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IZ VSEBINE / SVETNIŠKI KOTIČEK

Svetniški kotiček
Drage občanke in občani naše občine! 

Pravijo, da lepa beseda vedno lepo mesto najde, zato vas vse skupaj 
pozdravljam z upanjem, da ste  zdravi in dobro. 

Prihaja poletje, ki je čas druženj, čas dopustov, čas žetev. Vsi skupaj 
upamo, da nam bo to poletje prineslo nekaj novega in lepšega. 

Čas, ki smo ga preživeli, je v vsakem od nas pustil grenko izkušnjo in 
kanček strahu. A stopili smo skupaj in dokazali, da zmoremo. Čeprav 

izolirani, smo se vsi zavedali, da se le tako lahko upremo epidemiji, ki nas je dosegla. Pri-
zadela je naše gospodarstvo, turizem, v veliki meri pa tudi naše kmetovalce. Verjamem, 
da je v tej krizi bilo najtežje starejšim in tistim, ki živijo sami po razpršenih domačijah naše 
občine. S pomočjo pripadnikov civilne zaščite, gasilcev in prostovoljcev smo se trudili 
zagotoviti varnost in oskrbo vseh naših občanov.

Sedaj, ko je epidemija za nami, se življenje vrača v normalo in skupaj bomo poskrbeli za 
uresničitev naših načrtov, ciljev in našega dela, tako na ravni občine, kakor tudi na ravni 
posameznih krajevnih skupnosti, društev in organizacij. Kot svetnica in predsednica kra-
jevne skupnosti ene najmanjših vasi v občini si prizadevam, da v vseh vaseh vzpostavimo 
osnovno infrastrukturo, kot sta vodovod in optično omrežje, da začnemo razvijati nove 
turistične potenciale goričkega dela občine, da izkoristimo evropska sredstva za zagon 
inovativnih idej v gospodarstvu, da spodbujamo podporo za male kmetije, ki ohranjajo 
našo pokrajino vitalno, in da zagotovimo občino privlačno za mlade družine, ki predsta-
vljajo našo prihodnost.

Pripravljena sem sodelovati z vsemi vami in prisluhniti vsem predlogom.

Suzana Koltai
Spoštovane občanke in občani!

Sem Štefan Hul, živim v Krncih, v eni izmed najmanjših vasi v Občini 
Moravske Toplice. 

Sem svetnik četrti mandat in istočasno predsednik KS Krnci. 

Pred kratkim smo se znašli v težkih, čudnih in neznanih časih, ko 
nas je doletela epidemija koronavirusa COVID-19 in čez noč se je 
spremenilo življenje. Veseli in ponosni smo lahko, da so občani v 

veliki meri upoštevali navodila Vlade RS, s katerimi smo zajezili širjenje virusa. Še posebej 
moramo biti ponosni, saj v Občini Moravske Toplice nismo zabeležili nobenega primera 
okužbe. Upam, da bomo posledice, ki so nas prizadele na področju turizma, gospodarstva 
in kmetijstva, čim prej premagali.  

Kot svetnik Občine Moravske Toplice sem ponosen, da lahko živim v tako lepi razgibani 
občini. Pred nami je še dosti za postoriti na področju infrastrukture (vodovod druga faza, 
ceste, razsvetljava ...). 

So pa še druga področja, ki jih občani tako ne opazijo. Poskrbljeno je tudi za tiste, ki bi se 
v našo občino želeli preseliti. Na voljo je več komunalno opremljenih parcel in tudi hiš. V 
zadnjem desetletju se je precej naredilo, vendar mi, ki živimo v tem okolju, ne opazimo 
to enako kot tisti, ki se redko vračajo v našo občino. Smo prijazni in gostoljubni. Veselimo 
se vsakega obiskovalca, ki se bo odločil in prišel kot turist. 

Spoštovane občanke in občani, prihaja čas dopustov. Želim vam vse dobro, predvsem 
pa obilo zdravja, tako bomo skupaj zmogli vse.

Štefan Hul

OPRAVIČILO UREDNIŠTVA
Občan nas je opozoril, da v pretekli 
številki Lipnice nismo objavili, iz ka-
terega kraja naše občine sta preje-
mnika plakete za športnika občine 
Moravske Toplice za leto 2019 in 
prejemnik posebnega priznanja 
Občinske športne zveze Moravske 
Toplice, zato informacije o kraju 
bivanja objavljamo na tem mestu 
in se opravičujemo za manjkajoč 
podatek.
Lara Erniša, prejemnica plakete, je 
iz Moravskih Toplic, Aleš Zadravec, 
prejemnik plakete, je iz Tešanovcev 
in Miroslav Grabar, prejemnik po-
sebnega priznanja OŠZ M. Toplice, 
je iz Fokovcev.
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Komisija za priznanja in nagrado Občine Moravske Toplice na 
podlagi 11. člena Odloka o priznanjih in nagradi Občine Mo-
ravske Toplice (Uradni list RS, št.  35/97, 21/15, 25/17 in 30/19) 
objavlja

RAZPIS
ZA PODELITEV PRIZNANJ IN NAGRADE

OBČINE MORAVSKE TOPLICE ZA LETO 2020
I.

Občina Moravske Toplice podeljuje priznanja in nagrado Ob-
čine Moravske Toplice posameznikom za pomembna dejanja, 
življenjsko delo in dosežke. Podjetjem, samostojnim podje-
tnikom, zavodom, društvom, političnim strankam, krajevnim 
skupnostim in drugim organizacijam se lahko podelijo za po-
membne dosežke na področju gospodarskega razvoja in splo-
šnega razvoja (kmetijstva, turizma in gostinstva, obrti, industrij-
ske proizvodnje itd.), družbenih dejavnosti (kulturna, športna, 
izobraževalna itd.), informiranja, gasilstva in reševanja, pri delu 
drugih društev, reševanju manjšinske problematike ter razvoju 
posameznih dejavnosti oziroma krajev v občini.

II.
Priznanja in nagrade Občine Moravske Toplice so:

1. naziv častni občan Občine Moravske Toplice,
2. priznanje Občine Moravske Toplice,
3. velika zahvalna listina Občine Moravske Toplice,
4. nagrada Občine Moravske Toplice.

III.
Naziv častni občan Občine Moravske Toplice se podeljuje po-
sameznikom za posebno pomembna dejanja, delo in zasluge, 
ki pomenijo izjemen prispevek k razvoju, ugledu in uveljavljanju 
Občine Moravske Toplice v državi ali na mednarodnem po-
dročju.

Priznanje Občine Moravske Toplice se podeljuje za pomemb-
na dejanja in dosežke na področju iz I. točke tega razpisa, do-
sežene v zadnjem obdobju.
Velika zahvalna listina Občine Moravske Toplice se podeljuje 
za dosežke na področjih iz I. točke tega razpisa, ki so prispevali 
k uveljavitvi občine in njeni specifični prepoznavnosti v širšem 
slovenskem prostoru.
Nagrada Občine Moravske Toplice se podeljuje za izjemno 
pomembne dosežke na kateremkoli področju delovanja za 
sistematično in dosledno delo pri razvijanju gospodarskih de-
javnosti, negovanju in razvijanju kulturnih vrednot, za izjemne 
športne in druge dosežke, ki nosilca uvrščajo v vrh državnih in 
mednarodnih tekmovanj, ustvarjalnih dosežkov na področju 
raziskovanja, umetniškega delovanja ali na drugih področjih.
Predloge za podelitev priznanj in nagrade lahko podajo posa-
mezniki, skupine občanov, politične stranke, župan, krajevne 
skupnosti, podjetja, zavodi, društva ter druge organizacije in 
skupnosti.
Predlog mora vsebovati podatke o kandidatu in priznanje ozi-
roma nagrado z utemeljitvijo predloga ter podatke o predla-
gatelju.
Pisne predloge je potrebno posredovati najpozneje do petka, 
7. avgusta 2020, na naslov:
OBČINA MORAVSKE TOPLICE, Kranjčeva ulica 3, 9226 Mo-

ravske Toplice s pripisom
»Razpis – komisija za priznanja in nagrado«.

Številka: 094-00001/2020-1
Moravske Toplice, 15. 6. 2020 

Komisija za priznanja in
nagrado

2018–2022
Župan Občine Moravske Toplice je 22. 4. 2020 sklical 1. dopisno sejo 
Občinskega sveta Občine Moravske Toplice v mandatu 2018–2022, 
ki je potekala od 22. 4. 2020, od 14. ure, do 24. 4. 2020, do 14. ure,  
z naslednjim 

D N E V N I M    R E D O M:
1. Sprejem zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta Občine 

Moravske Toplice.
2. Poročilo o izvršitvi sklepov občinskega sveta.
3. Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o javnem 

redu in miru v Občini Moravske Toplice.
4. Predlog odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o komunal-

nih taksah v Občini Moravske Toplice.
5. Predlog obvezne razlage 1. odstavka točke b) 31. člena Od-

loka o občinskem prostorskem načrtu Občine Moravske 
Toplice.

6. Predlog sklepa o oprostitvi najemnin.
7. Informacija o ukrepih občine, izvedenih v času izrednih raz-

mer zaradi Covid-19.

Vabilo je bilo poslano vsem 15 članom občinskega sveta. V roku 
trajanja dopisne seje je glasovalo 13 članov občinskega sveta, ki 
so sprejeli naslednje sklepe:

1. Občinski svet Občine Moravske Toplice sprejme Zapisnik 9. 
redne seje Občinskega sveta Občine Moravske Toplice skupaj 
s predlogom Štefana Kodila, da se zadnji stavek v prvi alineji 
na strani 9 zapisnika popravi tako, da se glasi: »Predlagal je, 
da se za pripravo vizije občine ustanovi delovna skupina.«

2. Občinski svet Občine Moravske Toplice je seznanjen s Poro-
čilom o izvršitvi sklepov Občinskega sveta Občine Moravske 
Toplice, sprejetih na 9. redni seji. 

3. Občinski svet Občine Moravske Toplice sprejme predlagan 
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o javnem redu in 
miru v Občini Moravske Toplice po skrajšanem postopku.

4. Občinski svet Občine Moravske Toplice sprejme predlagan 
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o komunalnih taksah 
v Občini Moravske Toplice po skrajšanem postopku. 

5. Občinski svet Občine Moravske Toplice sprejme predlagano 
obvezno razlago Odloka o občinskem prostorskem načrtu 
Občine Moravske Toplice po skrajšanem postopku. 

6. Občinski svet Občine Moravske Toplice sprejme predlagan 
sklep o oprostitvi plačila najemnin. 

7. Občinski svet Občine Moravske Toplice je seznanjen z ukrepi 
Občine Moravske Toplice, izvedenimi v času izrednih razmer 
zaradi COVID-19.

Občinska uprava

1. dopisna seja Občinskega sveta Občine Moravske Toplice v mandatu 
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10. redna seja Občinskega sveta 
Občine Moravske Toplice
10. redno sejo Občinskega sveta Občine Moravske 
Toplice, ki je bila 26. maja 2020 s pričetkom ob 15.30 v 
dvorani gasilskega doma Moravske Toplice, je vodil podžu-
pan Andrej Baligač. Po ugotovljeni navzočnosti in sprejemu 
zapisnika 1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Mora-
vske Toplice je predlagal dnevni red, posredovan z vabilom:

1. Poročilo o izvršitvi sklepov občinskega sveta.
2. Predlog zaključnega računa proračuna Občine Mora-

vske Toplice za leto 2019 – skrajšani postopek.
3. Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim pre-

moženjem Občine Moravske Toplice v letu 2019.
4. Predlog sklepa o potrditvi inventurnega elaborata in 

sklepa o odpisu terjatev.
5. Predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske re-

zerve v letu 2020 – hitri postopek.
6. Predlog sklepa o določitvi cene storitev javne službe 

odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode.
7. Predlog soglasja k določitvi cene storitve pomoč dru-

žini na domu.
8. Imenovanje nadomestnega člana SPV.
9. Pobude in vprašanja. 
10. Informacija o ukrepih občine, izvedenih v času 

izrednih razmer zaradi Covida-19.
11. Razno.      

 
Župan Alojz Glavač je glede na to, da cena ni usklajena 
z izvajalcem, predlagal umik 7. točke: Predlog soglasja k 
določitvi cene storitve pomoč družini na domu z dnev-
nega reda.
Predlagan dnevni red je bil soglasno sprejet.                                                                                

Občinski svet se je seznanil s Poročilom o izvršitvi sklepov 
Občinskega sveta Občine Moravske Toplice, sprejetih na 1. 
dopisni seji, in po skrajšanem postopku sprejel Zaključni 
račun proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2019 s 
prilogami. Seznanil se je s Poročilom o realizaciji načrta 
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Moravske To-
plice v letu 2019. Na predlog župana je potrdil inventurni 
elaborat o popisu osnovnih sredstev, drobnega inventarja, 
denarnih sredstev, terjatev in obveznosti na dan 31. 12. 
2019 in sprejel sklep o odpisu neizterljivih terjatev Občine 
Moravske Toplice v skupni višini 15.756,27 EUR. Po hitrem 
postopku je sprejel Odlok o uporabi sredstev proračunske 
rezerve v letu 2020, s katerim se zagotavljajo sredstva za 
preprečevanje širjenja COVIDA-19 in blažitev posledic epi-
demije v občini Moravske Toplice. 

Na predlog izvajalca javne službe za odvajanje in čiščenje 
komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju 
občine Moravske Toplice, Čista narava d. o. o., je občin-

ski svet sprejel sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju 
cene storitev javne službe odvajanje in čiščenje komu-
nalne odpadne vode v občini Moravske Toplice izvajalca 
javne službe Čista narava, d. o. o. Na predlog komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je bila Simona 
Kelemen kot predstavnica občinske uprave imenovana za 
nadomestno članico Sveta za preventivo in vzgojo v ce-
stnem prometu.

Poveljnik Civilne zaščite Občine Moravske Toplice mag. 
Slavko Škerlak je predstavil ukrepe občine, izvedene v 
času izrednih razmer. Zahvalil se je vsem, ki so sodelovali s 
civilno zaščito, predvsem županu, obema podžupanoma, 
občinski upravi, članom občinskega sveta, javnemu pod-
jetju Čista narava, staršem in učiteljem na OŠ, ki jemljejo 
zadevo resno in upoštevajo ukrepe. Povedal je, da je bil kot 
poveljnik v kontaktu s pristojnimi  ministrstvi, zdravstvenimi 
inšpektorji in drugimi institucijami. Župan se je zahvalil po-
veljniku in celotnemu štabu civilne zaščite, medicinskemu 
osebju in vsem, ki so bili vključeni, tudi medijem. Menil 
je, da je to, da občina ni imela okužbe, lahko prednost, s 
katero se velja pohvaliti, ter izrazil upanje, da tudi v bodoče 
ostanemo zdravi.
Pod točko razno je župan podal informacijo, da zaradi 
epidemije ne bo občinske proslave ob dnevu državnosti, 
vaških iger in osrednje prireditve ob občinskem prazniku 
ter da bo naslednja seja občinskega sveta čez mesec dni. 

Direktorica občinske uprave Martina Vink Kranjec je člane 
občinskega sveta seznanila, da je na spletni strani občine in 
na Zavodu RS za zaposlovanje objavljen razpis za nadome-
ščanje javne uslužbenke na porodniškem dopustu ter da 
so člani občinskega sveta na pobudo Štefana Kodile danes 
prejeli Primerjavo zbranih količin komunalnih odpadkov v 
okviru gospodarske javne službe v Občini Moravske Toplice 
v obdobju 2015–2019, ki so jo pripravili v podjetju Sauber-
macher – Komunala, d. o. o. 

Občinska uprava

Svetniki na 10. redni seji.
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02 512 24 55  |  kopalisce@terme3000.si  |  www.sava-hotels-resorts.com

Zabavna vodna doživetja  
za najmlajše in odrasle kopalce
50 % popust ob nakupu celodnevne 
odrasle ali otroške kopalne karte za  
bazenski kompleks Terme 3000.

Ugodnost velja za občane Občine Moravske Toplice ob predložitvi osebnega 
dokumenta na kopališki blagajni. Akcija traja od 1.7.2020 – 30.8.2020.

50 % 
popust za  

kopalne  
karte

Celodnevna odrasla  
kopalna karta  

16,90€  8,45 €
Celodnevna otroška 
kopalna karta 

12,90€  6,45 €

oglas_termalni_park_popust_1606_20_A.indd   1oglas_termalni_park_popust_1606_20_A.indd   1 16/06/2020   12:0616/06/2020   12:06
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Aktualni občinski projekti
Bankomat in krajevni urad v Prosenjakovcih spet na 
voljo občanom
V začetku maja je ponovno začel delovati bankomat v 
Prosenjakovcih. Tako lahko vaščani Prosenjakovcev in bli-
žnjih vasi spet dvigujejo denar v bližini svojega doma, kar 
pride posebej prav našim starejšim občanom.
Prav tako je začel delovati krajevni urad, ki je bil zara-
di škode, ki je nastala ob poskusu vloma v bankomat, 
saniran. Krajevni urad v Prosenjakovcih je občanom na 
voljo vsak torek in četrtek od 8.00 do 12.00 in od 13.00 
do 15.00 ure. 

Pártosfalván újra működik a bankautomata és a helyi 
hivatal
Május elejétől, Pártosfalván, újra működik a bankautoma-
ta. A falusiak és a környékbeliek így újra helyben hozzáfér-
nek a pénzükhöz, ami különösen az idősebbek számára 
fontos. 
Úgyszintén megnyitott a bankautomata elleni rablási 
kísérlet során megrongálódott, és azóta felújított helyi 
hivatal. A pártosfalvi helyi hivatal minden kedden és 
csütörtökön 8-tól délig, és 13 órától 15 óráig áll a pol-
gárok rendelkezésére. 

Žarni zid s prostorom za raztros pepela na pokopališču 
v Moravskih Toplicah
Na pokopališču v Moravskih Toplicah je končana ureditev 
pokopališča s postavitvijo žarnega zidu in prostora za raztros 
pepela.
Prostor za raztros pepela se nahaja na zahodnem delu po-
kopališča pod gozdnim robom, v nadaljevanju stoji žarni zid. 
Žarni zid je sestavljen iz treh segmentov, prvi segment je za 
namestitev spominskih ploščic pokojnikov, katerih pepel bo 
tu raztrošen, in ostala dva segmenta žarnega zidu po 8 žar 
na segment, skupaj 16. Prostor za raztros pepela predstavlja 
zelenica, ki je na zunanji strani omejena z gabrovo živo mejo. 
Notranji rob prostora za raztros pepela v polkrogu je zasajen 
z nizkim grmičevjem. V vogalu je zasajena vrba žalujka.
Od mrliške vežice do prostora za raztros pepela in  žarnega 
zidu vodi na novo urejena tlakovana potka. 
Za ureditev in postavitev žarnega zidu z prostorom za raztros 
pepela je poskrbel upravljalec pokopališča JKP Čista narava, 
d. o. o.

Vodovod Rumičev breg
V delu Rumičevega brega, hišne številke 9, 13 in 17, v Mora-
vskih Toplicah je bil v mesecu juniju 2020 izgrajen vodovod. 
Vodovodno omrežje se je tako povečalo za 250 m in na vodu 
se bosta priključila dva končna odjemalca. Dela so bila izve-
dena s strani JKP Čista narava, d. o. o., za 18.000 €.

