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ŽUPANOVA BESEDA

Še vedno pod vtisom pandemije 
Spoštovane bralke in bralci 
Lipnice. Mesec avgust se pre-
veša v drugo polovico in bli-
ža se čas jeseni. V letošnjem 
prestopnem letu 2020 smo 
priča zelo muhastemu vre-
menu. Spomladi smo imeli 
kar dve pozebi. Potem je 
prišlo obdobje neviht s točo. 
Ta je prizadela tudi nekatere 
kraje v naši občini. Pas toče je 
obsegal naselja Krnci, Sebe-
borci, Andrejci, Zgornji Mo-
ravci, Suhi Vrh, Vučja Gomila, 

Tešanovci. Ponekod je bila škoda stoodstotna. V avgustovskih 
dneh smo imeli poplave v naseljih Prosenjakovci, Čikečka vas 
in v Motvarjevcih. 16. avgusta so izjemno močne padavine in 
poplave v delu naselja zajele Tešanovce, le dan zatem so se 
ponovno razbesnela  lokalna neurja s točo in spet poplave v 
posameznih krajih. Moja zahvala gre  gasilcem, ki so izčrpavali 
vodo iz zalitih kleti in nastavljali vreče s peskom. Tako ekstre-
mno močne padavine so redke. Poplavam botruje več dejavni-
kov, ki se v takih primerih seštevajo. Najprej je obstajala velika 
premočenost tal, ko zemlja ne more več vpijati dodatne vode. 
Potem tudi sezona po spravilu žetve na njivskih površinah, ko 
so marsikje ostanki slame ali pa že zrahljane površine. Ob velikih 
količinah dežja, ko v eni uri pade več kot trideset ali petdeset 
litrov na kvadratni meter površine, pride do poplavljanja v posa-
meznih predelih tudi v naseljih. Tudi to je posledica urbanizacije 
naših naselij. Vsako dvorišče ali cesta, pločnik, ulica, ki jih tlakuje-
mo, zabetoniramo ali asfaltiramo, predstavljajo površine, ki so za 
padavine nepropustne. Ta količina padavin v zelo kratkem času 
napolni jarke in vodotoke, ki takih količin ne zmorejo odvajati. 
Zato moramo takim posegom namenjati pri načrtovanju ali 
izvedbi komunalnih investicij čedalje večjo pozornost tudi v 
smislu poplavne varnosti. V tem smislu moram omeniti tudi 
zelo burno razpravo, povezano z obveznostjo občin za izdelavo 
hidrološko hidravličnih študij, povezanih s poplavno varnostjo 
ob postopkih izdelave občinskih prostorskih načrtov (OPN) na 
zadnji seji Sveta pomurske regije. Izdelava teh kart je za občine 
izjemno draga in zahtevna. Bo pa žal potrebna. Prav tako bo 
morala strokovna javnost spremeniti tudi odločitve o zemljiški 
politiki v kmetijstvu. Vse preveč je obdelave zemlje, kjer so bile 
včasih travniške površine. To so bila območja okrog vodotokov 
in nižin, kamor se je voda lahko tudi ob silovitih padavinah 
razlivala. Erozija rodovitne prsti v jarke in potoke je bila zaradi 
tega manjša. Hkrati so take travniške površine pomenile tudi 
zalogo vode za obdobja brez padavin. Vodnatost potokov in 

bistrost vode je bila tudi zaradi tega večja. Spomnimo se ledin-
skih imen območij v naših naseljih, ki jih opisujem. Ta imena 
poznamo kot Močvar ali Močvara, Brod, Žabnjek, Laze, Curek, 
Čreta, Jezera … Ta razmislek  o poplavah naj bo naše vodilo pri 
ravnanjih v prihodnje. Ta trenutek saniramo ceste, poljske poti, 
jarke, potoke, ki so v pristojnosti občine.
Prihajajoči 24. praznik občine bomo obeležili v znamenju ukre-
pov preprečevanja korona virusa (SARS-CoV-2). Svečana seja 
občinskega sveta s podelitvijo nagrad in priznanj ne bo na-
menjena širši javnosti. Prav tako do nadaljnjega ne bo drugih 
množičnih prireditev. Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsake-
mu posamezniku in vsem organizacijam in društvom za dosle-
dno upoštevanje ukrepov  Vlade RS in zdravstvenih institucij. 
Pohvaliti moram delo občinskega štaba za civilno zaščito ob 
naših ukrepih za preprečevanje širjenja okužb. Epidemiološka 
slika občine je do tega trenutka izjemno dobra, saj smo imeli 
sam en primer okužbe. Tudi zaradi tega dejstva so, ob uporabi 
turističnih bonov, našo občino preplavili turisti z vseh koncev 
Slovenije. Zelo veliko je število pohodnikov in kolesarjev, ki na-
birajo telesnih in duhovnih moči ter spoznavajo ljudi, kraje in 
znamenitosti naše pokrajine. To bo vsaj malo ublažilo turistič-
no podobo, ki smo jo doživljali v mesecih marec, april in maj. 
Čas svetovne epidemije  pa je zaznamoval tudi naša osebna 
življenja. Nismo mogli obiskovati naših starejših sorodnikov 
po domovih. Pa tudi obiski v bolnišnicah so bili prepovedani 
ali omejeni. V teh časih smo se še bolj zavedali naše človeške 
ranljivosti in minljivosti na tem svetu. Še bolj nam je ob tem dal 
misliti julijski obisk kometa C/2020 F3 NEOWISE v bližini našega 
osončja, ki se vrne spet šele čez 6800 let. Pred tem so ga lahko 
opazovali Sumerci. Civilizacija, ki je živela takrat v Mezopotamiji 
na območju današnjih Sirije, Irana in Iraka. Bog ve, ali in kakšno 
življenje in civilizacija bo na Zemlji leta 8800.
Ob teh dejstvih si moramo priznati, da ljudje nismo vsemogoč-
ni. Da smo pravzaprav zelo krhka in ranljiva bitja. Da je zdravje in 
življenje naše največje bogastvo in vrednota. Naše bogastvo je 
torej v povezanosti, solidarnosti, v vsakodnevni skrbi za soljudi 
in naravo. Tudi naši uspehi in zmage, tako skupni kot posame-
zni, so odvisni od sodelovanja in naporov, ki na koncu vedno 
prinesejo zadovoljstvo. Tudi take skupine in posameznike bomo 
letos prepoznali ob našem občinskem prazniku.
Vsem nam želim, da smo ponosni in veseli naših uspehov in 
dejanj. Optimizem in pozitivna naravnanost naj bosta naša 
vsakodnevna sopotnika. Tudi ob ovirah in težavah ohranimo 
upanje in vero ter pogum za naprej, saj nas le to dela še bolj 
Ljudi z veliko začetnico.
Vsem občanom in občankam  iskreno čestitam ob 24. prazniku 
Občine Moravske Toplice.
Ostanimo ZDRAVI. 

