ko oddaš polo, vendar je takrat prepozno.

obvladam angleški jezik in mislim, da sem lahko na tem 
področju zelo uspešen.
Kaj priporočate vsem, ki jih matura še čaka in si želijo tako lepih 
rezultatov, kot ste ga dosegli vi?
Bodočim maturantom bi rad povedal, da se za maturo 
splača dobro pripraviti, pa vendar je  pomembno tudi, da 
se dijaki v tem času ne pozabijo imeti lepo, saj bodo te 
spomine odnesli s seboj v življenje. 
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ZLATA MATURANTKA MIJA HUJS  
Mija Hujs iz Ratkovcev je obiskovala Biotehniško 
šolo Rakičan. Na poklicni maturi je postala zlata 
maturantka z doseženimi 22 od možnih 23 točk.

S kakšnimi izzivi ste se srečevali v času srednješolskega šolanja? 
V času šolanja se pravzaprav nisem srečevala z nobenimi 
izzivi. Saj če delaš sproti, ti ne more iti nič narobe.
Kako ste se pripravljali na maturo?
Na maturo mislim, da sem se pripravljala podobno kot 
drugi dijaki. Bilo se je seveda potrebno učiti, vmes pa si 
je bilo treba vzeti tudi kakšno pavzo. Zmes so prišli tudi 
dnevi, ko se mi res ni dalo učiti, vendar sem to potem 
druge dni nadoknadila.
Kaj pa je bil za vas največji izziv na zrelostnem izpitu?
Matura mi ni predstavljala zelo velikega izziva. Mislim, 
da imam srečo, da si stvari zelo hitro zapomnim. Če že 
tako razmišljam, pa mislim, da mi je največ časa za učenje 
vzela slovenščina.
Na katero fakulteto ste se vpisali in zakaj?
Vpisala sem se na Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske 
vede Maribor. Že od malih nog me veseli delo z živalmi, 
zato sem se vpisala na smer živinoreja. Po končanem 
študiju bi se rada zaposlila v tej stroki, saj me drugi poklici 
pravzaprav ne zanimajo.

Mija Hujs – zlata maturantka.

Tudi učenci naše občine so aktivno sodelovali v Evropskem tednu mobilnosti.

Kaj priporočate vsem, ki jih matura še čaka in si želijo tako lepih 
rezultatov, kot ste ga dosegli vi? 
Vsem priporočam, da naj se mature ne bojijo. Profesorji so 
nas, kot bodo tudi vas, strašili z njo. Vendar matura ni tako 
grozna, kot se sliši. Če se boste zadosti učili, jo boste tudi 
naredili. Koliko se morate učiti, pa je odvisno od vsakega 
posameznika. Bodočim maturantom priporočam, da naj 
si stvari čim bolj olajšajo, izogibajo pa se naj učenja na 
pamet.

Janja Adanič Vratarič

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2019 JE LETOS 
POTEKAL POD SLOGANOM GREMO PEŠ! 
Namen slogana je spodbuditi ljudi, da se na krajše razdalje 
odpravijo peš, saj je hoja najučinkovitejši in časovno zelo 
konkurenčen prometni način. Je drugi najpogostejši 
način premikanja v slovenskih naseljih, saj je primerna za 
krajše razdalje tja do 2 km, kar je tudi približna dolžina v 
Sloveniji opravljenih vsakokratnih poti.
Evropski teden mobilnosti smo letos pripravili skupaj z 
Mestno občino Murska Sobota. Dogodka v Murski Soboti 
so se udeležili učenci vseh treh osnovnih šol iz občine 
Moravske Toplice. Ker so razdalje do Murske sobote 
prevelike, so učenci uporabili trajnostne oblike transporta 
in sicer javni prevoz in kolo. Učenci OŠ Fokovci in DOŠ 
Prosenjakovci so v Mursko Soboto prispeli z avtobusom, 
učenci OŠ Bogojina pa so razdaljo do Murske Sobote 
premagali s kolesom. Poleg učencev iz občine Moravske 
Toplice so se dogodka udeležili učenci vseh osnovnih šol 
iz Murske Sobote ter vrtca.
Navzoče v Murski Soboti je pozdravila ekipa Pisani 
mehurčki in župan mestne občine Murska Sobota dr. 
Aleksander Jevšek, nato so se ekipe učencev v spremstvu 
animatorjev in maskot razporedile v štartne vrste, kjer 
so se preizkusili v raznih spretnostih. Med drugim so 
spoznali, kakšno je življenje iz invalidskega vozička, kako 

Gremo peš!
www.mobilityweek.eu, 
www.tedenmobilnosti.si

se vozi zelo počasi in kako se premaguje ovire.
Na dogodku je LAS Goričko predstavil tudi projekt 
Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih, kjer se Občina 
Moravske Toplice, Občina Puconci in Mestna občina 
Murska Sobota povezujejo v enoten sistem izposoje 
električnih in navadnih koles z željo, da spodbudijo h 
kolesarjenju na relativno kratkih razdaljah obiskovalce, 
turiste in seveda domačine.

mag. Mojca Breščak
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Po desetih letih uradni znak 56. svetovnega tekmovanja v oranju spet stoji v Tešanovcih. 
Tokrat kot stalno spominsko obeležje. Na fotografiji pred njim so vsi letošnji tekmovalci z 
gosti, ki so prisostvovali uradnemu odprtju tekmovanja. Zmagovalno oranje Romane Kumin na strnišču.

Po letu 2009 je bila naša občina v septembru spet 
prizorišče odmevnega tekmovanja v oranju, s 
katerim so počastili tudi 10. obletnico svetovnega 
tekmovanja.
Tako kot  pred desetimi leti je bila namreč gostiteljica 
najboljših oračev. Tekmovanje je imelo tudi pridih 
svetovnega, ki je takrat potekalo v omenjenih krajih. V 
spomin na ta največji dogodek s tega področja v državi 
so pri čigi v Tešanovcih postavili spominsko obeležje,  
uradno izdelano že za omenjeno tekmovanje pred 
desetimi leti. 
Naša občina se je tudi tokrat izkazala kot izjemen gostitelj 
in (so)organizator. 
Že pri postavitvi uradnega znaka 56. svetovnega 
tekmovanja kot spominskega je občina odigrala odločilno 
vlogo pri tem, da ga postavijo tja, kamor sodi. Sprva je 
bilo namreč v načrtu, da naj bi ta stal pred biotehniško 
šolo oziroma Panvito v Rakičanu.
Dvodnevni dogodek, na katerem so v okolici gostilne Oaza 
pri Mlajtincih prvi dan orali na strnišču, drugi pa ledini,  je 
minil tudi v znamenju množice obiskovalcev, k pravemu 
prazniku  kmetijstva pa je z nizom spremljevalnih prireditev 
z razstavami, strokovnimi predavanji in tekmovanji svoje 
dodalo še lepo vreme s pravimi poletnimi temperaturami. 
Enako pa tudi zelo uspešni tekmovalci in drugače vpeti v 
sam dogodek iz naše občine. 

Romana Kumin iz Berkovcev in Dejan Kočiš iz 
Ratkovcev
Med 21 orači, ki so se v konkurenci plugov krajnikov in 
obračalnih plugov potegovali za državne naslove, je bila 
kot edina oračica prav občanka naše občine, 18-letna 
Romana Kumin iz Berkovcev. Kot dijakinja Biotehniške 
šole Rakičan je s plugi krajniki absolutno osvojila 8. 
mesto, v državnem tekmovanju dijakov biotehniških 
šol pa je prepričljivo osvojila naslov najboljše. Z lanskim 
tretjim in predlanskim prvim mestom je mlada Goričanka 
na najlepši način zaokrožila oranje med dijaki. Obljublja, 

63. državno tekmovanje oračev v Mlajtincih in Tešanovcih 
da jo bomo na podobnih tekmovanjih srečevali tudi v 
prihodnje. 
Največ zaslug za njen uspeh ima kot mentor Dejan  Kočiš 
iz Ratkovcev. Kočiš že skoraj polno desetletje bdi nad 
tekmovalnim oranjem dijakov, močno pa je vpet tudi 
v slovensko tekmovalno oranje in je dolgoletni tajnik 
Društva oračev Pomurja. Poskrbel je, da so bili prav na 
tem državnem tekmovanju v obeh kategorijah s pomočjo 
tekmovalnih oračev prvič izdelane tudi t. i. demo parcele 
z opisom izpostavljenih najpomembnejših elementov, 
ki jih ocenjujejo sodniki; na njem pa je bil tudi vodja 
poligonov za spretnostno in varno delo s traktorji, na 
katerih so na državni ravni tekmovale slovenske kmetice 
in prvič podeželska mladina. Tekmovanje slednjih si je 
tudi zamislil in ga izpeljal. 

Prireditev so ljudje
Med orači sta se v oranju v konkurenci starodobnikov 
in navadnih plugov proslavila Boris Kerčmar in Branko 
Bauman (oba iz Mlajtincev) z osvojenima 3. mestoma;  
med uspešnimi tekmovalci  v spretnosti s čelnim 
nakladalnikom pa je bil Denis Vitez iz Tešanovcev.
Omeniti velja tudi župana Alojza Glavača. Ob žrebanju 
štartnih številk v prepolni dvorani vaško-gasilskega doma 
Tešanovci, kjer so se kot odlični gostitelji proslavili v KS 
Tešanovci z domačimi društvi, je izrekel misel, ki si jo velja 
zapomniti: »Zemlja je humus človeške modrosti, kmet 
pa je poklic, ki bo ostal, dokler bo obstajalo človeštvo.« 
Pripadla mu je tudi čast prvega voznika in na ta način 
odprtja poligonov za delo s traktorji. Marsikoga je ob 
tem presenetil z odlično vzvratno vožnjo s traktorjem in 
enoosno prikolico. 
Prepričljiva zmagovalca letošnjega državnega tekmovanja 
sta s plugi krajniki postala Anton Filak (Bela krajina), z 
obračalnimi pa Igor Pate (Dolenjska); najboljša Prekmurca 
sta bila z 2. mesti Darko Tibaut iz Male Polane in Štefan 
Bakan iz Gradišča. 

Geza Grabar
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Projekt Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih je 
projekt sodelovanja petih lokalnih akcijskih skupin: LAS 
Goričko, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS 
Mežiške doline, LAS Po poteh dediščine od Turjaka do 
Kolpe in LEADER Partnerstvo okrožja Kilkenny iz Irske, ki 
je bil uspešno prijavljen na 4. Javni razpis za podukrep 
19.3: Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne 
akcijske skupine Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano. Poleg partnerjev LAS sodeluje iz območja Las 
Goričko kot partner še Občina Moravske Toplice, Občina 
Puconci in Mestna občina Murska Sobota. Projekt se 
sofinancira iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja in se bo zaključil konec prihodnjega leta.

Projekt se nanaša na področje trajnostne mobilnosti z 
navezavo na kreacijo inovativnih turističnih paketov. Pri 
projektu gre za prenos dobre prakse, to je sistema izposoje 
koles s Slovenije na Irsko, kjer ta sistem še ne obstaja. Irski 
partner pa razpolaga s kopico izkušenj in dobrih praks s 
področja kreacije sodobnih turističnih paketov v navezavi 
na trajnostno mobilnost.

Irski partnerji iz mesta Kilkenny bodo v svojem lokalnem 
okolju vzpostavili kolesarsko shemo kot pilotni projekt za 
preostalo Irsko in druga podobna okolja. Sama uvedba 
oziroma nadgradnja sistema izposoje koles pa bo 
potekala tudi na območju slovenskih LAS-ov. Mestna 
občina Velenje, Mestna občina Murska Sobota, Občina 
Kočevje, Občina Ribnica, Občina Ravne na Koroškem, 
Občina Črna na Koroškem bodo svoj obstoječi sistem 
izposoje koles nagradile in ga povezale s podeželjem 
preko novih postaj z navadnimi ali električnimi kolesi. 
Občina Moravske Toplice, Občina Puconci in Občina 
Mežica sistem vzpostavljajo na novo. Sistemi Mestne 
občine Murska Sobota, Občine Moravske Toplice in 
Občine Puconci bodo poenoteni v en sistem izposoje. 
Tako si bo mogoče kolo izposoditi v središču Murske 
Sobote in se z njim zapeljati do Moravskih Toplic ali 
Puconcev in obratno.

Poleg vzpostavitve ali nadgradnje sistemov izposoje 
koles bodo slovenski LAS-i s pomočjo znanja irskih 
partnerjev kreirali inovativne turistične pakete. Prve dni 
oktobra so se člani projektne skupine iz vseh LAS-ov 
udeležili strokovne ekskurzije na Irsko, v okraj Kilkenny, 
kjer so si ogledali primere dobrih praks in pridobili znanje 
s področja priprave inovativnih turističnih paketov. Le-to 

Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih 
bo implementirano v nadaljevanju operacije, ko bo vsak 
LAS pripravil vsaj en inovativen turistični paket v navezavi 
na trajnostno mobilnost.

Najpomembnejša dejavnost v okviru projekta je 
oblikovanje skupine promotorjev trajnostne mobilnosti/
kolesarstva/sistema izposoje koles, ki bodo poskrbeli za 
ozaveščanje (na različnih dogodkih in prireditvah tekom 
operacije) in promocijo.

mag. Mojca Breščak

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Thomastown – sanacija mlina in mlinščice.

Združevanje ponudbe ob poteh.
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OŠ FOKOVCI BO DOBILA NOVO IN TOPLEJŠO 
»OBLEKO« 

Občina Moravske Toplice do konca leta načrtuje izvedbo 
toplotne izolacijske fasade na objektu OŠ Fokovci, ki bo 
pripomogla k manjši porabi energentov in posledično 
k manjšim obremenitvam okolja. Trenutno poteka 
izbira izvajalca, dela pa se bodo začela takoj po sklenitvi 
pogodbe z izbranim izvajalcem. 

Občinska uprava

Iz občine

ZAKLJUČENA 1. FAZA REKONSTRUKCIJE CESTE 
BUKOVNICA–BUKOVNIŠKO JEZERO

V naselju Bukovnica je izvajalec Pomgrad, d. d., zaključil 
prvi del rekonstrukcije lokalne ceste LC 010034 Bukovnica–
Bukovniško jezero–Dobrovnik. Razširjenih in asfaltiranih je 
bilo prvih 350 m trase. Sočasno se je v tem delu naselja 
uredilo tudi uvoze, odvodnjavanje in javno razsvetljavo. 
Preostali del trase do meje z Občino Dobrovnik v dolžini 
770 m bo zaključen do junija 2020.

PLOČNIKI V SEBEBORCIH DOBIVAJO SVOJO 
KONČNO OBLIKO

V Sebeborcih se zaključuje izgradnja pločnikov v dolžini 
820 m in postavitev 27 svetilk javne razsvetljave ob glavni 
cesti skozi naselje. Investicija bo vplivala na bistveno 
povečanje prometne varnosti vseh udeležencev v 
prometu. K temu bo dodatno pripomogla tudi preplastitev 
celotne voziščne konstrukcije na obravnavanem odseku s 
strani upravljavca, ki je načrtovana v naslednjem letu.

REKONSTRUKCIJA CESTE V SUHEM VRHU 

Podjetje JKP Čista narava Tešanovci izvaja rekonstrukcijo 
dela ceste JP 765312 v Suhem vrh dolžine 200 m in širine 
3 m. V teh dneh so bila izvedena asfalterska dela, urejene 
bodo tudi bankine in odvodnjavanje. 

AKTUALNI INFRASTRUKTURNI PROJEKTI OBČINE MORAVSKE TOPLICE 
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Projektna stran

Festival “ZDRAVILNA AJDA” 
  
V petek, 13. septembra, je v Mlajtincih pri gostišču Oaza 
potekal FESTIVAL ZDRAVILNA AJDA, etno-kulinarična 
prireditev z namenom predstavitve rastline – AJDE v 
organizaciji TIC-a Moravske Toplice. Prireditev je aktivnost 
čezmejnega projekta GardEN, ki ga TIC Moravske Toplice 
izvaja skupaj z Občino Moravske Toplice in projektnimi 
partnerji iz Lentija iz Madžarske.
Ponudbo na stojnicah so z izdelki in pridelki, ter 
kulinaričnimi dobrotami iz ajde ponujali Društvo 
Panonetum, Društvo za kulturo, šport in turizem »Žlaki« 
Sebeborci, Biotehniška šola Rakičan s strokovno razlago 
in predstavitvijo, Krajevna skupnost Krnci, Eko socialna 
kmetija Kocljevina, ustvarjalka ročno šivanih izdelkov 
Bernarda Bakan - Muma, Pomelaj – Zadruga za razvoj 
podeželja, Podeželska čokoladnica Passero, Kmetija 
Küčan Franc in ustvarjalka nakita in modnih dodatkov 
Lilijana Lukač – Lilalom Art, ki je poskrbela za ustvarjalno 
delavnico.
V kulturnem programu so nastopili člani Otroškega 
pevskega zbora Grlice Osnovne šole Fokovci ter duo 
Nikolaj Zver na harmoniki in Nuša Titan na violini.

Promocija mreže pravljičnih parkov na otroškem 
bazarju v Ljubljani
V soboto, 14., in v nedeljo, 15. septembra 2019, se je TIC 
Moravske Toplice skupaj s slovenskimi in madžarskimi 
projektnimi partnerji  udeležil  promocije na Otroškem 
bazarju, ki je potekal  na Gospodarskem razstavišču v 
Ljubljani. Otroški bazar je največji dogodek za družine v 
Sloveniji, saj ga obišče čez 24.000 obiskovalcev. Namen 
udeležbe je bila predstavitev in promocija mreže pravljičnih 
parkov. Predstavitev mreže pravljičnih parkov je bila zelo 
dobro sprejeta s strani obiskovalcev, ki bodo z veseljem 
obiskali pravljične parke v Moravskih Toplicah in Dobrovniku 
ter na Madžarskem.

Promocija v Budimpešti

Na lokaciji HUNGEXPO v Budimpešti na Madžarskem je 
med 26. in 29. septembrom 2019 potekal  79. Nacionalni 
kmetijski sejem OMÉK, kjer se je predstavljal tudi projekt 
GardEN. Slovenski projektni partnerji iz Moravskih Toplic 
smo se sejma udeležili v petek, 27. septembra. Sejma se 
je udeležila tudi ustvarjalka Liljana Lukač, sicer nagrajenka 
natečaja “5 izdelkov”, ki je potekal v sklopu projekta 
GardEN, z razstavo unikatnih izdelkov. Namen udeležbe je 
bila predstavitev, promocija in povečanje prepoznavnosti 
projekta GardEN.

Projekt GardEN

Najava dogodka: 
Festival orhidej, Dobrovnik, 23. 11. 2019.

                                                                                       Vabljeni!

Projekt TELE-KA-LAND
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Komunalni kotiček

A) HIŠNI PRIKLJUČEK NA JAVNO KANALIZACIJSKO 
OMREŽJE
1. Uporabnik

Uporabnik javne kanalizacije je lastnik stavbe, najemnik 
stavbe ali druga oseba, ki uporablja stavbo ali del stavbe, 
kjer nastaja komunalna odpadna voda (Odlok o odvajanju 
in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na 
območju Občine Moravske Toplice, Ur.l. RS, št. 72/07).