Škoda, ki je nastala ob poskusu vloma v bankomat,
je bila sanirana. Tako je našim občanom spet na voljo bankomat
v Prosenjakovcih. Ponovno deluje tudi krajevni urad./A bankautomata-
-rablási kísérlet során megrongálódott
épületrészt felújították. A polgárok számára így
újra elérhető a pártosfalvi bankautomata, és újra működik
a helyi hivatal is.
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Rekonstrukcije ceste Bukovnica–Bukovniško Jezero
Zaključila se je dvoletna gradnja na Bukovnici »Rekonstrukci-
ja lokalne ceste LC010034 Bukovnica–Bukovniško jezero«. Z 
rekonstrukcijo ceste se je v največji meri izboljšala kakovost 
bivalnega okolja v smislu zmanjšanja hrupa in onesnaženosti 
s prašnimi delci, izboljšale so se prometno varnostne razme-
re, izboljšalo in vzpostavilo se je ustrezno odvodnjavanje. 
Rekonstrukcija ceste je bila razdeljena v 1. in 2. fazo. Prva faza 
je bila zaključena v letu 2019 v dolžini 400 m. 2. faza v dolžini 
700 m pa v mesecu maju 2020. Obseg del, ki je bil izveden, je 
bila zamenjava spodnjega ustroja vozišča z izvedbo zgornje-
ga ustroja z dvoslojnim asfaltom, dvoje izogibališč, ureditev 
odvodnjavanja preko asfaltnih mrež in odprtih jarkov ter 
obnova vseh obstoječih prepustov. Hkrati je bil v območju 
ceste izgrajen vodovod, izvedena so bila pripravljalna dela 
za postavitev javne razsvetljave in zamenjana prepusta na 
Bukovniškem potoku. Prav tako je bil urejen del poljskih poti, 
ki tangirajo na lokalno cesto. 
Izvajalec del Pomgrad, d. d., je vsa dela končal v pogodbe-
nem roku in tako se že promet nemoteno odvija.

Parkirišče z dostopno cesto ob OŠ Fokovci
Na koridorju osnovne šole sta istočasno, v času epidemije CO-
VID-19, potekala dva gradbena posega: Ureditev parkirišča z 
dostopno potjo pri OŠ Fokovci in energetska sanacija fasade 
na OŠ Fokovci. Oba posega sta bila pravočasno zaključena.
Za investicijo parkirišče pri OŠ Fokovci, ki je bila v mesecu 
maju zaključena na terenu, smo v fazi urejanja dokumentacije 
za pridobitev uporabnega dovoljenja.
V skladu z gradbeno pogodbo z izvajalcem del Tegar, d. o. o., 
iz Žalca so bila pravočasno zaključena vsa dela pri osnovni šoli 
Fokovci: zaključna dela na dostopni poti in parkirišču, zava-
rovanje igrišč, ureditev dostopa do šole, izvedba razsvetljave 
parkirišča in ureditev odvodnje poljske poti pod parkiriščem. 
Vsa dela so bila izvedena za 59.270,88 €.
Kot smo že pisali v prejšnji številki, je bila v sklopu energetske 
sanacije šole izvedena toplotno izolacijska fasada in nadstre-
šek nad glavnim vhodom v šolo. V mesecu maju je bila izve-
dena meritev ustreznosti strelovodnega sistema, ki ustreza 
Pravilniku o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Ur. l. RS, št. 
28/2009). Meritev  je izvedlo pooblaščeno podjetje BALVEPT, 
d. o. o. iz Murske Sobote.

Sanacija vrtine Mt-2/61 Rimska čarda
Občina Moravske Toplice je lastnica vrtine Mt-2 na območju 
Odloka o lokacijskem načrtu za območje novega zdravilišča 
Rimska Čarda (Uradni list RS, št. 117/03). Vrtina je bila vrsto let 
v mirovanju. V okviru priprav za pridobitev koncesije je občina 
začela z izvedbo potrebnih aktivnosti na začetku letošnjega 
leta. V začetku meseca junija je podjetje Petrol Geo, proizvo-
dnja ogljikovodikov, d. o. o., iz Lendave že začelo z sanacijo 
vrtine Mt-2. Predhodno je izdelalo tehnično dokumentacijo: 
rudarski projekt za izvedbo del, pridobilo dovoljenje za za-
četek rudarskih del na vrtini … In nato so se po končanih 
pripravljalnih delih na lokaciji vrtine in izvedbi funkcionalnega 
preizkusa delovne opreme in električnih naprav začela vrtalna 
dela. Občinska uprava dnevno prejema dnevnik izvedenih 
operacij na vrtini in tedensko opravi ogled gradbišča.

IZ OBČINE
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Vodovod in kanalizacija do počitniških objektov Mlajtinci
Na koncu naselja Mlajtinci v smeri Ivanci, nasproti športnega 
centra, sta nastali dve počitniški hiši v zasebni lasti. Za potrebe 
oskrbe omenjenih počitniških hišk, v prihodnje se napovedu-
je še nadaljevanje, je občina pristopila k izgradnji podaljšanja 
vodovoda in kanalizacije s črpališčem. 
Nov odsek komunalne kanalizacije se s tlačnim vodom priklju-
čuje na zadnji revizijski jašek v naselju v smeri Ivanci. Črpališče se 
izvede na nasprotni strani LC, kjer je tudi priklop na NN omrežje.
Nov odsek vodovoda se priključuje na obstoječi primarni vod 
NL DN200. Dolžina kanalizacije znaša  93 m, vodovoda 103 m 
in NN dovoda cca. 2 m. Zaradi priključevanja vodovoda in ka-
nalizacije na obstoječe sta bila potrebna dva prekopa lokalne 
ceste, ki se bosta vzpostavila v prvotno stanje.
Investicija je v zaključni fazi, pogodbena vrednost z JKP Čista 
narava, d. o. o., znaša 28.780,36 €.

Javna razsvetljava od potoka Lipnica do naselja Mlajtinci
Ob hodniku za pešce od potoka Lipnica (Tešanovci) do naselja 
Mlajtinci se izvaja izgradnja javne razsvetljave, ki bo namenjena 
osvetljevanju hodnika za pešce. 
Razsvetljava je bila načrtovana energetsko racionalno in v skla-
du z uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaženja (Ur. 
list RS št.8/2007) in bo tako tudi izvedena. Ob zunanjem robu 
hodnika za pešce se je že izvedla postavitev temeljev s kan-
delabri, sledi montaža cestnih svetilk z izredno širokim kotom 
sevanja (optika, namensko namenjena za uporabo pri osvetlitvi 
kolesarskih stez in peš poti), vendar s popolno omejitvijo sevanja 
svetlobe navzgor, tako da se osvetli celotno področje vzdolž 
hodnika za pešce. 
Razpored svetilk je enostranski, računska višina namestitve sve-
tilke je 5 m z upoštevanjem postavitve na brežini, razmak med 
svetilkami znaša cca. 50 m.
Izvajalec del je JKP Čista narava, d. o. o., v sodelovanju z občin-
skim vzdrževalcem javne razsvetljave Elektro MEBO, s. p. Za inve-
sticijo je bila sklenjena gradbena pogodba v višini 45.197,54 EUR.

Občinska uprava in uredništvo

WiFi4EU tudi v Moravskih Toplicah 
V naselju Moravske Toplice je vzpostav-
ljeno brezžično širokopasovno omrežje 
WiFi4EU. Dostop do omrežja je brezpla-
čen in časovno omejen (5h/dan), name-
njen pa je vsem prebivalcem in obiskovalcem Moravskih Toplic. 
Do omrežja je mogoče dostopati v bližini vstopnih točk (TIC, 
bike center, vrtec in gasilski dom). Evropska komisija želi s po-
budo WiFi4EU omogočiti državljanom po vsej Evropi brezžični 
dostop do interneta na javnih mestih, vključno s parki, trgi, jav-
nimi zgradbami itd.

PREKLIC OBČINSKIH PRIREDITEV V LETU 2020
Spoštovane občanke, spoštovani občani!
Zaradi nevarnosti širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (CO-
VID-19) smo odpovedali največje občinske prireditve – občinsko 
čistilno akcijo, občinsko proslavo ob dnevu državnosti na OŠ 
Fokovci, vaške igre v Berkovcih in osrednjo prireditev ob občin-
skem prazniku v Prosenjakovcih.
Ob letošnjem občinskem prazniku bo 7. septembra samo slav-
nostna seja občinskega sveta s podelitvijo priznanj in nagrad.
Namesto odpadle občinske čistilne akcije so se že oziroma se 
še lahko posamezna naselja odločijo, da izvedejo čistilno akcijo 
v svojem naselju v terminu, ki si ga sami določijo.
Ker je zdravje naših občanov najpomembnejše, moramo na 
zadeve gledati skrajno resno in se obnašati odgovorno, pri tem 
pa moramo vsi še vedno delovati preventivno.
Na tem mestu vse organizatorje prireditev v občini pozivamo, da 
upoštevajo navodila NIJZ in drugih pristojnih institucij.
Hvala za razumevanje!

Občinska uprava

IZ OBČINE



Lipnica 170  |   9

Devetošolci generacije 2011–2020 
Letošnje šolsko leto je bilo za vse učence drugačno, saj 
so se tretjino šolskega leta šolali od doma. Zagotovo si 
ga bodo še posebej zapomnili devetošolci, ki v šolskem 
letu 2019/2020 zapuščajo osnovnošolske klopi.

Letos sicer tradicionalnega sprejema najuspešnejših deveto-
šolcev pri županu Občine Moravske Toplice zaradi nevarnosti 
širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) ni bilo. Na-
vajamo pa najuspešnejše devetošolce generacije 2011–2020 
v našem občinskem glasilu.

V Osnovni šoli Bogojina so bili najuspešnejši devetošolci 
Marko Cerovšek, Filip Cvetko, Vanesa Henzel, Zala Maučec, 

IZ OBČINE

Devetošolci Osnovne šole Bogojina. 

Devetošolci Osnovne šole Fokovci.Devetošolca Dvojezične osnovne šole Prosenjakovci. / 
A Pártosfalvi Kétnyelvű Általános Iskola kilencedik 
osztályos tanulói.

Kristjan Vogrinčič ter Kristina Vöröš. V Osnovni šoli Fokovci sta 
bila najuspešnejša devetošolca Manica Kučan in Timotej Ilić. 
Iz Osnovne šole I Murska Sobota se med najuspešnejše de-
vetošolce iz naše občine uvrščajo Lana Škedelj, Lara Pučko 
in Jakob Nejc Ružič. Na Osnovni šoli III Murska Sobota je 
bila med najuspešnejšimi devetošolci letos Pia Recek in na 
Osnovni šoli Puconci Karin Kovač Norčič. V Glasbeni šoli 
Murska Sobota se je med letošnje najuspešnejše učence 
prišteval Tilen Kianec. 

Vsem devetošolcem čestitamo za prehojeno pot in jim že-
limo uspešno nadaljnje šolanje!

uredništvo
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Benjamin Puhan: »Drevo se upogiba, dokler je mlado.«
O vsakdanjih izzivih dela na kmetiji smo se pogovarjali 
z mladim prevzemnikom Benjaminom Puhanom iz Či-
kečke vasi. 

S čim se na vaši kmetiji ukvarjate?
Na naši kmetiji se ukvarjamo s poljedelstvom in živinorejo. Z 
obdelovanjem dobrih 43 ha zemlje je v ospredju poljedel-
stvo. Pridelujemo žitarice, med katerimi prevladujeta ječmen 
in pšenica, ter koruzo za zrnje in silažo. Nekaj pridelka shra-
nimo za krmo živine, preostanek pa prodamo na trgu. Za 
popestritev kolobarja imamo nekaj površin zasejanih z oljno 
repico, oljnimi bučami in deteljno-travnimi mešanicami, na-
menjenimi za krmo živine.  V hlevu pa redimo 26 glav živine, 
od tega 10 krav molznic ter 16 telet in pitancev. 

Ste mladi prevzemnik kmetije. Kaj je botrovalo temu, da 
ste se odločili za takšno službo, v kateri npr. ni 8-urnega 
delavnika?
Vsako delo oziroma vsaka služba ima svoje prednosti in sla-
bosti, vendar če ti je delo, ki ga opravljaš, všeč in ga zato 
opravljaš z veseljem, je to prav gotovo velik plus in ti ni prete-
žko. In kot pravijo, se drevo upogiba, dokler je mlado. Tako je 
bilo tudi v mojem primeru. Že ko sem shodil in se začel igrati, 
so bili moja najljubša igrača traktorji. Rad sem se povzpenjal 
na očetov traktor kot sopotnik in že tedaj govoril, da bom 
tudi jaz nekoč »pravi kmetovalec«. Že med šolanjem sem 
veliko pomagal na domači kmetiji, tako da sem usvojil vse 
potrebne spretnosti in znanja, želja po prevzemu kmetije 
je postajala vse večja in tako so se moje sanje pred kratkim 
uresničile – postal sem mladi prevzemnik. Res je, da je na 
kmetiji kljub precejšnji stopnji avtomatizacije še vedno veliko 
fizičnega dela, ni stalnega 8-urnega delovnika, niti dopusta 
in bolniške. Cene so zelo nestanovitne, pa tudi vremenske 
razmere so nam vse manj naklonjene. Vse to marsikaterega 
vrstnika odvrne od prevzema kmetije, vendar pa je danda-
nes življenje na kmetiji vseeno dosti lažje, kot je bilo nekoč. 
In ker cenim vse delo, skrb in trud, ki so ga moji starši in 
generacije pred njimi namenili tej zemlji, bi mi bilo zelo žal, 
če bi vse skupaj kar na lepem propadlo in začelo zaraščati, 
kot se to ponekod žal dogaja. Tega si za našo kmetijo nikakor 
ne želim, temveč bi jo rad obdržal in v skladu s trenutnimi 
trendi izboljševal. Poleg tega pa se zavedam, da je kmeto-
valec zelo pomemben poklic, od katerega so, posredno ali 
neposredno, odvisni vsi. Kajti brez hrane ne gre, hrane pa ni 
brez kmetovalca. Na tej točki lahko povzamem, da v kme-
tovanju še vseeno vidim boljšo prihodnost kot v opravljanju 
težkega fizičnega dela v zelo neugodnih razmerah v kateri 
od sekundarnih gospodarskih panog za minimalno plačilo. 
Potrditev, da je odločitev prava, se vidi že v sedanjem ob-
dobju »koronakrize«, ko ljudje množično izgubljajo zaposli-
tev in se borijo za preživetje.

Kakšne so prednosti, na drugi strani pa tudi slabosti 
»naziva« mladi prevzemnik kmetije?
V svetu se vedno bolj vse vrti okrog denarja in nič drugače 
ni v kmetijstvu. Tako so prednosti naziva mladi prevzemnik 
kmetije v prvi vrsti dodatna finančna sredstva in doseganje 
višjih točk na razpisih ter s tem večja možnost uspeha za 
pridobitev nepovratnih sredstev. Ko ta sredstva pridobiš, pa 
moraš z njimi ravnati zelo preudarno, saj je vsota dobljenih 
sredstev napram cenam sodobne kmetijske mehanizacije 
neprimerljivo nizka. Tako se lahko hitro zgodi, da si tekom 
razpisa bodoči mladi prevzemnik zada preveč ciljev, ki po-
gosto niso uresničljivi v tako kratkem času ali pa zahtevajo 
preveč finančnih vložkov in jih zato posameznik ne more 
izpolniti. Posledično mora dobljena sredstva vračati, kar pa 
je gotovo velika slabost, saj se s tem zadolži še za nekaj let ali 
celo desetletij. Druga manj prijetna plat pa je pogled ljudi, ki 
menijo, da kot mladi prevzemniki dobimo ogromna finanč-
na sredstva in predstavljamo velik strošek državi in Evropski 
uniji, ne vidijo pa celotne slike, ki nikakor ni rožnata. Seveda 
pa se mora vsak posameznik zavedati, v kaj se podaja in 
kot odgovoren mladi prevzemnik prevzeti odgovornost za 
preudarno vodenje kmetije nase ter se s svojim trudom in 
uspehom dokazati okolici, v prvi vrsti pa sebi.  

Kakšnih izboljšav si na področju kmetijstva želite vi?
Na področju kmetijstva bi bilo dobrodošlih kar nekaj izbolj-
šav, začenši z izboljšanjem razmer na trgu in ureditvijo od-
kupnih cen pridelkov. Kmetje se soočamo z veliko krizo tako 
na področju prodaje mleka in mesa kot tudi žitaric. Tako se 
denimo cene mesa mladega pitanega goveda sedaj, ko je 
odkup ponovno stekel, gibljejo med 2,50 in 3 € za najboljši 
razred, kar je v primerjavi s cenami na trgovskih policah, ki 
dosegajo cene krepko čez 10 €, popolnoma nesprejemljivo. 
Podobno je tudi v času žetve, ko odkupne cene pšenice niso 
znane tudi še več dni po tem, ko kombajni že dodobra zare-
žejo v žitna polja. Te cene pa so seveda mizerne, saj kmet za 
kilogram krušne pšenice dobi le dobrih 5 % od končne cene, 
ki jo odštejemo za kilogram kruha. Na tem mestu si želim, da 
bi bili slovenski proizvodi primerno plačani in da bi se kmetu  
odrezal primeren kos pogače, sorazmeren z delom, ki ga 
opravi, in sredstvi, ki jih vloži. Trenutno se namreč zdi, da pri 
nas vlada obratno sorazmerje. Poleg tega si želim še, da bi 
se uvoz omejil do te mere, da bi vsak slovenski kmetovalec 
najprej prodal svoje kakovostne pridelke po primerni ceni, 
šele nato bi uvažali enake, a manj kakovostne proizvode iz 
tujine. V povezavi s tem si želim spremembe pri podeljeva-
nju neposrednih plačil – subvencij. Te so namreč trenutno 
vezane izključno na obdelovalno površino, ne pa na dejanski 
pridelek, kar pa je zelo nepravično za resne kmetovalce, ki v 
zemljo vlagamo visoka finančna sredstva z namenom čim 
boljših in kakovostnejših pridelkov. Na drugi strani pa obstaja 
vedno več kmetovalcev, ki delajo le zato, da bo delo op-

KMETIJSTVO
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ravljeno in da bo denar na transakcijskem računu in ti so po 
trenutnem sistemu subvencioniranja bistveno na boljšem, 
obenem pa mečejo slabo luč na prve. Na tem mestu si želim 
subvencij, vezanih na količino pridelka in tako bi dejansko 
tisti, ki več pridela, dobil tudi več denarja. Na drugi strani pa 
se srečujemo še z visoko stopnjo birokratizacije, za katero 
si želim, da bi je bilo manj. Tako mi vodenje raznih evidenc 
vzame precej časa, ki bi ga lahko bolje izrabil.

Kakšne načrte imate za vašo kmetijo v prihodnosti?
V prihodnosti si želim izboljšati kakovost zemlje na njivskih 
površinah in zvišati ekonomičnost v hlevu, da bi bili stroški 
čim manjši, zaslužek pa vsaj nekoliko večji. Čim bolj si želim 
prilagoditi proizvodnjo trenutnim gospodarskim razmeram 
in njivske površine zasejati z donosnimi kulturnimi rastlina-
mi. O konkretnih spremembah bo tako več povedal čas ter 
gospodarske in podnebne spremembe. Poleg tega pa si že-
lim zamenjati še nekaj strojev in doseči čim večjo stopnjo 
modernizacije in avtomatizacije, kar bi mi olajšalo delo in 
omogočalo doseganje večje kvalitete in kvantitete.