Alojz Glavač, župan
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24. PRAZNIK OBČINE MORAVSKE TOPLICE
Spoštovane občanke in občani!

Župan Občine Moravske Toplice, občinski svetniki in občinska uprava vam čestitamo 
ob občinskem prazniku! 

Letošnji občinski praznik bomo obeležili s slavnostno sejo ter podelitvijo občinskih priznanj. 
Zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa (SARS-CoV-2) dogodek ne bo namenjen širši javnosti. 

Skupaj varujmo naše zdravje!

11. redno sejo Občinskega sveta Občine Moravske To-
plice, ki je bila 30. junija 2020 s pričetkom ob 15.30 v dvo-
rani gasilskega doma Moravske Toplice, je vodil župan Alojz 
Glavač. Po ugotovljeni navzočnosti je občinski svet soglasno 
sprejel zapisnik 10. seje Občinskega sveta Občine Moravske 
Toplice skupaj s predlaganimi dopolnitvami Štefana Kodila. 
Soglasno je bil sprejet dnevni red, posredovan z vabilom: 
1. Poročilo o izvršitvi sklepov občinskega sveta.
2. Predlog soglasja k sistemizaciji delovnih mest in k obli-

kovanju oddelkov v javnem vzgojno-izobraževalnem 
zavodu Vrtci občine Moravske Toplice za šolsko leto 
2020/2021.

3. Predlog sklepa o določitvi višine grobnine in enkratne 
zakupnine za žarno nišo.

4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
spremembi ureditveno-zazidalnega načrta za območje 
zdraviliškega kompleksa v Moravskih Toplicah.

5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne 
službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na 
območju Občine Moravske Toplice – skrajšani postopek.

6. Predlog sklepa o spremembah načrta razvojnih progra-
mov za leto 2020.

7. Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega 
sveta Občine Moravske Toplice – skrajšani postopek.

8. Pobude in vprašanja.
9. Razno.                                                                               
Občinski svet je bil seznanjen s Poročilom o izvršitvi sklepov 
Občinskega sveta Občine Moravske Toplice, sprejetih na 
10. redni seji. 
Podal je soglasje k sistemizaciji delovnih mest v javnem 
vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtci občine Moravske 
Toplice za šolsko leto 2020/2021 za naslednja delovna mesta:

Naziv delovnega mesta
Število 

delovnih 
mest

VZGOJITELJICA 15,50  

POMOČNICA VZGOJITELJICE 15,50

RAVNATELJICA 1

TAJNIK VIZ VI 1

KNJIGOVODJA 1

HIŠNIK IN ŠOFER (sestavljeno delovno mesto) 1

KUHAR 1

POM. KUHARJA, ŠOFER 
(sestavljeno delovno mesto)

1

POM. KUHARJA, ČISTILKA 
(sestavljeno delovno mesto)

3,50

POM. KUHARJA 3

ČISTILKA 1

ČISTILKA, PERICA (sestavljeno delovno mesto) 1

SVETOVALNI DELAVEC 0,50

ORGANIZATOR PREHRANE 0,20

ORGANIZATOR ZDRAVSTVENO HIGIENSKEGA 
REŽIMA

0,20

SPREMLJEVALEC OPP 1,50

ZAČASNI SPREMLJEVALEC OPP 1

SKUPAJ 48,90
ter soglasje k oblikovanju 14 oddelkov v javnem zavodu 
Vrtci občine Moravske Toplice v šolskem letu 2020/2021 
(od tega je 1 polovični oddelek in 1 oddelek brez poveča-
nega normativa).

Na 11. redni seji občinski svetniki sprejeli sklep o določitvi višine grobnine
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Občinski svet je sprejel sklep o določitvi višine grobnine:

Zvrsti grobov Cena v EUR/leto z DDV

enojni grob 21,33

dvojni grob 28,80

povečan  grobni  prostor 36,26

grobnica 39,46

žarni grob 16,00

otroški grob 16,00

Sprejet je bil tudi sklep o določitvi višine enkratne zakup-
nine za žarno nišo. 
Enkratna zakupnina žarne niše v žarnem zidu znaša:
-  na pokopališču v Martjancih in Moravskih Toplicah 600,00 

EUR brez DDV,
-  na pokopališču v Filovcih 300,00 EUR brez DDV.
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah in dopol-
nitvah Odloka o spremembi ureditveno zazidalnega 
načrta za območje zdraviliškega kompleksa v Moravskih 
Toplicah.
Po skrajšanem postopku je bil sprejet Odlok o spremem-
bah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja obvezne 
občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih 
vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Moravske 

Toplice, ki določa, da se manjšim uporabnikom omogoči 
oddajanje mešanih in bioloških komunalnih odpadkov v 
zabojnikih velikosti 80 l. 
Sprejet je bil sklep o spremembah načrta razvojnih pro-
gramov Občine Moravske Toplice za leto 2020, ki spremi-
nja vire oz. vrednost nekaterih projektov (Ureditev Levstikove 
ulice, projekti na območju Podov, Cesta Bukovnica–Bukov-
niško jezero, Cesta Lončarovci, Gradnja pločnika s širitvijo 
ceste Delavska ulica MT, Javna razsvetljava Lipnica–Mlajtinci, 
Parkirišče Fokovci).
Po skrajšanem postopku so bile sprejete spremembe in 
dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Mora-
vske Toplice. Spreminja se le način pošiljanja gradiva. Ker je 
Občina Moravske Toplice z namenom zmanjšanja tiskanega 
gradiva za člane občinskega sveta nabavila računalnike, se 
vabilo za seje občinskega sveta posreduje članom po elek-
tronski pošti, gradivo pa se objavlja na spletni strani občine.
Župan Občine Moravske Toplice je člane občinskega sveta 
pozval, da predlagajo kandidate za občinska priznanja in 
nagrado. Člane občinskega sveta je seznanil z namero ob-
čine, da nepremičnino parcela 2593/1 k.o. Selo brezplačno 
odsvoji KS Selo, parcelo 2593/2 k.o. Selo pa odda v najem 
lastniku sosednjega zemljišča. 

Občinska uprava

2. izredno sejo Občinskega sveta Občine Moravske To-
plice v mandatu 2018–2022, ki je bila v torek, 28. julija 
2020, ob 15.30 v dvorani gasilskega doma, Dolga ul. 63, Mo-
ravske Toplice, je vodil podžupan Sašo Koca, ki je po ugo-
tovljeni začetni prisotnosti in sprejemu zapisnika 11. redne 
seje Občinskega sveta Občine Moravske Toplice, predlagal 
naslednji

DNEVNI RED:
1. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 

načrta za območje zadrževalnika Sebeborci v EUP SB 8.
2. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Moravske To-

plice.