2. Objekti in naprave
Objekti in naprave uporabnikov so:

 – interna kanalizacija s pripadajočimi objekti in 
napravami v stanovanjski stavbi ali drugih objektih ter 
izven nje/njih;

 – kanalizacijski priključek, ki je del interne kanalizacije 
in poteka od mesta priključitve na sekundarno 
kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije do 
vključno zadnjega revizijskega jaška pred stavbo, ki 
je priključena na javno kanalizacijo. Če revizijskega 
jaška ni na parceli, na kateri stoji stavba, kanalizacijski 
priključek poteka do zunanje stene stavbe;

 – objekti in naprave za predčiščenje odpadnih voda, 
peskolovi in lovilci olj.
3. Hišni priključek (potek)

Hišni priključek na javno kanalizacijsko omrežje je del 
kanalizacije od javnega kanala (običajno od priključnega 
jaška) do iztoka interne kanalizacije (hišne kanalizacije) iz 
objekta.
Elementi hišnega priključka so:

 – kanal iz primernih kanalizacijskih cevi,
 – hišni revizijski jašek (premera med 500 in 800 mm) iz 
primernega materiala,

 – pokrov na hišnem revizijskem jašku iz primernega 
materiala.

Kakor nalaga odlok, je hišni priključek last uporabnika in 
ta je dolžan skrbeti za njegovo nemoteno delovanje.

B) MATERIALI
Materiali, ki se uporabljajo v izgradnji hišnih priključkov na 
javno kanalizacijsko omrežje, morajo zadostiti pogojem iz 
naslednjih standardov:

 – za vse rebraste cevi (PE HD, PP, PVC …) standard SIST 
EN 13476-3,

 – za vse gladke cevi (PVC, PE …) standard SIST EN 
13476-2,

 – za revizijske jaške standard SIST EN 13598-2 in SIST EN 
1401-1.

Materiali pa morajo zadostiti tudi zahtevam standarda EN 
ISO 9969 SN4*, SN8 in SN16* glede tlačne trdnosti.
Potrebno je biti pozoren na to, da se cevi z oznako tlačne 
trdnosti SN4 uporabljajo le v primerih, kjer se cev polno 
obbetonira (betonska podlaga pod cevjo in obbetoniranje 
cevi nad temenom), oziroma tam, kjer so cevi vgrajene na 
terenu, na katerem se ne pričakuje nobenih statičnih ali 
dinamičnih obremenitev (potek kanala pod armiranim 

POSTOPEK PRIKLJUČITVE OBJEKTA 
NA JAVNO KANALIZACIJSKO OMREŽJE

betonskim tlakom ipd.). Nezaščitenih (neobbetoniranih) 
tovrstnih cevi nikakor ne vgrajujemo v območju povoznih 
površin.
Za pokrove se upoštevajo določila iz standarda SIST EN 
124.

C) POSTOPEK PRIKLJUČITVE OBJEKTA NA JAVNO 
KANALIZACIJO

V skladu z 12. členom Odloka o odvajanju in čiščenju 
komunalne in padavinske odpadne vode na območju 
občine Moravske Toplice stranka na sedežu Čiste narave, 
d. o. o., (upravljavec) poda prijavo za priključitev objekta. 
Pri tem je potrebno priložiti dokazilo o poravnanih 
obveznostih do lastnika Občine Moravske Toplice. 
Pristojna služba opravi pregled stanja in ogled situacije na 
terenu ter poda pogoje priključitve. Priključitev na javno 
kanalizacijo lahko izvede upravljavec, oziroma ob soglasju 
in pod nadzorom upravljavca uporabnik.

V kolikor izgradnjo hišnega priključka izvaja upravljavec 
kanalizacijskega sistema, se na terenu opravijo meritve 
in se pripravi ponudbeni predračun. Če se stranka strinja 
s predračunom, dela naroči in v dogovoru s stranko 
upravljavec pristopi k izvedbi priključka.
Po zaključku del se obojestransko potrdi Evidenčni list 
priključka in na osnovi obračuna izvedenih del pošlje 
račun. 

V kolikor stranka sama izvaja priključek na javno kanalizacijo, 
se izvedba del sporoči upravljavcu dva dni pred izvedbo 
zaradi nadzora izvedbe priključka (kontaktna tel. številka 
02-538-1610 ali 041-803-793). Potrdi se Evidenčni list in 
priključek se preda oz. prevzame v uporabo. 

Čista narava, d. o. o.
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Z naslovnice

Dr. Stanislav Zver je prejel naziv 
častni občan Občine Moravske Toplice

Dr. Stanislav Zver že več kot tri desetletja svoje 
poslanstvo opravlja v Župniji Bogojina. Z letošnjim 
častnim občanom Občine Moravske Toplice smo 
med drugim govorili o njegovi novi znanstveni 
monografiji in o njegovem pogledu na razvoj naše 
občine.

Ob letošnji 100-letnici združitve z matičnim narodom 
ste izdali znanstveno monografijo Tebi, slovenska 
krajina s podnaslovom Slovenstvo Jožefa Klekla st. 
(1874–1948) v medvojnih dokumentih (1941–1945) v 
luči predvojnih dogodkov. O čem je govora v knjigi in 
kaj je ob pisanju o tem velikem prekmurskem možu 
naredilo na vas največji vtis?
To je pravzaprav moja druga knjiga o Jožefu Kleklu st. Prvo 
z naslovom Jožef Klekl prekmurski Čedermac je izdala založba 
Ognjišče že daljnega leta 2001 in sicer v zbirki Graditelji 
slovenskega doma. Omenjena nova knjiga z naslovom Tebi, 
Slovenska krajina, ki jo je prav tako izdala založba Ognjišče in 
je izšla sedaj ob 100-letnici pridružitve Prekmurja k matici, 
pa je pravzaprav moja prirejena doktorska disertacija. V 
knjigi sicer sama priključitev Prekmurja k matici ni osrednja 
tema, se je pa velikokrat dotakne. V knjigi sem namreč 
predvsem hotel bralcu približati resnico o slovenstvu 
in veličini osebnosti Jožefa Klekla st. Oboje so mu po 
drugi svetovni vojni mnogi idejni nasprotniki oporekali 
in to na osnovi dokumentov, ki so nastali med njegovo 
medvojno internacijo na Madžarskem, ko se je tako rekoč 
pod Damoklejevim mečem zagovarjal pred madžarskimi 
oblastmi, ki so mu med drugim očitale in obtoževale, da 
je s svojim tiskom, zlasti z Novinami in Marijinim listom, 
in somišljeniki spravil Prekmurje pod Jugoslavijo. Gre za 
resnico o tem velikem rodoljubu, ki nosi eno od ključnih 
vlog pri priključitvi Prekmurja k matici (če ne najvažnejšo). 
Knjiga na osnovi literature in dosegljivih virov obelodani 
dogodke in delo različnih oseb, ki so bile za slovenstvo, kot 
tudi tiste, ki so bili proti, in s tem seveda tudi priključitvi. 
Zaradi tega – morda je to tudi nekoliko moteče – je knjiga 
»dokumentirana«  z več kot 600 opombami. 

Samega pa me je pri pripravi knjige vodila želja približati 
bralca resnici, da očitanje Kleklu, da je renegat, separatist, 
ipd., kot mu je očitala »družbena polpreteklost«, nima z 
zgodovinsko resnico nič skupnega, kar medvojni akti 
tudi potrjujejo. Hkrati pa knjiga predstavlja, ob doslej 
»nevidnih« dokumentih, vidnejše, z globoko ljubeznijo 
izpolnjeno poslanstvo, ki ga je Klekl skupaj z drugimi 
katoliškimi duhovniki opravil za slovenstvo in priključitev 
dežele med Muro in Rabo k Sloveniji. 

Zato je knjiga ob tej obletnici 
tudi moj osebni »dar« Slovenski 
krajini, kot so Prekmurje v 
preteklosti radi imenovali 
domačini, in hkrati globok 
priklon Kleklu in vsem ostalim 
»očetom krajine«, ki so prispevali 
svoj delež k dogodku, ki se je 
zgodil pred sto leti.

Največji vtis pri pisanju knjige 
pa je name naredila Kleklova 
(kot tudi njegovih sodobnikov 
oziroma sodelavcev: Ivana Baše, 
Jožefa Sakoviča, Jožefa Klekla 
ml., Jožefa Godine, Ivana Jeriča, 
še prej dr. Franca Ivanocyja) živa 
vera in neomajno zaupanje v 
Boga ter globoko rodoljubje, 
ki se je odražalo v ljubezni do 
materinega (slovenskega) jezika, 
in ljubezen do domačega življa 
ob levem bregu Mure.

Kaj pravite, kakšne so razlike 
med Prekmurci, ki so živeli takrat, in nami? Kaj se je 
zgodilo z narodno zavestjo – je po vašem mnenju še 
taka, kot bi si želeli naši dedi?
Več kot tri desetletja sem v Župniji Bogojina. In že v tem 
času so nastali velikanski premiki na vseh ravneh življenja, 
tako na družbenem (političnem), kot gospodarskem, 
izobraževalnem, kulturnem, okoljskem in še kakšnem 
področju … Seveda vse to vpliva tudi na »notranjega 
človeka«, na medsebojne odnose, na vzgojo mladih 
rodov in še in še. Seveda je razlika še večja na vseh 
področjih v stotih letih, pomislite recimo samo na 
ekonomsko stanje Prekmurca izpred 100 let in na 
povprečen standard današnjega prebivalca med Muro 
in Rabo. So pa seveda v nas določene stalnice: recimo, 
mar ni današnji Prekmurec v svojem »jedru in globini« še 
naprej človek »srčne dobrote«, odprtosti …; žal, Bog daj, 
da se motim, nemalokrat pozablja na svoje korenine in 
na svoja izročila, ki so tako čudovito žarela iz življenj naših 
preprostih »dedijev in manc« in jim usmerjala življenje … 
Tu se z rahlo otožnostjo pridružujem Otonu Župančiču, 
ki je nad seboj in vsem slovenskim narodom vzdihnil: »O, 
da mi je priti do lastne podobe!« In dodal: »Meni in tebi, 
narod moj.«

Dr. Stanislav Zver si med drugim za našo občino želi, 
da bi mladi izobraženci imeli pogoje za ustvarjanje življenja v domačih krajih.
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Z naslovnice

V naši občini složno živimo ljudje različnih 
veroizpovedi in narodnosti. Mislite, da je sprejemanje 
raznolikosti nekaj, kar je prekmurskemu človeku 
zapisano v kri ali smo bili v to prisiljeni po sili razmer?
Če se sodoben človek drzne ali pa utegne miselno spustiti 
v območje »puščave tihote« s pogledom na našo občino, 
potem bo ostrmel nad prelestnostjo lepote njenega 
mozaika. Upravičeno bi se začudil nad njim, nad njegovo 
raznobarvnostjo, tudi »Cankarjev Kurent«, ter ugotovil, da 
je področju naše občine iz preostanka lepot, najdenih v 
Božjem naročju, bilo veliko navrženo. Naj naštejem nekaj 
zrn iz tega raztresa: kot ste že v vprašanju nakazali, različne 
narodnosti, veroizpovedi; potem geografsko, ravninski in 
hriboviti predeli, torej čudovite naravne danosti: termalni 
vrelci, čista narava, okolje …, pestrost cerkvenih in drugih 
kulturnih objektov …, živopisnost raznoraznih društev, ki 
so s svojim delovanjem – zlasti kulturna – lahko plemeniti 
»izraz svojega naroda zavesti«, in ne nazadnje iz ozadja 
preteklosti zrejo v naš čas pomembne osebnosti in njihove 
»sledi« s svojimi sporočili in govorico in so koreninili na 
področju naše občine (Mikloš Küzmič, Košič, Ivanocy, 
Baša, škof Smej … Konec koncev tudi Štefan Küzmič, ki 
se je šolal tudi v Kančevcih, in druge, tudi evangeličanske 
osebnosti …).
Ob tem bi temu našemu živopisno-bogatemu mozaiku 
lahko samo še vzhičeno sam  pridahnil: lepo je živeti ob 

takšnem mozaiku, posebej še, če mu pridaš vsaj kakšen 
kamenček dobrega in koristnega. 

Ob občinskem prazniku ste prejeli naziv častni 
občan Občine Moravske Toplice. Kaj vam pomeni ta 
potrditev vašega dolgoletnega dela s strani občine? 
Najprej je bilo to zame popolno in veliko presenečenje, 
seveda tudi priznanje za delo, vendar pa se ob tem 
nisem mogel razbremeniti misli, da je v Občini Moravske 
Toplice, kot tudi v Župniji Bogojina, nemalo bolj zaslužnih 
občanov, ki bi si zaslužili ta naziv veliko prej kot jaz, zato 
sem ga tudi »posvetil« vsem župljanom, posebej še 
tistim, ki skrbijo za lepoto našega Plečnikovega svetišča 
(bele golobice). 
Seveda se tudi na »tem mestu« za imenovanje iskreno 
zahvaljujem Občini Moravske Toplice, g. županu 
Alojzu Glavaču in Občinskemu svetu. Toliko bolj, ker 
tega nisem mogel storiti ob občinskem prazniku na 
mestu podelitve, saj se dogodka zaradi okrevanja po 
operaciji osebno nisem mogel udeležiti: Hvala!

Kako pa gledate na razvoj občine? Kaj bi pohvalili, kaj 
bi si še želeli?
Že prej sem omenil (zelo) vidne pozitivne spremembe 
v naši pokrajini v zadnjih desetletjih, kjer naša občina 
nedvomno zavzema dostojno mesto razvoja v vseh 
pogledih. Ob tem bi pa morda dodal, da je že antika 
poznala štiri elemente sveta: vodo, zemljo, zrak in ogenj. 
Prav je, da se v občini, ki je obdarjena s temi vrednostmi, 
ne izneverimo prvim trem, pač pa na občinski dlani 
ohranjajmo ljubezen in varstvo do teh realij. Osebno se 
mi zdi, kot nestrokovnjaku, da je prav v tej smeri iskati 
vizijo razvoja tudi v naši občini. Mnoge slovenske občine, 
ki so sicer ekonomsko veliko bolj razvite, so namreč 
zanetile pravi upor ali pa celo zasekale globoke rane tem 
naravnim danostim tako, da so »zakrvavele«. 
In kaj si želim? O, marsikaj, vendar zase bolj malo. Naši 
občini pa predvsem, v prvi vrsti, da bi mladi (zlasti 
izobraženi) rod, tudi z malo več domoljubne vzgoje, 
ostajal v naših vaseh, v teh lepih krajih, da bi našel 
primeren, življenja vreden zaslužek doma, ne v tujini ali 
pa na »Kranjskem«, tako da bi po vaseh in domovih naše 
občine bilo čim manj golčanja samote in praznine. 
Vsem občanom dobre volje, ne gleda na narodnost, 
vero, prepričanje in jezik, pa želim preprosto, da bi skozi 
prostor svojega bivanja potovali pod miselnim obokom, 
na katerem je izvezen napis trinoma: resnica, dobrota in 
lepota. Vsem vse dobro. 
 

Janja Adanič Vratarič

Dr. Stanislav Zver si med drugim za našo občino želi, 
da bi mladi izobraženci imeli pogoje za ustvarjanje življenja v domačih krajih.



18  |  Lipnica 166

Vsakdanji utrip 

Zakonca Maja in Goran Dominko sta po poklicu 
arhitekta. Svoj košček raja na zemlji sta našla v 
Kančevcih. Goran je za Lipnico med drugim povedal, 
s kakšnimi izzivi sta se srečevala ob prenovi 150-letne 
Kološeve domačije.

Prihajata iz Murske Sobote in Lendave, delala pa sta 
tudi že v britanski prestolnici. In kako vaju je pot 
zanesla v Kančevce?
Čeprav sva bila oba že nekaj časa v Ljubljani, sva še 
vedno izvajala projekte po celotni Sloveniji. Pot naju 
je nato zanesla tudi čez slovensko mejo in tako so naju 
povabili k sodelovanju na projektu v britanski prestolnici. 
Z veseljem sva se odzvala povabilu in se tako skupaj s 
sinom za nekaj časa preselila v London. Izkušnja je bila 
čudovita in priložnosti za delo veliko, več kot pri nas 
doma, a naju je srce vleklo nazaj v domačo pokrajino. 
Že nekaj časa sva imela željo po nakupu posestva, ki bi 
ga spremenila v turističen objekt. Točno sva vedela, kaj 
si želiva in kako bi naj posestvo izgledalo. Spomnim se, 
da sva prišla z dopusta in preden sva se vrnila v London, 
naju je sorodnik peljal pogledat Kološevo domačijo. Po 
nekaj minutah na posestvu sva se samo spogledala in 
takoj vedela, da sva našla pravo stvar. Da se je to posestvo 
nahajalo v Kančevcih, je bilo slučajno. Všeč nama je bila 
predvsem dobro dostopna lokacija, bližina Moravskih 
Toplic in Murske Sobote ter velikost posestva. Takoj sva 
se zaljubila v posestvo in že na poti v nazaj v London sva 
razmišljala o njeni prenovi, brat Sašo pa je medtem uredil 
vse potrebno za nakup domačije. 

S kakšnimi izzivi sta se srečevala ob prenovi Kološeve 
domačije? Kaj pa po njej?
Takoj smo se lotili prenove, ki pa je v prvi vrsti pomenila 
izvedbo komunalne infrastrukture na sami lokaciji. Sašo 
je prevzel organizacijo na gradbišču, saj sva prvo leto 
prenove midva bila še vedno v Londonu. Sama prenova je 
trajala dobri 2 leti. Velikokrat smo probleme na gradbišču 
reševali preko kamere na telefonu, saj enostavno ni 
bilo mogoče vsega vnaprej predvideti, midva pa sva 
bila 2000 km stran. Ker je pri nas šlo za prenovo 150 let 
stare domačije, je bila teža pravilnih odločitev glede 
sanacije še toliko večja. Skoraj vsak dan smo se srečali z 
novimi problemi in situacijo, ki jo je bilo potrebno rešiti 
takoj. Samo Sašu in dobri ekipi na gradbišču se lahko 
zahvaliva, da smo investicijo peljali tako dobro in tekoče 
brez najine prisotnosti na gradbišču. Midva sva stvari 
narisala, jih poslala po mailu izvajalcem in potem preko 
telefonov spremljala napredek. Vsak trenutek, ki sva si 
ga lahko odtrgala od najinega zelo delovnega dne, je 
bil namenjen sanjanju o Domačiji pri Momi in njenem 
dokončanju. Veliko stvari se je zgodilo ob prenovi našega 
posestva, včasih so bili tudi trenutki, ko sva se spraševala, 

Maja in Goran Dominko si želita, 
da njuna zgodba navdihne 
tudi druge ljudi

ali bomo uspeli dokončati investicijo. Danes je vse to za 
nami in ponosna sva na končni izdelek ter na izgled naše 
Domačije. Tudi lokalna skupnost in mimoidoči so z velikim 
zanimanjem opazovali napredek in ni bilo tedna, ne da bi 
se kdo ustavil in spraševal, kaj tu nastaja. 