Janja Adanič Vratarič

foglalkozunk. A mintegy 43 hektár földterület művelésével 
így a földművelésen van a hangsúly. Gabonaféléket, ezek 
között az árpa és a búza a fő termény, valamint szemes és 
silókukoricát termesztünk. A termés egy részét az állatok 
takarmányozására tartunk meg, a fennmaradó részt pedig 
értékesítjük. A vetésforgó diverzifikálása érdekében a 
földterületek egy részén olajrepcét és olajtököt termelünk, 
valamint a takarmányozásra szánt füves herét termesztünk. 
Az istállóban pedig az állatállomány 26 egyed, ebből 10 
fejőstehén és 16 borjú és növendék.

Ön fiatal gazdálkodó. Mi volt hatással arra, hogy egy 
olyan munkahely mellett döntött, ahol nincs 8 órás 
munkaidő?
Minden munkának, minden munkahelynek megvannak az 
előnyei és a hátrányai, de ha az általad végzett munka tetszik 
és örömet lelsz benne, az mindenképpen sokat jelent és nem 
esik nehezedre. És ahogy mondják, a fát addig kell hajlítani, 
amíg fiatal. Ez az én esetemben is így volt. Már amikor járni 
és játszani kezdtem, a kedvenc játékaim a traktorok voltak. 
Szerettem felülni apámhoz a traktorra, és már akkor azt 
mondtam, hogy majd én is egyszer „valódi földműves” leszek. 
Már iskolás koromban sokat segítettem a gazdaságunkban, így 
elsajátítottam minden szükséges készséget és tudást, a vágy, 
hogy átvegyem a gazdaságot pedig egyre nagyobb lett, így 
az álmaim a nemrégiben megvalósultak – fiatal gazdálkodó 
lettem. Igaz az, hogy a parasztgazdaságokban a jelentős 
automatizálás mellett még mindig nagyon sok a fizikai munka, 
nincs 8 órás munkanap, sem szabadság, sem betegszabadság. 
Az árak nagyon ingadoznak, de az időjárási feltételek is egyre 
kedvezőtlenebbek. Ez számos korosztálybelit eltántorít attól, 
hogy fiatal gazdálkodó legyen, de ennek ellenére az élet 
egy parasztgazdaságban sokkal könnyebb, mint egykoron 
volt. És mivel megbecsülöm azt a munkát, gondoskodást 
és fáradozást, amit a szüleim és az előttük élő nemzedékek 
a földbe fektettek, nagyon sajnálnám, ha minden kárba 
veszne, benőné a gaz, ahogy az már sok helyen megtörtént. 
Gazdaságunknak semmiképp sem ezt a sorsot szánom, 
szeretném megtartani és a mai trendeknek megfelelően 
korszerűsíteni. Emellett pedig tudom, hogy a földműves 
szakma nagyon fontos, amitől – közvetve vagy közvetlen – 
mindannyian függenek, hiszen élelmiszer nélkül nem megy, 
élelmiszer pedig földműves nélkül nincs. Elmondhatom, 
hogy a földművelésnek még mindig nagyobb jövője van, 
mint a kedvezőtlen körülmények között végzett fizikai 
munkának valamelyik szekunder iparágban, minimálbérért. 
Hogy a döntés jó volt, már a mostani „koronakrízisben” is 
bebizonyosodott, amikor az emberek tömegesen elveszítik 
a munkahelyüket és a megélhetésért harcolnak.

Milyenek az előnyei, illetve a hátrányai a „fiatal 
gazdálkodó” címnek?
A világban egyre inkább a pénz körül forog minden, és ez 
a mezőgazdaságban sincs másképp. Így a fiatal gazdálkodó 

Puhan Benjamin: »Addig hajlítsd 
a fát, míg vessző.«
A parasztgazdaság mindennapi életének kihívásairól 
Puhan Banjaminnal, csekefai fiatal gazdálkodóval 
beszélgettünk.

Mivel foglalkoznak a gazdaságukban?
Gazdaságunkban földműveléssel és állattenyésztéssel 

Mladi prevzemnik Benjamin si želi, da bi se na slovenskem trgu izboljšale 
razmere za domače kmete./ Benjamin, a fiatal gazdálkodó azt kívánja, 
hogy a hazai földművesek számára javuljanak a szlovén piaci körülmények.
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címnek főképp a támogatások a jó oldala, hiszen ez további 
anyagi támogatásokkal jár, és magasabb pontszámot érhetünk 
el a pályázatokon, ezáltal pedig nagyobb lehetőség van a 
vissza nem térítendő támogatások megszerzésére. Amikor 
viszont megkapjuk ezt a támogatást, nagyon megfontoltan 
kell beosztani azt, hiszen a jóváhagyott összeg a korszerű 
mezőgazdasági gépek árához mérve összehasonlíthatatlanul 
alacsony. Így nagyon könnyen előfordul, hogy a fiatal 
gazdálkodó túl magas célokat állít, és ezeket gyakran nem 
tudja ilyen rövid időben elérni, vagy pedig túl nagy költséggel 
jár, ami miatt szintén csak nehezen vagy egyáltalán nem 
teljesíthető. Így pedig a jóváhagyott forrásokat vissza kell 
fizetni, ami viszont mindenképpen nagy hátrány, hiszen így 
évekre vagy évtizedekre eladósodik. A második kellemetlen 
oldala pedig az egyes emberek véleménye, miszerint a fiatal 
gazdálkodók hatalmas összegeket kapunk, az országnak és az 
Európai Uniónak pedig csak nagy anyagi terhet jelentünk. A 
teljes képet viszont nem látják, és ez korántsem rózsás. Persze, 
minden egyénnek tudnia kell, hogy mibe bocsátkozik, felelős 
fiatal gazdálkodóként pedig el kell fogadnia a felelősséget, 
hogy megfontoltan gazdálkodik és vezeti a gazdaságot, 
törekvéseivel és fáradozásával pedig a környezetének, főképp 
pedig önmagának kell bizonyítania.

Milyen fejlesztéseket,  javításokat kíván a 
mezőgazdaságban?
A mezőgazdaság terén számos fejlesztés és javítás volna 
szükséges, kezdve azzal, hogy javuljon a termékek piaci 
felvásárlási ára. A földművesek nagy válsággal küzdünk 
mind a tejfelvásárlás, mind a hús- és gabonaértékesítés 
terén. Így a fiatal marhahús ára most, amikor újra beindult a 
felvásárlás, a legjobb minőségű húsokért 2,50 és 3 euró között 
mozog, és ez a kereskedelmi árakhoz mérve, ahol jóval 10 
euró feletti árakat is elérnek, 
teljesen elfogadhatatlan. 
Hasonló a helyzet az aratás 
idejében is, amikor a búza 
felvásárlási ára még mindig 
ismeretlen, még akkor is, 
amikor már a kombájnok 
néhány napja javában vágják 
a gabonát. Ezek az árak 
pedig szánalmasak, hiszen 
a földműves a végtermék, 
a kenyér árának mintegy 
5 %-át kapja. Itt tehát azt 
szeretném, hogy a szlovén 
termékeket kellőképpen 
megfizessék, és hogy a 
földműves is a befektetett 
munkához és forrásokhoz 
m é r t e n  m e g fe l e l ő e n 
részesedjen. Pillanatnyilag 
ugyanis úgy tűnik, hogy 

ennek a fordítottja uralkodik. Emellett pedig azt is szeretném, 
hogy az importot olyan mértékre csökkentsék, hogy minden 
szlovén földműves először a saját, minőségi termékét 
megfelelő áron tudja értékesíteni, és csak azt követően 
hozzák be külföldről az alacsonyabb minőségű terményeket. 
Ezzel kapcsolatosan szeretném, ha a közvetlen támogatások 
– szubvenciók kifizetése terén is változások történnének. 
Ezek ugyanis jelenleg kizárólag a megművelt területekhez 
kötöttek, nem pedig a tényleges terményre, ami viszont 
igazságtalan azokra a gazdálkodókra nézve, akik nagyon 
sokat fektetünk a földekbe azért, hogy minél jobb és minőségi 
terményeket termesszünk. A másik oldalon pedig egyre több 
az olyan földműves, aki csak azért dolgozik, hogy elvégezze a 
munkát és megkapja a támogatásokat, ez pedig az előzőkre 
is rossz fényt vet. Ezért tehát azt szeretném, hogy több, a 
terményhozamhoz kötött támogatás legyen. Aztán itt vannak 
a bonyolult bürokratikus eljárások, ezzel kapcsolatosan azt 
szeretném, hogy ezekből kevesebb legyen. Így a papírmunka 
és a különböző nyilvántartások vezetése nagyon sok időmet 
elvesz, amit máshol hasznosíthatnék.

Milyenek a gazdaságra vonatkozó jövőbeni tervei?
A jövőben szeretném a termőföldek minőségét javítani és 
növelni az állattenyészés gazdaságosságát, hogy csökkentsem 
a költségeket és legalább valamennyire növeljem a bevételt. 
A termelést minél jobban a jelenlegi gazdasági helyzethez 
szeretném igazítani, a földterületeken pedig nagyobb 
hozamot biztosító növényeket termeszteni. A konkrét 
változásokat pedig majd az idő, a gazdasági és az éghajlati 
változások diktálják. Emellett szeretnék lecserélni néhány 
gépet is és így még inkább modernizálni és automatizálni, ami 
könnyítené a munkát és jobb minőségű, nagyobb hozamú 
termést biztosítana.

Na njihovi kmetiji je sicer v ospredju poljedelstvo, redijo pa tudi trenutno 26 glav živine./ Gazdaságukban a 
hangsúly ugyan a földművelésen van, de 26 szarvasmarhát is tenyésztenek.

KMETIJSTVO
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Delo pilotov poteka v zelo zahtevnih vremenskih pogojih.

V Martjancih se je zbralo rekordno število obiskovalcev.  

Čeprav ni oprijemljivih dokazov o (ne)učinkovitosti 
tovrstnega početja, se je leta 2018, ko se je letalska 
obramba pred točo (OPT) razširila tudi nad Prekmurje, 
tej možnosti pridružila naša občina.

Župan Alojz Glavač pravi, da je moravskotopliška občina tudi 
pomembna kmetijska, zato v nobenem trenutku niso odla-
šali, da se ne bi pridružili ponujenemu projektu in z njim tudi 
našim kmetovalcem in drugim občanom omogočili zaščito 
pred ledeno ujmo z zraka. Prispevek občine ni majhen, saj 
so lani, in tako bo tudi letos, za to skupaj z davkom na do-
dano vrednost plačali 8.400 evrov. Obramba se letos izvaja 
od sredine junija do 15. septembra.
Od skupaj 71 občin v SV Sloveniji, kjer je lani pogodbo za 
namen letalske OPT s kmetijskim ministrstvom podpisalo 61 
občin, je tako zraven tudi Občina Moravske Toplice. 

Naša občina prispeva absolutno druga največ
Kritiki pravijo, da pravega ključa, koliko mora za OPT prispe-
vati posamezna vključena občina ni. Niti ni mehanizma, da 
bi se v projekt morale obvezno vključiti vse. Več kot polovica 
občin pa je pogoj, da je projekt sofinanciran tudi iz državnih 
sredstev. Tudi po besedah Darka Kralja, dolgoletnega vodje 
obrambe pred točo pri letalskem centru, zelo korekten po-
slovni odnos pri tem igra naša občina.
V absolutnem znesku so tako največ plačale občine Sloven-
ska Bistrica (10.500 € za 260 km2, kar predstavlja 3,964 % od 
skupnega lanskega zneska za letalsko OPT), Moravske Topli-
ce (8.400 €, 144 km2, 3,171 %) in Maribor (7.000 €, 41 km2).

V letalsko obrambo pred točo vključena tudi Občina Moravske Toplice 
Ene branijo na račun drugih
Glede na dejstvo, da nekaj občin v SV Sloveniji nikoli doslej 
ni pristopilo k projektu letalske obrambe, se Darku Kralju zdi 
neetično do tistih, ki vsako leto podpišejo pogodbo. Nevihte 
namreč ne izbirajo občinskih meja, zato je potrebno braniti 
vso območje. 
Dvomi
Slovenija sodi med območja z največjo pogostostjo neviht v 
Evropi, s tem pa je pri nas tudi velika nevarnost pojava toče. 
Tudi če bi slednjo popolnoma odpravili, pravijo na kmetij-
skem ministrstvu, škodo povzroča tudi močan veter in in-
tenzivne padavine. Tega pa ni mogoče preprečiti. »Najboljši 
obrambi pred posledicami toče sta zaščitna mreža in zavaro-
vanje kmetijskih pridelkov pred točo,« pravijo na ministrstvu. 

Geza Grabar

22. dan polja v Martjancih
Družba RWA Slovenija je pred žetvijo ozimnih žit tudi 
letos za SV Slovenijo pripravila tradicionalni dan po-
lja s predstavitvijo svoje ponudbe. Tudi letos je bila 
rekordno obiskana prireditev na poljedelski kmetiji 
Kranjec v Martjancih. 

Več kot 120 obiskovalcem je bilo predstavljenih sedem sort 
ozimne pšenice. Kot je povedal poskusnik Štefan Kranjec, sicer 
tudi vodja Agrosaatove poslovne enote Murska Sobota, je bil 
tudi na letošnji predstavitvi poudarek na njihovih najbolj proda-
janih sortah. V prvi vrsti gre za zalo kakovostni sorti Bernstein in 
Izalco, ki sta zaradi stabilne kakovosti med mlinarji zelo zaželeni.  
Predstavljeni pa sta bili tudi krušni pšenici Alixan in Sofru, ki s 
svojim velikim potencialom dajeta zelo dobre pridelke. 
Med njihovimi ječmeni, ki jih kmetje z živino zaradi krmne 
vrednosti sejejo na vedno večjih površinah, pa velja izpostaviti 
dvoredni ječmen Sandro, ki je že uveljavljen, in novi sorti Valerie 
in šestrednega Su Jule. Semenar, ki pri nas trži svoj material 
pod blagovno znamko Agrosaat, je uveljavljen tudi  s ponudbo 
hibridov koruze. Pri Kranjčevih jih je bilo tokrat na ogled 11. 

Organizator je predstavil še ponudbo iz svojega prodajnega 
programa: apnena gnojila za uravnavanje pH-vrednosti tal av-
strijskega proizvajalca Boden Kalk, o čemer je govorila  strokov-
na sodelavka RWA Slovenija Jožica Dolničar. 
Dr. Stanko Kapun, vodja Javne službe za kmetijsko svetovanje 
na KGZS – Zavod Murska Sobota, pa je v nadaljevanju govoril 
o dosedanjih letošnjih rastnih razmerah v koruzi.

Geza Grabar

KMETIJSTVO
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V letošnjem letu tradicionalnih vaških iger zaradi nevar-
nosti širjenja nalezljive bolezni (COVID-19) ne bo. V uredni-
štvu Lipnice smo zato pobrskali po arhivu in našli kratko 
objavo o prvih vaških igrah, ki so se odvijale leta 1996 v 
Andrejcih. 
Takrat se je iger udeležilo 6 krajevnih skupnosti od takratnih sku-
pnih 14. Za primerjavo naj povemo, da se je lanskoletnih vaških 
iger v Filovcih udeležilo 18 naselij (od skupno 28). In lanskoletni 
tekmovalci so tekmovali med drugim tudi v sestavljanju kmeč-
kega voza in vlečenju vrvi, kot so to delali na prvih vaških igrah. 

Strniščni dosevki
Večina žitnih polj bo v dobrem mesecu požetih, tako da bi se 
bilo potrebno odločiti, kaj bomo storili s strniščem. V kopop 
programu pri izbirni operaciji podor je jasno, da bomo posejali 
strniščne dosevke (belo gorjušico, krmno ogrščico, facelijo ...).
Strniščni dosevki imajo večstranski pomen pri obdelovanju 
zemlje. Stalna pokritost tal z rastlinsko odejo preprečuje ne-
gativne vplive dežja, sonca in vetra na strukturo tal, zmanjšuje 
izpiranje hranil ter zavira razvoj in širjenje plevela.
Kjer je strnišče močno zapleveljeno in imamo težave s trdov-
ratnimi trajnimi pleveli, posežemo po kemičnem zatiranju 
plevelov. Za uspešno zatiranje trajnih plevelov po strnišču je 
te po žetvi potrebno pustiti, da razvijejo dovolj listne površine, 
potrebne za dobro delovanje herbicidov, a obenem paziti, da 
nam ne semeni. Po kemičnem zatiranju plevela mora strnišče 
mirovati, saj je potreben določen čas (približno mesec), da 
herbicidi opravijo svoje delo. Po pretečeni dobi mirovanja 
lahko njivo normalno obdelujemo in pripravimo za setev 
naslednje kulture.

Če imamo zakisana tla, lahko pred obdelavo strnišča opravimo 
še apnenje tal in na zbitih tleh še globinsko podrahljavanje.
Naj bo uspešna žetev.

Aleksandra Dervarič, KGZS Zavod MS

Sejalnica za neposredno setev v strnišče. 

Foto utrinek z lanskoletnih vaških iger v Filovcih.Objava o prvih vaških igrah v Lipnici 18. oktobra 1996.

Iz zaprašenih arhivov: prve vaške igre

KMETIJSTVO

Vaške igre vsako leto znova privabljajo naše občane, ki tekmu-
jejo v zanimivih in šaljivih izzivih, ki nas spomnijo tudi na sta-
re čase. Ob tem nastajajo nova prijateljstva in se krepijo stara. 
Pohvalno je tudi dejstvo, da se vaških iger vsako leto udeleži 
veliko mladih!
Zagotovo nam bo letos ta občinska prireditev, ki popestri po-
letne dni v občini, manjkala, pa naj nam bo zato v spomin fo-
tografija objave v Lipnici iz leta 1996 in fotografija lanskoletne 
prireditve, ki nas naj opomnita, da dobrih običajev ne smemo 
pozabiti. Se vidimo na vaških igrah v letu 2021!

Janja Adanič Vratarič
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Obvestilo
Lovska družina Prosenjakovci  v skladu s 56. členom Zakona o 
divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16 z dne 20. 02. 2004 in št. 
17 z dne 12. 02. 2008) obvešča imetnike kmetijskih in gozdnih 
kultur na območju Lovske družine Prosenjakovci, da so imeno-
vani pooblaščenci upravljavca lovišča za ocenjevanje škode na 
kmetijskih in gozdnih kulturah. 
Lovska družina Prosenjakovci upravlja z loviščem na območju k. 
o. Berkovci, Čikečka vas, Fokovci, Ivanjševci, Kančevci, Lončarovci, 
Motvarjevci, Pordašinci, Prosenjakovci, Ratkovci, Selo, Središče in 
delno k. o. Ivanovci ter Vučja Gomila. 

Imenovani pooblaščenci so:
1. Ernest Kovač, stanujoč Domanjševci 101, 9206 Križevci v 

Prekmurju, telefon 02 554 11 65, GSM 031 472 721;
2. Zdravko Kovač, stanujoč Hodoš 66, 9205 Hodoš, GSM 041 

942 788;
3. Davorin Novak, stanujoč Štefana Kovača 15, 9000 Murska 

Sobota, telefon, GSM 041 765 325;
4. Zoltan Polanec, stanujoč Čikečka vas 16, 9207 Prosenja-

kovci, telefon, GSM 031 694 779  in
5. Ludvik Rituper, stanujoč Jakobovo naselje 23, 9000 Murska 

Sobota, telefon, GSM 041 671 038.