Predlagan dnevni red je bil soglasno sprejet.
Občinski svet Občine Moravske Toplice je sprejel Odlok o 
občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje 
zadrževalnika Sebeborci v EUP SB 8. Sebeborski zadrže-
valnik je namenjen zadrževanju visokih voda Martjanskega 
potoka in njegovih pritokov v konicah visokovodnega vala, 
ki poplavno ogroža območje vzhodno od regionalne ceste 
R1-232/1316 Martjanci–Murska Sobota oz. vzhodni del mes-
ta Murska Sobota in nekatera naselja v občini Moravske To-
plice. Zadrževalnik predstavlja kompleksni ukrep za varstvo 
pred poplavami za širše območje občin Moravske Toplice in 

Murska Sobota ter izravnalni ukrep za nadomeščanje izgub-
ljenih retenzij zaradi gradnje na teh območjih. V prvi fazi je 
zadrževalnik načrtovan kot suhi zadrževalnik visokih voda 
z izgradnjo pregrade. V bodoče pa obstaja interes, da bi se 
vodo v zadrževalniku uporabljalo tudi v druge namene (na-
makanje kmetijskih površin, turizem ...). V ta namen je pred-
videna tesnitev pod pregrado, ki je potrebna pri mokrem 
zadrževalniku. Površina območja OPPN SB 8 meri cca 67 ha.
Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o izvrševanju 
proračuna Občine Moravske Toplice v prvem polletju 
2020.

 Občinska uprava

Na 2. izredni seji Občinski svet OMT sprejel Odlok o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za območje sebeborskega zadrževalnika

Zadrževalnik bo pred poplavami varoval širše območje občin Moravske 
Toplice in Murska Sobota (foto: Eva Bukovec).
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Grega Bedič – prejemnik bronastega znaka odličnosti in zlati maturant

Bedič Grega – a kiválóság bronzjelvényével 
kitüntetett arany érettségiző

Grega Bedič iz Prosenjakovcev je v šolskem letu 
2019/2020 končal srednješolsko izobraževanje na Sred-
nji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota, program 
elektrotehnik. Na poklicni maturi je dosegel 22 točk in 
postal zlati maturant. Grega je ob uspehu na poklicni 
maturi prejel tudi bronasti znak odličnosti.
Elektro Maribor in Srednja poklicna in tehniška šola Murska 
Sobota sta namreč tudi v šolskem letu 2019/2020 podelili 
nagrade za inovativnost na strokovnem področju in odlične 
dosežke v izobraževanju trem najboljšim dijakom SPTŠ, ele-
ktro program, med katere se je uvrstil naš občan. 

Letos so bile za vas maturante zaradi epidemije zagot-
ovo drugačne razmere za priprave na maturo. Kako si 
se ti pripravljal? So ti pomoč nudili tudi profesorji ali 
si se večinoma učil sam?
S pripravo na maturo in učenjem na daljavo nisem imel 
težav. Večinoma sem se učil sam, profesorji pa so bili tudi 
vedno pripravljeni pomagati.

Je bilo dela veliko?
Dela je bilo kar precej, a sem zadnje tedne namenil učenju 
in mi je šlo.

A pártosfalvi Bedič Grega a 2019/2020-as tanévben fejezte be közép-
iskolai képzését a muraszombati Szakközépiskola és Technikum elekt-
rotechnikus programjában. A szakmai érettségin 22 pontot ért el, és 
így arany érettségiző lett. Grega az érettségin elért eredmény mellett 
a kiválóság bronzjelvényét is megkapta.
Az Elektro Maribor vállalat és a muraszombati Szakközépiskola és Technikum 
ugyanis a 2019/2020-as tanévben is átadták az iskola három legjobb elekt-
rotechnikus diákjának a szakterületükön való innovációs készségekért és a 
kiváló tanulmányi eredményekért járó díjakat, a három diák közül az egyik 
községünk polgára.

Idén az érettségizők számára a járvány miatt az előkészületek bizonyára 
másként folytak. Hogyan készültél az érettségi vizsgára? Segítettek a 
tanárok is, vagy főképp egyedül készültél?
Az előkészületekkel az érettségi vizsgára és a távoktatással nem voltak gond-
jaim. Főképp egyedül tanultam, a tanárok pedig mindig segítőkészek voltak.

Letošnje šolsko leto je bilo zate posebej uspešno, saj si 
prejel tudi bronasti znak odličnosti. Kako deluje tvoja 
maketa inteligentne instalacije, ki je bila med drugim 
razlog za nagrado?
Na stopnicah makete so na eni strani senzorji, na drugi pa 
laserji. Vklopijo se, ko je v prostoru tema. Ko laserski žarek 
na stopnici prekinemo, na tej stopnici, na stopnici za njo in 
pred njo posveti luč. 

Kaj ti prejeti znak odličnosti pomeni?
Predvsem mi pomeni potrditev za moje delo.

Kam boš šel študirat in kako si predstavljaš sanjsko 
službo?
Študirat bom šel v Maribor na Fakulteto za elektrotehniko, 
računalništvo in informatiko, program elektrotehnika. Sanj-
ske službe si še ne predstavljam, vsekakor pa bi želel delati 
na področju elektrotehnike.

Kaj sporočaš vsem mladim, ki jih zrelostni izpit še čaka?
Da si morajo zadati svoj cilj in pri njem vztrajati.

Janja Adanič Vratarič

O prejemniku bronastega znaka odličnosti Gregi Bediču so na spletni strani www.elektro-maribor.si zapisali:
Grega je dijak četrtega letnika v programu elektrotehnik na SPTŠ Murska Sobota. Vsa štiri leta izobraževanja ima odličen uspeh. 
Po naravi je miren in skromen dijak, a zelo prevzet z izzivi na področju elektrotehnike. Dokazoval se je z inovativnimi in kvalitet-
nimi izdelki, ki jih je predvideval načrt izobraževanja. Rad je pomagal sošolcem pri reševanju zapletenih nalog. Sodeloval je na 
tekmovanjih iz matematike in logike in dosegal zavidljive rezultate. Za maturitetni izdelek je naredil zanimivo maketo inteligentne 
instalacije, kjer se je izkazal tudi v programerskih sposobnostih.

Inteligentna instalacija, ki jo je ustvaril zlati maturant./ 
Az intelligens berendezés, amit az arany érettségiző 
készített.
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Zlata maturantka Dolores Marič

Zlati maturant Žiga Škalič

Zlata maturantka Dolores Marič iz Bogojine je obiskovala 
Gimnazijo Franca Miklošiča Ljutomer, smer predšolska 
vzgoja. Na letošnji poklicni maturi je dosegla 22 od 23 
možnih točk.