Kaj ponujate na Domačiji pri Momi?
Danes lahko na Domačiji pri Momi ponudimo ne samo 
prenočišča za 18 oseb, ampak zanimivo doživetje z 
zunanjim ogrevanim bazenom, savno, veliko zunanjih 
površin za sprostitev in igro, zelenjavni vrt, skedenj 
za razne prireditve, skratka pravo doživetje Goričke 
pokrajine. Domačija se nahaja v čudoviti vasi Kančevci, 
kjer sva srečala zelo prijetne domačine. Z vzpodbudnimi 
besedami so naju hitro sprejeli in z ostalimi družinskimi 
člani smo se zelo kmalu počutili domače. Tak občutek 
imajo tudi gostje, ki se zelo hitro udomačijo na posestvu. 
Tudi sami se potrudimo, da Goričko doživijo malo drugače, 
tudi s preživljanjem časa ob večernem ognju ob pajanju 
krüja (Nasmeh.). Vzpodbujamo jih k telesni aktivnosti, da 
na primer s kolesarjenjem in sprehodi obiščejo bližnje 
vinske kleti in gostilne ter uživajo ob domači hrani in dobri 
kapljici. Do sedaj so bili vsi gostje navdušeni nad Goričkim 
in nam ob odhodu zagotavljajo, da bodo naslednje leto 
spet prišli.

Kaj vama pomeni nagrada, ki sta jo prejela ob 
občinskem prazniku?
Morava priznati, da nagrade nisva pričakovala, vendar 
naju je zelo navdušila. Predvsem zaradi tega, ker so ljudje 
opazili prenovo in se nanjo pozitivno in z navdušenjem 
odzvali. Pomeni nama veliko tudi zaradi tega, ker bo 
opogumila marsikaterega domačina, da se odloči ostati 
na Goričkem in investirati v stare, zapuščene hiše. Te 
skrivajo neverjetno veliko zgodb, ki pa zaživijo šele ob 
kvalitetnih prenovah in s tem neverjetno pozitivno 
vplivajo na okolico in na ljudi nasploh. Goričko ima veliko 
zapuščenih kmetij, kjer bi marsikatera izgledala tako 
vabljivo, danes pa izžarevajo žalostno podobo. Prepričana 
sva, da bo naša nagrada dobro vplivala na marsikaterega 
potencialnega vlagatelja, ki bo z občutkom in z empatijo 
prebudil stare in zapuščene objekte. Prav zaradi tega 
se iskreno zahvaljujeva tudi Občini Moravske toplice in 
vsem, ki so vplivali na odločitev o podelitvi, ob tem pa si 
želiva, da nagrada res navdihne tudi ostale, ki bi si želeli 
kvalitetno investirati na Goričko.

Kakšni so vajini načrti za prihodnost Domačije pri 
Momi?
Na domačiji bi rada predvsem uživala, tako ob delu kot ob 
sproščanju v prostem času. Enako si želiva za naše goste, ki 
bodo najbolj uživali takrat, ko bodo spoznavali Goričko v 
svoji najpreprostejši podobi. Doživljati domačo kulinariko, 

Domačija pri Momi obiskovalca pritegne s svojo domačnostjo.
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Strelsko društvo Kaliber se lahko 
pohvali s številnimi uspehi članov 
društva.
Strelsko društvo Kaliber, ki ima sedež v Fokovcih, 
deluje od 25. januarja 2015 in trenutno šteje 48 
članov. Za Lipnico smo se pogovarjali s Srečkom 
Čahukom, predsednikom društva.

Od kod pobuda za ustanovitev društva? 
Pobuda za strelsko društvo je nastala med pogovori, da 
v širši okolici ni nobenega strelskega društva oziroma 
društva, ki bi združevalo ljubitelje orožja in pa streljanja 
oziroma dejavnost strelskega športa – razvijanje in 
izvajanje aktivnosti v tej dejavnosti, razen lovskih društev, 
kar pa seveda ni enako. Ker smo videli, da nas je kar nekaj 
interesentov, smo prišli do ideje, da ustanovimo strelsko 
društvo. 

Kakšne so vaše dejavnosti? Svoje člane tudi kaj 
izobražujete, prirejate kakšna posebna srečanja, 
tečaje ...?
Dejavnost, s katero se ukvarjamo, je predvsem streljanje, 
strelski treningi in pa udeležba na raznih tekmovanjih. 
Ukvarjamo se predvsem s panogo v streljanju na glinaste 
golobe, v kateri nam gre trenutno najboljše, potem 
sledi precizno streljanje s pištolo in revolverjem na 25 
metrov in pa streljanje z malokalibrsko puško na 50 m z 
odprtimi merki. Glede izobraževanja je tako, da ima vsak 
naš član opravljen tečaj varnega rokovanja z orožjem, 
spremljamo pa tudi, če se kje opravlja kakšen drugi tečaj 
ali izobraževanje v tej smeri, in če je možno, se ga tudi 
udeležimo. Glede srečanja je tako, da dobro sodelujemo z 
ostalimi strelskimi in lovskimi društvi in se tudi na kakšnih 
tekmah oziroma streljanjih srečujemo in tudi pogovorimo 
in delimo izkušnje. Prav tako enkrat letno organiziramo 
društveno tekmo, na kateri se pomerimo samo člani 
društva. Streljamo v 3 panogah, in sicer na glinaste 
golobe, s pištolo na 25 m in pa z malokalibrsko puško na 
50 m in s tem vidimo, kdo je »najboljši« strelec društva. 

S kakšnimi uspehi na tekmovanjih se lahko pohvalite? 
Uspehi so predvsem v streljanju na glinaste golobe, in 

obujati tradicionalna izročila in živeti z okolico in naravo 
z roko v roki daje nešteto možnosti enkratnih doživetij. 
Čeprav imava nekaj načrtov za bodočnost, si želiva najprej 
domačijo ponuditi vsem zainteresiranim obiskovalcem 
in na njej prirejati zanimiva doživetja Čeprav nisva nikoli 
razmišljala o prirejanju porok, se je v zadnjem času 
pojavilo veliko mladih parov, ki bi si želeli svoj najsrečnejši 
dan doživeti na posestvu. Porodilo se nama je veliko idej, 
kako tak dogodek organizirati s posebnimi doživetji za 
vse, in videli bomo, kaj lahko še ponudimo zanimivega … 
Vsekakor bo zabavno.

Janja Adanič Vratarič Notranjost domačije nas navduši s skrbno izbranimi detajli.

Društvo se lahko pohvali s kar nekaj zavidljivimi uspehi.

sicer ekipni rezultati: leto 2017: Dobrovnik, 3 mesto; leto 
2018: Apače, 2. mesto; Juršinci, 3. mesto; Osek – enkrat 1. 
mesto in enkrat 3. mesto; Dobrovnik, 2. mesto; leto 2019: 
Osek, 3. mesto, Apače, 1. mesto, Velika Polana, 3. mesto, 
Vitomarci, 2. mesto. Prav tako so naši člani skoraj vedno 
med posamezniki med prvimi tremi najboljšimi. Samo 
letos je na dveh tekmovanjih v streljanju na glinaste 
golobe, ki veljata za največje streljanje v tej disciplini v 
Prekmurju, to sta streljanje v Prosenjakovcih in v Križevcih, 
naš član Robert Nagy dosegel obakrat najboljše, 1. mesto. 
Streljamo tudi v pomurski ligi v streljanju z večjim kalibrom 
(pištola, revolver), ki se odvija v Dobrovniku, ki je še ni 
konec, smo pa tudi v močni zgornji polovici tako ekipno 
kot posamezniki. Našel bi se še kakšen dober rezultat in 
glede na to, da smo mlado društvo, dosegamo odlične 
rezultate.

Kaj za vaše društvo pomeni prejeto občinsko 
priznanje?
Priznanje nam ogromno pomeni, kajti s tem je vidno, da 
je naše delo opaženo in vredno širšega pomena. Prav 
tako je tudi dokaz, da se lahko z velikim vložkom energije, 
truda in časa, predvsem so tukaj mišljeni treningi, ter obilo 
dobre volje daleč pride. Je pa tudi dokaz, da smo dobra 
ekipa in da delamo dobro.

Kakšni pa so vaši načrti za prihodnost?
V prihodnosti imamo namen dokončati naše vadbišče, na 
katerem člani društva opravljamo treninge, prav tako se 
udeleževati strelskih tekem in tekmovanj ter dokazovati, 
da smo konkurenčni in odlični strelci in s tem tudi 
najboljše, kar se da, zastopati Občino Moravske Toplice. In 
še naprej upamo na dobro sodelovanje z občino.

Janja Adanič Vratarič
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Franc Marič iz Noršincev je izkušeni zmajar, ki 
panonsko ravnico in griče s svojim motornim zmajem 
že dvajset let opazuje od tam, kjer je zanj najlepše – z 
neba.
78-letni Franc Marič, po domače Feri, je že v otroštvu 
vedel, da bo nebo in letenje imelo posebno mesto v 
njegovem življenju. Ko je namreč z očetom še kot otrok 
šel na takratno letališče v Černelavce in tam videl leteti 
vojaška letala in skoke s padali, je že v  takratni v otroški 
domišljiji očetu dal vedeti, da bi tudi on rad letel in bil 
vojaški pilot. Ko je obiskoval takratno nižjo gimnazijo, je 
večkrat hodil v Rakičan in opazoval, kako so gradili nov 
hangar in letalsko stezo ter bil član modelarske šole v 
aeroklubu.
Leta 1959 se mu je otroška želja uresničila, saj je vojska 
v Murski Soboti organizirala pilotsko šolo za pilote iz 
celotne Slovenije, najprej za jadrilice  in nato za motorne 
pilote ter padalce.  V njegovem dnevniku letenja lahko 
beremo, da je prvi polet opravil 12. julija 1959. Za Franca 
je tako letos zagotovo posebno leto, saj je minilo 60 let, 
odkar je prvič poletel v nebo. 
Življenje ga je nato vodilo po različnih poteh, po poklicu 
inženir agronomije pa je širši okolici zagotovo najbolj 
poznan po delu pri časopisni hiši Večer, kamor je na 
povabilo novinarja Mirka Munde in Marjana Dore prišel 
za vodjo podružnice.  Ko je dobil družino in so v življenju 
postale prioriteta druge stvari, je Feri letenje postavil bolj 
na stranski tir, vendar želja po letenju ni nikoli zamrla. 
Ob upokojitvi si je tako uredil vzletišče ter se prešolal s 
palice na triangel, pri čemer je bil njegov učitelj pokojni 
Jože Gajser. Kot zanimivost naj omenimo, da so med 

njegovimi znanci tudi graditelj motornih letal Ivo 
Boscarol, ki je zmajarsko kariero začel prav v Prekmurju 
in Prlekiji, letalski popotnik Matevž Lenarčič, občuduje 
pa letenje in sposobnost akrobatskega pilota, sovaščana 
Petra Podlunška. Feri je še posebej hvaležen gostilničarju 
Stanku Denku, pionirju zmajarstva  na levi strani Mure, ki 
ga je dosti naučil in mu dal veliko strokovnih nasvetov 
za varno letenje z motornim zmajem. Izkušeni zmajar je 
tudi reden obiskovalec letališča v Rakičanu, saj se tam 
vsako nedeljo srečuje z ljubitelji  letenja, je tudi član Aero 
kluba Murska Sobota. Ponosno nam pove, da je s svojim 
motornim zmajem, ki ga redno servisira in vzdržuje, 
preletel že preko 830 ur. Seznam in število ljudi, ki so 
leteli z njim, je zagotovo hvale vreden, a še vedno se 
najraje zapelje z vnukom Vitom, ki z njim redno prihaja na 
njegovo vzletišče v Noršincih.
Iz uredništva Lipnice mu želimo še veliko letov nad našo 
lepo pokrajino!

Janja Adanič Vratarič

Lovska družina Bogojina je skupaj z župnijo Bogojina v 
nedeljo, 18. avgusta,  pri Lovskem domu Lovske družine 
Bogojina pripravila 20. jubilejno Hubertovo mašo. 
Med gosti sta bila tudi podžupan občine Moravske 
Toplice Andrej Baligač in predsednik Zveze lovskih 
družin Prekmurje Ludvik Rituper ter lovci iz Lovske 
družine Moravče. Vse zbrane je v imenu Lovske družine 
Bogojina pozdravil novi 
starešina Ambrož Pušnik. 
Hubertovo mašo je 
daroval župnik župnije 
Bogojina dr. Stanislav 
Zver ob somaševanju 
duhovnika Alojza 
Benkoviča. Po maši so na 
krajši slovesnosti obeležili 
20 let organizacije 
Hubertovih maš in 
podelili lovska odličja 

in zahvalne listine. S strani Lovske družine Bogojina so 
zahvalne listine prejeli Župnija Bogojina, Občina Moravske 
Toplice, Gasilsko društvo Bogojina, Zveza lovskih družin 
Prekmurje in KUD Prekmurski rogisti. Lovska družina pa je 
posameznim lovcem podelila lovska odličja Lovske zveze 
Slovenije. 

Jože Žerdin 

Že v otroštvu je vedel, da mu je 
letenje namenjeno 

LD Bogojina na slovesnosti obeležila 20 let Hubertovih maš  

Franc Marič ima za sabo že več kot 800 ur letenja z motornim zmajem.

Lovska zveza Slovenije je posameznikom podelila zlate znake za lovske zasluge.
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Med pomembne pomurske čebelarje sodi Stanislav Čiček 
iz Ivancev, ki se s čebelarstvom ukvarja že dolgih 35 let. 
Stanislav je čebelar s dušo in srcem, kajti skoraj vsak dan je 
z njimi, se jim posveča, jih hrani s sladkorjem. Trenutno ima 
v okolici Ivancev v čebelnjakih okoli 170 čebeljih družin. 
Kljub padcem, težkim časom in boleznim čebel v dolgi 
35-letni zgodovini čebelarstva nikoli ni ostal brez čebel. 
Kot umen in prizadeven čebelar največ toči cvetlični, 
akacijev in kostanjev med pod svojo blagovno znamko 
in etiketo. Njegov kakovostni med se največ prodaja na 
Primorskem, najde pa se tudi na tržnici v Ljubljani. Sicer 
pa je Stanislav Čiček že 30 let predsednik Čebelarske 
družine Moravske Toplice. Deset let je vzgajal matice in bil 
čebelarski preglednik, je pa tudi član Upravnega odbora 
Čebelarske zveze društev Pomurja. Za dolgoletno delo 
na področju razvoja čebelarstva je v Čebelarskem domu 
Brdo pri Lukovici s strani Čebelarske zveze Slovenije iz 
rok predsednika Čebelarske zveze Slovenije Boštjana 
Noča prejel najvišje čebelarsko odlikovanje Antona Janše 
prve stopnje za posebne zasluge za dvig slovenskega 
čebelarstva. Čebelarsko odlikovanje mu je dalo še več 
poleta in elana, kajti znanje in volje do čebelarstva mu ne 
manjka, je še povedal in dodal, da se bo poslej še z večjim 

navdihom posvetil čebelam. Želi si, da bi se v čebelarske 
vrste vključilo več mladih, vesel pa je tudi, da so Združeni 
narodi na slovensko pobudo 20. maj razglasili za svetovni 
dan čebel.

Jože Žerdin

Prav v dneh, ko smo v Prekmurju praznovali 
100-letnico združitve z matičnim narodom, smo 
praznovali tudi v Lovski družini Mlajtinci. 
Obiskalo nas je namreč je 30 otrok iz društva ŠTRK 
iz Mlajtincev. Društvo je namreč organiziralo poletni 
kamp v trajanju dveh dni. V lovski družini Mlajtinci smo 
posebej ponosni, ker so se organizatorji poletnega 
kampa odločili, da en dan preživijo z in med lovci 
Lovske družine Mlajtinci. Otroci z mentorico Martino 
Bauman in njenimi sodelavkami so nas obiskali 27. 
julija. Pred lovskim domom v Lukačevcih jih je pričakal 
starešina Lovske družine Mlajtinci Miran Horvat s svojimi 
lovskimi tovariši. Prisotnim je v krajši obliki predstavil 
pomen slovenskega lovstva, organiziranost in pa tudi 
osnovne oblike lovske in lovčeve dejavnosti. Prisotnim 
otrokom je bil v spremstvu lovskega tovariša Avgusta 
Klara razkazan lovski dom, lovske trofeje in druge lovsko 
tehnične naprave. Zanimivost za prisotne otroke je bila 
predstavitev lovske kinologije – štirinožnih lovčevih 
nepogrešljivih pomočnikov pri izvajanju lova. Posamezne 
lovske pasme psov so najmlajšim predstavili vodnica 
lovskega psa pasme nemški lovski terier Anja Lepoša, 
vodnik bavarskega barvarja – krvosledca Jože KOČAR in 
vodnik nemškega kratkodlakega ptičarja Jože Dravec. Vsi 
navedeni so prisotnim otrokom pojasnili vlogo in namen 

posameznega lovskega psa glede na pasmo. Omeniti 
velja, da so prisotni poslušali z velikim zanimanjem in na 
koncu postavili tudi veliko vprašanj. Posamezna vprašanja 
mladih so velikokrat bila tako zahtevna, da so se prisotni 
lovski tovariši morali kar potruditi, da so lahko posredovali 
kvalitetne in razumljive odgovore. Zaključna misel glede 
na vprašanja mladih bi lahko bila, da si takih in podobnih 
srečanj še želijo, mi člani lovske družine Mlajtinci pa jih 
bomo z veseljem ponovno sprejeli in se jih že veselimo. 

Lovski zdravo!                                                                                                                                          
Iztok TRČEK, Lovska družina Mlajtinci

Čebelar Stanislav Čiček iz Ivancev je prejel najvišje čebelarsko 
odlikovanje Antona Janše 

Medgeneracijsko srečanje v 
Lovski družini Mlajtinci 

Čebelar Stanislav Čiček iz Ivancev je prejel najvišje čebelarsko odlikovanje Antona Janše prve 
stopnje za posebne zasluge.

Otroci na obisku pri lovcih. 
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Da spomin na nekdanje kmečko opravilo košnje 
trave z ročnimi kosami ne bi šel povsem v pozabo, 
je Turistično društvo Bogojina skupaj s Krajevno 
skupnostjo Bogojina v petek, 30. avgusta, na travniku 
v ogračeku Turističnega društva pripravilo etnološki 
prikaz košnje trave z ročnimi kosami, ki je bil povezan 
v vaškim dnevom. 
Dogodka se je udeležilo veliko število obiskovalcev, ki so 
si prikaz košnje trave ogledali z velikim zanimanjem in 
nostalgijo. Letos se je ročne košnje trave z ročnimi kosami 
udeležilo kar nekaj koscev med njimi je bil najstarejši 
kosec 88-letni Pavel Horvat. Pred začetkom košnje trave 
so vse zbrane nagovorili in poudarili pomen ohranjanja 
tovrstnega običaja predsednik Krajevne skupnosti 
Bogojina Igor Camplin, župan Občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač in gospodar travnika Drago Ivanič, ki je 
dejal, da se odločil za košnjo trave na nekdanji način z 
ročnimi kosami, zato je na pomoč poklical nekaj mož, 
ki so vešči košnje trave. Potem ko so si kosci sklepali 
kose, so se na travniku razporedili in v vrsti en za drugim 
vihteli kose. Za kosci so ženske z ročnimi vilami pokošeno 
travo razteple. Potem ko so kosci travnik pokosili, so vsi 
skupaj sedli za obloženo mizo z domačimi dobrotami, ki 

so jih pripravile članice Turističnega društva Bogojina in 
gospodinje iz Bogojine. Za veseli del je z domačo glasbo 
poskrbel ansambel Zvonček, ki deluje v okviru Društva 
upokojencev Moravske Toplice.  Dogodek so sklenili 
pozno zvečer z željo, da se drugo leto spet srečajo in 
obudijo stari običaj.