Oškodovanec je dolžan po 56. členu Zakona o divjadi in lovstvu 
škodo na kmetijskih in gozdnih kulturah prijaviti  v treh dneh od 
dne, ko je škodo opazil, in to pisno pooblaščencu  upravljavca 
na naslov Lovska družina Prosenjakovci 5, 9207 Prosenjakovci. 
V roku osmih dni po pisni prijavi škode si bodo pooblaščenci 
upravljavca lovišča skupaj z oškodovancem ogledali škodo. 

Pisna prijava mora vsebovati  parcelno številko, velikost, katas-
trsko občino in kulturo. 

V skladu s 53. členom Zakona o divjadi in lovstvu mora fizična 
ali pravna oseba, ki ji divjad lahko povzroči škodo, na primeren 
način kot dober gospodar narediti vse potrebno, da obvaruje 
svoje premoženje pred nastankom škode. 

Za škodo, ki je nastala na nelovnih površinah (naselja, pokopa-
lišča, vrtovi, nasadi sadovnjaka, vinogradi itd.), ki so ograjene z 
ograjo, za škodo odgovarja Republika Slovenija. Ta škoda se pri-
javlja na Zavodu za gozdove - OE Murska Sobota. 

LOVSKI ZDRAVO!

Ludvik Rituper, l.r.
predsednik 

ÉRTESÍTÉS
A vadállományról és a vadászatról szóló törvény (Szlovén 
Köztársaság Hivatalos Közlönye, 16. szám, 2004. 02. 20. és 
17. szám 2008. 02. 12. 02.) 56. cikke alapján, a pártosfalvi 
vadásztársaság értesíti a Pártosfalvi Vadásztársaság területén 
mezőgazdasági és erdőtulajdonnal rendelkezőket, hogy 
a vadászterület gazdálkodója kinevezte a mezőgazdasági 
és erdészeti kultúrákban okozott vadkár felbecsülésével 
megbízottakat.
A Pártosfalvi Vadászegylet a Berkovci, a Csekefai, a Fokovci, az 
Ivanjševci, a Kančevci, a Lončarovci, a Szentlászlói, a Kisfalui, 
a Pártosfalvi, a Ratkovci, a Seloi, a Szerdahelyi és részben az 
Ivanovci és a Vučja Gomila-i kataszteri községek területén folytat 
vadgazdálkodást. 
A kinevezett megbízottak: 

1. Kovač Ernest, Domonkosfa 101, 9206 Križevci v Prekmurju, 
telefon 02 554 11 65, GSM 031 472 721;

2. Kovač Zdravko, Hodos 66, 9205 Hodos, GSM 041 942 788;
3. Novak Davorin, Štefana Kovača 15, 9000 Muraszombat, 

telefon, GSM 041 765 325;
4. Polanec Zoltan, Csekefa 16, 9207 Pártosfalva, telefon, GSM 

031 694 779 és
5. Rituper Ludvik, Jakobovo naselje 23, 9000 Muraszombat, 

telefon, GSM 041 671 038.

A vadállományról és a vadászatról szóló törvény 56. cikke 
értelmében, a károsult köteles a kárt annak észlelésétől számított 
három napon belül, éspedig írásban a megbízottnak bejelenteni, 
a Pártosfalvi vadásztársaság Pártosfalva 5, 9207 Pártosfalva. 
A kár írásos bejelentését követő nyolc napon belül a 
vadászterület gazdálkodója által kinevezett megbízott a 
károsulttal együtt megtekinti a kárt. 

Az írásos bejelentésnek tartalmaznia kell a helyrajzi számot, 
a parcella méretét, valamint a kataszteri község és a kultúra 
megnevezését.

A vadállományról és a vadászatról szóló törvény 53. cikke 
értelmében a vadak által megkárosított természetes vagy jogi 
személy, megfelelő módon, a jó gazda gondosságával köteles 
megtenni minden szükségeset, hogy vagyonát a kár ellen 
megvédje. 

A nem vadászati területen okozott, bekerített területeken 
(települések, temetők, kertek, gyümölcsösök, szőlőskertek stb.) 
okozott vadkárért a Szlovén Köztársaság vállalja a felelősséget. 
Ezt a kárt az Erdészeti Intézet Muraszombati Szervezeti 
Egységénél kell bejelenteni. 
VADÁSZ ÜDVÖZLETTEL!

Rituper Ludvik, s.k.
elnök 

LOVSKA DRUŽINA
PROSENJAKOVCI
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TUKAJ SMO DOMA

Tešanovci: kraj pridnih in marljivih ljudi 
Kraj Tešanovci leži na severnem obrobju prekmurske 
ravnice, kjer se stikata Ravensko in Dolinsko. Zaradi 
strukture gradnje hiš – ob glavni cesti, za njimi pa so 
hlevi in gospodarska poslopja, gre za eno od najbolj 
tipičnih (obcestnih) panonskih vasi na Slovenskem, 
ki v dolžino meri skoraj dva kilometra. 

Kraj, ki danes premore okrog 130 hiš in slabih 400 prebi-
valcev, se prvič v pisnih virih omenja leta 1340, in sicer 
kot Tysinolch, potem Tysanch, kmalu (1366) pa že zelo 
podobno današnjemu imenu, Tešanoc. 
Po zaslugi pridnih in marljivih ljudi že od nekdaj veljajo 
za zelo napredno kmetijsko vas, ta sloves pa se bo z nekaj 
evropsko primerljivimi kmetijami, nekaj srednje velikimi 
in malimi dopolnilnimi dejavnostmi, vinotoči in drugimi 
unikatnimi dejavnostmi nedvomno obdržal tudi v pri-
hodnje. Številni podjetni posamezniki pa zaposlujejo več 
10 ljudi. V Tešanovcih je ekonomska enota Panvitinega 
Poljedelstva in sedež občinskega komunalnega podjetja 
Čista narava; med turisti pa je zadnja leta zelo priljubljeno 
s slamo krito apartmajsko naselje Panonska vas.
Marsikdo ne ve, da so bili na prehodu iz 18. v 19.  stoletje 
in v prvi polovici 19. po zaslugi podjetnih domačinov 
prav v Tešanovcih narejeni zametki mesne in mlečne 
industrije v Prekmurju. Benkova klavnica z mesnico je 
namreč kasneje v Murski Soboti pomenila podlago za 
Mesno industrijo Pomurka, Paučičeva mlekarna pa za 
Pomurske mlekarne. 
Iz kraja, v kateri že od nekdaj v slogi in mešanih zakonih 
živijo tako evangeličani kot katoličani in je zato vzorčni 
primer ekumenizma,  izvira veliko pomembnih ljudi. Naj 
med živečimi omenimo le nekatere: Tešanovčan je de-
nimo prvi škof evangeličanske cerkve na Slovenskem 
mag. Geza Erniša, Franc Cipot, nekdanji župan občine 
Moravske Toplice in finančnik, najbolj znani slovenski 
kmečki sindikalist Franc Kučan, član Olimpijskega komi-
teja Slovenije Branko Recek; v poldrugem desetletju pa 
se lahko v kraju pohvalijo s kar štirimi vaščani z najvišjim 
akademskim nazivom doktorji znanosti: Cvetka Kuhar, 
Jože Sambt, Andreja Kovač in Katja Kološa. 
Prav tako naj kot zanimivost omenimo, da je med občani 
iz 27 krajev občine največ, kar 11, občinskih nagrajencev 
prav iz Tešanovcev: štirje častni občani (posthumno prvi 
prekmurski industrialec in narodni poslanec Josip Benko 
ter že omenjeni Erniša, Kuhar in Cipot), trije z veliko za-
hvalno listino ter po dva z nagrado in priznanjem občine. 
Temelj že od nekdaj zelo pestrega družabnega življenja 
je prostovoljno-gasilsko društvo, ki deluje že 124 let, več 
kot 40 let nogometni klub, KUD Tešanovci s folklorno sku-
pino Male rijtar je bilo ustanovljeno leta 2001, pred nekaj 
leti tudi mladinsko društvo. V drugi polovici prejšnjega 
stoletja so bili mladi aktivni v dramski skupini, aktivu 

Tradicionalni Prešernov pohod.

V Tešanovcih je potekalo tudi svetovno tekmovanje v oranju.

Predsednik KS Tešanovci Primož Cipot.

mladih zadružnikov in klubu mladih. Od tradicionalnih 
prireditev velja izpostaviti februarski Prešernov pohod, ki 
je letos doživel že 17. izvedbo. Poleg številnih državnih 
oziroma slovenskih prvenstev v oranju (nazadnje lani) pa 
je v Tešanovcih septembra leta 2009 potekalo tudi 56. 
svetovno tekmovanje v oranju, ki velja doslej za največji 
dogodek s področja kmetijstva v Sloveniji. 
 

Geza  Grabar
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HOKEJSKI KLUB MORAVSKE TOPLICE 
KRANJČEVA 3, MORAVSKE TOPLICE 
9226 MORAVSKE TOPLICE 
     

 

prireja 
14.    H  O  K  E  J  S  K  I      K  A  M  P 

 
Za koga? Dekleta in fante, stare od 8 do 16 let (vadba  ločena po starosti). 

Kje? V športnem parku Terme 3000 in v novih klubskih prostorih HK Moravske Toplice. 
Kdaj?  1. termin: od 6. do 10. julija 2020. 

     2. termin: od 17. do 21. avgusta 2020. 
Kaj se v kampu dogaja? Igra se hokej, družabne namizne igre, različne prostočasne delavnice, 

dejavnosti in tekmovanja … 
Kdo vodi kamp? Izkušeni člani HK Moravske Toplice. 
Hrana?  Kosilo okrog 12.30, razni prigrizki in napitki. 

Potek dogajanja: Prihod ob 8.00 na športni center Terme 3000 in osvajanje hokejskih veščin do cca. 
10.30, odhod v nove klubske prostore, kosilo ob cca. 12.30, različne družabne igre, različne delavnice, 

prostočasne dejavnosti in tekmovanja  …  
Odhod domov med 15. in 16. uro.  

S četrtka na petek je predvideno prenočevanje v klubskih prostorih (v kolikor bo zadosti interesa pri 
udeležencih). 

Cena?  5,00 € za člane HKMT za posamezni dan oz. 8,00 € za izven. 
Prijave? www.hkmtoplice.si ali marketing@hkmtoplice.si ali telefon: 

041 610 745 (Jože) in 031 388 250 (Metka). 
Še kaj ? Nekaj za spomin na dneve, preživete v hokejski druščini. 

 
Celoten program bo objavljen na spletni strani kluba www.hkmtoplice.si. 

In ne pozabi – hokej je lahko zelo zabaven. 
- - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

PRIJAVNICA:  
  
Svojega otroka________________________________________________, starost:__________(let).          Spol: M  Ž (obkroži) 
  
naslov:_________________________________________ gsm:__________________e-pošta:_____________________________,  
  
prijavljam na razpisani termin ____________________________. 
  
Druge posebnosti otroka (vegetarijanstvo, alergije ...)  ____________________________________________________________. 
 
Ceno hokejskega kampa  25,00 € oz. 40,00 € bom  plačal ob prijavi oz. prvi dan kampa.  
 
 IZJAVA:  
Spodaj podpisani__________________________________ dovoljujem svojemu  otroku ______________________________udeležbo na 
poletnem kampu s spremljajočim programom v navedenem terminu in soglašam z uporabo njegovih osebnih podatkov za potrebe 
organizacije tabora. Dovoljujem snemanje in fotografiranje otroka ter njihovo objavo na spletni strani www.hkmtoplice.si ter televiziji.  
Udeleženci oz. starši sami poskrbijo za nezgodno zavarovanje.       
  
 
 
                                                                                                                   Podpis straršev: _________________________________ 

         
Prijavo nam posredujte na:  

po pošti: HOKEJSKI KLUB MORAVSKE TOPLICE, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice,   
po mailu na: marketing@hkmtoplice.si ali po dogovoru po telefonu 031-388-250 (Metka)  

najkasneje 7 dni pred pričetkom kampa.  
O morebitnih spremembah vas bomo sproti obveščali, zato nam posredujte vašo telefonsko številko, na kateri ste dosegljivi.   
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Suzana Grabar iz Lončarovcev je v tesnem stiku s če-
belami že od otroštva. Skupaj s partnerjem Simonom 
Sabotinom ljubezen do pridnih delavk prenašata tudi 
na hčerko Izabelo, ki že zdaj pomaga pri čebelah in se s 
tem po besedah naše sogovornice uči skrbnosti, truda, 
reda in marljivosti.

Kdo vas je navdušil za čebelarstvo in od kod ideja za 
vaš čebelnjak?

Naša čebelarska zgodba se je začela že z mojim otroštvom, 
saj sem že kot otrok spoznala čebelarstvo in čebele. Tako 
kot je bil moj dedek, je tudi moj oče čebelar in tako je sle-
dilo, da sem že kot otrok pomagala točiti med in opazovala 
lov na roj.
Izabelin čebelnjak je že naš drugi čebelnjak. Naš prvi čebel-
njak je nastal iz brunarice, ki smo jo kupili od sosedov in jo 
preuredili tako, da je nastal dom za naše čebele.

Kako ste se sploh lotili tega projekta? 
Ko smo naš prvi čebelnjak napolnili s čebeljimi družina-
mi, se nam je porajala ideja o našem pravem slovenskem 
čebelnjaku. Ta čebelnjak ima značilne oblike slovenskega 
čebelnjaka in je obit z lesenimi brunami. Smo pa ga na-
redili posebnega z graviranimi panjskimi končnicami. Ker 
pa je les lep in z barvami nismo hoteli zakriti njegovih linij 
in vzorcev, smo le s tremi različnimi barvami pobarvali le 
vhode za čebele in ne celotne panje.
Izabelin čebelnjak je naredilo majhno podjetje iz okolice, 
panjske končnice in tablice z napisi pa je naredilo podjetje 
iz okolice Ptuja.
Delo se je začelo z gradnjo čebelnjaka, ki smo ga nato sami 
pobarvali z zaščito za les in brezbarvnim lakom. Sledil je 
nakup panjev, ki se je srečno končal 13. marca, saj smo 
»ujeli zadnji vlak«, da smo jih lahko pripeljali iz Hrvaške, 
preden so se že naslednji dan zaprle meje. Nato smo še vse 
panje pobarvali s posebnim brezbarvnim premazom in jih 
tako zaščitili. Kot »pika na i« so pa sledile panjske končnice, 
za katere smo sami izbrali slikice, da bo Izabelin čebelnjak 
edinstven in unikaten. Čebelnjak krasita tudi tablici z napisi 
Izabelin čebelnjak in Izabeline čebelice. 

Čebelnjak nosi ime vaše hčerke: Izabelin čebelnjak. Za-
gotovo je to dobra popotnica za vašo hčerko, saj vsi 
vemo, da so čebele še kako pomembne za ljudi. Kaj pa 
želite vaši hčerki sami s tem lepim darilom sporočiti?
Hčerkica nama že sedaj pridno pomaga, kolikor lahko, na 
primer pripravljene okvirje s satnicami daje svojemu atiju, 
da jih vstavi v panje. Pomaga pa tudi zalivati rožice pri če-
belnjaku in tako skrbi za okolico svojega čebelnjaka. Živimo 
v lepem, mirnem kraju in veseli smo, da ima najina hčerkica 
možnost odraščati v sožitju z naravo.

Izabelin čebelnjak 

Izabelin čebelnjak si lahko ogledate v Lončarovcih, hišna št. 52.

Pri nas doma je najlepše poslušati brenčanje naših čebel, 
vohati, ko rastline medijo, in opazovati te majhne, pridne, 
skrbne in marljive živalice.

Hčerkici želiva omogočiti najlepše otroštvo in odraščanje. S 
tem, da nama pomaga pri naših čebelicah, se nauči, kaj so 
skrb, trud, red in marljivost. Želiva, da je pridna kot čebelica. 
In vso to delo in trud je poplačano, ko lahko pojemo žličko 
našega finega medu, ki nas tudi pozdravi, ko smo bolni. 
Upamo, da bo ponosna na to darilo od mamice in atija.

Lahko med pri vas tudi kupimo ali ga pridelujete samo 
za lastno uporabo?
Trenutno imamo 28 čebeljih družin, tako imamo možnost 
prodajati med svojih pridnih čebelic. Stranke nas lahko 
obiščejo in si tako tudi od blizu ogledajo Izabelin čebelnjak 
in naš prelep kraj. Pri nas je možno kupiti cvetlični, akacijev 
in gozdni med.
Cvetlični med prepoznamo po prijetnem vonju po sadju 
in medonosnih travniških cvetlicah. Njegov okus je lahko 
tudi zelo sladek. Akacijev med zapeljuje z nežno aromo, 
podobno vanilji. Sladkoba in lahkoten okus sta mu nadela 
naziv »damski« med, ki ga obožujejo tudi otroci. Gozdni 
med se od drugih vrst medu razlikuje po posebni kemijski 
sestavi, saj je gozdni med naravna mešanica nektarskega 
in maninega medu.

Boste naredili še kakšen čebelnjak, dodali še kakšno 
čebeljo družino?
Trenutno o dodatnem čebelnjaku ne razmišljamo, saj smo 
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za to je v tem, da ko pridem v šolo, se lažje osredotočim in se 
bolj zbrano učim.  Vendar pa sem se moral v nastali situaciji pri-
lagoditi.  Na maturo sem se pripravljal tako, da sem spremljal 
predavanja profesorjev in sproti reševal naloge, ki so nam jih dali. 
Moram pa reči,  da sem si s tem, da sem bil doma, lahko nekoliko 
prilagajal učenje, kar je verjetno glavna prednost tovrstnega na-
čina učenja. Poleg tega je bilo učenje tudi veliko bolj samostojno, 
vendar pa sem si moral vzeti neprimerljivo več časa za šolo.

Kje boš nadaljeval šolanje in kakšne so tvoje sanje za pri-
hodnost?
Moji kratkoročni, in trenutno najpomembnejši, načrti so, da s čim 
boljšim uspehom končam srednješolsko izobraževanje. Nato pa 
si želim pridobiti naziv univerzitetnega diplomiranega gradbeni-
ka in se zaposliti v projektantski firmi. Ko pridobim zadostno zna-
nje in izkušnje, pa imam željo, da ustanovim svojo lastno firmo.

Kaj so prednosti in kaj slabosti življenja za mladega v občini 
Moravske Toplic s tvojega vidika?
Mislim, da bi v občini Moravske Toplice lahko bilo več priložnosti 
za uspeh mladih. Z mojimi željami za prihodnost je v naših krajih 
težje uspeti, ampak ni nemogoče.  V naši občini so mi všeč pred-
vsem lepa narava, bogata zgodovina in dobri ljudje.  Seveda pa 
bi se še marsikaj dalo izboljšati, denimo  povezave med vasmi 
– na tak in drugačen način.

Maja Cigut

VSAKDANJI UTRIP

Za čebele skrbijo vsi v družini, tudi hčerkica Izabela, po kateri je če-
belnjak dobil ime. 

Alen (na levi) se udeležuje številnih tekmovanj na področju gradbe-
ništva in se lahko pohvali tudi z najžlahtnejšimi priznanji.  

Izabelin čebelnjak šele dokončali in imamo še 16 praznih panjev. 
Dela je pa že z 28 čebeljimi družinami zadosti.