Letos so bile za vas maturante zaradi epidemije zagotovo 
drugačne razmere za priprave na maturo. Kako si se ti 
pripravljala? So ti pomoč nudili tudi profesorji ali si se 
večinoma učila sama?
Kljub poteku pouka preko spletnih učilnic in video klicev 
je veliko dela ostalo samo zame in zato sem se večino učila 
sama. Moram pa izpostaviti, da so bili profesorji res v veli-
ko pomoč in vedno dosegljivi ob pojavu kakšnih vprašanj. 
Mislim, da lahko povem v imenu vseh letošnjih maturantov, 
da situacija ni bila idealna, ampak smo se znašli in se res 
potrudili. 

Je bilo dela veliko?
Dela je vedno veliko, kako si ga razdeliš in kako si organiziraš svoj 
čas, je tisto, kar je pomembno, če želiš delo opraviti uspešno. 

Zlati maturant Žiga Škalič iz Moravskih Toplic je obiskoval 
Srednjo poklicno in tehniško šolo Murska Sobota. Na pok-
licni maturi je dosegel 22 točk.

Letos so bile za vas maturante zaradi epidemije zagoto-
vo drugačne razmere za priprave na maturo. Kako si se 
ti pripravljal? So ti pomoč nudili tudi profesorji ali si se 
večinoma učil sam?

Sok munka volt?
Igen, elég sok munka volt, de az utolsó heteket a tanulásnak 
szenteltem, és jól működött.

Az idei tanév számodra különösen sikeres volt, hiszen 
átvehetted a kiválóság bronzjelvényét is. Hogyan mű-
ködik az általad kifejlesztett intelligens berendezés 
makettje, ami többek között a díjhoz is hozzájárult?
A makett lépcsőjének egyik oldalán érzékelők vannak, a 
másik oldalán pedig lézerek. Sötétben működnek. Amikor 
megszakítjuk a lézersugarat a lépcsőn, ezen a lépcsőfokon, 
az alatta levőn és a felette levőn is egy lámpa gyullad fel.

Bedič Gregáról, a kiválóság bronzjelvényével kitüntetett diákról a www.elektro-maribor.si honlapon ezt írták:
Grega a muraszombati Szakközépiskola és Technikum negyedik évfolyamos elektrotechnikus diákja. A képzés során minden tan-
évet kitűnő eredménnyel zárt. Jelleme szerint nyugodt és szerény diák, de az elektrotechnika területén imádja a kihívásokat. Ezt a 
képzés részeként meghatározott innovatív és minőségi termékekkel bizonyította. Örömmel segített osztálytársainak a bonyolultabb 
feladatok megoldásában. Részt vett különböző matematikai és logika versenyeken, ahol kiváló eredményeket ért el. Az érettségi 
vizsga részét képező termékéhez egy intelligens berendezés makettjét választotta, aminél programozó készségeit is bemutatta.

Mit jelent számodra ez a kiválósági jelvény?
Főképp a munkám elismerését jelenti.

Hol fogsz tovább tanulni és milyennek képzeled az 
álommunkádat?
Mariborban, az Elektrotechnikai, Számítástechnikai és Infor-
matikai Karon fogok tovább tanulni elektrotechnika szakon. 
Az álommunkáról még nem is gondolkodom, de nyilván 
elektrotechnikával szeretnék foglalkozni.

Mit üzensz az érettségi vizsga előtt álló fiataloknak?
Válasszák ki a céljukat és tartsanak ki mellette.

Kam boš šla študirat in 
kako si predstavljaš san-
jsko službo?
Odločila sem se za štu-
dij pedagogike in an-
dragogike v Ljubljani na 
Filozofski fakulteti. Do-
končana srednja šola kot 
tudi odločitev za študij 
pedagogike in andrago-
gike mi ponujata delo z 
ljudmi, kar je tudi moj cilj 
na koncu. 

Kaj sporočaš vsem mladim, ki jih zrelostni izpit še čaka?
Matura je velik zalogaj, zato vsem, ki jih matura še čaka, že-
lim čim več volje in znanja kot tudi izboljšane razmere za 
pripravo na ta zrelostni izpit. 

Dolores se je odločila za študij pedago-
gike in andragogike na Filozofski fakul-
teti Univerze v Ljubljani.

Letošnje razmere so bile zagotovo drugačne, težko pa bi 
rekel, ali se nam je godilo boljše ali slabše od maturantov 
prejšnjih let. Mnogo dijakov (vključno z mano) je poročalo, 
da jim je tik pred maturo popolnoma vseeno zanjo in da se 
nanjo ne pripravljajo. Po drugi strani pa nam je bilo lažje. 
Sam menim, da smo imeli več časa, zadolžitve smo lahko 
ignorirali in na digitalnih testih goljufali.



Lipnica 171  |   7

Na maturitetne izpite se nisem pripravljal. Delal sem le na 
izbranem izdelku za 4. predmet poklicne mature: programi-
ranje spletne strani in pisanje dokumentacije. Pri tem mi je 
pomagal moj mentor, eden izmed profesorjev računalništva. 
Brez njegove pomoči ne bi opravil tega dela mature.

Je bilo dela veliko?
Če bi se pripravljal toliko, kolikor bi se moral, bi imel pred 
sabo veliko dela. Čeprav tega nisem storil, sem imel polne 
roke dela s svojim izdelkom, vendar samo zato, ker sem na 
njem začel delati več mesecev prepozno. Moja napaka.

Kam boš šel študirat in kako si predstavljaš sanjsko služ-
bo?
Študirat grem na FERI, Maribor, in se tega prav nič ne vese-
lim. V srednji šoli sem izgubil zanimanje za izbrano smer izo-

IZ OBČINE/KOMUNALNI KOTIČEK 

Zaradi tajnosti podatkov je oteženo ugotavljanje, kdo so zlati maturanti naše občine, zato vse občane pozivamo, da če 
poznate kakšnega zlatega maturanta, ki ga v aktualni številki Lipnice nismo predstavili, informacijo javite na občino. Hvala. 

uredništvo

brazbe in dela, zato sanj-
skega poklica nimam.

Kaj sporočaš vsem 
mladim, ki jih zrelostni 
izpit še čaka?
Matura ni preizkus vaših 
sposobnosti, temveč 
preizkus tega, koliko 
nesmiselnega dela ste 
pripravljeni vložiti v njo. 
Njen rezultat ne odraža 
vaše inteligence in po-
tenciala.

Janja Adanič Vratarič

Žiga bo študiral na Fakulteti za elektro-
tehniko, računalništvo in informatiko 
Univerze v Mariboru.