Jože Žerdin

V jeseni, ko nam naš vrt poplača za celoletno delo 
in nas obdari s svojimi sadovi, je pravi čas, da se na 
kupu zberejo (ljubiteljski) vrtičkarji. 
V ta namen Društvo Selenca iz Ivancev že vrsto let prireja t. 
i. Zelenjadarski dan. Ta tradicionalni dogodek, ki se je letos 
odvil že petnajstič, so pripravili na zadnji avgustovski dan, 
nanj pa povabili tudi prav posebno gostjo, strokovnjakinjo 
na področju vrtnarjenja.
Po začetni sveti maši je sledilo enourno strokovno 
predavanje gospe Brigite Šušteršič (Brigitin vrt) na 
temo »365 dni na vrtu, s poudarkom na jesenskih 
opravilih«. Poslušalcem je predstavila opravila na vrtu po 
posameznih mesecih, podelila koristne nasvete o delu na 
vrtu in odgovorila na zastavljena vprašanja v zvezi s to ali 
ono dilemo, vezano na vrtnarjenje. Predstavila je še svoj 
vrtnarski dnevnik, ki nam je lahko v pomoč pri načrtovanju 
dela na vrtu, in knjigo s podrobnejšimi vrtnarskimi nasveti, 
nato pa je sledil zaključni in hkrati osrednji del tega 
popoldanskega druženja. 
Pridne domače gospodinje so pripravile kopico raznoraznih 
dobrot iz zelenjave z domačega vrta, med drugim različne 
namaze, pražena bučna semena, juho, kompot, razne 
slaščice in še mnogo tega. Skratka, poskrbljeno je bilo za 

draženje slehernih brbončic in še tako zahteven gost je 
lahko prišel na svoj račun. 
Ob kramljanju in okušanju zelenjavnih dobrot je popoldan 
hitro minil, z njim pa se je zaključil še en odlično izpeljan in 
zelo dobro obiskan zelenjadarski dan. 

Maja Cigüt

V Bogojini v ogračeku so kosili 
travo z ročnimi kosami

15. Zelenjadarski dan na Ivancih 

V Bogojini so obudili nekdanji način košnje trave z ročnimi kosami.

Tudi letos je na Ivancih potekal tradicionalni zelenjadarski dan.
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24. avgusta je ob prosenjakovskem lovskem domu 
potekalo redno letno srečanje članov Društva 
upokojencev Moravske Toplice. 
V poznopoletni avgustovski soboti so se v Prosenjakovcih 
v lepem številu zbrali člani društva upokojencev naše 
občine, zbranim pa so se med drugim pridružili tudi 
župan Alojz Glavač, direktor podjetja Cerop Feri Cipot ter 
podpredsednik MNSS OMT Jože Kuhar.
Ob tej priložnosti so podelili priznanja in nagrade 
udeležencem letošnjega društvenega natečaja Moj dom 
– lep in urejen, katerega pokrovitelj je bilo podjetje Cerop, 
d. o. o., Puconci. Letos se je k akciji prijavilo sedem članov 
društva, tričlanska komisija pa je imela zelo zahtevno delo, 
saj so vse domačije bile zelo urejene. Tako so priznanja 
dobili vsi sodelujoči, med njimi pa je tretje mesto zasedla 
domačija Martina Horvata iz Ivancev, drugo mesto 
domačija Alojza Velnerja iz Vučje Gomile in prvo mesto 
domačija Irene Kerčmar iz Sela.
Predsednik društva Ludvik Sočič in župan Alojz Glavač 
sta podelila priznanja DU MT. Za dolgoletno delo so ga 
prejeli poverjeniki Martin Horvat iz Ivancev, Jožef Koltaj iz 
Kančevcev, Alojz Velner iz Vučje Gomile ter Martin Vöröš 
iz Andrejcev. Priznanje je prejel tudi ženski pevski zbor 
Marjetice za 15-letno delo. Kot zanimivost naj omenimo, 
da so Marjetice v letih 2003–2018 imele kar 401 nastop!
Zbranim so sobotno popoldne polepšali z ubrano 
melodijo in pesmijo polepšali ŽPZ Marjetice, ansambel 
Zvonček in Kvartet pevcev ljudskih pesmi, za okrepčilo pa 
so poskrbeli člani Lovske družine Prosenjakovci.

Janja Adanič Vratarič

Augusztus 24-én, a pártosfalvi vadászházban zajlott 
a Moravske Toplice-i Nyugdíjas Egyesület tagjainak 
rendszeres éves találkozója.
A nyárvégi augusztus szombaton Pártosfalván gyűltek 
össze községünk nyugdíjasegyesületének tagjai, akikhez 
csatlakozott Glavač Alojz polgármester, Cipot Franc a 
Cerop vállalat igazgatója és Kuhar Jože Moravske Toplice 
Községi MNÖK alelnöke.
Ebből az alkalomból kiosztották az Én otthonom – szép 
és rendezett egyesületi pályázat elismeréseit és díjait 
is. A pályázat védnöke a puconci Cerop Kft volt. Az 
idei pályázaton hét egyesületi tag indult, a háromtagú 
bizottságnak pedig nehéz dolga volt, hiszen mindegyik 
portát rendkívül szépnek és rendezettnek találták. Így 
aztán mindegyik résztvevő elismerésben részesült, a 
harmadik helyezett pedig az ivanci Horvat Martin portája 
lett, a második helyet a Vučja Gomila-i Velner Alojz, az 
elsőt pedig a seloi Kerčmar Irena szerezte meg. 
Sočič Ludvik egyesületi elnök és Glavač Alojz polgármester 
kiosztotta az egyesületi elismeréseket. Sokéves odaadó 
munkájáért elismerésben részesült Horvat Martin 
Ivanciból, Koltaj Jožef Kančevciból, Velner Alojz Vučja 
Gomilából és Vöröš Martin Andrejciból. Elismerésben 
részesült továbbá a 15 éve működő Marjetice női kórus is. 
Érdekességként megemlítjük, hogy 2003 és 2018 között a 
Marjetice 401 alkalommal lépett a közönség elé. 
Az egybegyűlteket a délután folyamán a Marjetice 
női kórus, a Zvonček együttes és népdalénekesek 
szórakoztatták, míg a megvendégelésről a pártosfalvi 
vadásztársaság tagjai gondoskodtak. 

Letno srečanje
članov Društva upokojencev 
Moravske Toplice 

A Moravske Toplice-i Nyugdíjas 
Egyesület tagjainak éves 
találkozója 

Prejemniki priznanj DU MT./ A nyugdíjas egyesület elismerésében részesülők.

        PREŽIVETI Z NETOPIRJI 

Dan odprtih vrat
30. 10. in 2. 11. 2019, 10.00–16.00, Kančevci 38.
V nekdanji šoli v Kančevcih je na ogled prva stalna razstava o 
netopirjih v Sloveniji. Obiščite razstavo ob dnevih odprtih vrat 
in spoznajte te zanimive nočne živali.
Vstopnine ni.

Informacije in najave:
-  brat Jurij Štravs, 
   Župnija Kančevci,  031 545 108
- Gregor Domanjko,
  Javni zavod Krajinski park Goričko,
  gregor.domanjko@goricko.info,
  02 551 88 68
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6. in 8. septembra so v Bogojini potekali Košičevi 
dnevi kulture, ki so bili letos posvečeni 100-letnici 
združitve prekmurskih Slovencev z matičnim 
narodom ter 75-letnici mašništva dr. Jožefa Smeja.

6. septembra so v dvorani vaško-gasilskega doma 
nastopili najmlajši iz bogojinskega vrtca in učenci iz 
domače osnovne šole, zbrane pa je nagovorila ravnateljica 
Osnovne šole Bogojina Sabina Juhart. Ob tej priložnosti 
so bila razstavljena likovna dela društva Likos, obiskovalci 
pa so lahko prelistali tudi zbornik, ki je nastal ob letošnjih 
Košičevih dnevih.
Osrednja slovesnost se je odvijala 8. septembra in se je 
začela v župnijski cerkvi Gospodovega vnebohoda z 
darovano sveto mašo, ki jo je daroval murskosoboški škof 
dr. Peter Štumpf. Maše so se poleg domačih vernikov 
udeležili še župan Občine Moravske Toplice Alojz Glavač, 
podžupan občine Moravske Toplice Andrej Baligač in 
sorodniki slavljenca. Po maši je Kulturno umetniško društvo 
Jožef Košič Bogojina skupaj z Župnijo Bogojina v dvorani 
vaško-gasilskega doma V Bogojini pripravilo akademijo z 
naslovom Duhovne korenine v srcu Prekmurja. Slavnostni 
govornik je bil bogojinski župnik dr. Stanislav Zver.  

Jože Žerdin in Janja Adanič Vratarič

V soboto, 21. septembra, 
smo uspešno organizirali 
peto tekmovanje v 
kuhanju bograča v našem 
malem naselju Pordašinci. 
Tekmovanja se je udeležilo 
14 ekip (3 iz Madžarske). 
Prvo mesto je zasegla 
ekipa KTD Ady Endre 
Prosenjakovci, drugi so bili 
Borbarátok Zalaszántó in 
tretji Don Matija- Frizerski 
studio Darja iz Bogojine. Ob tej priložnosti celotna vas 
zadiha s prireditvijo. Pomembna je pomoč slehernega 
vaščana, saj drugače ne bi mogli dobro izpeljati prireditve. 
Zaradi tega smo ponosni nase, da lahko postrežemo tudi 
mi z nečim. Iskrena hvala vsem tekmovalnim ekipam in 
obiskovalcem. Posebej hvala tudi komisiji za ocenjevanje 
v sestavi: Julijana Puhan (gostišče Puhan), Silvo Bedič 
(DOŠ Prosenjakovci) in Andrej Baligač (podžupan OMT). 
Zahvaliti se moramo še Don Matiji za odličen bograč za 
obiskovalce, prijateljem iz Slavonije (slavonski bečari) za 
okusen čobanac in dobro glasbo. V veselje nam bo, če 
prireditev ponovimo spet naslednje leto. Dokazujemo, da 
je lahko majhno tudi veliko.

Bojan Šušlek

Kisfaluban, szeptember 
21-én, szombaton immár 
ötödik alkalommal 
szervezték meg a 
bográcsfőző versenyt. 
Összesen 14 csapat, ebből 
három magyarországi szállt 
versenybe. A győztesnek kijáró 
címet a pártosfalvi Ady Endre 
Művelődési és Turisztikai 
Egyesület szerezte meg, 
második lett a zalaszántói 

Borbarátok egyesület csapata, a harmadik pedig a bogojinai 
Don Matija – Darja fodrászstúdió. Az esemény kapcsán az 
egész falu a rendezvénnyel lélegzik. És számunkra nagyon 
fontos minden egyes falubeli támogatása, mert nélkülük 
nem tudnánk sikeres rendezvényt szervezni. Éppen ezért 
büszkeség tölt el bennünket, hiszen mi is fel tudunk mutatni 
valamit. Őszintén köszönjük mind a versenyző csapatoknak, 
mind pedig a látogatóknak. Külön köszönet a zsűritagoknak 
is: Puhan Julijana (Puhan fogadó), Bedič Silvo (Pártosfalvi KÁI) 
és Baligač Andrej (Moravske Toplice Község alpolgármestere). 
Köszönet továbbá a Don Matijának a látogatóknak készített, 
kitűnő bográcsért, szlavóniai barátainknak (szlavóniai betyárok) 
az ízletes pásztorgulyásért és a jó zenéért. Örömünkre 
szolgál, hogy a rendezvényt jövőre is megszervezhetjük, és 
bebizonyíthatjuk, hogy a kicsi is lehet nagy. 

12. Košičevi dnevi kulture 

5. tekmovanje v kuhanju bograča 
5. bográcsfőző verseny

Domača šola in vrtec so ob letošnjih Košičevih dnevih kulture pripravili bogat kulturni 
program ( Janja A. Vratarič).

Mašo ob 75-letnici mašniškega posvečenja upokojenega škofa dr. Jožefa Smeja je v župnijski 
cerkvi v Bogojini daroval murskosoboški škof dr. Peter Štumpf ( Jože Žerdin).

Vaščani Pordašincev so tudi letos pripravili tradicionalno prireditev.
Kisfalu lakosai az idén is megszervezték a hagyományos rendezvényt.
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Jesen je čas za spravilo vsakoletnih pridelkov, med 
katerimi je tudi pobiranje bučnih semen. Slednje se 
dandanes sicer večinoma pospravlja strojno, mi pa 
smo ga tudi tokrat pobrali na tradicionalni način, tj. 
ročno.
Člani kulturno-umetniškega društva Avgust Gašparič 
smo se zbrali v nedeljo, 22. septembra, popoldan pred 
domačim kulturnim domom. V ta namen smo letos prvič 
pripravili tudi manjši dogodek, na katerega smo s ciljem 
druženja povabili tudi vse sovaščane in sovaščanke. Ti so 
se dogodka sicer udeležili v okrnjenem številu, vendar 
pa je delo vseeno uspešno opravljeno. Na tem mestu 
se zahvaljujemo tistim, ki so se našemu vabilu odzvali, 
prav vse krajane in občane pa vljudno vabimo na našo 
tradicionalno osrednjo prireditev – Lüjpanje tikvinoga 

semena, ki bo letos v soboto, 16. novembra, v prostorih 
vaško-gasilskega doma Vučja Gomila.

V 25. slikarski koloniji Primož Trubar se je na povabilo 
umetniškega vodja akad. slikarja Nikolaja Beera 
zbralo 8 uveljavljenih sodobnih likovnih umetnikov. 
Letos je v okviru enotedenske kolonije, ki se je odvijala 
med 13. in 20. oktobrom,  ustvarjalo osem akademsko 
izobraženih umetnikov: Nikolaj Beer (umetniški vodja), 
Igor Banfi, Herman Gvardjančič, Milena Gregorčič, Veljko 
Toman, Viktor Šest, Apolonija Simon, Rudi Benetik 
(zamejski Slovenec v Avstriji). Organizatorji vsakoletne 
kolonije so Slovensko protestantsko društvo (SPD) Primož 
Trubar, Občina Moravske Toplice in Evangeličanska 
cerkvena Občina (ECO) Moravske Toplice. Od samega 
začetka slikarske kolonije in tudi letos je vodja kolonije 
Nikolaj Beer, akademski slikar. 

Razstava del, nastalih v letošnji koloniji, bo potekala 2. 
decembra 2019 ob 17. uri v Pokrajinski in študijski knjižnici 
v Murski Soboti. 

Janja Bürmen

Pobiranje semena na tradicionalni način 

25. slikarska kolonija Primož Trubar Moravske Toplice 

V Vučji Gomili so na tradicionalni način pobirali bučna semena.

Slikarji letošnje kolonije z organizatorji.

Maja Cigüt, 
predsednica KUD Avgust Gašparič

Terme Dobrna, kraj 
oddiha od leta 1403

info@terme-dobrna.si / www.terme-dobrna.si
•	080	22	10

Senior oddih
         27. 10. - 29. 12. 2019.

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

BREZPLAČEN PREVOZ OD DOMA
DO TERM DOBRNA IN NAZAJ

Jesenski oddih
    03. 11. - 24. 12. 2019.

1 x polpenzion, že od 40,90 €
na osebo na noč (minimalno bivanje 2 noči)

NEOMEJENO KOPANJE V BAZENIH S 
TERMALNO VODO
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Pisalo se je leto 1919, ko so v Središču ustanovili 
PGD. Pobudo za ustanovitev je dalo takratno vaško 
vodstvo,  med njimi so bili pomembni Sándor Pap, 
János Horvat in Ferenc Antal. V tem času je društvo 
dobilo svoj prvi prostor in svojo prvo opremo. To 
so bili prvi zametki delovanja gasilskega društva 
Središče, ki letos obeležuje 100. obletnico delovanja.
Slovesnost ob tako visokem jubileju se je odvijala 21. 
septembra 2019  v šotoru pred lično urejenim gasilskim 
domom v Središču. Prireditev, katero sta povezovala 
Alen Vugrinec in Simon Šanca, so počastili številni gasilci 
iz okoliških vasi, tudi gasilci iz sosednje madžarske, 
podpredsednik Gasilske zveze Slovenije Milan Antolin, 
predsednik Gasilske zveze Moravske Toplice Dušan Grof, 
poveljnik Gasilske zveze Moravske Toplice Štefan Cmor, 
podpredsednik Uprave RS za zaščito in reševanje Primož 
Senčar, župan Občine Moravske Toplice Alojz Glavač, 
podpredsednik PMSNS Dušan Orban in predsednica sveta 
MNSS OMT Zsuzsi Vugrinec.
Po dvojezični himni je zbrane v imenu društva nagovoril 
predsednik le-tega Zoltan Pap, ki je izpostavil, da 
prostovoljno gasilsko društvo Središče že  100 let 
neprekinjeno deluje in se razvija z osnovnim poslanstvom 
pomagati pomoči potrebnim.
Na praznovanju so med drugim pregledali bogato bero 
delovanja društva. 

Prelomnica se je zgodila po osvoboditvi (l. 1960), ko se je v 
društvu vidno začel razvoj,  tedaj so kupili nove uniforme. 
Leta 1962 so ročno brizgalko zamenjali za motorno, 
katere kapaciteta je štela 300 litrov. Po motorni brizgalki je 
društvo leta 1965 kupilo zastavo, leta 1978 pa so razširili in 
preuredili gasilski dom. Leta 1984 so namesto starih cevi 
kupili nove iz umetnega materiala, namesto male ročne 
sirene so si privoščili večjo in sicer električno. Istega leta 
so kupili tudi novo motorno brizgalko tipa Rosenbauer, 
katere kapaciteta je bila 800 litrov na minuto. Leta 1988 so 
kupili novo gasilsko vozilo, leta 2003 pa gasilski avtomobil 
z vodnim rezervoarjem.
L. 2013 se je društvo zaradi velikega števila novih članov 
odločilo izvesti predavanje v okviru začetnega in 
nadaljevalnega tečaja za gasilce. Istega leta so nabavili še 
nove delovne obleke za vajo novim članicam in članom 
ter pridobili novo daljinsko upravljano sireno. Medtem so 

1919-et írtak, amikor Szerdahelyen megalapították 
az önkéntes tűzoltóegyletet. Az egyesület 
megalapítását a falu akkori vezetősége 
kezdeményezte, köztük fontos szerepet vállaltak 
Pap Sándor, Horvat János és Antal Ferenc. Ebben az 
időben az egyesület helyiségeket és első felszerelést 
is kapott. Ezek voltak az idén fennállásának 100. 
évfordulóját ünneplő szerdahelyi tűzoltóegylet 
működésének kezdetei.
A jeles jubileum alkalmából rendezett ünnepség 2019. 
szeptember 21-én volt a szépen rendezett szerdahelyi 
tűzoltóotthon előtt felállított sátorban. A rendezvényt, 
amelynek műsorvezetői Vugrinec Alen és Šanca Simon 
voltak, számos tűzoltó megtisztelte mind a szomszédos 
falvakból, mind Magyarországról. A tűzoltók mellett jelen 
voltak még Antoli Milan, a Szlovén Tűzoltószövetség 
alelnöke, Grof Dušan, a Moravske Toplice-i Tűzoltószövetség 
elnöke, Cmor Štefan, a Moravske Toplice-i Tűzoltószövetség 
parancsnoka, Senčar Primož, a Szlovén Köztársaság 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság alelnöke, Glavač Alojz, 
Moravske Toplice Község polgármestere, Orban Dušan, 
az MMÖNK alelnöke és Vugrinec Zsuzsi, Moravske Toplice 
Községi MNÖK Tanácsának elnöke.
A két himnuszt követően az egybegyűlteket az egyesület 
nevében Pap Zoltán elnök köszöntötte, aki hangsúlyozta, 
hogy a Szerdahelyi ÖTE már 100 éve folyamatosan 

100 let PGD Središče / A Szerdahelyi ÖTE 100 éve

PGD Središče je obeležilo 100. obletnico delovanja./ A Szerdahelyi ÖTE megünnepelte fennállásának 100. évfordulóját.

se gasilci trudili tudi za sodoben izgled gasilskega doma.
Zelo pomembno leto za središke prostovoljne gasilce je 
bilo leto 2017, ko so uspeli nabaviti novo gasilsko vozilo, 
da lahko društvo še naprej nemoteno opravlja svoja dela.
V tekočem koledarskem letu pa je dobil gasilski dom novo 
podobo.