Kaj pa čebele oziroma delo z njimi pomeni vama s par-
tnerjem? 
Partnerju pomeni delo s čebelami sproščanje po naporni službi 
in oddih od hitenja v današnjem času. Meni pa omogoča zas-
lužek, saj sem po rojstvu hčerke ostala brezposelna in zaradi 
trenutne situacije ne razmišljam o zaposlitvi. V prvi vrsti se želim 
posvetiti hčerkici, da ne zamudim njenega otroštva.

Janja Adanič Vratarič

Maturant Alen Baša iz Vučje Gomile 
si želi več priložnosti za mlade v naši 
občini
Alen Baša iz Vučje Gomile je pred kratkim zaključil Srednjo 
gradbeno šolo in gimnazijo Maribor. Dijak, ki je bil vsa 
leta srednješolskega izobraževanja odličen, je za Lipnico 
med drugim povedal, kakšne so bile slabosti in prednosti 
priprav na maturo od doma.

Prosim, če se lahko za začetek na kratko predstaviš.
Sem Alen Baša, star 19 let, in obiskujem Srednjo gradbeno šolo in 
gimnazijo Maribor. Med tednom, ko sem v dijaškem domu Dra-
va v Mariboru,  vsak dan obiskujem fitnes, nekaj časa pa sem igral 
tudi odbojko, in sicer za odbojkarsko ekipo v dijaškem domu. 
Treninge smo imeli dvakrat tedensko, vendar pa mi je žal začelo 
primanjkovati časa, zato sem odbojko opustil. V prostem času 
rad berem knjige, kot na primer Kvantna teorija, Teorija Browno-
vega gibanja in podobne. Med počitnicami in ob koncih tedna, 
ko sem doma, pomagam staršem na domači kmetiji. Petkove ali 
sobotne večere pa rad preživim v družbi prijateljev.

V rokah imaš že kar nekaj priznanj in izjemnih dosežkov s 
tvojega področja. Povej nam kaj več o tem.
V tretjem in četrtem letniku srednje šole sem se začel udele-
ževati tekmovanj, na katerih sem dosegel tudi nekaj priznanj, 
med njimi zlato priznanje iz gradbene mehanike, prvo mesto iz 
mednarodnega tekmovanje AJKTM za srednje šole,  bronasto 
priznanje iz logike in druga.
Pri tekmovanju v gradbeni mehaniki sem zelo užival, ker je 
zajemalo naše znanje iz gradbene mehanike, logike ter naše 
spretnosti v znanju in kombiniranju enačb. To tekmovanje je 
vsebovalo 4 naloge in vsaka naloga je imela možnih 25 točk, vse 
skupaj 100 točk. Tekmovanje je trajalo 120 minut.

Kako je šolanje na daljavo zaznamovalo tvoje učenje za 
maturo, na kakšen način si se pripravljal? Kakšne so slabosti 
in ali so morda kake prednosti?
Na maturo bi se lahko boljše pripravil, če bi hodil v šolo. Razlog 
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Gasilci so steber varnosti tudi v naši občini
Gasilska zveza (GZ) Moravske Toplice je z 28 društvi kot 
člani zveze ena najštevilčnejših med 123 tovrstnimi zve-
zami, kolikor jih na Slovenskem povezuje okrog 1.340 
prostovoljnih gasilskih društev. Glede na to, da občina z 
28 kraji premore kar 27 prostovoljnih gasilskih društev 
(PGD), pa je unikum v slovenskem prostoru. 
Potem ko je na čelo zveze kot predsednik aprila leta 
2011 stopil Dušan Grof in tri leta zatem še Štefan Cmor 
kot poveljnik, se je veliko spremenilo. Skoraj vsi so 
prepričani, da na boljše, čeprav se najdejo tudi kriti-
ki. Voditi skoraj dva tisoč gasilcev, kar pomeni, da je v 
gasilske vrste vseh generacij vključen vsak tretji občan 
oz. občanka naše občine, zaradi različno veliko društev, 
ki so tudi različno organizirana in opremljena, pa tudi 
aktivna, ni enostavno.  
Več kot dva meseca trajajoča korona kriza se je močno 
zarezala tudi v gasilstvo. V nobenem primeru ne v ope-
rativnem smislu, torej pripravljenosti društev ob more-
bitnih intervencijah, pač pa v smislu gasilskih prireditev 
in dogodkov.

Tovariš Grof, gasilci ste edini, ki se za-
radi pristnega prijateljskega duha, ki 
vlada med vami, in poslanstva, ki ga 
opravljate, še naprej naslavljate s to-
variši in tovarišicami. Kako bi ocenili 
slabo desetletje, ki ste ga preživeli na 
čelu zveze?

V tem času je bilo opravljenega veliko dela. Glede na to pa je 
bilo tudi precej zadovoljstva. Kot ste omenili, večina zelo po-
zitivno sprejema spremembe in način dela. To, da so nekateri 
kritični, je normalno, še posebej, če je kritika konstruktivna in 
daje nove predloge in rešitve. Bolj je problem, da imamo še 
vedno nekaj, sicer jih je res malo, takšnih, ki samo kritizirajo, 
ne predstavijo pa svoje alternativne rešitve. Zelo sem zado-
voljen, da smo uspeli ohraniti pri aktivnem delu vsa društva 
in da so v mnogih sredinah gasilke postale enakopravne čla-
nice operativnih enot.  Uspeli smo stabilizirali sofinanciranje 
in ga uredili. Vsa sredstva, ki so nam namenjena za požarno 
varnost v občinskem proračunu, transparentno in na podlagi 
enotnih meril namenimo za nabavo in vzdrževanje opreme. 
Tudi redni letni pregledi društev so sedaj namenjeni usposa-
bljanju in ne več samo tekmovalnim disciplinam.

Spremembe niso vidne samo na operativnem, pač pa 
tudi organizacijskem področju. Ne nazadnje se je leta 
2015 zveza povečala za eno novo članico.

PGD Kobilje iz istoimenske občine je postalo član GZ M. To-
plice leta 2015. To, da je PGD Kobilje že nekaj let pred tem 
izražalo željo vključiti se v GZ M. Toplice, je  tudi eden od 
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pokazateljev, da uspešno delamo in je naša organizacija pra-
vilno zastavljena. S to vključitvijo smo pridobili oboji. V našo 
zvezo se je vključilo dobro organizirano, usposobljeno in 
opremljeno društvo. Člani PGD Kobilje so pa zelo zadovoljni, 
da so del zveze, kjer načrtno in uspešno delamo z mladimi, 
članicami, veterani in skrbimo za redno usposabljanje. Prav 
tako jim z vključitvijo v našo zvezo ostane več denarja za 
opremo, saj je delo v vodstvu naše zveze na povsem pro-
stovoljni osnovi in brez izplačil kakršnihkoli nagrad. 
Večja sprememba je ta, da smo dali utemeljen predlog o 
spremembi kategorizacije PGD, ki ga je župan upošteval. 
Kategorizacija gasilskih društev v občini Moravske Toplice, s 
katero so bila nekatera društva postavljena v kategorijo IA, je 
bila nestrokovno pripravljena, predvsem pa ni bila izvedena 
tako, da bi društva imela čas, da to sprejmejo in izvedejo 
spremembe. Tako imamo sedaj v občini osrednje društvo 
(PGD M. Toplice) II. kategorije, vsa ostala so društva I. kate-
gorije. II. kategorije je tudi PGD Kobilje.

Zavedajoč se, da so tudi v gasilstvu prihodnost mladi, 
jim zadnja leta posvečate res veliko pozornosti. S pole-
tnimi tabori, ki jih sicer zveza organizira vse od njene 
ustanovitve, ste v smislu njihovih lokacij zadnja leta 
krepko prestopili občinske meje. Začeli ste tudi z or-
ganizacijo občinskih kvizov gasilske mladine, redno se 
udeležujete tovrstnih regijskih in tudi  državnih tekmo-
vanj, enako v orientaciji. Že dve leti poteka tudi načr-
tno izobraževanje mladih za srebrne, bronaste in zlate 
preventivne značke ... Brez kar 24 mentorjev gasilske 
mladine v društvih in aktivne komisije za delo z mladimi 
pri GZ Moravske Toplice ne bi šlo …
Mentorji gasilske mladine opravljajo eno od najbolj zah-
tevnih in odgovornih del v društvih. Na podlagi njihovega 
uspešnega dela je obstoj in razvoj PGD lahko zagotovljen. 
Delo z mladimi je zelo zahtevno, še posebej v časih, ko imajo 
mladi ogromno drugih možnosti preživljanja prostega časa. 
Zadovoljen sem, da nam je v tem mandatu uspelo na mesto 
predsednika komisije za delo z mladimi pridobiti in izvoliti 
človeka, ki je takoj pristopil k delu.  
Naša odločitev, da smo začeli organizirati kvize tudi na ravni 
gasilske zveze, se je hitro pokazala kot prava. Že dve ekipi 
sta bili doslej zelo uspešni na regijskem tekmovanju in se 
uvrstili na državno, ena je bila na državnem tudi v orientaciji. 
V preteklosti so imele naše ekipe za kaj takega bolj malo 
možnosti. Sedaj v zvezi načrtujemo tudi izvedbo orienta-
cijskega tekmovanja. Smo pa tem vsebinam (orientacija) že 
lani dali veliko poudarka na Taboru mladi gasilec, ki smo ga 
izvedli na Koroškem. Lani smo pridobili tudi novo opremo 
za izvedbo tekmovanj gasilcev mladincev in s tem našim 
mladincem prvič omogočili, da se uvrstijo na regijsko tek-
movanje. Brez dobrega dela mentorjev, ki temu namenjajo 
tudi dosti svojega prostega časa, pa takih uspehov vsekakor 
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ne bi bilo. Zahvala gre tudi staršem, da spodbujajo svoje 
otroke in jim omogočajo udeležbo na pripravah in različnih 
tekmovanjih.

Bo po nekaj letih končno to jesen sledil še zahteven in 
kar tri mesece trajajoč tečaj za operativne gasilce?  
Res upam, da nam bo ta precej obsežen tečaj uspelo izpe-
ljati. V vodstvu zveze smo pripravljeni, saj smo nenazadnje 
ta tečaj razpisali že lani, vendar je bilo premalo prijav. Tako 
bomo tečaj ponovno razpisali jeseni. Sedaj imajo nalogo 
vodstva PGD, da se pogovorijo s kandidati, jim predstavijo 
tečaj in kako pomembno za uspešno  operativno delo je 
imeti čim več usposobljenih operativcev. Samo strokovno 
usposobljen operativec lahko uspešno in varno izvaja in-
tervencije. Še tako sodobna oprema nam ne pomaga nič, 
če nimamo ljudi, ki bi znali rokovati z njo in to na pravilen 
in varen način. 

Leta 2018 ste delovno počastili 20 let vaše zveze. Ste 
zadovoljni s prehojeno potjo in ali imate tudi v naši 
občini mesto organizacije, ki ji ljudje najbolj zaupajo?
Za razliko od večine gasilskih zvez smo se odločili, da de-
lovno obeležimo 20 let delovanja naše zveze. Začeli smo z 

okroglo mizo, osrednja gostja je bila tedanja ministrica za 
obrambo, na temo »Prostovoljno gasilstvo včeraj, danes in 
jutri«. Skozi leto smo izvedli več delovnih dogodkov in vaj. 
Vrhunec je bila izvedba metodološke prikazne reševalne vaje 
»Livada 2018«, ko smo prikazali reševanje z višin z uporabo 
gasilske avtolestve (PGD Murska  Sobota), zunanje gašenje 
in gašenje v notranjih prostorih, reševanje ponesrečencev in 
ostale postopke, ki se izvajajo ob požarih v takšnih objektih, 
kot je hotel Livada v zdraviliškem kompleksu Terme 3000.
Prepričan sem, da tudi v naši občini ljudje gasilcem zelo za-
upajo. To zaupanje je upravičeno, saj smo se vedno odzvali 
na pomoč in to ne samo ob požarih, temveč tudi pri raznih 
naravnih in drugih nesrečah. Naše območje ni imuno na 
nevšečnosti, ki jih prinašajo vremenske spremembe. Nedol-
go nazaj so nas prizadele kar obsežne poplave in neurja 
z močnimi vetrovi. Gasilci smo vedno pomagali po svojih 
najboljših močeh in zmožnostih. Občani nam svoje zaupa-
nje in zahvalo vsako leto izkažejo tudi s tem, da so vedno 
pripravljeni darovati prostovoljne prispevke ob nabavah 
dražje opreme ali ob koncu leta. Za vse to smo jim neiz-
merno hvaležni.
 

Geza Grabar

Pridih Dalmacije v Suhem Vrhu
Pri vinskem hramu Erniševih na znamenitem vinorod-
nem Jelovškovem bregu v Suhem Vrhu, sicer pri znani 
vinogradniško-kletarski družini iz Tešanovcev, je tudi 
letos zacvetela palma. 

To je družina kupila na enem od njihovih dopustovanj na 
otoku Korčuli na Hrvaškem. Miran, ki je skupaj z ženo Marijo 
in mamo Anico pred 20 leti na tem delu južnega obrobja 
Goričkega začel z vinotočem kot dopolnilno dejavnostjo na 
kmetiji, danes pa mu pomagajo tudi sin Borut, snaha Vlasta 
in občasno tudi sin Aljoša, ugotavlja, da je od takrat minilo 
že 35 let. 
Palmi naše podnebje od pomladi do pozne jeseni očitno 
dobro dene. Nekoč drobna in nebogljena rastlina, visoka le 
nekaj deset centimetrov, se je v teh letih dodobra razrasla 
in v višino meri že več kot tri metre. Ker zime zaradi mraza 
več kot očitno ne bi preživela na prostem, jo vsako leto ko-
nec oktobra umaknejo na toplo v kurilnico. Zadnjih nekaj let 
palma tudi zacveti v svojih nenavadnih svetlo zelenih velikih 
grozdastih cvetovih. Zaradi drugačne klime morda nekoliko 
pozneje kot v krajih, od koder izvira. Pozorni domačini so 
minulo leto našteli pet, letos pa tri cvetove. Ti se po cvetenju 
posušijo in odpadejo.
Sicer obdana z vinogradi, ki jih obdelujejo Erniševi, tudi za-
radi pogoste tišine in miru rada družbo, se okrog nje bohoti 
tudi nekaj cvetočih oleandrov ter temno vijolično cvetoči 
dišeči in v dolgi ravni vrsti nasajen nasad sivke. S palmo je 
povezan velik del življenja družine, zato jo kajpak za nič na 
svetu ne bi prodali ali zamenjali. Prepričani so, da je del nji-

hove uspešne vinogradniške in kletarske zgodbe tudi palma 
iz Južne Dalmacije.

Geza Grabar

Palma tudi ob vznožju Goričkega, tik ob vinotoču lepo uspeva. Ob njej 
ponosen gospodar Miran Erniša.
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Zinka in njeni vrtnici
Mesto, kjer se na Jelovškovem bregu ob vinotočih maja 
in junija gotovo ustavi največ pohodnikov in se z njima 
fotografira, sta tudi slikovito cvetoči vrtnici pri vinski 
kleti Turnerjevih v osrednjem delu tega vinskega ob-
močja. 

Gospodar Štefan in njegova žena Zinka iz Tešanovcev na-
mreč ob skrbi za vinograd z okrog 700 trsi sočasno pozor-
nost posvečata tudi dvema grmičastima in mnogocvetnima 
vrtnicama. 
Kot smo izbrskali iz knjig, gre za angleško vrtnico z valovitimi 
cvetnimi listi v barvi cvetoče breskve in za belo bogatocve-
tečo vrtnico s previsnimi poganjki, ki izvira iz Nemčije. Kot 
se spominja Zinka, je z nakupom v eni od naših trgovin obe 
zasadila pred približno petimi leti. Bolj po naključju je izbrala 
odlično kombinacijo, ki zaradi ne preveč kričečih barv cve-
tov in umirjene zelene okolice v tem letnem času ponujata 
plemenit izgled.
Sogovornica pravi, da skrb za vrtnici ni zahtevna. Vsako po-
mlad jo z možem malo obrežeta; potem ko mož opravlja 
pred boleznimi preventivno škropljenje na vinski trti, pa sta 
zaščite deležni tudi ti roži grmičaste oblike.  

Ribiški car Luka Ivanič.

Gospa Zinka med čudovitima vrtnicama.

Vinogradniki vedo povedati, da so cvetoče vrtnice zaradi 
hitre zaznave bolezni na vinski trti med goricami še kako 
dobrodošle, zato nanje prisega skoraj vsak vinogradnik. Toda 
Turnerjevi na odlični sončni legi sta nekaj posebnega, saj 
v času cvetenja dajeta zares bogato in veličastno podobo. 

Geza Grabar

Ribiški car je postal Luka Ivanič iz Filovcev 
Ribiška družina Lendava je v nedeljo, 14. junija, ob 
Bukovniškem jezeru kot uvod v letošnjo ribiško se-
zono pripravila ribiško tekmovanje v športnem ribo-
lovu s plovcem za naziv ribiški car 2020. 

Ribiška družina tekmovanje prireja že več kot 40 let, 
tekmovanje pa je za ribiče zelo vabljivo. Tokrat se je za 
naziv ribiški car potegovalo 52 ribičev, ki so aktivni člani 
Ribiške družine Lendava. Tekmovanje je potekalo v dveh 
delih, ob vsakemu prijetju ribe pa so le-to pri tekmovalcu 
tudi stehtali. Ribiško tekmovanje je potekalo po načelu 
ujemi-spusti. 

Ob koncu tekmovanja za naziv ribiški car 2020 so pri ri-
biškem domu ob Bukovniškem jezeru razglasili najboljše 
ribiče. Izpostavili so osem mest in sicer prvi trije tekmo-
valci so prejeli pokale s praktičnimi nagradami, vsi ostali 
pa praktične nagrade, ki jih je prispeval sponzor. Laskavi 
naslov je letos pripadel ribiču Luki Ivaniču (10,32 kg), 
drugo mesto je osvojil njegov oče, Štefan Ivanič (5,66 
kg), tretje pa Uroš Žalik (4,28 kg). Carju so na glavo nadeli 
krono in v roko predali ribiško žezlo. Tako bo novi ribiški 
car skozi leto bdel nad ribiči Ribiške družine Lendava. 

Ob tej priložnosti nam je ribiški car Luka Ivanič, doma iz 
Filovcev, povedal, da je član Ribiške družine Lendava, Te-
meljne ribiške enote Dobrovnik. Ribolov ga je zanimal že 
kot kratkohlačnika, vedno je bil rad ob vodi in se zanimal 

za ribe. Ribiški car je postal prvič, velikokrat pa hodi na 
različna ribiška tekmovanja po Pomurju, pri čemer je os-
vojil že nekaj priznanj in diplom ter medalj. Kot največjo 
ribiško trofejo si šteje v čast, ko je na Madžarskem ulovil 
16,50 kg krapa. Kot ribič ima najraje na jedilniku smuča.

Jože Žerdin
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Trak je ob predsednici KS Lončarovci in občinski svetnici Suzani Koltai pre-
rezal župan Občine Moravske Toplice Alojz Glavač. Vabljeni k obisku učne poti v neokrnjeni naravi.

Foto: http://zupnija-kancevci.si/

Otvoritev počivališča in učne poti v Lončarovcih 
V Lončarovcih, eni od najmanjših vasi v naši občini, 
smo v soboto, 13. junija, predali svojemu namenu 
počivališče in dvignjeno leseno učno pot, ki je na-
menjena pohodnikom, kolesarjem in vsem drugim 
obiskovalcem naše vasi.
 