Ureditev nove ulice na območju Podov v Moravskih Toplicah že v letu 2020

POKOPALIŠČA  – obvezna prijava pokopa umrlih 

Župan Občine Moravske Toplice Alojz Glavač in predstavnik 
izbranega izvajalca Pomgrad, d. d., Boris Sapač sta danes 
podpisala pogodbo za Ureditev območja Podov ob potoku, 
kjer je predvidena ureditev celotne komunalne infrastrukture 
za potrebe novih zemljišč za individualno stanovanjsko grad-
njo v Moravskih Toplicah. Vrednost investicije znaša 178.822 
EUR, od česar bo 145.684 EUR sofinancirano z nepovratnimi 
sredstvi Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (na 
podlagi 21. člena Zakona o financiranju občin). Dela bodo 
predvidoma končana do konca oktobra 2020. 

Občinska uprava

Na podlagi Odloka o pokopališkem redu v Občini Moravske To-
plice  (Ur. list RS, št. 57/18)  in sklenjenih pogodb s posameznimi 
vasmi upravlja podjetje Čista narava s pokopališči v naslednjih 
vaseh: Berkovci, Bogojina, Čikečka vas, Filovci,  Fokovci, Ivanci, 
Ivanovci, Kančevci I in II, Krnci, Lončarovci, Lukačevci, Martjanci, 
Mlajtinci, Moravske Toplice, Motvarjevci, Noršinci I in II, Ratkovci, 
Središče, Sebeborci, Selo (I. in II.), Suhi vrh-Gornji Moravci, Teša-
novci in Vučja Gomila). 

Kot upravljavec pokopališč vodimo tudi kataster pokopališč, 
evidenco o umrlih, ki so pokopani na pokopališču, ter evidenco 
najemnikov grobov. 
V mrliških vežicah je nameščena SKICA – KATASTER GROBOV  
posameznega pokopališča in obrazec z navodili za poročanje o 
izvedenem pokopu, kar od nas zahteva Odlok o pokopališkem 

Pokopališče Martjanci (foto: arhiv Čista narava).

redu v Občini Moravske Toplice,  ki je stopil v veljavo 
2. 8. 2018. Obrazec je objavljen tudi na spletni strani 
www.cista-narava.net, pod zavihkom OBRAZCI.
Obrazec PRIJAVA POKOPA – trajna evidenca umr-
lih morajo izpolniti svojci umrlega  in nam ga do-
staviti  ali osebno  ali preko e-pošte. 

Čista narava, d. o. o.
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Projekti Občine Moravske Toplice od septembra 2019 do septembra 2020
Cesta Bukovnica–Bukovniško jezero 
Vrednost: 390.000 EUR
Dvoletna gradnja na Bukovnici ''Rekonstrukcija lokalne ceste 
LC010034 Bukovnica – Bukovniško jezero - Dobrovnik'' je 
trajala od julija 2019 do maja 2020. 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 zgornjega ustroja z 
dvoslojnim asfaltom, dvoje izogibališč, ureditev odvodnja-
vanja preko asfaltnih mrež in odprtih jarkov ter obnovo vseh 
obstoječih prepustov. Hkrati je bil v območju ceste izgrajen 
vodovod, izvedena so bila pripravljalna dela za postavitev 
javne razsvetljave in zamenjan prepust na Bukovniškem po-
toku. Prav tako je bil urejen del poljskih poti, ki tangirajo na 
lokalno cesto. Uredilo se je tudi dvorišče pred vaško gasil-
skim domom Bukovnica.

Fasada na OŠ Fokovci
Vrednost: 140.000 EUR
V začetku aprila so se zaključila gradbe-
na dela pri energetski sanaciji Osnovne 
šole Fokovci. V sklopu energetske sana-
cije se je izvedla nova toplotno izola-

cijska fasada in nadstrešek nad glavnim vhodom v šolo. Za 
ustrezno zaščito pred nastankom požara je bil posodobljen 
strelovodni sistem. Energetska sanacija osnovne šole se je 
delno financirala preko Eko sklada, Slovenskega okoljskega 
javnega sklada kot naložba učinkovite rabe in obnovljivih 
virov energije, višina sofinanciranja je  znašala 20 % neto 
investicije. 

Parkirišče z dostopno cesto in odvodnjo ob OŠ 
Fokovci
Vrednost: 108.000 EUR
Dvoletna oziroma dvofazna gradnja parkirišča z dostopno 
cesto in odvodnjavanjem za Osnovno šolo Fokovci je bila 
zaključena v maju 2020.
Uredilo se je parkirišče za 29 osebnih vozil za zaposlene 
in asfaltirana dostopna pot dolžine 150 m in širine 3.5 m. 
Dostopna pot se je niveletno priključila na lokalno cesto 
LC 565061 Tešanovci–Selo. S parkirišča do vhoda v šolo je 
izvedena tlakovana potka v dolžini cca 35 m in širine 1.30 m. 
Pred vhodom v šolo se je izvedla nova prometna ureditev 
z zarisom parkirnih navadnih mest in pa parkirnih mest za 
invalide ter ponovni zaris intervencijske površine. Ob tem 
je bilo potrebno urediti oz. prilagoditi vzporedne objekte 
(prilagoditev tekaških stez, preureditev odbojkarskega igri-
šča, postavitev mrež) in humuziranje novonastalih brežin. 
Parkirišče je tudi osvetljeno, kar prvotno ni bilo načrtovano. 
Izvedena je tudi ustrezna odvodnja z asfaltiranih površin 
preko požiralnika in meteorne kanalizacije na lovilec olj ter 
izpust v obcestni jarek poljske poti.

Žarni zid s prostorom za raztros pepela na po-
kopališču v Moravskih Toplicah
Vrednost: 19.000 EUR
Investicija na pokopališču v Moravskih Toplicah, ki sta jo 
skupaj izvedli in finančno zaključili KS Moravske Toplice in 
Občina Moravske Toplice, je bila ureditev pokopališča s po-
stavitvijo žarnega zidu in prostora za raztros pepela. Prostor 

IZ OBČINE
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za raztros pepela se nahaja na zahodnem delu pokopali-
šča pod gozdnim robom, v nadaljevanju stoji žarni zid. Od 
mrliške vežice do prostora za raztros pepela in  žarnega zidu 
vodi na novo urejana tlakovana potka. 

Vodovod Rumičev breg
Vrednost: 18.000 EUR
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 novo 
traso vodovoda sta se priključila dva končna odjemalca.

Vodovod in kanalizacija do počitniških objek-
tov Mlajtinci
Vrednost: 29.000 EUR
Na koncu naselja Mlajtinci v smeri Ivanci, nasproti športne-
ga centra, sta nastali dve počitniški hiši v zasebni lasti. Za 
potrebe oskrbe omenjenih počitniških hišk, v prihodnje se 
napoveduje še nadaljevanje, je občina izgradila podaljšanje 
vodovoda in kanalizacije s črpališčem. 
Nov odsek komunalne kanalizacije se s tlačnim vodom 
priključuje 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 ob-
stoječi primarni vod NL DN200. Dolžina kanalizacije znaša  
93 m, vodovoda 103 m in NN dovoda cca 2 m. Zaradi pri-
ključevanja vodovoda in kanalizacije na obstoječe sta bila 
izvedena dva prekopa lokalne ceste.