Po kroniki PGD so  podelili priznanja za 10, 20, 30, 40, 50 
in 60 let članstva in požrtvovalnega dela, društvo pa je 
za svoje delo ob 100. obletnici prejelo zlato plaketo, 
odlikovanje za posebne zasluge v gasilstvu ter srebrni 
znak  Civilne zaščite za 100 let aktivnega delovanja.

Slovesnost so poleg Lee Sapač, ki je zapela himni, popestrili 
še učenci  DOŠ Prosenjakovci ter recitator Simon Šanca.
Za gasilsko-razvedrilni program  do zgodnjih jutranjih ur 
pa je poskrbela glasbena skupina Skok.
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PGD Središče je ob 100. obletnici prejelo zlato plaketo, odlikovanje za posebne zasluge ter 
srebrni znak Civilne zaščite./ A Szerdahelyi ÖTE a fennállásának 100. évfordulója alkalmából 
arany plakettben, a tűzoltóságban végzett különleges érdemekért járó kitüntetésben, 
valamint a 100 éves aktív működésért a Polgári Védelem ezüst plakettjében részesült.

működik és fejlődik, amiben alapvető küldetését követi: 
segíteni a segítségre szorulóknak.
Az ünnepségen többek között áttekintették az egyesület 
működésének gazdag történetét is.
A legnagyobb mérföldkő a felszabadulás után (1960-ban) 
történt, amikor az egyesület fejlődése jelentősen fellendült, 
ekkor vásároltak ugyanis új egyenruhákat. 1962-ben a kézi 
fecskendőt egy 300 literes kapacitású motorfecskendőre 
cserélték. Ezt követően 1965-ben zászlót vásároltak, 1978-
ban pedig bővítették és átépítették a tűzoltóotthont. 
1984-ben a régi tömlők helyett új, műanyagból készült 
tömlőket vásároltak, a régi kis, kézi sziréna helyett pedig 
nagyobb, elektromos szirénát szereztek be. Ugyanabban 
az évben vásárolták meg a Rosenbauer típusú, 800 
liter/perc kapacitású motorfecskendőt. 1988-ban új 
tűzoltókocsit, 2003-ban pedig víztartályos tűzoltóautót 
vásároltak. 
2013-ban az egyesületben úgy döntöttek, hogy a számos 
új tag számára kezdő és haladó tűzoltótanfolyamot 
szerveznek. Ugyanabban az évben további munkaruhákat 
is beszereztek az új tagok számára, valamint új, távirányítású 
szirénát is vásároltak. Eközben a tűzoltók sokat tettek azért, 
hogy a tűzoltóotthon is korszerű külsőt kapjon.
A szerdahelyi tűzoltóegylet történetében nagyon fontos 
a 2017-es év, amikor sikerült új tűzoltóautót vásárolni, 
ami feltétlenül szükséges volt az egyesület zavartalan 
működéséhez. 
Az idén pedig a tűzoltóotthon is új alakot kapott. 

A Szerdahelyi ÖTE krónikája után kiosztották a 10, 20, 30, 
40, 50 és 60 éves aktív tagságért és önfeláldozó munkáért 
járó elismeréseket, az egyesület pedig a fennállásának 100. 
évfordulója alkalmából arany plakettben, a tűzoltóságban 

Združenje šoferjev in avtomehanikov Murska Sobota 
in Društva paraplegikov Prekmurja in Prlekije  sta  
med Mursko Soboto in Sebeborci  pripravila 26. avto 
moto reli Prekmurje 2019. 
Med 29 udeleženci iz Hrvaške in Slovenije so imeli 
paraplegiki in tetraplegiki tudi neuradno državno 
prvenstvo. Udeleženci so morali opraviti spretnostno 
vožnjo na poligonu Centra varne vožnje v Murski Soboti, 
ocenjevalno vožnjo na 22 km dolgi progi in na cilju 
v Sebeborcih opraviti še testiranja iz znanja cestno-
prometnih predpisov. 
Na cilju v Moravskih Toplicah je vse udeležence pozdravil 
tudi Alojz Glavač, župan Moravskih Toplic. Vsem 
udeležencem je obljubil, da bo občina tudi v letu 2020 
podprla takšno obliko aktivnosti s komentarjem, kar je 
dobro se podpira in ne ukinja. 
Med paraplegiki je v absolutni konkurenci zmagal med 
avtomobilisti Bojan Ciman pred Francem Borovnjakom, 
oba iz Murske Sobote. Med tetraplegiki je zmagal Franc 
Baum iz Kokolonjščaka, drugi je bil Leon Jurkovič iz 
Stanetincev  in tretji Alojz Velner  iz Vučje Gomile. V ženski 

konkurenci  je  zmagala Jožica Zadravec iz Ljutomera.  Med 
ostalimi udeleženci  je med  motoristi z bočno prikolico 
zmagal Jožef Bobovec iz Gančan in brez prikolice Rudolf 
Divjak s Tišine. Med avtomobilisti z avtomobili, starejšimi 
od 30 let, je zmagal Franc Horvat z Lipe  in med osebnimi 
avtomobili džipi je zmagal Štefan Lovenjak  iz Mlajtincev 
pred Gezom Džubanom iz Moravskih Toplic in Karlom 
Flisarjem iz Murske Sobote, četrti je bil Ludvik Gospod iz 
Moravskih Toplic.   

Tonček Gider 

Avto moti reli Prekmurje 2019  med Mursko Soboto in Sebeborci 

Udeleženci 26. avto moto relija Prekmurje 2019.

végzett különleges érdemekért járó kitüntetésben, 
valamint a 100 éves aktív működésért a Polgári Védelem 
ezüst plakettjében részesült. 
Az ünnepélyen Sapač Lea mellett, aki elénekelte a szlovén 
és a magyar himnuszt, még a Pártosfalvi KÁI tanulói, 
valamint Šanca Simon versmondó szerepeltek. 
A reggelig tartó szórakozásról a Skok Együttes 
gondoskodott.

Uredništvo
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Glede na vloženi trud dogodek spet ni bil tako 
množično obiskan, kot bi si organizator želel. 
V zabavnih in družabnih igrah na zelenici nogometnega 
igrišča so se namreč konec avgusta pomerile le štiri ekipe, 
ena domače in tri gostujoče. Gasilcem PGD Tešanovci pa 
je bilo – čeprav so bili veseli vsake ekipe, v veliko veselje, 
da so se vabilu na igre odzvali njihovi gasilski prijatelji iz 
PGD Višnja Gora, s katerimi so leta 2017 podpisali listino o 
prijateljstvu.
Vodja tekmovanja Matjaž Trajber in Sašo Kojek sta za 
6-članske ekipe tudi letos pripravila pet zabavnih iger: 
odvijanje C cevi, prenos jabolk z usti, oblačenje gasilca v 
osebno zaščitno obleko z zavezanimi očmi, pretakanje 
vode po C cevi ter prenos vode v posodi čez glavo. Kot 
šesta pa je bila igra presenečenja – pretakanje vode s 
posebno napravo z vrvicami. Po seštevku točk so za tri 
slavili lanski zmagovalci iz PGD Selo. Drugo mesto je odšlo 
v Višnjo Goro, tretje v sosednje Mlajtince, domača ekipa je 
bila četrta. 

Organizator je tudi letos poskrbel za zabavni popoldan 
z živo plesno glasbo Duo Nostalgija oz. tešanovski Mišo 
Kovač (Miran Koltaj).   

Geza Grabar

Tudi letošnjega regijskega 
tekmovanja gasilskih 
enot v mladinskih in 
članskih kategorijah, ki 
je bilo septembra v Lipi 
oziroma Cankovi in je bilo 
izbirno za državno, so se 
udeležile številne enote 
iz naših društev. Pravico 
nastopa so si pridobile s 
predhodnimi uvrstitvami 
(med prve tri oziroma štiri) 
na tekmovanju GZ Moravske Toplice, ki je bilo sredi 
junija v Tešanovcih. 
Na mladinskem regijskem tekmovanju so se v konkurenci 
34 enot pionirjev najvišje uvrstili mladi iz PGD Sebeborci, 
saj so osvojili 5. mesto, Mlajtinci so bili 9. in Tešanovci 33. 
Tudi pri mladincih (21 enot) so bili iz naše gasilske zveze 
najboljši Sebeborci (7. mesto), Mlajtinci so se uvrstili na 

11. in Tešanovci 14. mesto. V članskih kategorijah pa so se 
tekmovalne enote iz društev naše občine uvrstile takole: 
člani A (30 enot): 29. Filovci, 30. Fokovci; članice A (21 enot): 
13. Selo, 19. Moravske Toplice; člani B (13 enot): 9. Tešanovci, 
13. Selo; starejši gasilci (10 enot): 10. Moravske Toplice. 

Geza Grabar

Društvo Gaj – Vinogradniško turistično društvo iz 
Filovec je imelo v  svojem vinogradu in v vinogradu 
Vitis Vitae trgatev, ki je edina, pri kateri se vsaki trti 
posebej izmeri sladkor in se grozdje tudi stehta. 
Rekorder med trtami je bil julijski muškat, ki je imel 110 Oe 
sladkorja, dozorelo grozdje pa je tehtalo 10 kg.  Povprečna 
sladkorna stopnja nabranega grozdja je bila 74 Oe, 
naprešali pa smo 400 l mošta. Letos na trti ni bilo večjih 
bolezni, nekaj škode je naredila le toča. Tako smo pridelali 
kakovostno grozdje in smo s pridelkom zadovoljni. Ves 
čas zorenja grozdja je v društvenem vinogradu pel tudi 
klopotec, ki smo ga sneli po trgatvi.

Darinka Tratnjek

2. Gasilske igre PGD Tešanovci 

Uspehi mladih gasilcev veliko obetajo 

Trgatev društva Gaj 

Gasilske igre v Tešanovcih so tudi letos poskrbele za zabavo tekmovalcev in obiskovalcev.

Tudi letos je na Ivancih potekal tradicionalni zelenjadarski dan.

Brači po končanem delu.
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Športno društvo Bogojina je med 
20. in 29. septembrom v okviru 
programa Erasmus + s pomočjo 
Zavoda za razvoj mobilnosti 
mladih – MOVIT iz Ljubljane 
organiziralo mednarodni projekt 
mladinske izmenjave RED CARD 
TO SOCIAL EXCLUSION, ki je 
nadgradnja že izvedenih projektov 
iz leta 2015 in 2017 pod naslovom 
We love sport.
V okviru projekta je društvo povezalo 
40 mladih iz Slovenije, Hrvaške, 
Slovaške, Italije in Litve. Mladi med 17. 
in 30. letom starosti so preko metod 
neformalnega učenja iskali rešitve, 
kako mlade iz socialno šibkejših okolij z mehanizmi, ki 
nematerialno nagrajujejo, promovirajo in stimulirajo 
vrednote, kot so solidarnost, dobrodelnost in samopomoč, 
vključiti v družbo preko različnih športnih aktivnosti. Z 
obravnavanjem problematike izključenosti so mladi preko 
športa in nevladnih organizacij našli alternativne vstopne 
točke v družbeno in gospodarsko življenje v skupnosti. 

Projekt je potekal v Dvorcu Rakičan in Športno-
rekreacijskem centru Bogojina. Udeleženci so tako obiskali 
Mestno občino Murska Sobota, kjer jim je bila predstavljena 
mestna občina ter načini organiziranega udejstvovanja 
mladih, Romov in ostalih skupin v družbo preko športa 
in drugih dejavnosti. V četrtek so udeleženci obiskali 
romsko naselje Pušča, kjer so na okrogli mizi v prisotnosti  
podpredsednika Nogometne zveze Slovenije Danila 
Kacijana, romskega svetnika Darka Rudaša, ambasadorja 

romskega športa s priznanjem OKS Jožeta Horvata - Didija 
in predstavnika Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska 
Sobota Gorana Gutalja bili predstavljeni načini in metode 
vključevanja Romov v družbo, s predstavniki Romov pa 
so organizirali in izvedli športne igre. Pri tem so mladi na 
interaktivnih delavnicah delili izkušnje iz svojih držav, ob 
tem pa so spoznavali kulturo sovrstnikov iz partnerskih 
držav, se kopali v Termah Vivat, obiskali Expano, spoznavali 
Bogojino ter Mursko Soboto z okolico.

Mednarodna izmenjava je pomenila odlično priložnost 
za sklepanje novih poznanstev, spoznavanja drugih 
kultur in običajev, izboljševanja znanja tujih jezikov, 
pridobivanja na samozavesti pri javnem nastopanju in 
drugih kompetencah. Udeleženci so med izmenjavo zelo 
uživali. Večinoma jih je očarala pokrajina, urejena okolica 
in prijaznost ljudi.

Športno društvo Bogojina

Vsakoletno srečanje družin je tudi tokrat potekalo v 
Domu duhovnosti v Kančevcih. 
29. septembra so se v dvorani doma zbrali številni verniki 
od blizu in daleč in obhajali dekanijsko srečanje družin. 
Sveto mašo je vodil g. Dejan Horvat, markovski župnik.  
Spregovoril je o sodobni družini in poudaril, da nosi vsak 
človek bogastvo v sebi. Navzoče so posebej prevzele 
njegove besede: «Včasih nam je težko, dnevi so oblačni, 
a pomembno je, da je več dni sončnih. Proces družine 
nastaja leta in leta, otroci odidejo, sledijo novi izzivi. 
Družina izziva človeka. Celotna dekanija je razširjena 
družina. Vera nas druži in Bog vedno poskrbi za človeka.«  
Po sveti maši je sledilo druženje ob kavi, pozneje pa 
so odrasli prisluhnili zanimivemu predavatelju, mag. 
Branku Cestniku, uredniku revije Cerkev danes, župniku v 
Frankolovem. Njegovo sporočilo je bilo, da se mora ceniti 
človekova pristnost in harmoničnost ne glede na to, če jo 
živiš kot veren ali kot neveren, kristjan ali budist. Mladi so 
se družili v delavnicah in ob igri z žogo. Po skupnem kosilu 
je bil v okviru družabnega programa na voljo ogled nove 
učilnice netopirjev v stavbi stare bedeničke šole ob cerkvi.  

Nedeljsko popoldne je minevalo ob prijetnem kramljanju 
zbranih ob pečenih kostanjih in pecivu z mislijo, da se 
bomo v Kančevcih zagotovo spet srečali v naslednjem 
letu.         

Cvetka Šavel Kerman

Red card to social exclusion  

Srečanje družin Dekanije Murska Sobota 

Mladi na mladinski izmenjavi RED CARD TO SOCIAL EXCLUSION. 

Tudi letos so se družine srečale v Domu duhovnosti v Kančevcih.
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D R U Š T V O   U P O K O J E N C E V    M O R A V S K E    T O P L I C E 
Družabno srečanje članov v Prosenjakovcih. 
V idiličnem okolju doma LD Prosenjakovci se je 24. 
avgusta zbrala četrtina članov DU (150 udeležencev). Vse 
je bilo optimalno: vreme idealno, slasten bograč so nam 
pripravili člani LD Prosenjakovci, odlično vino je priteklo 
iz kleti Lacija Gyoreka. Nastopila sta ansambel Zvonček 
in naša skupina (tokrat trio) pevcev ljudskih pesmi. O 
podeljenih priznanjih DU in nagrajencih akcije Moj dom 
– lep in urejen podrobno poročamo na drugem mestu.
Zvonček in kvartet sta gostovala v Porabju.
Na nedavnem srečanju ljudskih godcev in pevcev v 
Sakalovcih sta nastopila tudi dva naša ansambla: Zvonček 
in Kvartet pevcev ljudskih pesmi. Organizatorja srečanja 
sta bila Društvo porabskih penzionistov in Slovenska 
zveza. Skupini redno prejemata vabila za nastope v 
Porabju. 
Uspešen nastop športnikov na Kobilju. 
Društvo upokojencev Kobilje je konec avgusta pripravilo 
mednarodno tekmovanje v pikadu (m/ž), šahu in 
kegljanju s kroglo na vrvici (m/ž). Udeležile so se ga tudi 
naše ekipe. Posebej uspešen je bil igralec pikada Martin 
Vöröš, ki je z 910 zadetki prepričljivo osvojil prvo mesto 
med posamezniki. Moška ekipa v postavi Jože Kovač, 
Martin Vöröš,. Štefan Sambt, Ludvik Kranjec in Franc Janža 
je bila tretja, ženske so med devetimi ekipami osvojile 7. 
mesto. V kegljanju s kroglo na vrvici je naš igralec Avgust 
Hidič pristal na 2. mestu z enakim skupnim izidom kot 
zmagovalec (57 podrtih kegljev). Moška ekipa DU 
Moravske Toplice je osvojila 4. mesto, ženska ekipa je 
zasedla  6. mesto. Šahisti so s 3,5 točkami zasedli 7. mesto.
Na obisku pri holcerjih na Kopah. 
V okviru rednega programa društva smo pripravili izlet 
na Pohorje, tokrat na Slovenjegraško Pohorje, na Kope. 
Ogledali smo si odličen humoristični šov Tomislava Vrliča 
Holcerija, med potjo domov smo se ustavili še na Muti in si 
po kosilu ogledali eno najstarejših cerkva na Slovenskem, 
rotundo Sv. Janeza Krstnika na Muti. Izleta se je udeležilo 
65 naših članov.
Olimpijski dan starejših v Moravskih Toplicah. 
V sklopu prireditev Evropskega tedna športa (23.–30. 
september) je Športna zveza Moravske Toplice v 
sodelovanju z Olimpijskim komitejem – ZŠZ Slovenije 
pripravila Olimpijski dan starejših. Več o njem preberite 

na straneh rubrike Šport.
Letovanje in delavnice v Izoli. V naslednjih tednih 
pričakujemo razpis za zunajsezonsko letovanje v Hotelu 
Delfin. Po prejemu obvestila vas bomo nemudoma 
obvestili prek poverjeniške mreže. Ne odlašajte s prijavo, 
saj je za letovanje izjemno veliko zanimanje. V Delfinu 
proti koncu leta tradicionalno potekajo tudi delavnice 
ročnih del. 
Računalniški tečaji. Lokalna akcijska skupina LAS 
GORIČKO 2020 izvaja v sodelovanju z EU projekt 
Digitalne rešitve za izzive podeželja. V okviru projekta bo 
potekalo tudi brezplačno računalniško izobraževanje. 
Zainteresirane člane prosim, da se oglasijo tajnici društva, 
gospe Ireni Ferencek.
Obetajo se nam brezplačni prevozi članov.
Iščemo šoferje – prostovoljce. Večkrat napovedovana 
akcija brezplačnih prevozov naših članov postaja realnost. 
Med nedavnim obiskom nam je Tadej Majcenovič, 
direktor Penzion Servisa (PS) iz Ptuja, zagotovil, da urejajo 
formalnosti v zvezi z nabavo prvega avtomobila, ki ga 
bo PS kot prvemu društvu dodelil v uporabo Društvu 
upokojencev Moravske Toplice. Ključe bomo prevzeli 
konec novembra.
Avto bo namenjen za prevoze naših in članov Penzion 
Servisa za zdravstvene potrebe, na nujne obiske svojcev 
ali sorodnikov, po nakupih, na pokopališča … za tiste 
člane, ki bodisi živijo sami ali z zaposlenimi svojci, ki bi 
si sicer za tak prevoz morali vzeti dopust. Prevozi bodo 
namenjeni pomoči potrebnim članom v sili. Penzion 
Servis bo pravočasno objavil klicno številko, na katero 
boste vnaprej prijavili svojo potrebo po vožnji (cilj vožnje, 
dan, uro),  
Gre za humanitarno dejanje, s katerim Penzion Servis 
in DU posegata na občutljivo področje socialne 
vključenosti. Za izvedbo akcije pa potrebujemo šoferje-
prostovoljce, zato pozivamo aktivne člane s šoferskim 
izpitom kategorije B, ki so voljni opravljati humanitarno 
delo, da se prijavijo bodisi poverjenikom na terenu ali 
direktno tajnici Ireni Ferencek (tel. 02 548 11 59).
Natančnejša sporočila in navodila bomo pripravili za 
naslednjo številko Lipnice.