Prijazni domačini so nam odstopili svoje parcele, tako da smo 
s finančno pomočjo občine M. Toplice in strokovnim sveto-
vanjem JZ KP Goričko vzpostavili prijetno počivališče z inter-
pretativnimi tablami, ki predstavljajo naš kraj, našo naravno, 
kulturno in zgodovinsko dediščino. Na območju učne poti 
se nahajata dve naravni vrednoti državnega pomena. Prvo 
predstavljajo mokrotni ekstenzivni travniki, drugo pa potok 
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Curek. Na učni poti sta obe tudi predstavljeni.
Pridobitev je za naš kraj in lokalno okolje velikega pomena, 
saj želimo s tem tudi v naš kraj, za katerega skrbimo vaščani 
ne samo z rokami ampak tudi s srcem, privabiti goste od bli-
zu in daleč, ki so željni miru in neokrnjene narave. Z lokacijo 
želimo okrepiti ponudbo zelenega turizma, povezati lokalne 
ponudnike in povečati razpoznavnost našega dela občine in 
Goričkega. 
Trak ob otvoritvi parka in učne poti je prerezal župan Alojz Gla-
vač, opis vsebin počivališča in učne poti je podal Tomaž Koltai. 
Prijazne gospodinje in gasilci domače vasi so ob tej priliki prip-
ravili pogostitev za obiskovalce.

Suzana Koltai

Bedeničko proščenje
Z utrujenimi koraki stopa ženica 
na bedenički breg, saj je pot iz Iva-
novskega dola zanjo naporna po 
delu na travniku, ko pa so ta teden 
pospravili zadnje plasti sena za letos 
in skrbi za družino, ki je številčna, 
saj živijo skupaj tri generacije. Vsak 
večer, ko je udaril večerni zvon na 
bedeničkem bregu, je sklonila roke 
in molila, se zahvalila za vse in z neko 
notranjo radostjo pričakovala konec 
tedna, ko bo pri svetem Benediktu v 
Kančevcih proščenje. Mož in otroci 
so jo prehiteli in so jo že čakali na 
hribu pod mogočnimi lipami, da se 
skupaj podajo v cerkev.

Sejmarji, ki so prišli od blizu in daleč, 
so ponujali na stojnicah najrazličnej-
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še izdelke. Bila je pa stojnica, ki je bila ponos in tradicija 
bedeničkega proščenja. Vsak, ki je prišel na bedenički 
breg, jo je obiskal, saj je tu najboljše dišalo, dišalo po 
znanih bedeničkih »paroških klobasah«, ki jih je ponujal 
okoliški mesar.

Odzvonil je zvon in naznanil konec svete maše. Ljud-
je spokojnih obrazov in z iskricami v očeh so prihajali 
iz cerkve in posedali za mize, ki so bile postavljene pod 
mogočnimi lipami. Otroci so se zapodili proti stojnicam z 
igračami in po navadi sta oče in boter stopila za njimi in 
jim kupila, kar so si izbrali, vendar je vedno igrala vlogo pri 
izbiri darila otroška pridnost. Ta večja dekleta pa so šle do 
stojnic, kjer so se ponujale verižice, fantje so jih opazovali, 
in če je katera kakemu podarila nasmeh, je dobila »lecto-
vo« srce. Družina iz Ivanovskega dola je skupaj z botrino 
sedla za mizo. Možje so naročili »liter in slatino« za odrasle, 
za otroke pa kokto ali oro. Med čakanjem na postrežbo 
»paroških klobas« je med ljudmi stekel živahen pogovor o 
tem in onem. Posebno pozornost so zbujali romarji, ki so 
prišli iz sosednjih far. Čez čas se je zaslišala glasba in tisti 
bolj korajžni so tudi zaplesali. Veselo vzdušje na bregu je 
trajalo cel popoldan, za nekatere pa tudi v noč.

Sonce se je odpravljalo za goričke hribe in družina se je 
počasi odpravila proti domu. Možje iz Ivanovskega dola 
so šli naprej, saj jim je bil v pomoč »bedenički špricer«, 
žene pa za njimi in vsaka je opazovala svojega, s kakšnimi 
koraki stopa proti domu. Otroci so z igračami zaostajali in 
matere so jih večkrat opomnile, da se bodo igrali doma, 
da naj pohitijo, ker se bliža večer in je potrebno poskrbeti 
za živino v hlevu. Mladina pa je ta dan ostala na bregu 
pod lipami in peli ter plesali so dolgo v noč. Zgodilo pa 
se je tudi, da je kako lectovo srce osvojilo pravo dekliško 
srce. 
Tako je potekalo Bedeničko proščenje iz leta v leto, vse 
do tedaj, ko so prišli moderni časi in zatrli še tisto malo 
pristnosti, ki je šla iz roda v rod. »Bedeničke klobase« pa 
so ostale v spominih teh preprostih ljudi, ki jim ni težko 
delo na goričkih hribih in dolinah in jim še nekaj pomeni 
šelestenje zlatega žitnega klasa.
 

Vesna Jakiša
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Poletne aktivnosti v Galeriji Murska Sobota

Poletni program Pomurskega muzeja Murska Sobota

Prijava:
Tel.: 041 782 705
E-naslov: info.galerijams@siol.net

11. 6.–25. 8. 2020

»DLUPP – 25 let«
Razstava članov Društva likovnih umetnikov Prekmurja in Prlekije/ob 25. obletnici
(mala galerija)
Veno Pilon. Izbor iz stalne zbirke Pilonove galerije Ajdovščina
(velika galerija in balkon) 

6.–10. julij 2020 od 10.00 do 12.00
Počitniške likovne delavnice za družine. Obvezne prijave v galeriji ali po elektronski 
pošti na info.galerijams@siol.net.

Od 30. junija do 3. julija Počitniška delavnica za osnovnošolce, vsak dan med 10. in 13. uro, 
prijave sprejemamo na mateja.huber@pomurski-muzej.si.

16. julij, ob 10. uri Odprtje ulične razstave fotografij Murska Sobota skozi objektiv Jožeta Kološe-Kološa, 
Drevored Martina Luthra v Murski Soboti.

Med 25. in 28. avgustom Še en termin počitniške delavnice za osnovnošolce, vsak dan med 10. in 13. uro, 
prijave na mateja.huber@pomurski-muzej.si.

2. julij 2020, ob 18.00 uri Odprtje razstave Okupacijske meje v Sloveniji 1941–1945. 
Razstava bo na ogled v Pomurskem muzeju MS do 31. oktobra 2020.
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János SZILY
(1735-1799)

Za razvoj in ohranitev prekmurskega knjižnega jezika je imel velike 
zasluge prvi sombotelski škof János Szily, saj je zavzeto podpiral 
izdajo sedmero knjig Mikloša Küzmiča (1737-1804), bedeničkega 
župnika in dekana. Zato si ob 285-letnici rojstva zasluži našo po-
zornost. To toliko bolj, ker je dal sezidati tudi cerkev v Števanovcih 
in tako pomagal ohranjati slovenstvo v Prekmurju in Porabju. 

Rojen je bil 30. avgusta 1735 v Felsőszo-
poru (županija Šopron) v plemiški družini. 
Gimnazijo je končal v Šopronu (madž. 
Sopron), nato dve leti študiral filozofijo v 
Győru in se leta 1754 tu vpisal na teolo-
gijo, vendar je bil že po enem letu poslan 
na študij v Rim, kjer ga je 1758 zaključil z 
doktoratom iz teologije in filozofije. V du-
hovnika ga je posvetil škof Ferenc Zichy 3. 
septembra istega leta in ga takoj nato vzel 
k sebi na győrsko škofijo, kjer je zaradi svo-
je delavnosti, nadarjenosti in širine duhá 
hitro napredoval: leta 1764 je postal kano-
nik, 1771 stolni dekan in 1775 naslovni škof 
Knina. Ko je vladarica habsburških dežel 
Marija Terezija 17. februarja 1777 ustanovila 
škofijo v Sombotelu (madž. Szombathely), 
je še isti dan za njenega prvega škofa ime-
novala še ne 42-letnega Szilyja. Umrl je v 
64. letu starosti – 5. januarja 1799. 

Prvi sombotelski škof se je z veliko vnemo lotil organiziranja škofovske-
ga sedeža, duhovnega centra, ustanavljanja novih župnij, zidave božjih 
hramov v njih itd. V dvaindvajsetih letih svoje škofovske službe je dal v 
mestu samem zgraditi stolno cerkev, škofovsko palačo in druge stavbe – za 
bivanje in izobraževanje bodočih duhovnikov, tudi tiskarno ter knjižnico z 
arhivom. Njegovo največje nematerialno  oz. pisno delo pa je bil škofijski 
zakonik Instructio, ki je v škofiji veljal kar sto petdeset let.

Napotila in predpisi v njem so seveda veljali tudi za njegovega duhovnika 
in našega  prekmurskega pisatelja, v Ivanovskem dolu živečega Mikloša 
Küzmiča. Pa mu jih ni bilo pretežko izvrševati in se po njih ravnati, saj je 
bil – tako kot njegov škof – ves predan veri, človeku (in to ne glede na 
človekovo narodnostno poreklo), ustvarjanju in prijateljstvu. Zato tudi ni 
čudno, da sta s škofom gojila zelo tvorno naklonjenost in medsebojno 
spoštovanje, kar oboje je rodilo Szilyjevo moralno in gmotno podporo 
za prirejanje, tiskanje in izdajanje Küzmičevih slovenskih knjig za rabo v 
Slovenski krajini v cerkvi, šoli in na domu. Prav na škofovo pobudo in na 
njegove stroške je npr. bedenički župnik priredil evangelistar, ki mu je dal 
naslov Szveti evangyeliomi…  (Sopron 1780). Tudi ostale svoje knjige je 
izdajal s škofovo denarno podporo. Prvih pet je bilo tiskanih v Šopronu, 
šesta v Budimu (danes mestni predel Budimpešte na desnem bregu reke 
Donave), sedma -  Sztároga i nouvoga testamentoma svéte histórie krátka 

summa…, 1796 - pa je bila natisnjena že v tiskarni 
v Sombotelu. Tudi večina Küzmičevih ponatisov, ki 
jih je bilo izredno veliko (npr. Kniga molitvena… , 
Sopron 1783, je bila ponatisnjena nad dvajsetkrat), 
je bilo tiskanih v škofijski tiskarni.     

Nedvomno je bil škof János Szily nekak poseben 
dobrotnik prekmurskemu ljudstvu, ne le župniku pri 
Sv. Benediktu! Zakaj so mu takratni naši ljudje, verniki 
Slovenske krajine, tako zelo prirasli k srcu, da jih je 
tako vzljubil, saj je sam spodbujal župnika in dekana 
Mikloša Küzmiča k prevajanju, prirejanju in izdajanju 
verskih in poučnih knjig v slovenskem jeziku, nam 
najbrž ne bo nikoli povsem jasno. Gotovo je bil eden 
od vzrokov za to tudi od katoliškega zgodnejši pro-
testantski prekmurski tisk (Mali Katechismus Feren-
ca Temlina, Nouvi zákon Števana Küzmiča in druga 
dela), prav gotovo pa ne edini in najpomembnejši. 
Človeku se zdi, da je k tej škofovi naklonjenosti po 
eni strani prispevala njegova širina duhá in njegovo 
svetovljanstvo, po drugi pa naravnanost k svetosti in 
vernosti evangeličanskega in katoliškega prebival-
stva v Slovenski okroglini tistega časa.

Szilyjeva duhovna in snovna zapuščina za prekmur-
ske in porabske Slovence je velika. Pa to ne le v av-
stro-ogrski državi, temveč sega vse v naš čas.  V »nje-
govem« semenišču je študiralo veliko prekmurskih 
bogoslovcev (med drugo svetovno vojno npr. kar 
trije Bogojinčani - Martin Puhan (1919-1988), Ivan 
Pucko (1921-2013) in Jožef Smej (1922), s škofijskim 
arhivom in knjižnico sta po drugi vojni sodelovali 
vsaj dve soboški ustanovi – knjižnica in muzej, nam 
naklonjeno arhivarko Mário Kiss (1930- 2019) so ve-
liko zaposlovali tudi posamezniki iz naše pokrajine, 
npr. etnolog in slavist dr. Vilko Novak (1909-2003), 
škof dr. Jožef Smej, bibliotekar in bibliograf mag. 
Franc Kuzmič (1952-2018) in verjetno še kdo. Itd.             

Zaradi vsega vrednega, kar je našim krajem in nam 
zapustil v kulturno in duhovno dediščino pred več 
kot dve sto leti prvi sombotelski škof, ta naš zahval-
ni spis v občinskem glasilu. In priporočilo: če boste 
občani naše občine – posamezno, z družinami ali v 
skupinah – kdaj obiskali Sombotel, stopite v južni 
del mesta in se poklonite temu našemu velikemu 
dobrotniku pred njegovim spomenikom, ki stoji 
nasproti stolnice.

Jože Vugrinec
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Otroci so z zanimanjem opazovali prikaz oskrbe poškodb./ A gyerekek ér-
deklődéssel figyelték a sérülések ellátását. 

Otroci v vrtcu vedo vse o virusih in bacilih.

IZ ŠOL IN VRTCEV

Preprečevanje poškodb
Poškodbe otrok so na žalost nekaj vsakdanjega. Otroci 
radi tekajo, raziskujejo in kaj hitro pride do različnih po-
škodb. Kako se obvarovati pred njimi in kaj narediti, če 
do njih pride, sta nam odgovorili medicinski sestri Katja 
in Simona iz Zdravstvenega doma Murska Sobota, ki sta 
nas obiskali v našem vrtcu. 

Del Programa vzgoja za zdrav-
je v vrtcih je tudi vsebina »Va-
ren sem/preprečevanje po-
škodb«.  Katja in Simona sta 
se z otroki najprej pogovorili, 
kakšne vrste poškodbe pozna-
mo in kako do njih pride, nato 
pa sta jim nazorno prikazali, 
kako poškodbo oskrbimo. S 
seboj sta prinesli gaze, povoje, 
mazila, infuzijo in še marsikaj 
zanimivega, kar je vzbudilo 
veliko po zornost naših otrok. 
Seveda je bil najbolj zanimiv del ta, ko so otroci smeli sami 
povijati in se igrati »zdravnika«.
Katja in Simona sta nam povedali in pokazali veliko zanimive-
ga, kar bomo s pridom uporabili pri igri, kolesarjenju, tekanju, 
plezanju, skratka pri vsakdanjih rečeh, ki jih vsi zelo radi poč-
nemo. VARNOST NAŠIH OTROK JE VEDNO NA PRVEM MESTU!

Bernarda Koroša Pantović

Megelőzni a sérüléseket
Sajnos, szinte naponta sérülnek meg a gyerekek. Ők 
szeretnek szaladgálni, kutatni és a baj hamar előfordul. 
Hogyan lehet megvédeni őket a sérülésektől, illetve mit 
tegyünk, ha már megsérült a gyerek? Ezekre a kérdésekre 
válaszolt Katja és Simona, a muraszombati egészségház 
két nővére, akiket óvodánkban láttunk vendégül.

Az óvodai egészségnevelési 
program részét képezi a 
„Biztonságban vagyok/
sérülések megelőzése” tartalom 
is. Katja és Simona először arról 
beszélgettek a gyerekekkel, 
milyen sérüléseket ismerünk és 
hogyan történnek ezek, majd 
szemléltették azt is, hogyan kell 
egy-egy sérülést ellátni. Hoztak 
magukkal gézt, kötszert, 

kenőcsöket, infúziót és még 
nagyon sok olyan dolgot, 

amelyek felkeltették a gyerekek figyelmét. A legérdekesebb rész 
persze az volt, amikor a gyerekek egyedül látták el a sérüléseket, 
és orvost játszottak. 
Katja és Simona sok érdekes dolgot mesélt és mutatott, amit 
alkalmazni tudunk a játék, a kerékpározás, a szaladgálás, a 
mászás során, vagyis mindennél, amit örömmel teszünk. A 
GYEREKEK BIZTONSÁGA MINDIG IS A LEGFONTOSABB.

To so besede otroka iz vrtca Martjanci, ko smo 
se pogovarjali o virusih. S pomočjo knjig in in-
terneta smo spoznali, kaj so virusi, kakšni so in 
kako nam škodujejo. Našli smo tudi podatek, 
da obstajajo takšni virusi, ki našemu telesu ne 
škodujejo. Takšne imamo najraje. Naučili smo 
se, kako zaščitimo sebe in svoje prijatelje. Da 
si moramo redno in pravilno umivati roke, da 
kašljamo in kihamo v rokav in da je potrebno 
upoštevati navodila. Skupaj smo izdelali pla-
kat, ki prikazuje, kaj je in kaj ni zdravo za naše 
telo. Po vsem tem pa je najpomembnejše, da 
smo se vrnili zdravi nazaj v vrtec, kjer nam je 
spet lepo. Komaj smo že čakali, da spet začne-
mo skupaj plesti zgodbe, ki otrokom tako zelo 
dosti pomenijo.

Mojca Tivadar

Ponovno skupaj
Virusi in bacili: »To so ene takšne male živali, kerih mij ne vijdimo, lejko pa zaradi njih gratamo betežni pa 
dobijmo Korono.« 
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Florián in njegova umetnija 
meseca
»Pomlad je tu! Nas pa je navdušila Floriánova no-
voletna jelka«. S temi besedami se začne zapis ob 
Floriánovi risbici na Cicidojevi spletni strani, kjer 
je njegovo risarsko delo objavljeno kot »Umetnija 
meseca«.

In res je njegova novoletna jelka 
nekaj posebnega, saj se je Florián 
zelo potrudil, da je bogato okra-
šena, z različnimi lučkami, trakovi 
in barvitimi okraski. Florián je fant, 
ki se pri likovnih dejavnostih zelo 
trudi, da so njegove risbice nekaj 
posebnega. V našem dvojezičnem 
vrtcu smo veseli, da so prav nje-
govo risbico izbrali kot umetnijo 
meseca, za kar mu iskreno česti-
tamo z željo, da še naprej pridno 
ustvarja v likovnem kotičku.

Bernarda Koroša Pantović

Mali umetnik Florián./Flórián, a kisművész.

Otroci na zabaven način spoznavajo pomen ukrepov, ki nas zaščitijo pred 
virusom.

IZ ŠOL IN VRTCEV

Florián és a hónap művészi 
alkotása 
„Itt a tavasz! Minket pedig Florián újévi fenyője 
varázsolt el.” Ezekkel a szavakkal kezdődik a képaláírás 
Floriánnak a Cicido weboldalán közzétett rajza alatt. 
Rajzát „A hónap művészi alkotása” címmel tették 
közzé. 

És valóban, Florián rendkívülit 
alkotott, karácsonyfáját 
különböző mécsesekkel, 
szalagokkal és díszekkel 
színesítette.  Flor ián a 
képzőművészeti foglalkozások 
során rendkívül szorgalmas, így 
rajzai is mindig különlegesek. 
Kétnyelvű óvodánk számára 
nagy öröm, hogy éppen 
az ő rajzát választották a 
hónap művészi alkotásává, 
amihez őszintén gratulálunk, 
és kívánjuk, a rajzkuckóban 
továbbra  i s  a lkosson 
szorgalmasan. 

 Umijmo si roke
Končno je prišel čas po razglašeni epidemiji in smo se lahko spet 
vrnili v vrtec k prijateljem.