Javna razsvetljava od potoka Lipnica do naselja 
Mlajtinci
Vrednost: 46.000 EUR
Ob hodniku za pešce od potoka Lipnica (Tešanovci) do na-
selja Mlajtinci se je izvedla postavitev javne razsvetljave, ki 
je namenjena osvetljevanju hodnika za pešce. 
Razsvetljava je bila načrtovana energetsko racionalno in v 
skladu z uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesna-
ženja (Ur. list RS št. 8/2007). Ob zunanjem robu hodnika za 
pešce so postavljeni kandelabri s cestnimi svetilkami z izred-
no širokim kotom sevanja, vendar s popolno omejitvijo se-
vanja svetlobe navzgor, tako da se osvetli celotno področje 
vzdolž hodnika za pešce. 
Razpored svetilk je enostranski, računska višina namestitve 
svetilke je 5 m z upoštevanjem postavitve na brežini, razmak 
med svetilkami znaša cca. 50 m.

IZ OBČINE
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Garderobe ŠD Motvarjevci – zaključna faza
Vrednost: 35.000 EUR
V mesecu avgusta se zaključuje gradnja garderob ŠD 
Motvarjevci – 3., zaključna faza. Pod zaključno fazo se izvaja 
toplotna izolacijska fasada, strelovodni sistem, sistem od-
vodnje objekta in  zunanja ureditev ob objektu z izgradnjo 
ponikovalnice. V fazi priprave je dokumentacija izvedenega 
stanja za tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovo-
ljenja v mesecu septembru. 

Delavska ulica v Moravskih Toplicah
Vrednost: 176.000 EUR
Uvedba izvajalca in seznanitev prebivalcev Delavske ulice z 
rekonstrukcijo Delavske ulice je bila v začetku meseca julija. 
Pod rekonstrukcijo je bila prvotno načrtovana razširitev vo-

zišča na širino 6.00 m in dograditev pločnika za pešce v širini 
1.60 m vključno z javno razsvetljavo in odvodnjavanjem. Po 
pričetku del smo naleteli na vodovod, star skoraj 35 let, ki 
je bil v slabem stanju, in smo se odločili, da se vodovod 
na Delavski ulici zamenja z novo linijo in novimi priključki 
ter hidrantnim omrežjem. Ker smo s prekopi zaradi gradnje 
vodovodnih priključkov na nasprotni strani Delavske ulice 
celo ulico prekopali, bomo izvedli še preplastitev Delavske 
ulice v celoti. Obnova vodovoda in preplastitev bo v celoti 
financirana s strani občine, medtem ko bo razširitev vozišča 
z dograditvijo pločnika in javne razsvetljave ter odvodnje 
sofinancirano z nepovratnimi sredstvi Ministrstva za gospo-
darski razvoj in tehnologijo (na podlagi 21. člena Zakona 
o financiranju občin). Dela bodo predvidoma končana do 
konca septembra 2020. 
Gradnji so se pridružili tudi Elektro Maribor, d. d., Telekom, d. 
d., in Telemach, d. o. o., ki svoje vode vgrajujejo v lastni režiji.

Vrtec Fokovci
Vrednost: 33.000 EUR
V prostorih vrtca Fokovci se izvaja zamenjava vodovodnih 
in notranjih kanalizacijskih inštalacij in posledično tudi za-
menjava keramike v sanitarnih prostorih in talnih oblog na 
hodniku in igralnicah. Delno se zamenja tudi sanitarna opre-
ma in opravijo še pleskarska dela. Dovod vodovoda je bilo 
potrebno zamenjati od obstoječega jaška pred objektom, 
skozi prostore nekdanje pošte, do prostorov vrtca. Z deli že-
limo zaključiti do konca meseca avgusta, da bi lahko vrtec 
začel nemoteno delovati z novim šolskim letom.

IZ OBČINE



Lipnica 171  |   11

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

V OBČINI MORAVSKE TOPLICE 
V SOBOTO 26.09.2020 

 
1. EKIPA: 

  8.00 - 9.00 ure   BOGOJINA  (pred zbiralnico mleka) 
  9.00 - 10.00 ure  TEŠANOVCI  (vaško-gasilski dom) 
10.00 - 11.00 ure  M. TOPOLICE  (gasilski dom) 
11.00 - 12.00 ure  SEBEBORCI  (vaško-gasilski dom) 
12.00 - 13.00 ure MARTJANCI (za vaško-gasilskim domom) 
13.00 - 14.00 ure  NORŠINCI  (vaško-gasilski dom) 
 

2. EKIPA: 
  8.00 - 9.00 ure    RATKOVCI  (vaško-gasilski dom) 
  9.00 - 10.00 ure  PROSENJAKOVCI  (zadružni dom) 
10.00 - 11.00 ure  MOTVARJEVCI (pri nogometnem igrišču) 
11.00 - 12.00 ure  ČIKEČKA VAS  (vaško-gasilski dom) 
12.00 - 13.00 ure  FOKOVCI  (pred šolo) 
 

ZBIRANJE BO IZVEDENO LE ZA ODPADKE, KI  
NASTAJAJO V GOSPODINJSTVIH 

 
 
 

 

AKCIJA ZBIRANJA NEVARNIH IN POSEBNIH ODPADKOV V OBČINI 
MORAVSKE TOPLICE BO 26. SEPTEMBRA 2020
Družba Saubermacher – Komunala Murska Sobota, d. o. o., obvešča občane občine Moravske Toplice, da bo akcijo zbiranja 
nevarnih in posebnih odpadkov iz gospodinjstev izvedla 26. 9. 2020 na prevzemnih mestih v skladu z naslednjim urnikom:

DODATNA NAVODILA OBČANOM:
• Zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa (SARS-CoV-2) bo na prevzemnih mestih veljal prilagojen režim 

prepuščanja odpadkov.
• Občani morajo pri prepuščanju odpadkov upoštevati navodila izdana s strani NIJZ, kot so:
 - izogibajte se tesnim stikom z ljudmi in upoštevajte varno razdaljo – min. 2 metra,
 - upoštevajte pravilno higieno kašlja,
 - ne dotikajte se nosu, ust in oči,
 - splošna uporaba zaščitnih mask v odprtih prostorih ni potrebna,
 - redno in temeljito si umivajte roke ali uporabljajte namensko razkužilo za roke.
• Zaradi spremenjene zdravstvene situacije v Sloveniji se lahko navodila, izdana s strani NIJZ, naknadno še 

spremenijo.
• Na zbirnem mestu upoštevajte navodila ekipe, ki prevzema odpadke.
• Nevarne in posebne odpadke ustrezno pripravite in presortirajte že doma, da bo prepuščanje odpadkov na 

prevzemnem mestu potekalo varno in čim bolj hitro.
• Za dodatne informacije lahko pokličete na podjetje Saubermacher – Komunala Murska Sobota, d. o. o., na 

telefonsko številko 02 526 84 56 ali pošljete sporočilo na elektronski naslov info@saubermacher-komunala.si.