Foto utrinek iz občine  
Tokrat objavljamo foto utrinek Silvije Hari Kranjec iz 
Fokovcev, ki bo za svojo fotografijo Ljubezen prejela 
Gorički tiramisu Okrepčevalnice Viničarija iz Ivanovcev. 

Tudi vi nam pošljite foto utrinek iz vašega domačega 
kraja na: lipnica.casopis@gmail.com in se posladkajte s 
slastno sladico!
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V OŠ Bogojina smo v novo šolsko 
leto 2019/20 vstopili tudi z boljšimi 
prostorskimi pogoji 
Veseli, razigrani in v pričakovanju novih šolskih 
dogodivščin v šolskem letu 2019/20 so se učenke in 
učenci OŠ Bogojina 2. septembra poslovili od poletnih 
počitnic in s svojo razigranostjo poživili šolske prostore.
V času poletnih počitnic smo v šoli postorili veliko 
pomembnih del. Tako smo v sodelovanju z Občino 
Moravske Toplice prenovili in povečali šolsko kuhinjo 
in jedilnico, kar je za šolo pomembna pridobitev. 
Za realizacijo del in pravočasno izvedbo vseh del se 
zahvaljujem Občini Moravske Toplice, vsem izvajalcem in 
njihovim vodjem. 
Osvežili smo tudi stene nekaterih učilnic, čitalnice in 
kabinet za individualno delo z učenci, ki so z ročnimi 
poslikavami učencev in učiteljice zasijale v novi podobi. 
Temeljito smo počistili in uredili tudi druge prostore v 
šoli, vsi zaposleni pa smo se strokovno dobro pripravili na 
nove pedagoške izzive. 
Novo šolsko leto začenjamo tudi z novim logotipom 
šole, ki simbolizira naše vzgojno-izobraževalne cilje, 
poslanstvo in vizijo: »V širna prostranstva neznanega 
vstopamo z znanjem in odgovornim ravnanjem«, ki jo 
tudi udejanjamo v našem vsakodnevnem delovanju.
Vsi zaposleni v šoli smo tukaj, da učencem omogočimo 
čim bolj optimalne poti za doseganje vzgojno-
izobraževalnih ciljev v devetletni osnovni šoli.
Naša osredotočenost dela je usmerjena v kvalitetno 
izvedbo pouka, katerega cilji so znanje in celosten 
razvoj vsakega učenca, kar pomeni tudi razvoj telesnih, 
čustvenih, socialnih, duhovnih komponent. 
Prav zaradi kompleksnosti in zahtevnosti vzgojno 
izobraževalnih ciljev si bomo prizadevali za ustvarjanje čim 
bolj motivacijskih učnih okolij. Usmerjeni bomo v takšne 
strategije vzgojno-izobraževalnega dela in aktivnosti 
pri pouku, ki bodo v središče postavljale aktivno učenje 
učenca, spodbujale zavzetost, raziskovanje, kreativnost, 
ustvarjalnost, sodelovalno učenje in kritičnost. 
Vsi pedagoški in drugi strokovni delavci smo del učeče 
se skupnosti, ki stremi k vzpostavljanju varnega okolja, 
sprejetosti vsakega posameznika, stalni nadgradnji 

Dan v naravi  
V vrtcu Bogojina si prizadevamo, da otroci veliko 
časa preživijo v naravi. 
Z otroki oddelka, v katerem je 21 otrok starih 3–6 let, 
smo dopoldan preživeli zunaj v naravi. Sprehodili smo se 
do posestva Podlipje, splezali na bale, videli smo krave, 
divje svinje in veliko gradbišče, ki smo ga z navdušenjem 
opazovali. Bivanje na prostem nam omogoča aktivno 
učenje, otroci razmišljajo preko standardnih okvirov, po 
svoje. Ko smo prispeli nazaj v vrtec, pa smo se zunaj na 
igrišču okrepčali z malico na novi klopi. Sredstva za nakup 
klopi smo dobili od prostovoljnih prispevkov na naši 
dobrodelni prireditvi Skupaj zmoremo vse.
Narava še vedno nudi otrokom največ. 

Blanka Tomašić 

znanja na vseh področjih, izmenjavi znanja in izkušenj ter 
ustvarjanju vedno novih priložnosti za učenje. Učence 
želimo opremiti z znanjem in veščinami, ki jih bodo 
lahko smiselno, fleksibilno in kreativno nadgrajevali in 
uporabljali. Prizadevali si bomo, da bo učence in učenke pri 
vsakodnevnem šolskem in domačem učenju spremljala 
radovednost, ustvarjalnost, kreativnost, raziskovalni duh 
in veselje do življenja nasploh. 
Pred učenci so nova raziskovanja različnih predmetnih 
in življenjskih področij, za katera verjamem, da bodo 
vodila v nova znanja in potrebne izkušnje. Z bivanjem 
in aktivnostmi v šoli želimo učence naučiti sobivanja, ki 
temelji na strpnem in kulturnem odnosu do sovrstnikov 
in vseh drugih ljudi v ožjem in širšem okolju. Univerzalnost 
vsakega posameznika je dragocenost, ki bogati vsakega 
izmed nas in bogati vsako družbeno skupnost in 
sobivanje. 
Odgovoren odnos do sebe in svojega telesa, stalno 
nadgrajevanje znanja, spoštovanje vsakega posameznika 
in vseh živih bitij, spodbujanje in ozaveščanje vrednot, 
kot so zdravje, odgovornost, samostojnost, strpnost, 
tolerantnost, vztrajnost, sodelovanje, ustvarjalnost na 
vseh področjih življenja, delavnost, odgovoren odnos do 
okolja in našega planeta nasploh, odličnost ter kritičnost 
nas bodo vodili k uspešnosti na vseh področjih življenja 
posameznika kot skupnosti. 

Sabina Juhart, ravnateljica OŠ Bogojina

Polepšani šolski prostori OŠ Bogojina.

Otroci vrtca Bogojina so uživali v dopoldnevu, preživetem v naravi.

Iz šol in vrtcev



32  |  Lipnica 166

Iz šol in vrtcev

Preživetje v naravi, taborjenje 
učencev Osnovne šole 
Prosenjakovci 

Izkoristimo čudovito naravno okolje, kjer živimo in 
delamo! Približajmo učencu lepote naše pokrajine! 
Samostojno si pripravimo obrok! Ali bomo upoštevali 
pravila, ki jih bomo postavili sami? Ali bo prespati v 
naravi predstavljalo težavo ali morda izziv? Predvsem 
pa druženje in zabava!
Ideje o pouku drugače – taborjenju, so se porodile 
zelo hitro. Tako smo se 7. junija zbrali učenci 1. triade ter 
strokovni delavci ter tokrat pričeli naš »pouk drugače« v 
jedilnici na skupnem kosilu. Pri čebelnjaku, ki ga obdajajo 
mogočna drevesa, smo začeli postavljati naš tabor. Na 
vroč junijski petek je namreč bilo treba poskrbeti tudi za 
senco. Nepopisljiv užitek je učencem, še posebej tistim, ki 
so tokrat taborili prvič, predstavljalo že samo postavljanje 
šotorov. Le-te smo prinesli od tu in tam: nekaj smo jih 
prispevali strokovni delavci, največ pa seveda starši naših 
učencev.
Čeprav smo pri načrtovanju dela v nadaljevanju predvideli 
poskuse v naravi, je bilo potrebno te aktivnosti časovno 
zamakniti, saj so se učenci predvsem želeli v šotorih 
družiti, si pospraviti stvari, poklepetati in se s šotorom 
dodobra »spoznati«. Kakšna sreča, ko si v prostoru sam 
svoj gospodar! A čas v šotorih smo kar hitro zelo koristno 
izrabili, saj so učenci dobili nalogo, da oblikujejo pravila, ki 
smo jih nato v skupnem druženju vsi upoštevali. 
Na vrsto so prišli poskusi v naravi: mavrica v vodi, plešoče 
rozine, poskus s kisom in sodo bikarbono, ognjemet v 
vodi. 

Ker smo bili v naravi, smo si morali vse za večerjo pripraviti 
sami: ognjišče, ki smo ga zaradi varnosti zavarovali z 
opekami, drva … Obisk gozda nas je sprostil, zapustili 
smo ga dodobra naloženi s suhimi vejami. Vsak učenec je 
prispeval dve opeki in naše ognjišče je samo še čakalo, da 
si pripravimo okusno večerjo. Takšno, kot so jo jedli nekoč: 
»pajani krüj«, zaseka, ocvirki, čebula, paprika, paradižnik. 
Učiteljica Gyöngyike nas je razveselila z domačo šunko in 
slanino, mi smo pa dodali še klobaso. Le katera večerja je 
lahko boljša od te, ki si jo pripraviš sam? In komentarji … 
»Boljše večerje še v življenju nisem jedel …« »Jaz pa sploh nisem 
vedela, da si znam sama »skuhati« večerjo!«

Sledilo je spoznavanje osnov astronomije. Učenci so 
ugotavljali, od česa je odvisna dolžina dneva, kaj pomeni 
eno leto, katere lunine mene poznamo, kako nastane 
Lunin in kako Sončev mrk. S tekanjem v krogu so 
predstavili gibanje planetov okoli Sonca. Izstrelili so tudi 
svojo prvo »raketo«. Najbolj zanimivo pa je bilo, ko se je 
stemnilo, saj smo lahko opazovali zvezde, ozvezdja, od   
planetov pa je bil viden Jupiter. Vsi učenci so brez težav 
našli Veliki voz in potem s pomočjo še zvezdo Severnico.
Veliko aktivnosti za en popoldan! Sledila je skrb za osebno 
higieno in nato zasluženi počitek. Po jutranjem zajtrku pa 
pospravljanje, podiranje šotorov in odhod domov.

Na svidenje junija 2020! 

Strokovne delavke Dvojezične
osnovne šole Prosenjakovci/ A KÁI, 

Pártosfalva szakdolgozói:  Liljana Gal, Milena Vukan, 
Tjaša Banfi, Gyöngyike Kranjec, Metka Žalik in 

Vesna Morovič-Žunić

Učenje v naravi je za učence neprecenljivo, saj je to učenje za življenje! – A gyerekek számára felbecsülhetetlen értékkel bír a természetben tanulás, mivel ez az élet iskolája! 
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Prvi šolski dan na
Osnovni šoli Fokovci  

Učenci naše šole so začeli novo šolsko leto 
raziskovalno. V skupinah so ob obeležitvi 100-letnice 
združitve prekmurskih Slovencev z matičnim 
narodom spoznavali velike osebnosti tistega časa, ki 
so pripomogle k temu, da je Prekmurje postalo del 
takratne Kraljevine Srbov Hrvatov in Slovencev. 

Učenci predmetne stopnje so se ob prebiranju pisnih 
virov in ogledu spletnih strani  seznanili z Ivanom Bašo, 
Jožefom Kleklom st., Ivanom Jeričem, Matijo Slavičem, 
Francem Ivanoczyjem in Rudolfom Maistrom. Mlajši 
učenci so spoznavali prekmurske občine (zastave, grbe, 
župane, znamenitosti) in pripravili zemljevid le-teh. Prvi 
šolski dan je tako minil ustvarjalno in poučno. Prvošolčki 
pa so v spremstvu staršev prišli v šolo ob 11.00. Drugošolci 
so jih pozdravili z igrico Mojca Pokrajculja, Zara Dobrijevič 
pa jim je povedala pesmico v nemščini. Po prejetju daril in 

učnih pripomočkov so se posladkali še z makovo potičko 
in sladoledom. Vsem želimo uspešno šolsko leto in veliko 
učnih izzivov. 

Suzana Deutsch, 
ravnateljica OŠ Fokovci

Túlélés a természetben, táborozás 

Használjuk ki a csodálatos természetet, ahol élünk és 
dolgozunk! Ismertessük meg a gyerekekkel vidékünk 
szépségeit! Önállóan készítsük el az ételt. Be fogjuk-e 
tartani a szabályokat, amelyeket önállóan állítottunk 
össze? Nehézség vagy inkább kihívás lesz-e a szabadban 
alvás? Mindenekelőtt társalgás és jó móka.
Az ötletek a másféle tanulásról - táborozásról nagyon 
gyorsan jöttek össze. Június 7-én egybegyűltünk az 1. 
harmad tanulói, valamint a pedagógusok, és az ebédlőben 
egy közös ebéddel kezdődött a „tanulás másképpen”.
A táborunkat a sátrak felállításával a méhesnél, a terebélyes 
fák kezdtük. Ezen az izzó nyári napon az árnyékról is 
gondoskodni kellett. Leírhatatlan élmény volt már a 
sátrak felállítása azok gyerekek számára, amelyek először 
táboroztak. A sátrakat mi pedagógusok, valamint a szülők 
kölcsönözték.
Terveink szerint mi természeti kísérletekkel indítottunk 
volna, ezeket azonban elhalasztottuk, mivel a sátrakban 
annyi mindent el kellett pakolni, rendet rakni, társalogni. 
Milyen szerencse, hogy a sátorban a magad gazdája vagy!
Alkalmazkodtunk és gyorsan kihasználtuk a sátorokban 
töltött időt. A tanulók kapták a feladatot, hogy önállóan 
állítsák össze a táborozás során betartandó szabályokat. 
Sorra kerültek a kísérletek is: szivárvány a vízben, táncos 
mazsolák, kísérlet ecettel és szódabikarbónával, tűzijáték 
a vízben. A tanulókat három csoportba osztottuk, 
állomásokon dolgoztak.
Bebizonyosodott: a táborozáson a tanulás is sokkal 
nagyobb móka!

Mivel a természetben voltunk, a vacsoráról is magunknak 
kellett gondoskodnunk: tűzhelyről, amelyet a biztonság 
szempontjából téglával raktunk körbe, fáról… az erdőbe 
sétáltunk, ott lazítottunk és sok-sok száraz ággal tértünk 
vissza a táborunkba.
Minden tanuló két téglát hozott és a tűzhely már el is 
készült, majd jöhetett a finom vacsora. Olyan, amilyent 
egykor készítettek: pirított kenyér, vágott zsír, töpörtyű, 
hagyma, paprika, paradicsom. Gyöngyi tanító néni házi 
sonkával és szalonnával lepett meg bennünket, mi pedig 
virslit is hoztunk. Ugyan melyik vacsora lehetne jobb 
annál, amit önmagunk készítünk el?
És a kommentek…. „Jobb vacsorát még soha az életemben 
nem ettem.” „Én meg nem is tudtam, hogy egyedül el tudom 
készíteni a vacsorát.”

Következett a csillagászati alapelvek megismerése. A 
tanulók találgatták, hogy mitől függ a nap hossza, mit jelent 
egy év, milyen holdállásokat ismerünk, hogyan keletkezik 
a Hold- és a Napfogyatkozás. Körbe szaladgálással 
bemutatták a bolygók mozgását a Nap körül. Kilőttük 
első „rakétánkat” is. Talán a legérdekesebb az volt, amikor 
besötétedett és a csillagokat lehetett vizsgálni. Látni 
lehetett a Jupiter bolygót. Minden tanulónak sikerült 
megtalálni a Göncölszekeret, besegítéssel pedig a Sark 
csillagot is.

Sok tevékenység egy délutánra! Következett a tisztálkodás 
és a megérdemelt pihenés, alvás. Másnap a reggeli után 
pedig csomagolás, a sátrak lebontása és hazaindulás. 
Viszontlátásra 2020 júniusában!

Prvošolčki na OŠ Fokovci.
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Čudovit teden v CŠOD Bohinj  
9. septembra smo se učenci 9. razreda OŠ Fokovci, 
OŠ Bogojina in DOŠ Prosenjakovci odpravili na 
naravoslovni teden v CŠOD  Bohinj. 
Peljali smo se 3 ure in pol, med potjo smo opazovali 
prečudovito gorsko pokrajino. Ko smo prispeli tja, nas 
je ravnatelj doma Boštjan peljal po celem domu in nam 
razložil pravila. Že prvi večer je bil zelo zanimiv, saj smo 
se odpravili na nočni pohod do Ribčevega Laza, ki je 
nedaleč od doma. V torek so nas iz vseh treh šol razdelili v 
dve skupini. Dopoldan smo imeli na programu kanuizem 
– z velikimi kanuji smo se urili v veslanju. Popoldan smo 
imeli še kosilo, nato pa so sledile druge aktivnosti. V 
sredo smo se učenci odpravili do Planšarskega muzeja, 
ki je v Stari Fužini. Popoldan je sledil vzpon na Vogel. 
Z gondolo smo se  peljali na Vogel, nato pa je sledil še 
vzpon do Orlovih glav. Zvečer so sledile športne igre in 
zabava ob tabornem ognju. V četrtek dopoldan smo 
kolesarili, popoldan pa je sledilo plezanje na pravi skali, 
ki je trajalo do petih. Vrnili smo se nazaj in zadnji večer 
smo preživeli ob zabavi v »cirkusu«.  V petek dopoldan 
smo se še sprehodili do slapa Savice. Pot je bila naporna, 

saj smo prehodili 535 stopnic, ampak se je splačalo, saj 
nas je ob prihodu na vrh pričakal prečudovit motiv za 
fotografiranje. Po kosilu smo še pospravili zadnje stvari 
in se odpeljali nazaj proti Prekmurju. V tem tednu smo 
si učenci nabrali veliko novega znanja in novih izkušenj 
ter lepih spominov. Zahvaljujemo se Občini Moravske 
Toplice, ki nam je omogočila čudovita doživetja.