Otroci so skupaj z nami doživljali aktualno temo in se o njej odkrito 
pogovarjali. Vendar je marsikateremu otroku predstavljalo stisko to, 
da ni vse kot poprej – da se ne more igrati z vsemi otroki iz vrtca, da je 
treba paziti na medsebojno razdaljo, da si mora velikokrat umivati roke 
ipd. Res se sliši hudo. Zato smo vzgojitelji v vrtcu Fokovci poskrbeli, da 
ne bi otrokom ukrepi povzročali prevelikega stresa in jim na zabaven 
ter poučen način predstavili pomen umivanja rok z milom ter drugih 
ukrepov z različnimi eksperimenti: 1. s poprom in milom; 2. z blešči-
cami, ki so predstavljale mikrobe, ki jih s prostim očesom ne vidimo; 
3. z balonom z drobno vsebino – »ob kašljanju« razširimo mikrobe po 
prostoru ter 4. z otroki si umivamo roke s pomočjo Zgodbe o traktorju:
Traktor se pelje po cesti in zagleda dva travnika, na katerih je visoka 
trava (dlani drgnemo drugo ob drugo, na vseh straneh, ter imitiramo 
glas  traktorja – tratatara). Nato se pripeljemo na travnik in kosimo travo 
(prekrižamo prste in s premikanjem naprej in nazaj drgnemo vsak prst 
posebej). Ko je trava pokošena, vzamemo traktor obračalnik in z ob-
račanjem sušimo pokošeno travo (primemo palec in ga z drugo dlanjo 
zavrtimo v obe smeri). Ko je trava posušena, traktor vzame grablje s 
petimi vilicami in travo na obeh travnikih pograbi (dlan ene roke upog-
nemo in s konicami vseh petih prstov druge roke praskamo po dlani, 
nato roki zamenjamo). Ko je travnik očiščen, se traktor odpelje in po-
maha (primemo zapestje in ga krožno vrtimo v obe smeri, ponovimo 

še z drugo roko in ob tem rečemo: travnik nasvidenje, spet 
bom prišel, ko bo trava visoka). Tematiko obnavljamo skozi 
zgodbe, pesmice, ogledamo si različne videoposnetke ter 
virtualno lutkovno predstavo na to temo.

Petra Dervarič
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Oblikovanje naslovnice/A borító kialakítása (Nik Laco).

Označene in poimenovane rastline z oblikovano naslovnico – pripravljeno na 
vezanje v mapo./A növények megnevezése és megjelölése, a kialakított borítóval 
– mappába kötésre várva (Taja Kučan).

Naravoslovni dan na daljavo
V mesecu aprilu smo za učence 4. razreda DOŠ 
Prosenjakovci organizirali naravoslovni dan na 
daljavo. In kako je to potekalo? 

Za izvedbo dejavnosti smo pripravili nekaj navo-
dil, s pomočjo katerih so učenci izdelali herbarij. 
Ker česa podobnega še nikoli nismo načrtovali, je 
bil izziv toliko večji. Učitelji smo sestavili izvedbe-
ni načrt, ki je vseboval naloge učencev, metode 
dela, cilje, način podajanja 
povratnih informacij ipd. 
Ker z učenci v tem razre-
du komuniciramo preko 
strašev, smo na njihove 
elektronske naslove pos-
lali podrobna navodila. 
Učenci so že nekaj tednov 
prej, seveda po načelu 
skrbi za naravo, nabrali 
vsaj pet rastlin in jih pravil-
no pripravili za stiskanje in 
sušenje. Posušene rastline 
so označili in poimenovali, 
na koncu pa je sledilo še 
oblikovanje naslovnice in 
vezanje. V petek, 10. aprila, 
je bila njihova poglavitna 
naloga dokončanje in obli-
kovanje herbarija. Gre torej 
za zelo kompleksno delo, 
kjer so učenci pokazali ra-
zne veščine in znanja. 

Kot je razvidno iz prilože-
nih fotografij, so se učen-
ci odlično izkazali, saj so 
izdelali vzorne herbarije. 
Vključili so svoje zamisli in 
nalogo izpeljali po lastnih 
zmožnostih. Upamo, da 
jim bo tovrsten, nekoliko 
drugačen naravoslovni 
dan ostal v prijetnem spo-
minu. 

Nina Orban in Gordana 
Časar

Természetismereti nap távoktatás 
formájában 
Áprilisban a Pártosfalvi KÁI 4. osztályos tanulói számára 
természetismereti napot szerveztünk távoktatás formájában. És 
hogyan is zajlott ez?

A tevékenység megvalósításához útmutatót állítottunk össze, amely 
segítségével a tanulók herbáriumot készítettek. Ez számunkra is jelentős 
kihívás volt, mivel ehhez hasonlót még sosem terveztünk. A tanárok 

összeállítottuk a tanulók 
feladatait, a módszereket, 
a célokat, a visszajelzés 
módját és hasonlókat 
tartalmazó megvalósítási 
tervet. Mivel ebben az 
osztályban a tanulókkal 
nagyrészt a szülők által tartjuk 
a kapcsolatot, elektronikus 
címükre elküldtük az 
utasításokat. A tanulók már 
néhány héttel korábban 
gondosan, a természet 
me góvá sá t  szo l gá l ó 
alapelvek szerint, legalább 
öt növényt gyűjtöttek, majd 
ezeket pedig helyesen 
előkészítették a préselésre 
és szárításra. A megszárított 
növényeket megnevezték 
és megjelölték, végül 
pedig a borító és a mappa 
kialakítása következett. 2020. 
április 10-én, pénteken, 
a tanulók fő feladata a 
herbárium befejezése, 
végleges elkészítése volt. 
Valójában igencsak összetett 
munkáról van szó, amely 
során a tanulóknak különféle 
készségeket és tudást kellett 
alkalmazniuk.  
A mellékelt fényképek is 
bizonyítják, hogy a tanulók 
kitűnően teljesítettek, hiszen 
példás herbáriumokat 
készítettek. A feladatot 
saját elképzeléseik és 
lehetőségeik  szer int 
teljesítették. Reméljük, 
hogy ez a rendhagyó 
természetismereti nap 
e m l é k e ze te s  m a r a d 
számukra. 
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Virus je obkrožil svet in vsi si želimo, da ne bi našel poti nazaj.

Šolsko leto 2019/2020 je bilo polno izzivov.

 Sporočilo otrok 
Vsak izmed nas želi uživati v sedanjosti, ne da bi se ob-
remenjeval z bremeni preteklosti in bil zaskrbljen za pri-
hodnost.

Ponedeljek, osemnajstega maja je bil. V vrtec Bogojina se je 
vrnilo le nekaj otrok, katerih pogledi so govorili, da v takih časih 
ni lahko biti otrok. Vse je bilo drugače. Mize, ki so jih združevale, 
so bile razmaknjene, knjižne police prazne, ljubkovalni kotiček 
brez medvedkov, punčk …
To drugačnost pa  je prestregla otroška ustvarjalnost, kjer je vsak 
svoje doživljanje ponazoril na svoj način. Po pogovoru je sledilo 
risanje poti virusa, ki je obkrožil svet in  nikoli več ne bo našel 
poti nazaj.  Ploskovno trganje barvnih listov, ki so po njihovem 
glave virusov, je preraslo v pogovore o doživetjih v karanteni, 
narisane oči pa naj jih vodijo stran od nas. Odslej skrbno umite 
roke otroci obračajo proti svojim izdelkom in tako virusu Co-
vid-19 sporočajo, da so močnejši od njega.

Milena Černela

Vrnitev v šolske klopi po epidemiji
Epidemija novega korona virusa COVID-19 je zaznamo-
vala tudi šolsko leto in delo šolarjev ter učiteljev. 

Po razglasitvi epidemije smo začeli s poučevanjem na da-
ljavo, kar je bil za vse nas en velik izziv. Vsi smo se podali 
v neznane vode in poskušali čim bolje opraviti svoje delo. 

Po dveh mesecih neobičajnega dela smo se končno vrnili v 
šole, najprej učenci prvega triletja, nato učenci 9. razreda in 
na koncu še vsi ostali. Spet smo se soočili z izzivom, ki smo 
ga morali premagati – po dolgem času ločenega bivanja in 
dela smo bili lahko skupaj, pa vendarle narazen, z omejitva-
mi, ki so učencem neživljenjske in jih težko 
upoštevamo. Najbolj nenavadna sta bila dva 
ukrepa, ki se ju poskušamo še naprej držati, 
če se le da: varnostna razdalja med nami in 
nošenje mask izven učilnic. 

Že pred začetkom vračanja učencev v šolo 
smo pripravili načrt, kako in kje se bodo 
učenci zadrževali, kje in kdaj se bodo pre-
hranjevali in kako bomo uresničevali cilje 
rednega pouka in razširjenega programa 
do konca šolskega leta. Poleg tega smo šolo 
tudi s pomočjo občine in občinskega štaba 
civilne zaščite opremili z zaščitnimi sredstvi, 
ki pripomorejo k varovanju zdravja vseh nas 
– razkužila za roke, dezinfekcijska sredstva za 
površine in pralne zaščitne maske. Učenci 
so že pred tem tudi domov dobili zaščitne 
maske, ki nam jih je donirala in sama sešila 

gospa Anita Hari, za kar se ji iskreno zahvaljujemo. Seveda 
ni enostavno in od vseh nas ukrepi zahtevajo veliko mero 
samodiscipline, vendar pa smo veseli, da lahko šolsko leto 
zaključimo po utečenih tirnicah. 

To šolsko leto bo zagotovo vsem nam ostalo v spominu, ven-
dar pa si želimo, da bi v naslednje se šolsko leto vstopili vsi 
zdravi in bi svoje delo lahko opravili tako, kot smo navajeni. 
Šola brez učencev in učiteljev je samo zgradba, le ljudje ji dajo 
življenje. Šola na daljavo je dobra izkušnja, vendar ne prinaša 
vsega tistega, kar prinese skupno življenje in ustvarjanje.

Suzana Deutsch
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Devetošolci so se poslovili
»Sreča ni v glavi in ne v daljavi, 
ne pod palcem skrit zaklad. 
Sreča je, ko se delo dobro opravi
In ko imaš nekoga rad.«

S temi Pavčkovimi besedami so nas učenci 9. razreda OŠ 
Fokovci povabili na svojo valeto, ki so jo imeli v petek, 12. 
junija. Kljub priporočilom, da se naj posebni dogodki na 
šoli ne bi izvajali, pa so se učenci z razredničarko odločili, 
da se bodo od osnovne šole poslovili tako, kot se spodobi. 
Povabili so svoje starše, brate in sestre ter zaposlene, prip-
ravili kratek kulturni program, v katerem so se spomnili 
pretečenih devetih let na naši šoli in pokukali v priho-
dnost. Ob koncu programa smo jim podelili še priznanja 
in pohvale ter jim zaželeli veliko sreče v prihodnje. 

Suzana Deutsch

Devetošolci gredo novim izzivom naproti.

Učenci, učitelji in starši si bodo šolsko leto 2019/2020 zagotovo zapomnili 
po izzivih, ki so jih s skupnimi močmi uspešno opravili.

Posebno leto tudi za učence in učitelje OŠ Bogojina
Letošnje šolsko leto 2019/2020 je bilo za vse nenava-
dno. V sredini meseca marca nas je presenetil vsem 
neznan virus Covid-19. Razglašena je bila pandemija. 
Sledilo je zaprtje šol po Sloveniji.

Tako smo tudi na OŠ Bogojina začeli s poukom na daljavo. 
Soočali smo se z mnogimi izzivi, vprašanji, občutki strahu 
… Veliko je bilo usklajevanja med učitelji in starši, veliko 
načrtovanja med samimi učitelji preko telefonskih pogo-
vorov in video konferenc. Pri delu na daljavo so nam bili v 
veliko pomoč starši, saj učenci v nižjih razredih takšne ob-
like dela sami ne bi zmogli. Vsem staršem, starim staršem 
in vsem, ki so bili v pomoč učencem, smo zelo hvaležni,  
kajti le ob njihovi podpori in pomoči smo uspešno izvedli 
drugačen pouk, ki je sprva bil vsem velik izziv. 

Ko je delo na daljavo že dodobra steklo, smo se kljub 
vsem negotovostim in mnogim vprašanjem 18. 5. 2020 
ponovno vrnili v šolske klopi. Vrnili so se učenci I. triade. 
Učenci in učitelji smo se veselili ponovnega srečanja, sti-
kov, otroških iger, druženja,  izmenjave izkušenj itd. Kljub 
veselju in pričakovanju pa je bil zaradi upoštevanja ukre-
pov prisoten neprijeten občutek. Posebej težko je bilo 
zagotavljati razdalje med učenci med njihovo igro, a smo 
se tudi tega navadili. 
Posamezni razred učencev prvega triletja je bil razdeljen 
na dve skupini. Tako je iz treh razredov nastalo šest manj-
ših skupin. Prednost manjših skupin je bilo bolj individu-
alno naravnano delo, kar je omogočalo boljšo izvedbo 
pouka. Tudi iz sprva težke situacije smo poskušali poteg-
niti najboljše. Učenci so se navadili manjših skupin, a so 
vseeno pogrešali svoje sošolce. 

Že po dveh tednih so se z omilitvijo ukrepov skupine 
spet združile v razrede. Pouk znova poteka po starih tirni-
cah, vendar skušamo kljub temu upoštevati razdaljo med 
učenci, velik poudarek pa še zmeraj posvečamo higie-
ni, ki je v tem obdobju še kako pomembna. Veliko časa 
preživimo na svežem zraku. Učitelji pri svojem delu še 
zmeraj uporabljamo maske, kar včasih ni lahko, posebej 
za učence nižjih razredov, saj ti večkrat potrebujejo poleg 
razlage tudi obrazno mimiko. Kljub nenavadnemu letu 
bomo tudi to šolsko leto uspešno zaključili s pozitivnimi 
mislimi in bogatejši za nove izkušnje. 

Učiteljice I. triade OŠ Bogojina
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Tudi nad hokejem je visela korona utež

Tekma članic Moravskih Toplic in Triglava.

Trening članov.

Letošnje prvo poletje je v svetu športa zaznamovalo mrtvi-
lo, kakršnega doslej nismo bili vajeni.

Globalna grožnja z morebitno okužbo patogenega korona virusa 
je povzročila popolno športno neaktivnost, ki je zajela tako indivi-
dualne kot tudi kolektivnešporte. In temu se seveda nismo mogli 
izogniti niti hokejisti na travi. Tako smo skozi celotno trimesečno 
obdobje, ko ni bilo tekmovanj, dobivali navodila Tekmovalne ko-
misije pri Zvezi za hokej na travi Slovenije in iz Olimpijske pisarne 
za Pomurje. Klub pa je za ohranjanje telesne pripravljenosti poši-
ljal napotke članom in članicam. Najhuje ob tem je bilo pri mlajših 
selekcijah, ki so imele prijavljena turnirja v češkem Hradec Kralove 
in v srbski Subotici, obe druženji pa sta seveda bila odpovedani. 
Tako kot tudi  tradicionalna avgustovska hokejska noč v Lipovcih.
A v Hokejskem klubu Moravske Toplice nismo mirovali. V obdob-
ju, ko je bilo dovoljeno druženje, smo obilo delavnih ur opravili 
v t .i. »'starem lovskem domu« med Moravskimi Toplicami in Te-
šanovci, kjer smo si začeli urejati nove klubske prostore ob želji, 
da se bo v najkrajšem možnem času tukaj zgradilo tudi hokejsko 
igrišče. Za začetek manjših dimenzij, v prihodnje pa ... Dela so v 
notranjosti že precej pri koncu, saj se vgrajuje kuhinja, zavedamo 
pa se, da bo potrebno še urediti okolico. Z deli se hiti tudi zato, 
ker bi želeli letošnji 14. hokejski kamp izvesti tudi ob omenjenem 
objektu. Prav hokejski kamp pa je naša naslednja obveza. Tradi-
cionalna izvedena v drugem tednu julija in predzadnjem tednu 
avgusta se bo organizacijsko nekoliko spremenila, saj hokejske-
mu delu ne bo obvezno sledilo kopanje, kot v preteklosti, ampak  
bo v popoldanskem času družabni del z različnimi delavnicami. 
Delavni hokejski dan se bo začel ob 8.00 uri, končal pa se bo ob 
16.00 uri. Zagotovo pa bodo udeleženci kampa vsaj eno noč 
prespali v klubskih prostorih.
Ob sprostitvi ukrepov pa smo hokejisti v zadnjih dveh tednih 

tudi nadaljevali pomladanski del prvenstva, ki se bo letos zavle-
kel krepko v julij. Ob organizaciji, kakršne nismo vajeni (merjenje 
temperature, razkuževanje, ne dotikanje žogic ...) in ob krajšem 
pripravljalnem obdobju smo bili prvi kolektivni šport v Sloveniji, 
ki je začel z nadaljevanjem prvenstva. Na srečo klub zaradi po-
mladitve, predvsem selekcije članic, ni prijavil nastopa na tekmah 
evropskega pokala, ki so bile prav tako odpovedane. 
In ob takem toku dogodkov smo kljub vsemu lahko zadovoljni, 
da smo pandemijo končali brez bolezni. Tako v klubu kot pri vseh 
nam najbližjih. In to šteje največ.
.

Jože Črnko

PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI TIC 

MORAVSKE TOPLICE 
V POKORONSKI DOBI 
V novi, pokoronski dobi je čas za nove začetke, čas, 
da v prihodnost skupaj stopimo polni optimizma in 
delovne vneme v pričakovanju naših novih gostov. 

Lokalni ponudniki so tisti, ki soustvarjajo privlačno po-
dobo destinacije Moravske Toplice. Zaradi tega je TIC 
Moravske Toplice ponudil možnost promocije posame-
znega lokalnega ponudnika s t. i. spletno vizitko oziro-
ma s promocijskimi videi, ki destinacijo Moravske Toplice 
predstavljajo z vidika lokalne ponudbe s konceptom, ko 
gosta nagovarja lokalni ponudnik sam. Videji so v izdelavi 
in jih boste zasledili na družbenih omrežjih FB in IG strani 
@moravsketoplice.

Vseslovenska kampanja Moja 
Slovenija
Slovenska turistična organizacija je v sredini maja lansirala 
vseslovensko motivacijsko kampanjo ZDAJ JE ČAS. Moja 
Slovenija, v sklopu katere prebivalce naše dežele vabi h 
krajšemu ali daljšemu oddihu v Sloveniji, odkrivanju doživetij 
in delitev le-teh s ključnikom #mojaslovenija.

Z vrsto komunikacijskih orodij se je akciji pridružil tudi TIC Mora-
vske Toplice,  ki k oddihu doma nagovarja prebivalce Slovenije 
na družbenih omrežjih na FB ter IG strani @moravsketoplice.

V okviru kampanje je nastal tudi krajši video z igralcem Go-
razdom Žilavcem, ki na hudomušen način vabi v Moravske 
Toplice oziroma raziskovanje okoliških vasic s kolesarskimi 
prigodami. 
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PRIHAJA POLETJE V MORAVSKIH TOPLICAH 
JAVNO POVABILO ZA PONUDBO HRANE IN PIJAČE

TIC Moravske Toplice daje možnost vsem ponudnikom hrane in pijače iz občine Moravske Toplice, gostincem in 
društvom, ki ste za ponudbo hrane in pijače ustrezno registrirani, da se s storitvijo ponudbe hrane in pijače vključite 
v sklop prireditev Poletje v Moravskih Toplicah. 
Dodatne informacije: TIC Moravske Toplice, 02 538 15 20, info@moravske-toplice.com.