Saubermacher – Komunala Murska Sobota, d. o. o.

OBVESTILO SAUBERMACHER
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V Moravskih Toplicah imamo skupaj okoli 250 km ozna-
čenih kolesarskih poti. Poti so različno zahtevne, tako 
da si lahko vsak kolesar izberi svojo pot – dolgo ali krat-
ko, po ravnem ali v gričevje, med drevesa ali njive. Vse 
informacije o kolesarskih poteh pa so na voljo v Bike 
centru Moravske Toplice.

V okviru projekta GardEN, ki se izvaja v sklopu Programa 
sodelovanje Interreg V-A Slovenija–Madžarska in ga sofinan-
cira ESRR, je nastala nova pot, Energijska pot Garden – pot 
štirih elementov, in ob njej dve novi, energijski počivališči 
na slovenski strani in dve na madžarski strani. 

Energijska pot Garden, pot štirih elementov, vodi do ener-
gijskih blagodejnih in zdravilnih točk. Iz Moravskih Toplic 
se opravite proti Bogojini in naprej do Bukovnice. Nikar ne 
pozabite obiskati katerega od lokalnih ponudnikov ob poti. 
V Bukovnici, ob kapelici Svetega križa, je energijsko posta-
jališče, kjer se lahko spočijete in naredite nekaj poživljajočih 
vaj ter dovolite, da vas objame energije vode. 

Bukovnica je križišče, kjer lahko zavijete do Bukovniškega 
jezera in dan preživite na blagodejnih energijskih točkah, 
se odžejate na izviru sv. Vida, obiščete adrenalinski park ter 
se sprostite ob jezeru. Lahko pa nadaljujete pot do Motvar-
jevcev in obiščete kalvinsko cerkev. Iz Motvarjevcev vodi 
pot do Kobilja. Na bregu sv. Martina se križata dve romarski 
poti – Evropska kulturna pot sv. Martina in Jakobova pot. 
Breg sv. Martina je močan energijski prostor z več močnimi 
energijskimi točkami.

Kobilje je zopet križišče, kjer se lahko obrnete nazaj proti 
Dobrovniku in Moravskih Toplicah ali pa nadaljujete pot na 
Madžarsko, v smeri proti Márokföldu. 

V kolikor ste se odločili za smer proti Moravskim Toplicam, 
se na poti lahko ustavite na Bukovniškem jezeru ali pa 
zavijete v lončarsko vas Filovci in obiščite naše 
lokalne ponudnike. Pot nadaljujte do Tešanov-
cev. V Tešanovcih zavijte proti Mlajtincem in 
naprej do Lukačevcev k ribniku, kjer je  ener-
gijska točka Garden. Sprostite se in dovolite 
si, da vas prečisti energija ognja in spokojnost 
prostora.   

V kolikor ste se odločili za daljšo pot na Madžar-
sko, se napotite do Márokfölda. Tudi Márokföld 
ima močan energijski blagodejni in zdravilni 
park v centru vasi in ga prežema energija zem-
lje. Iz Márokfölda se odpravite skozi Nemesnép 
in Csesztreg. Nemesnép je bil prepoznan kot 

PROJEKTNA STRAN 

središče vdiha, Csesztreg pa je namenjen sproščanju, po-
čitku in meditaciji ob jezeru. Od tu naprej vodi pot v mesto 
Lenti. 

Lenti leži prav tako na vrelcih vroče vode iz globin. V ter-
malnem zdraviliškem kompleksu se nahaja tudi Energijski 
park Svetega Jurija, ki je veja tokov energij iz Bukovniškega 
jezera in Márokfölda ter Kobilja. Lenti je stičišče zmajevih 
črt. Energijski park je na prostem, je opisan in označen 
s pohodno potjo in stezami ter opremljen z informacij-
skimi tablami tudi v slovenskem jeziku. Marko Pogačnik 
je v mestu Lenti postavil litopunkturni kamen s centrom 
uravnoteženosti in harmonije. Ob litoponkturnem kamnu 
je četrta točka na Energijske poti Garden, ki jo označuje 
element zraka. 

Iz mesta Lenti lahko naredimo ovinek proti Gosztoli, srčnemu 
centru regije, ali pa se takoj odpravimo naprej proti Sloveniji. 
Na krožišču v Rédicsu zavijte proti Genterovcem. Pot nam 
zopet nudi dve možnosti. Lahko jo nadaljujemo na Madžar-
skem in se peljemo do vasi  Bödeháza in prestopimo mejo 
s Slovenijo v Parku prijateljstva, kjer si lahko spočijemo pod 
krošnjami dreves in vdihnemo energijo prijateljstva. Pot na-
daljujemo proti Žitkovcem. 

Če se odločimo, da pot nadaljujemo v Slovenijo, pa nas 
pozdravi vas Genterovci. Kot nam odkriva Marko Pogač-
nik, stoji vas Genterovci na področju vitalno-energijskega 
centra, ki ga lahko primerjamo s solarnim pleksusom pri 
človeku. Deluje tako, da koncentrira življenjsko energijo in 
jo podobno kot sonce žarči v energijsko polje pokrajine. Iz 
Genterovcev se odpravimo mimo Kamovcev in Žitkovcev 
do Dobrovnika in naprej do Moravskih Toplic. Pot zaključi-
mo v Lukačevcih, kjer si ob ribniku in ognju odpočijemo od 
dolge poti.

mag. Mojca Breščak

Po Energijski poti Garden, poti štirih elementov

V mirnem okolju Lukačevcev se lahko odpočijemo od dolge kolesarske poti.
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V soboto, 15. avgusta, se je v središču Moravskih Toplic odvijal Pravljični 
festival buč, kulinarična-etno prireditev s spremljajočim programom za 
otroke. 
Festival temelji na tematiki vzpostavljenega pravljičnega parka v gozdičku Čreta, 
ki je nastal v okviru TELE-KA-LAND mreže pravljičnih parkov, in na tematiki ku-
linaričnih dobrot iz buč, katere so lahko obiskovalci brezplačno degustirali. Ob 
ustvarjalnih in animacijskih delavnicah na temo buč je bil dogodek popestren 
s kulturnim etno programom.
Sodelovali so Društvo za kulturo, šport in turizem „Žlaki“ Sebeborci,  Čebelar-
stvo in čokoladnica Aleš Šrok, Podeželska čokoladnica Passero, Kmetija Küčan, 
Proizvodnja peciva Figaro, Medičarstvo Jožice Celec, Lilalom – Liljana Lukač 
in Ustvarjalnica Mali Čudo. Na stojnici TIC-a Moravske Toplice so obiskovalci 
dobili promocijska darila in informacije o aktivnostih projekta »TELE-KA-LAND«, 
katerega del projektnih aktivnosti je bil tudi Pravljični festival buč.
Z glasbenim in plesnim vzdušjem so dogodek popestrili Folklorna skupina Vrbe, 
Citrarska skupina Pünkösdi Rózsá in Ansambel Aktual. Sočasno se je odvijala tudi 
turistična tržnica s ponudniki in rokodelci iz pomurske regije. 