Lara Štefanec, učenka 9. razreda OŠ Fokovci

Vsaka vas ima svoj glas   
V petek, 4. oktobra, se je na OŠ Fokovci odvijal 4. 
vseslovenski narečni festival z naslovom Vsaka vas 
ima svoj glas. 
Prireditev je potekala v sodelovanju z OŠ Muta, ki jo je 
pred štirimi leti prvič organizirala. Idejni vodja in tudi 
gonilna sila natečaja je učiteljica mag. Majda Marija 
Lesjak iz OŠ Muta, častni pokrovitelj natečaja in festivala 
je predsednik republike g. Borut Pahor. 
Učenci in dijaki so bili povabljeni, da na osnovi literarnega 
dela Mojca Pokrajculja razmišljajo, ustvarjajo in sestavijo 
besedilo. Na natečaj so prispela besedila iz osemnajstih 
šol. Prispevke je pregledala strokovna komisija v sestavi 
dr. Anje Benko, mag. Darinke Rosc Leskovec in mag. 
Silvije Sambt. Komisija je izmed vseh prispelih izbrala 
8 nagrajenih del, ki prihajajo iz naslednjih šol: OŠ Vodje 
Šmuc Izola, Podružnična šola Korte; OŠ Brezno – Podvelka; 
OŠ Turnišče; OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska 
Bistrica; OŠ Grad; OŠ Ivanjkovci; OŠ Tončke Čeč Trbovlje 
in Licej Simona Gregorčiča  Gorica. Nagrajenci in njihovi 
mentorji so se tako 4. oktobra zbrali na naši šoli, kjer smo 

jim pripravili različne aktivnosti. Za zaključek je sledil še 
kulturni program v narečjih, saj so udeleženci predstavili 
svoje prispevke vsak v svojem narečju, naši učenci pa so 
s petjem in igrico popestrili dogajanje. Ob zaključku smo 
podelili še nagrade in priznanja nagrajencem natečaja ter 
si zaželeli, da se prihodnje leto dobimo spet – takrat pa na 
OŠ Muta.                Suzana Deutsch

Fotografski natečaj 
Krajinskega parka Goričko
V petek, 20. septembra, je bil zaključen 11. fotografski 
natečaj za NAJ fotografijo Krajinskega parka Goričko, 
ki ga je razpisal Javni zavod Krajinski park Goričko.
Tema letošnjega natečaja za učence je bila: POIŠČI SRCE 
V GORIČKI NARAVI. S svojimi fotografijami so na natečaju 
sodelovali tudi učenci naše šole: Zara Dobrijevič, Nika 
Smej, Nena Herco, Jakob A. Smodič, Klemen Domainko. 
Zara Dobrijevič je prišla med finaliste in prejela nagrado 
in priznanje. Učencem iskreno čestitamo.

Melita Lazar

Devetošolci naše občine na naravoslovnem tednu.

Na OŠ Fokovci je potekal vseslovenski narečni festival Vsaka vas ima svoj 
glas.

Zara Dobrijevič – nagrajenka 11. fotografskega natečaja za NAJ 
fotografijo Krajinskega parka Goričko.



 Lipnica 166  |  35

Iz šol in vrtcev

KOZLOVSKA SODBA – predstava 
prvega para-lutkovnega gledališča v 
Sloveniji   
V petek, 4. oktobra, je bila v Vrtcu Moravske Toplice 
premiera lutkovne predstave KOZLOVSKA SODBA. 
Gre za avtorski projekt novega, v Sloveniji prvega para-
lutkovnega gledališča. Vloga in namen tega gledališča 
je omogočanje zaposlitve težjim invalidom, ki niso 
zaposljivi na običajnih delovnih mestih, medtem ko lahko 
imajo ustrezna znanja, ambicije, želje, določene možnosti 
(zdravstvene, funkcionalne) in sposobnosti kljub 
omejitvam, ki jim ob ustreznih prilagoditvah zagotavlja 
uspešno, kvalitetno in dolgoročno delo oz. zaposlitev. 
Gledališče deluje v okviru zavoda Razvoj Maribor, ki ima 
enoto tudi v Martjancih. 
Gledalci, žal maloštevilni, ki smo si ogledali predstavo, 
smo bili navdušeni nad njo.  Igralci, ki so bili hkrati 
tudi soustvarjalci predstave, so nam na zanimiv način 
približali problematiko današnjega časa – kdo je oz. naj 
bi bil sodnik in kakšne metode je potrebno v današnjem 
času uporabiti, da prideš do sodbe. Predstava nas sicer 
spominja na izvirno humoresko Kozlovska sodba v Višnji 

Gori,  slovenskega pisatelja Josipa Jurčiča, a je postavljena 
v današnji čas. Igralci so skozi igro predstavili medčloveške 
odnose, značilne tako za preteklost kot sedanjost in 
zagotovo tudi prihodnost. V predstavi izstopa predvsem 
izvirnost in domiselnost, ki so jo igralci prikazali med igro, 
zato si želim, da bi si predstavo v prihodnosti ogledalo 
čim več velikih in malih. Nikomur ne bo žal!

Simona Kaučič, ravnateljica

Druženje s starimi starši    
Družina poleg staršev in otrok v širšem pogledu 
vključuje tudi dedke in babice. Le-ti igrajo 
pomembno vlogo v življenju vnukov. Lahko so 
ljubeči skrbniki, ki nudijo pomoč in podporo, 
zavezniki, mentorji, pripovedovalci zgodb in 
zgodovinarji. V nekaterih primerih so lahko tudi 
nadomestek staršev.
Z otroki vrtca Fokovci in njihovimi starimi starši smo imeli 
popoldansko druženje v Moravskih Toplicah. Odpravili 
smo se na orientacijski pohod na Trim stezo. Tam so 
nas čakale naloge, ki so bile zasnovane tako, da smo se 
razgibali, opazovali okolico, prepevali in rajali. Na koncu 
so nas pripeljale do zaklada. 

Martina Zakšek

Množični tek za otroke 
Otroci iz vrtca Filovci so 19. septembra sodelovali 
na športnem dogodku, na najbolj množičnem teku 
otrok v Sloveniji – Začni mlad, tekmuj pošteno. 
V dopoldanskem času smo organizirali dejavnost na 
nogometnem igrišču Filovci. Otroci so po lastni izbiri, 
prilagojeno starosti otrok, opravili tek na 100 ali 200 
metrov. Vrtec je s  strani Atletske zveze Slovenije prejel 
priznanje, ki smo ga v spomin na udeležbo na teku 
podelili vsakemu udeležencu. 

Bojana Benkovič

Premiera lutkovne predstave KOZLOVSKA SODBA.

Stari starši, otroci in vzgojiteljice vrtca Fokovci so skupaj preživeli aktivno 
popoldne. 

Otroci iz filovskega vrtca so prejeli priznanje Atletske zveze Slovenije.



36  |  Lipnica 166

Podpis pogodbe  o vodenju 
regijske pisarne za šport OKS-
ZŠZ Slovenije M. Toplice    
Občinska športna zveza M. Toplice je s podpisom 
pogodbe z OKS-ZŠZ Slovenije »O vodenju Regijske 
pisarne za šport OKS-ZŠZ M. Toplice« dobila veliko 
priznanje za svoje delo v preteklosti, obenem pa je 
tudi s tem podpisom dobila veliko odgovornost, ki 
jo ima pisarna, saj ima regijska pisarna pomembno 
vlogo pri razvoju in delovanju športa v regiji in širše. 

Vidnejši projekti, ki jih je regijska pisarna za šport OKS-
ZŠZ M v tem letu že oziroma jih bo izpeljala: Posvet o Letnem programu športa v lokalni skupnosti – marec 2019, 
Posvet za starejše – maj 2019, Športne igre zaposlenih – junij 2019, Sodelovanje z NIJZ M. Sobota pri različnih projektih 
ozaveščanja gibanja – 2019, Evropski teden športa, priprava predlogov za priznanja (MOK in Bloudek), prav tako 
sodeluje pri projektih OKS-ZŠZ Slovenija.

Branko Recek, 
vodja regijske pisarne za šport OKS-ZŠZ M. Toplice

Olimpijski dan starejših     

OKS-ZŠZ Slovenije je v sodelovanju z Društvom Šola zdravja, 
Občinsko športno zvezo M. Toplice-Regijsko pisarno za šport OKS-
ZŠZ M. Toplice in Občino M. Toplice v sklopu Evropskega tedna 
športa 24. septembra izvedla Olimpijski dan starejših.
Na zelenici pred Termami 3000 v M. Toplicah se je zbralo okoli 300 
udeležencev. Udeležence je pred sami dogodkom pozdravil župan 
Občine M. Toplice Alojz Glavač. Nato so bili starejši s strani Zdenke Katič 
iz društva Šola zdravja povabljeni k jutranjemu miganju, po gibanju so 
se skoraj vsi prijavili na brezplačne mertive telesene pripravljenosti in 
svetovanja glede gibalne aktivnosti. Meritve so potekale v prisotnosti 
strokovnega kadra, na koncu pa so strokovnjaki s področja medicine in 
športa posameznikom svetovali glede gibalnih aktivnosti (Branko Recek).

Vodena vadba z kineziologinjo Špelo   

OŠZ M. Toplice skupaj z Zdravstvenim domom M. Sobota 
organizirata vodeno vadbo z kineziologinjo Špelo. Prvega 
sestanka se je udeležilo 18 udeleženk, kar pa ni končna 
številka sodelujočih, zato bomo pripravili dve skupini. 
Vadba bo trajala do pomladi 2020 (Branko Recek).

Super pokal OŠZ M. Toplice   

V Mlajtincih so 25. septembra zvečer odigrali tekmo 
Super pokala OŠZ M. Toplice med zmagovalcem lige OŠZ 
in pokalnim zmagovalcem OŠZ. Tako sta se med seboj 
pomerili ekipi Mlajtincev in Filovcev. Po razburljivem 
rednem delu tekme, ki se je končala z 2 : 2, so po penalih 
zmagali Mlajtinci 4 : 3 (Branko Recek).

EVROPSKI TEDEN ŠPORTA V
NAŠI OBČINI     
Med 23. in 30. septembrom smo tudi v naši občini obeležili Evropski teden športa. Zvrstili so se številni športni 
dogodki, ki vam jih predstavljamo v nadaljevanju.

Šport
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Mini olimpijada občine Moravske Toplice     

V petek, 27. septembra, smo na OŠ Fokovci organizirali 
13. Mini olimpijado občine Moravske Toplice. 
Mini olimpijado organizira vsako leto druga šola in letos 
je ta naloga doletela nas. Na šolskem igrišču se je zbralo 
cca 300 učencev in strokovnih delavcev OŠ Bogojina, DOŠ 
Prosenjakovci in OŠ Fokovci. Letošnja prireditev in športno 
druženje je bilo posvečeno Evropskemu tednu športa in 
Svetovnemu dnevu srca. Obiskala sta nas tudi predstavnika 
Olimpijskega komiteja Slovenije dr. Stanislav Pinter in Matjaž 
Fleischman, prav tako pa je bil naš gost Branko Recek, vodja 
regijske pisarne OKS Moravske Toplice. Učence je pozdravil 
»Srček« kot simbol svetovnega dneva srca in za začetek z 
vsemi odtekel en ogrevalni krog okoli igrišča. V uvodnem 
nagovoru in ob otvoritvi  Mini olimpijade je bilo še posebej 
poudarjeno, kako pomembno je športno obnašanje, kaj je 
»fair play«, in kako pomembno je predvsem sodelovati, 
ne zmagovati. Učenci so se pomerili v različnih športnih 
aktivnostih, ki so bile primerne razvojni stopnji otrok. Cilj 
našega druženja je bil, da vključimo v gibalne aktivnosti 
čisto vse učence, kar nam je tudi uspelo (Suzana Deutsch).

4. prekmurski mali maraton       
V nedeljo, 6. oktobra, je Občinska športna zveza M. Toplice že četrtič zapored organizirala Prekmurski mali 
maraton in Tek štrkcev. 

Najprej so šli na štart Štrkci in Štrkice, več kot 50 otrok se je najprej ogrevalo s plesno šolo Zeko in se nato ob 9.30 podalo 
na 200 in 500 m dolžino. Na koncu so bili vsi zmagovalci. Ob 10.30 je po predhodnem ogrevanju tekačic in tekačev in 
nagovoru direktorja Term 3000 g. Magdiča in župana Občine M. Toplice g. Glavača bil štart članic in članov na 11 in 21 
km. Na progo se je podalo točno 200 tekačev, in sicer  137 
moških in 63 žensk. Po štartu na daljši progi so se na tek 
podali še tekači na 5,5 km, in sicer 66 žensk in 47 moških. 
Skupaj je nastopilo 313 tekačev in tekačic.
Ob 12.00 se je začela svečana podelitev po kategorijah 
in skupno na vseh dolžinah prog. Druženje se je končalo 
ob 13.30 uri z mislijo na 5. prekmurski mali maraton v letu 
2020.
Pri organizaciji teka so se aktivno vključila društva iz vasi 
M. Toplice (ŠD in GD), KS Mlajtinci, ki so pričarali tekačem 
nepozabno doživetje, ŠD Noršinci in NK Čarda. Seveda pa 
zahvala gre tudi vsem sponzorjem: Terme 3000, Občina 
M. Toplice, Perskindol, Mlinopek, Pomurske vrtnine, Derby, 
TIC M. Toplice, Turistična kmetija Novak iz Ivanovcev in 
Sobotainfo.

Branko Recek

2. »Lajošov memorial«     

Društvo upokojencev  Moravske Toplice in Krajevna 
skupnost Noršinci sta v sodelovanju s Športno zvezo 
Moravske Toplice v okviru Evropskega tedna športa 
v soboto, 28. septembra,  pripravila 2. »Lajošov 
memorial« – turnir v kegljanju s kroglo na vrvici za 
društva upokojencev iz Prekmurja, ki je potekalo na 
kegljiščih v vaško-gasilskem domu v Noršincih. 
Tekmovalo se je po turnirskih pravilih. Bilo je 9 moških ekip 
(41 tekmovalcev) in 7 ženskih ekip (31 tekmovalk). Iz DU 
Moravske Toplice je prejela bronasto medaljo tekmovalka 
Ana Gomboc. Poleg tekmovanja v konkurenci je poželo 
veliko zanimanja tekmovanje za košaro pravih prekmurskih 
dobrot. Največ uspeha in morda tudi kanček sreče je imel  
Peter Sovjak iz Nemčavcev.
Tekmovanje je potekalo v pravem športnem duhu. Ob 
klepetu s prisotnimi se je čutil  »moto«:  »Vsem nam, ki smo 
»po srcu mladi«, več šteje druženje, kot samo tekmovanje!« 
(Leonida Fartelj).

Šport

Teklo je 313 tekačev in tekačic.
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Magistrica znanosti, 
ki je obenem strastna 
popotnica in gurmanka       
Sonja Bily, direktorica TIC-a Moravske 
Toplice, na področju turizma deluje 
že vrsto let. Med drugim je za Lipnico 
povedala, za kakšno pot TIC-a se 
zavzema.

Se lahko našim bralcem najprej 
predstavite?
Sem Sonja Bily, magistrica znanosti 
državnih in evropskih študij, strastna 
popotnica in gurmanka, vedno v želji odkriti, doživeti kaj 
novega. In ravno področje turizma, na katerem delam že 
vrsto let, mi omogoča, da vsak dan znova odkrivam in 
okušam nekaj novega in za ta svoja doživetja navdušujem 
tudi druge. Ta pestrost in bogatost, ki jo ponuja naša 
občina na različnih področjih, je nekaj, kar me navdihuje 
vsak dan znova. Kljub temu da sem že kar nekaj časa na 
čelu TIC-a, nenehno odkrivam nove lepe kotičke naše 
občine in okušam nove produkte lokalnih ponudnikov. 
To človeka žene kar naprej v nove ideje in nove predloge. 
Na področju turizma delujem že vrsto let. Pred prihodom 
na mesto direktorice TIC Moravske Toplice sem bila 
direktorica Javnega zavoda za turizem in šport Radenci, 
pred tem pa sem vrsto let zasedala vodilna mesta v 
igralništvu. Vsako mesto znotraj turistične panoge je 
izziv zase, vsako te nauči česa novega, vsako ti prinese 
dragocene izkušnje. Prepričana sem, da nam bo z mojimi 
izkušnjami in znanjem, izkušnjami in znanjem zaposlenih 
v TIC-u in podporo občine uspelo uresničiti cilje, ki smo si 
jih zadali.

Kaj je v naši občini na področju turizma že dobro 
narejenega/vpeljanega in na čem je po vašem treba 
še delati?
Moravske Toplice s širšo okolico so zgodba o turistični 
destinaciji, kjer si človek nabere novih moči, kjer se odlično 
jé, kjer se vedno nekaj dogaja, kjer se izkusi pristnost 
slovenskega podeželja. Zavedati se moramo, da turistične 
ponudbe nekega kraja ne oblikuje posamezen hotelir 
ali gostinec, ampak je turistična ponudba nekega kraja 
ali regije preplet posameznih storitev vseh ponudnikov. 
Gost, ki pride v naše kraje, rabi dobro nastanitev, rad bi 
poskušal domačo kulinariko, obiskal kulturne in naravne 
znamenitosti, si privoščil dobro masažo ali izposodil kolo, 
se udeležil katere izmed prireditev, ki jih organizirajo naša 
društva, in si na koncu za spomin kupil izdelke domače 
obrti ali lokalne hrane. Le  zadovoljen gost, ki bo na 
enem mestu dobil vse to, se bo rad vračal. Moravske 

Toplice in širša pomurska pokrajina 
vse to ponuja. Imamo čisto naravo, 
termalne vrelce, odlično kulinarično 
dediščino, bogato podeželsko 
življenje. Okrepiti moramo 
zavedanje, da so vsi ponudniki med 
seboj soodvisni, da je za uspeh 
posameznega od njih pomembno 
povezovanje in oblikovanje skupne 
turistične ponudbe. V zadnjih letih se 
je raven turistične ponudbe v občini 
Moravske Toplice dvignila, kar nekaj 
izzivov pa nas čaka pri povezovanju 
in grajenju skupne turistične zgodbe. 

Za kakšno pot TIC-a Moravske Toplice se zavzemate?  
Občina Moravske Toplice bo postala prepoznavna in 
uveljavljena evropska destinacija. V polnosti bomo 
izkoristili svoj potencial, ki ga imamo v občini v sklopu naše 
turistične, termalne, gastronomske, športne in kulturne 
ponudbe. Usmerjeni moramo biti v uspeh, ki bo trajen in ki 
bo služil boljšemu življenju sedanjih in prihodnjih generacij. 
Uspeh bomo dosegli s povezovanjem in sodelovanjem z 
lokalnimi ponudniki storitev in izdelkov ter z nenehnim 
vlaganjem v razvoj. Velik poudarek bomo namenili 
komunikaciji in promociji, ki bosta omogočili prihod 
tako domačih kot tujih gostov. Zavedamo se, da so naše 
bogastvo ljudje, zato bomo kontinuirano vlagali v nenehno 
izobraževanje zaposlenih ter naših ponudnikov turistične 
ponudbe občine. Zagotavljali bomo kakovostne storitve, 
zaradi katerih se bodo gostje radi vračali. Skozi turistično 
ponudbo občine nagovarjamo tiste, ki cenijo termalni 
turizem, kulturo in zgodovino podeželskih destinacij in 
iščejo lokalno, zeleno in kulturno-gastronomsko ponudbo 
na najvišji ravni kakovosti. TIC Moravske Toplice mora biti 
močan in trden podporni steber turističnim ponudnikom 
in vzgled dobrega medsebojnega sodelovanja. Pri 
opravljanju svojih dejavnosti se bomo povezovali in 
sodelovali s turističnimi in drugimi subjekti na lokalni, 
regijski in nacionalni ravni. Okrepili bomo svojo vlogo 
vodilnega regijskega turističnega ponudnika in v razmerju 
do države postali krovna, destinacijska in managerska 
organizacija, usmerjena v razvoj trajnostnega turizma. 
V naslednjih tednih in mesecih bomo delovali aktivno, 
krepili dve najpomembnejši področji – sodelovanje med 
lokalnimi ponudniki in komunikacijo, ki se bo osredotočala 
na pristna doživetja, ki jih ponuja naša občina in regija kot 
celota.