POVABILO NA POLETNO DOGAJANJE V MORAVSKIH TOPLICAH
Poletno dogajanje na odprtem v središču Moravskih Toplic na plano vabi staro in mlado. V juliju in avgustu se bo 
zvrstil program za različne generacije in vse glasbene okuse.

Poletna turistična tržnica 
Na več stojnicah se predstavljajo lokalni ponudniki iz občine Moravske Toplice oziroma regije. Poletna tržnica se odvija 
od četrtka do nedelje v juliju in avgustu na promenadi pri Termah 3000.

Etno program ob četrtkih
Etno program bo na sporedu ob četrtkih v juliju in avgustu od sredine julija do sredine avgusta. Nastopili bodo folklo-
risti, tamburaši, ljudski godci in pevci ter številni drugi izvajalci etno programa iz domače regije.

TIC-ova stran

Promocija kolesarjenja v 
okviru Slovenia Outdoor giz

TIC Moravske Toplice se je vključil v Združenje Out-
door Slovenia giz z namenom širše promocije kole-
sarjenja na destinaciji Moravske Toplice. Marketinške 
aktivnosti bo Slovenia Outddor giz izvajal v najrazlič-
nejših tiskanih in digitalnih medijih. 

Utrinek s snemanja videa z Gorazdom Žilavcem, ki vabi na kole-
sarske prigode.

ZBIRNIK DODATNIH MEDIJSKIH 
AKTIVNOSTI IN OBJAV

Radijska ekipa Radia SI se v okviru oddaje Na lepše vsako leto javlja 
z vseh koncev Slovenije in se je v sredini junija odpravila po stranskih 
poteh tudi v naši okolici. Možnosti za poletni oddih in poletne turi-
stične programe so predstavili poleg TIC Moravske Toplice še Expano, 
Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota, Doživljajski park 
Vulkanija in Zavod Kultprotur. 

Inovativni projekt #Odkrivamo Slovenijo s Tadejem Bricljem prek 
video predstavitev na Kompasovi Facebook strani oziroma vlogu ter 
preko drugih kanalov dosega zelo veliko število ogledov. V sredini ju-
nija je potekalo snemanje destinacije Prekmurje, sodelovali so ZTKŠ 
Beltinci, TIC Dobrovnik Bukovniško jezero, Center DUO Veržej in TIC 
Moravske Toplice. Iz domače občine so sodelovali lokalni ponudniki 
(medičarka Jožica Celec, vinar Jani Erniša in Posestvo Passero). 
Vlog najdete na FB ter IG strani @moravsketoplice.

Predstavitev turistične ponudbe se je odvijala tudi v tiskanih medijih. 
Članek Po kolesarski Sladki poti najdete v oglasni prilogi Nedela in 
Nedeljskih novic Počitniška malha in v turistični prilogi slovenskih 
pokrajinskih časopisov Slovenske počitnice. 
V juniju v okviru promocijske TV predstavitve (Do)živimo v Po-
murju še dodatno poteka snemanje kolesarske Sladke poti oziroma 
ponudnikov ob poti. 
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Tematski glasbeni sobotni večeri
Glasbeno obarvani tematski poletni sobotni večeri pote-
kajo ob sobotah od srede julija do srede avgusta. Vabljeni 
na romski večer, rock večer, narodno zabavni večer in 
večer umirjenih ter jazz ritmov. Posebnost poletja bodo 
trije prekmurski festivali: festival ajde, festival bezga in 
festival buč. 

Ne spreglejte poletnih spremljevalnih aktivnosti: otro-
ška animacija, delavnice, jutranja in večerna joga in še 
marsikaj. 

Mreža Soboški biciklin, FOTO: Kaja Cigut. 

NE SPREGLEJTE
Bike center Moravske Toplice

Bronasti trajnostni znak destinaciji Moravske Toplice narekuje še 
večjo skrb za razvoj trajnostne mobilnosti in posledično promo-
cijo top destinacije za kolesarjenje, zato je TIC Moravske Toplice 
vzpostavil Bike center z možnostjo najema različnih koles. 

Bike center se odpira v juliju.

NOVICE
Med top slovenskimi gostilnami po izboru Gault & Millau tudi dve iz 
domače občine 

V mednarodni gastronomski vodnik Gault&Millau Slovenia 2020 sta se z območja naše občine uvrstila Turistična kmetija 
Puhan (Bogojina) in Gostilna K Rotundi (Selo). Iskrene čestitke obema. 

V projekt Gourmet Over Mura med 19 ponudniki butičnih nastanitev 
uvrščena tudi dva iz domače občine
Počitniški apartma Pri momi v Kančevcih in Glamping na Brejgi v Filovcih.

Prijetno in doživeto bo. Več o programu v koledarju pri-
reditev na hrbtni strani Lipnice oziroma na spletni strani: 
www.moravske-toplice.com.

Vabimo vas, da spremljate aktualne objave preko FB ter 
IG strani @moravsketoplice.
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PO POTEH ODLIČNOSTI

Branko Kardoš: »Vsi, ki mislijo iti na svojo pot, naj samo sledijo svojim 
ciljem in svoji viziji.«
Branko Kardoš je direktor podjetja K.A.Š., 
posredništvo, trgovina, servis, d. o. o., ki ima svoj 
sedež v Andrejcih. Podjetje, v katerem sta trenutno 
dva zaposlena, je bilo ustanovljeno leta 2013 in danes 
nudi številne storitve.

Od kod ideja za ustanovitev podjetja?
Ideja za odprtje je bilo veliko povpraševanja po rezervnih 
delih za kmetijske, vrtnarske in gozdarske stroje.

Kaj vse ponujate vašim strankam?
Naše podjetje se ukvarja s posredništvom, trgovino in ser-
visom. Strankam nudimo rezervne dele za kmetijsko, vrtno 
in gozdarsko mehanizacijo ter opravljamo tudi servise na 
strojih. V ponudbi imamo tudi rezervne dele za avtomobi-
le in motorna kolesa. Popravila opravljamo tudi na terenu. 
Izdelujemo tudi hidravlične cevi na terenu in zagotavljamo 
rezervne dele za hidravliko. Smo uradni serviser za zavaro-
valnico Triglav. Tako lahko stranka pri nas prijavi tudi škodni 
primer.
Smo tudi uradni zastopnik prodaje vrhunskih olj firme LIQUI 
MOLY nemškega proizvajalca. Opravljamo tudi polnjenje in 
servisiranje klimatskih naprav na vozilih ter prevoze z avto 
vleko asistenca 24 ur.

Vaša ponudba in storitve zaobjemajo res širok spekter. 
Pa nameravate v bližnji prihodnost ponudbo in storitve 
mogoče še razširiti? Ponuditi vašim strankam še kaj do-
datnega, drugačnega?
Razširitev mislimo izvesti na rezervnih delih za motorna kole-
sa in popravila motornih koles. Kot edini v tem koncu Slove-
nije smo že tudi pridobili testno mizo za testiranje, merjenje 
moči in nadgradnjo motornih koles.

Kako ste se kot podjetnik soočali s karanteno zaradi 
COVIDA-19? 
Karantene zaradi COVIDA-19 skoraj nismo občutili, ker smo 
skoraj nemoteno poslovali, saj glede kmetijstva ni bilo izrec-
ne prepovedi poslovanja.

Kaj je tisto pozitivno pri vašem delu in pri čem bi si želeli 
izboljšav?
Najbolj pozitivno pri nas je to, da smo našim strankam na raz-
polago skoraj ob vsakem času, saj naš delovni čas ni omejen.

Kaj svetujete vsem, ki se podajajo ali premišljujejo o 
samostojni podjetniški poti?
Vsi, ki mislijo iti na svojo pot, naj samo sledijo svojim ciljem 
in svoji viziji.

Janja Adanič Vratarič

V podjetju sta trenutno dva zaposlena.

… izvajajo 24-urno asistenco, …

… nudijo tudi rezervne dele za kmetijsko, vrtno in gozdarsko mehanizacijo.

V podjetju K.A.Š., d. o. o., se ukvarjajo s številnimi dejavnostmi, med drugim 
tudi izvajajo testiranje, merjenje moči in nadgradnje motornih koles, …
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PRAVILNO GESLO NAGRADNE KRIŽANKE 169. ŠTEVILKE GLASILA LIPNICA: TELEČJA JETRCA. 
Med prispelimi pravilnimi rešitvami smo izžrebali naslednje nagrajence, ki prejmejo nagrade gostilne Zeleni Gaj.
Nagrajenci: Marjeta Flisar, Središče 40, 9207 Prosenjakovci; Janez Perša, Vučja Gomila 34, 9208 Fokovci; Janez Palatin, Na 
Bregu 38, 9226 Moravske Toplice.
Vsem nagrajencem iskreno čestitamo! Prevzem nagrade je možen z osebno izkaznico v Gostilni Zeleni Gaj, Fokovci 88. Pred 
prevzemom nagrade pokličite na 0599 40544.

K.A.Š., posredništvo, trgovina, servis, d. o. o.
K.A.Š., posredništvo, trgovina, servis, d. o. o., trem nagrajencem podarja naslednje nagrade:

1. olja Liqui Moly v vrednosti 75,00 eur;
2. storitev v vrednosti  50,00 eur;
3. rezervne dele v vrednosti 25,00 eur.

Vljudno naprošamo, da nam na dopisnici pošljete GESLO križanke, vaše IME in PRIIMEK 
ter NASLOV do 10. avgusta 2020 na naslov: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 
9226 Moravske Toplice, s pripisom Nagradna križanka 170. Prijetno reševanje vam želimo!

NAGRADNA KRIŽANKA



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

PRIREDITEV DATUM IN KRAJ OPIS PRIREDITVE INFORMACIJE 
JULIJ 2020

Poletna turistična tržnica 2. 7.–30. 8. 2020, 18.00–22.00 med četrtki in 
nedeljami M. Toplice Lokalni ponudniki se predstavijo na stojnici. TIC Moravske Toplice 

www.moravske-toplice.com 

Poletje v Moravskih Toplicah V juliju in avgustu, četrtki in sobote, ob 19.30, M. 
Toplice, zelenica pri Mercatorju Etno program ob četrtkih, glasbeno in festivalsko dogajanje ob sobotah. TIC Moravske Toplice 02 538 15 20 

www.moravske-toplice.com 

Dan odprtih vrat na razstavi ”Preživeti 
z netopirji”

4.7. 2020, 10.00–17.00 Stara šola v Kančevcih, 
Dom duhovnosti, Kančevci 38 Brezplačen vodeni ogled prve stalne razstave o netopirjih. Predhodne prijave. 

Javni zavod Krajinski park Goričko  
Gregor Domanjko 
gregor.domanjko@goricko.info 
02 55 18 868

Proščenje pri rotundi 5. 7. 2020, 10.00, Selo, maša zunaj ob rotundi Vsakoletno proščenje, tokrat bo sveta maša zunaj. Župnija Kančevci 
p. Jurij ŠTRAVS - 031 545 108

Hokejski kamp (1. izvedba) 6. 7. 2020–10. 7. 2020, igrišče pri Termah 3000, 
stari lovski dom (družabni del), Moravske Toplice Vsakoletni hokejski kamp v Moravskih Toplicah. www.hkmtoplice.si, 

Črnko Jože - 041-610-745

Etno četrtek - folkora 9. 7. 2020, 19.30, zelenica pri Mercatorju Nastop folklorne skupine iz regije. TIC Moravske Toplice
02 538 15 20 

Proščenje v Kančevcih 12. 7. 2020, 10.00 
Kančevci – zunaj pri cerkvi sv. Benedikta  Vsakoletno proščenje pri Bedeniku. Župnija Kančevci p. Jurij ŠTRAVS 031 

454 108

Poletni nogometni tabor 2020 13.7. –17.7.2020, ŠRC Martjanci Brezplačen nogometni tabor za otroke v starosti od 5 do 13 let. NŠ Čarda Martjanci ,041 478 683 www.
nk-carda.com

Etno četrtek na harmonikah 16. 7. 2020, 19. 30, 
Moravske Toplice, zelenica pri Mercatorju Etno program na harmonikah. TIC Moravske Toplice -02 538 15 20

Poletni sobotni večer – romski večer 18. 7. 2020, 19.30, zelenica pri Mercatorju Večer romskih ritmov, ki si ga boste zapolnili. TIC Moravske Toplice - 02 538 15 20

Tekmovanje v streljanju na glinaste 
golobe 19. 7. 2020, 9.00 Lovski dom Prosenjakovci Vsakoletno tekmovanje na leteče tarče. Ludvik Rituper 041 671 038

Etno četrtek – cimbale & čelo 23. 7. 2020, 19.30, zelenica pri Mercatorju Etno program na cimbalah in čelu. TIC Moravske Toplice - 02 538 15 20

Poletni sobotni večer – jazz večer 25. 7. 2020, 19.30, zelenica pri Mercatorju Večer zimzelene in umirjene ter jazz glasbe. TIC Moravske Toplice - 02 538 15 20

Etno četrtek – folklora 30. 7. 2020, 19.30, zelenica pri Mercatorju Nastop folklorne skupine iz regije. TIC Moravske Toplice - 02 538 15 20 

AVGUST 2020
Dan odprtih vrat na razstavi ”Preživeti 
z netopirji”

1. 8. 2020, 10.00–17.00 stara šola v Kančevcih 
Dom duhovnosti Kančevci 38

Brezplačen vodeni ogled prve stalne razstave o netopirjih. Predhodne 
prijave.

Javni zavod Krajinski park Goričko Gregor Domanj-
ko gregor.domanjko@goricko.info 02 55 18 868 

Festival bezga 1. 8. 2020, od 17. naprej,
 M. Toplice, zelenica pri Mercatorju

Etno-kulinarična predstavitev kulinaričnih dobrot iz bezga, turistična 
tržnica, animacija.   Aktivnost se izvaja v okviru projekta Garden v okviru 
Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska 2014-2020.

TIC Moravske Toplice
02 538 15 20

Pokal Občine Moravske Toplice v velikem 
nogometu 1.8. 2020, ŠRC Bogojina Velik dogodek za vse nogometne navdušence. OŠZ Moravske Toplice, Branko Recek, 031 389 905 

NK Bogojina, Tomaž Gregorec, 031 314989
Svečanost ob 20. obletnici društva in 
postavljanje klopotca 1. 8. 2020, ŠRC Filovci Slavnostno obeleženje obletnice. VSD Filovci Alojz Berden

041 733 946

Etno četrtek 6. 8. 2020, 19.30, zelenica pri Mercatorju Etno glasbeni program, ki vam bo polepšal večer. TIC Moravske Toplice - 02 538 15 20

Poletni sobotni večer – romski večer 8. 8. 2020, 19.30,  zelenica pri Mercatorju Nastop romske glasbene zasedbe, ki vas bo navdušil. TIC Moravske Toplice - 02 538 15 20

Etno četrtek – folklorna skupina 13. 8. 2020, 19.30, zelenica pri Mercatorju Nastop domače folklorne skupine. TIC Moravske Toplice - 02 538 15 20

Postavitev klopotca v »Tešanovskem 
trikotniku«

15. 8. 2020, 17.00
Tešanovci, na začetku  vasi – pri Čigi  

Kulturni program in turistična kulinarična ponudba: domače pecivo, 
pajani krüj, lalofka, pečeni krumpči.

KTD Tešanovci Male Rijtar
Franc Vitez - 041 423 321

Postavitev klopotca 16. 8. 2020, Prosenjakovci Vsakoletna postavitev klopotca med vinogradi. KDT Ady Endre Prosenjakovci 
Ladislav Vöröš - 051 358 675

Postavljanje klopotca in pohod po 
Martjanski poti 

20. 8. 2020,  16.00 – pohod  18.00 – klopotec  
Martjanci (pri utici TD Martin Tradicionalna etnološka prireditev. TD Martin Martjanci 

Irena Nemeš - 041 747 484

Pravljični festival buč 15. 8. 2020, 
Moravske Toplice, zelenica pri Mercatorju 

Festival temelji na tematiki pravljičnega parka s spremljajočim progra-
mom za otroke. V okviru festivala bodo predstavljene kulinarične dob-
rote iz buč (kuhanje v kotlih). Predstavitev predelovalcev buč.   Aktivnost 
se izvaja v okviru projekta TELE-KA-LAND v okviru Programa sodelovanja 
Interreg V-A Slovenija-Madžarska 2014-2020.

TIC Moravske Toplice 
02 538 15 20

Pravljični festival buč 16. 8. 2020, 
Moravske Toplice, zelenica pri Mercatorju Otroška animacija na temo pravljice Goldina pride domov. TIC Moravske Toplice 

02 538 15 20

Hokejski kamp (2. izvedba) 17. 8. 2020–21. 8. 2020 
igrišče pri Termah 3000,   M.  Toplice

Vsakoletni hokejski kamp v Moravskih Toplicah. Družabni del se odvija 
v starem lovskem domu. 

www.hkmtoplice.si
Črnko Jože - 041 610 745

Etno četrtek – folklora 20. 8. 2020, 19.30, zelenica pri Mercatorju Nastop domače folklorne skupine. TIC Moravske Toplice - 02 538 15 20

Tekmovanje v kuhanju bograča 22. 8. 2020, 12.00,  Vaški dom Pordašinci Vsakoletno tekmovanje v pripravi bograča. KTD Zvon Pordašinci 
Jožica Sapač - 041 225 382

Festival ajde 22. 8. 2020, 19.30, 
zelenica pri Mercatorju 

Etno-kulinarična prireditev z dobrotami iz ajde, obiskali boste lahko turi-
stično tržnico, se udeležili delavnice na temo uporabe ajde. Aktivnost se 
izvaja v okviru projekta GardEN v okviru Programa sodelovanja Interreg 
V-A Slovenija-Madžarska 2014-2020.

TIC Moravske Toplice 
02 538 15 20

Košnja trave na star način z malico in 
Vaški dan 28. 8. 2020, 17.00–19.00, Bogojina   Tokrat so organizatorji združili prikaz košnje trave in vaški dan. TD Bogojina Anton Casar 

051 318 093

Postavitev klopotca 29. 8. 2020, 17.00, TK Puhan Bogojina Vsakoletna postavitev klopotca v bogojinskem vinogradu. TD Bogojina Jože Puhan 
031 703 605

Zelenjadarski dan 29. 8. 2020, Ivanci, zunanje površine pri preno-
vljeni šoli v Ivancih 

Skrajšana verzija zelenjadarskega dne (strokovno predavanje, degu-
stacija jedi iz zelenjave).

Društvo Selenca Ivanci  
Maja Vogrin - 031 322 502

14. Ivanocyjev pohod 29. 8. 2020, start ob 9. uri, pred vaško-gasilskim 
domom Ivanovci  Tradicionalen pohod s spoznavanjem kulturnih znamenitosti. TKŠD Ivanovci 

ales.siftar@gmail.com -031 612 900
Pokal Občine M.Toplice v malem nogo-
metu 30. 8. 2020, ŠRC Ivanci Dogodek za vse ljubitelje malega nogometa. OŠZ in Komisija za mali nogomet Branko Recek, 

031 389 905 Dejan Cmor

Odprtje Galerije vin Panon 30. 8. 2020, od 12. ure dalje,  Gaj, Filovci (PANON 
galerija vin) Odprtje Panon galerije vin, bograča in družabni popoldan. 

PANON revitae 
Jože Gutman - 041 343 675 
panonrevitae@gmail.com 