Za vas, dragi naši občani, smo pripravili pester program 
dogodkov  in izbrali tiste res najboljše, v vsakem letnem 
času, ki jih nikakor ne smete spregledati.
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Utrinek: 
akcija Odprta vrata dediščine pri 
ponudnikih v 
Občini Moravske Toplice       
TIC Moravske Toplice se je letos Dnevom evropske 
kulturne dediščine (DEKD) pridružil z akcijo 
Odprta vrata dediščine, v okviru katere ste 28. 
septembra 2019 lahko pobliže spoznali z dediščino 
povezane ponudnike iz občine Moravske Toplice, 
ki so vam predstavili svojo dejavnost, vas vključili 
v individualno doživetje dediščine in vas malce 
pocrkljali, da ste domov odšli za izkušnjo bogatejši. 

V okviru akcije ste lahko obiskali naslednje ponudnike in 
njihove priložnostne delavnice, aktivnosti: 

 – Hiša Tara, čebelarstvo Aleš Šrok (M. TOPLICE): 
DELAVNICA IZDELAVE ČOKOLADNIH PRALIN

 – Čokoladnica Passero (TEŠANOVCI): OGLED 
ČOKOLADNICE IN PRIKAZ IZDELAVE 

 – Magdina hiša (FILOVCI): OGLED CIMPRAČE IN 
PREDAVANJE O STAVBNI DEDIŠČINI 

 – Posestvo Vidov brejg (FOKOVCI): ZELIŠČARSKA 
DELAVNICA Z DEGUSTACIJO ZELIŠČNIH NAPITKOV

 – Zavod Kocljevina (PROSENJAKOVCI): PREDSTAVITEV 
SAMOOSKRBE IN OGLED ŽIVALI 

 – Medičarstvo – domača obrt Jožica in Damjan Celec 
(RATKOVCI): DELAVNICA POSLIKAVE LECTOVIH SRC 

 – Podeželska sirarna Gorički raj (RATKOVCI): 
PREDSTAVITEV SIRARNE IN DEGUSTACIJA MLEČNIH  
IZDELKOV 

 – Časarov mlin (BERKOVCI): OGLED ČASAROVEGA MLINA 
 – Dušina keramika (BERKOVCI): DELAVNICA IZDELAVE 
OKRASJA IZ GLINE 

Prikaz izdelave čokolade (Čokoladnica Paasero, Tešanovci). Ogled cimprače in predavanje o stavni dediščini (Magdina 
hiša, Filovci).

Delavnica izdelave čokoladnih pralin (Hiša Tara, čebelarstvo, 
Aleš Šrok, M. Toplice).

Zeliščarska delavnica z degustacijo zeliščnih napitkov (Vidov 
brejg, Fokovci).

Predstavitev samooskrbe in ogled živali (Zavod Kocljevina, 
Prosenjakovci).

Delavnica izdelave okrasja iz gline (Dušina keramika, 
Berkovci).
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Bogojinska cerkev. Martjanska cerkev.

Predstavitev sirarne z degustacijo mlečnih jedi (Sirarna 
Gorički raj, Ratkovci)

Delavnica okrasitve lectovih src (Medičarstvo Jožica in 
Damjan Celec, Ratkovci).

Ogled Časarovega mlina (Berkovci).

Predstavniki Biograda na Moru vsako leto obiščejo dalmatinski večer v Moravskih Toplicah. 
Na fotografiji (od leve) podžupan mesta Biograd na Moru Marijan Stopfer in Alojz Glavač, 
župan Občine Moravske Toplice.

UTRINEK:
Večer najlepših dalmatinskih pesmi 
s Klapo Maslino in Klapo Romanso       
TIC Moravske Toplice je tretje leto zapored priredil 
dalmatinski večer, imenovan Večer najlepših 
dalmatinskih pesmi, ki se je odvijal 4. oktobra 2019 
v Športnem parku Terme 3000 v Moravskih Toplicah. 
Šibeniški Klapa Maslina in Klapa Romansa sta, hladnejšemu 
vremenu navkljub, poskrbeli za odlično glasbeno in plesno 
vzdušje. 
Dogodek je obiskala najrazličnejša množica ljubiteljev 
dalmatinske glasbe in kulinarike, med katerimi je bilo tudi 
veliko občanov. 
TIC Moravske Toplice se zahvaljuje vsem obiskovalcem, 
posebna zahvala tudi partnerjema dogodka (Občina 
Moravske Toplice, Biograd na Moru), pokrovitelju dogodka 
(Apartmaji Brunarica) ter medijskim sponzorjem (Radio 1, 
Sobotainfo, Prlekija on net, Lendavainfo).

Svetovni dan turizma        
Ob Svetovnem dnevu turizma, ki ga obeležujemo 27. 
septembra, je TIC Moravske Toplice organiziral vodeni 
ogled Plečnikove cerkve v Bogojini, ki jo je predstavil 
turistični vodnik Jože Puhan, ter vodeni ogled Župnijske 

cerkve sv. Martina v Martjancih, ki jo je izčrpno in s 
pretanjenim občutkom predstavil umetnostni zgodovinar 
dr. Janez Balažic.
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Promocijske aktivnosti        
TIC Moravske Toplice je v reviji Discover Slovenia predstavil 
destinacijo Moravske Toplice. 
Revija Discover Slovenia 
je na voljo v vseh 
gospodarskih zbornicah, 
tehnoloških parkih, 
ambasadah v Višegrajski 
skupini (Poljska, češka, 
Slovaška, Madžarska). 
Poleg tega bodo 
gospodarske delegacije 
revijo delile na srečanjih v 
tujini in doma.

TIC-ova stran

Utrinek: literarni večer v romanski rotundi         
V rotundi v Selu je Založba Volosov hram v oktobru 
organizirala literarni večer s predstavitvijo novih knjig in 
avtorjev: 
Aleš Jelenko: (Ne)obstoj
Bojan Sedmak: Imenuj zrak
Robert Titan Felix: Povedati moraš ime

Utrinki: Sejemske aktivnosti (52. MOS 
– Celjski sejem d.d. v Celju in festival za 
tretje življenjsko obdobje v CD v Ljubljani)  
TIC Moravske Toplice se je pod okriljem Pomurske turistične 
zveze udeležil 52. sejma MOS v Celju (10.–15. september 
2019), kjer so turistični ponudniki iz regije predstavljali 
pomursko turistično ponudbo (ZOT Dobrovnik, Vulkanija, 
Terme 3000, TIC Moravske Toplice).
Prav tako se je med 1. in 3. oktobrom 2019 predstavil na 
19. F3ŽO Festivalu za tretje življenjsko obdobje, ki se je 
odvijal v Cankarjevem domu v Ljubljani. Na razstavnem 
prostoru Pomurja so se poleg TIC Moravske Toplice letos 
predstavljali Zadruga Pomelaj, Sadjarstvo Ficko, Tuirstična 
agencija Klas Murska Sobota, Kultprotur Gornja Radgona, 
Vulkanija, ZOT Dobrovnik in ZKTŠ Murska Sobota. 

ZELENE NOVICE
Ob Svetovnem dnevu hrane 2019 – Povabilo k sodelovanju 
k promocijski akciji »SKUPAJ PROMOVIRAJMO 
LOKALNO HRANO – PROMOCIJA LOKALNE PRIDELAVE 
V FOTOGRAFIJI«

Sodelujte v naši skupni akciji »SKUPAJ PROMOVIRAJMO 
LOKALNO HRANO – PROMOCIJA LOKALNE PRIDELAVE 
V FOTOGRAFIJI«
Kot občan in hkrati posameznik, kupec in pridelovalec 
imate možnost, da v akciji »Skupaj promovirajmo 
lokalno hrano – promocija lokalne pridelave v fotografiji« 
sodelujete tudi vi.
Kako sodelovati? Posredujte nam vašo fotografijo na 
temo lokalne hrane, na temo trajnostnega kmetijstva 
(pridelave/predelave mleka, mesa, sadja, vrtnin, žit, 
grozdja za vino, medu, obdelovanje njiv), fotografije vaših 
pridelkov, plodov, pripravljenih jedi, okusnih zajtrkov, še 

bolj slastnih kosil ipd., fotografije zdravega prehranjevanja 
v javnih ustanovah (vrtcih in šolah), pa tudi gostinski 
ponudniki - vabimo vas k sodelovanju. 
Fotografije nam vključno do 15. novembra 2019 (ko 
poteka akcija Tradicionalni slovenski zajtrk) posredujte 
na e-naslov: info@moravske-toplice.com (ne pozabite 
pripisati imena in priimka avtorja fotografije oziroma 
kdo je pripravil jed ter pripisati, da dovoljujete objavo 
fotografije). 
Foto kolaž najlepših pridobljenih fotografij z navedbo 
avtorja bomo objavili na spletni strani TIC Moravske 
Toplice in na facebook strani TIC Moravske Toplice.
Akcija se izvaja priložnostno za obeleženje naslednjih 
dnevov: 

3. petek v novembru – Dan slovenske hrane (akcija 
Tradicionalni slovenski zajtrk). 

Janja Bürmen
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Po poteh odličnosti

»Izzivom le pogumno naproti«  
Tako pravi Maja Šiftar Vučko, ki vodi domačinom in 
turistom znano Gostišče in Vilo Šiftar v Moravskih 
Toplicah. 

Ko vstopimo v gostišče, se počutimo kot doma. 
Ambient je topel, prvi gostje, ki so na zajtrku, 
nasmejani in osebje gostišča nadvse prijazno kljub 
zgodnji jutranji uri. 

Gospo Majo najprej povprašamo, od kod sploh ideja za 
ustanovitev podjetja. Maja takoj pove, da je podjetje, 
ki ima trenutno 12 zaposlenih, ustanovila njena mama 
iz čisto preprostega razloga: zaradi veselja do dela v 
gostinstvu. V njihovem gostišču ponujajo prekmurske 
specialitete, jedi z žara na oglje, ribje jedi, jedi po naročilu. 
Sprejemajo pa tudi rezervacije za zaključene družbe 
(rojstne dneve, konfirmacije, birme, obletnice ...). Znani 
so po odličnem bograču, domači gibanici in še bi lahko 
našteli. Maja pove, da je njihova prednost pri poslovanju 
vsekakor ta, da se nahajajo v turističnem kraju, saj si po 
njenih besedah gostje, ki so nastanjeni v Termah 3000 ali v 
Vivatu, »Včasih zaželijo malo domačnosti in nas obiščejo«. 
Za prihodnost si želijo, da bi se njihovi gostje vračali in 
da bi dobra beseda o njih segla tudi do novih gostov. 
Ko Majo povprašamo, kaj svetuje vsem, ki se podajajo 
na podobno pot, kot je njihova, odločno pove: »Vsem, ki 
imajo željo za take izzive, le pogumno!«

Janja Adanič Vratarič Maja in njeni sodelavci stavijo na domačnost, kar jim popolnoma uspeva!

Lepa zunanjost …

Znani so tudi po številnih kulinaričnih dobrotah.

… in domač ambient je vsekakor dodaten plus!
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Nagradna križanka

NAGRADNA KRIŽANKA: Gostišče Vila Šiftar 
Gostišče Vila Šiftar trem nagrajencem podarja: 
enkrat Gurmanska plošča za 2 osebi, 
enkrat Prekmurski krožnik in enkrat Gibanica.
Vljudno naprošamo, da nam na dopisnici pošljete GESLO križanke, vaše IME in PRIIMEK 
ter NASLOV do 5. decembra 2019 na naslov: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 
3, 9226 Moravske Toplice, s pripisom Nagradna križanka 166. Prijetno reševanje vam 
želimo!

PRAVILNO GESLO NAGRADNE KRIŽANKE 165. ŠTEVILKE GLASILA LIPNICA: ŠARLOTE. 
Med prispelimi pravilnimi rešitvami smo izžrebali naslednje nagrajence, ki prejmejo nagrade Slaščičarstva Zver, Simona 
Zver, s. p.: Elza Horvat, Križevci 8, 9206 Križevci v Prekmurju, Kianec Dragica, Vučja Gomila 1 A, 9208 Fokovci, Ana Horvat 
Maučec, Štefana Kovača 29, Murska Sobota.
Vsem nagrajencem iskreno čestitamo! Prevzem nagrade je možen z osebno izkaznico v Slaščičarstvu Zver v Mlajtincih.



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

PRIREDITEV DATUM IN KRAJ OPIS PRIREDITVE  INFORMACIJE

november 2019
DAN ODPRTIH VRAT VINSKIH 
KLETI 2. 11. 2019, 15:00–22:00, Suhi Vrh-Bogojina

Podajte se do štirih ponudnikov (Suhi Vrh: Vinotoč Passero, Vinotoč Miran Erniša, 
Vinogradniška kmetija Jani Erniša; Bogojina: Turistična kmetija Katarina Puhan) 
vrhunske domače kulinarike in žlahtne kapljice.

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

20. MARTINOV POHOD 9. 11. 2019, Dve startni izhodišči: ob 9.30 v Martjancih 
(ŠRC) in 10.00 v Moravskih Toplicah (Terme Vivat)

Jubilejna športno-turistična prireditev, namenjena počastitvi vina s krstom mošta 
in zabavnim delom. 

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

MARTINOVA NEDELJA V GAJU 10. 11. 2019, 14.00,
Filovci – Gaj Blagoslovitev društvenega vina, druženje s pesmijo, pokušnja mladega vina. 

Društvo Gaj VTD Filovci
darinka.tratnjek@siol.net
031 238 989

KRST MOŠTA 15. 11. 2019, 19.00, 
kulturna dvorana Filovci Kulinarični pohod v dolžini 12 km, prijave med 9. in 9.30. 

VSD Filovci
Alojz Berden
041 733 946 

MARTINOVANJE S KRSTOM 
MOŠTA 

16. 11. 2019, 18.00, 
Vaško-gasilski dom (novi) Prosenjakovci Obred krsta mošta s kulturnim programom.

KTD Ady Endre Prosenjakovci
Ladislav Vöröš 
051 358 675

LÜJPANJE TIKVINOGA SEMENA 16. 11. 2019, 18.30, 
Vaško-gasilski dom Vučja Gomila  Obred krsta mošta s člani KUD Dobrovnik, ki ga ne smete zamuditi.

KUD Avgust Gašparič Vučja Gomila
041 374 851
Maja Cigut

OTROŠKA DELAVNICA 
»ZA DOBER NAMEN« 23. 11. 2019, 14.00, kulturni dom Bogojina

Druženje s pestrim kulturnim programom, z zabavo ob živi glasbi, vmes pa boste 
seveda lupili bučno seme. Obljubljamo dobro hrano, pijačo, odlično glasbo in še 
boljšo družbo.

KUD Jožef Košič Bogojina
Stanka Sukič
041 346 529

RAZSTAVA ADVENTNIH VENČKOV 
IN DRUGE BOŽIČNE DEKORACIJE 

24. 11. 2019, Vaško-gasilski dom Prosenjakovci (stari). 
Razstava bo na ogled od 9.00 do 18.00 ure. Razstava adventnih venčkov, aranžmajev in božičnih vezenin.

Rokodelsko društvo »VRTNICA« 
Prosenjakovci
Metka Vogrinec
070 835 789

ADVENTNA TRŽNICA 

28. 11.–1. 12. 2019, 
med tedni od 14.00, 
ob sobotah in nedeljah od 9.00 ure, 
v središču Moravskih Toplic 

Tržnica prazničnih izdelkov lokalnih ponudnikov.
TIC Moravske Toplice 
www.moravske-toplice.com
02 538 15 20

 ADVENTNI IN BOŽIČNI BAZAR
29. 11. 2019, 
8.00-12.00 - delavnice, 13.00 - bazar,
Osnovna šola Fokovci 

Dobrodelna prireditev z namenom zbiranja sredstev za šolski sklad, otroci izdelajo 
praznične izdelke in jih ponudijo na bazarju.

Osnovna šola Fokovci
ravnateljica.osmsfo@guest.arnes.si 
041 798 722

december 2019

DECEMBRSKA TRŽNICA 

5. 12.–8. 12. 2019 
12. 12.–15.12.2019
Med tednom od 14. 00 ure, ob sobotah in nedeljah od 
9.00 ure, v središču Moravskih Toplic

Praznična tržnica z izdelki lokalnih ponudnikov.

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

KONCERT BENEŠKIH FANTOV 8. 12. 2019, 17.00 uri, Selo – evangeličanska cerkev Decembrski koncert, na katerega ste vljudno vabljeni. ECO Selo
Dejan Car, 041 328 362

BOŽIČNA DELAVNICA – JASLICE 11. 12. 2019, 18.00, Bogojina (stari krajevni urad) Priprava na postavitev jaslic.
TD Bogojina
Polde Kočar
031 234 812 

ADVENTNI POPOLDAN 14. 12. 2019, Vaško-gasilski dom središče Druženje domačinov z okrasitvijo božične jelke.
KUD Antal Ferenc Središče
Silvija Šanca
051 360 863

DAN SAMOSTOJNOSTI 23. 12. 2019, 13.00, OŠ Fokovci Počastitev dneva samostojnosti in prihod Božička z obdarovanjem otrok. OŠ Fokovci, 02 544 90 20,
ravnateljica.osmsfo@guest.arnes.si

BOŽIČNA TRŽNICA 19. 12.–24. 12. 2019, Moravske Toplice, med tednom 
od 14. 00 ure, ob vikendih od 9.00 ure. Tržnica z izdelki lokalnih ponudnikov.

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

POHOD Z BAKLAMI K 
POLNOČNICI IZ IVANCEV V 
FARNO CERKEV V BOGOJINI

24. 12. 2019, 22.15,
start pred vaško kapelo na Ivancih   Pohod z baklami k polnočnici v Plečnikovo cerkev.

Društvo Selenca Ivanci 
selenca.ivanci@gmail.com
Jožica Klar, 040 292 585 

ŠTEFANOV POHOD 26. 12. 2019, 10.00, 
start pred Vaško-gasilskim domom Vučja Gomila Tradicionalni pohod po Vučji Gomili in okolici.

KUD Avgust Gašparič Vučja Gomila
041 374 851
Maja Cigut

PRAZNIČNA TRŽNICA 26. 12 –30. 12. 2019 Moravske Toplice, med tednom 
od 14. 00 ure, ob vikendih od 9.00 ure Tržnica z izdelki lokalnih ponudnikov.

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

ČAROBNI POPOLDAN 28. 12. 2019, 16:00–20:00,
šotor v centru Moravskih Toplic

Praznično dogajanje za vse generacije (koncert, športna animacija, otroška 
predstava).

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

ŽIVE JASLICE 28. 12. 2019, 18.45, Bogojina, pri Plečnikovi cerkvi Predstava s svetopisemsko motiviko in praznični dobrodelni bazar. 
KUD Jožef Košič Bogojina
Stanka Sukič
041 346 529

SILVESTRSKA TRŽNICA 31. 12. 2019, dopoldan Tržnica z izdelki lokalnih ponudnikov.
TIC Moravske Toplice
www.moravske-toplice.com
02 538 15 20 

SILVESTROVANJE 31. 12. 2019, 22.00, Moravske Toplice Silvestrska zabava s skupino Blue Planet. 
TIC Moravske Toplice
02 538 15 20 
www.moravske-toplice.com  