Pravljični festival buč, 15. avgust 2020 v 
Moravskih Toplicah

Festival Dišeči bezeg, 1. avgust 2020 v 
Moravskih Toplicah 
Letošnji festival, ki je zaradi razmer COVID-19 izveden v poletnem času namesto 
spomladi, je obiskovalcem poskušal z degustacijami in delavnicami prikazati 
vsestransko uporabno zdravilno rastlino bezeg.
S svojo ponudbo na samem prizorišču so se predstavili lokalni ponudniki: 
PODEŽELSKA ČOKOLADNICA PASSERO s čokoladnimi pralinejami, polnjenimi 
z bezgovim polnilom, in predstavitvijo svoje celovite ponudbe, vezane na bezeg 
(bezgov sok, različne čokolade z različnimi dodatki in okusi).
LILALOM z izdelavo nakita in modnih dodatkov, v katerih so bili ujeti cvetovi 
bezga.
SIRARSTVO TINKA z dobrotami iz mleka in degustacijo jogurtov z dodatkom 
bezga, sirupa in plodov, ter predstavitvijo ostalih mlečnih izdelkov z Gorič-
kega.
PROIZVODNJA PECIVA FIGARO s sladkimi presenečenji in degustacijo sladic iz 
bezga – bezgovo strjenko, mafini z bezgovim sokom in ostalo domačo ponudbo.
DRUŠTVO PANONETUM, Pot k samozadostnosti iz Murske Sobote, ki je predsta-
vilo zdravilno rastlino bezeg, njene uporabne lastnosti in svojo celovito ponudbo 
zdravilnih rastlin, ter TIC MORAVSKE TOPLICE kot partner projekta GardEN s 
svojo informativno in predstavitveno stojnico, kjer so obiskovalci dobili infor-
macije, vezane na projekt, razvite produkte v okviru projekta in še preostale 
projektne aktivnosti.
Za animacijsko in ustvarjalno delavnico za otroke in odrasle sta poskrbeli Lilija-
na Lukač – Lilalom in Igralnica Mali čudo, ki sta v svojih kreacijah prav tako 

uporabljali posušene bezgove cvetove in 
maskote bezgovega festivala.
V okviru etno programa so  nastopali: 
folklorna skupina KUD Beltinci, Duo Niko in 
Nuša s sklopom prekmurskih in madžarskih 
ljudskih pesmi ter Etno skupina Vaški dečki.

TIC Moravske Toplice
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Občina Moravske Toplice je turistično-kmetijska. Kar 
58,7 % ali 84,77 km2 vse njene površine, ki sicer znaša 
144,314 km2,  namreč odpade na kmetijske površine. S 
47,53 km2 sledi gozd (32,9 % vse površine občine), 11,35 
km2 so stavbna zemljišča (7,8 %), ostalo so voda in dru-
ga zemljišča (0,5 %). Status kmetijskega gospodarstva 
ima v občini več kot 500 nosilcev, od tega jim je le okrog 
stotim kmetijstvo osnovna dejavnost. 

Največji delež kmetijskih površin odpade na njive (4.711,14 
ha), trajne travnike (755,46 ha), vinograde (51,33 ha), inten-
zivne (49,6 ha) in ekstenzivne sadovnjake (45,36 ha) … Vseh 
zemljišč po vseh namenih rabe je v občini 5.629,97 ha. 

Pol kmetijskih zemljišč ali dve tretjini kmetij v težjih 
pridelovalnih pogojih
Vsako leto od 470 do 490 kmetijskih gospodarstev vlaga 
subvencijske vloge. Po zadnjih podatkih, ki se nanašajo na 
subvencijsko kampanjo za leto 2019, kar 321 kmetijskih go-
spodarstev sodi v območje s težjimi pridelovalnimi pogoji 
(OMD), torej kmetujejo na gričevnatem območju Goričkega. 
Sem se uvršča 2.752,15 ha ali več kot polovica vseh kmetij-
skih zemljišč v občini. 
Naša občina je tudi pomembna živinorejska, saj je po podat-
kih na 1. februar 2019 100 kmetij redilo 3.056 govedi (vklju-
čene so tudi krave), 275 jih je pitalo 3.713 prašičev, 18.662 
perutnine jih je imelo 177 …
V občini pa je še vedno premalo izkoriščena možnost nama-
kanja, saj že več kot 20 let deluje le 82-hektarski namakalni 
sistem Ivanci, ki pa tudi ni več kot tretjinsko izkoriščen; pa 
tudi v zelenjadarstvu v pokritih prostorih so še velike rezerve. 
Le šest kmetovalcev namreč premo-
re rastlinjake v obsegu 0,41 hektarja. 
Okrog hektar veliki steklenjaki podje-
tja Grede v Tešanovcih niso vključeni, 
saj nosilec nima statusa kmetijskega 
gospodarstva in ne vlaga subvencij-
skih vlog. 
Med poljščinami naši kmetje tradi-
cionalno sejejo največ pšenice (lani 
730,6 ha), koruze, ječmena (276,6 
ha), ajde (122 ha), tritikale (60,1 ha), 
rži (50,8 ha) …

Za kmetijstvo več kot 100 tisoč 
evrov
Velik pomen kmetijstva je že vse od 
začetka njenega delovanja spoznala 
tudi Občina Moravske Toplice. Pomo-
či za plačilo zavarovalnih premij kot 
kritje izgub zaradi naravnih nesreč, 
slabih vremenskih razmer, bolezni 

živali in škodljivih organizmov na rastlinah in zaščite živali je 
bilo lani 56 upravičencem namenjenih 14.081,86 €, podpore 
za ohranjanje oziroma povečanje rodovitnosti tal pa so za 
34 kmetijska gospodarstva znašala 7.070,98 €. 
Kot je razvidno iz zaključnega računa občine za leto 2019, 
se je za izvajanje strukturnih ukrepov v kmetijstvu, komple-
ksne subvencije v kmetijstvu, porabilo 21.379,33 €, kar je za 
22,8 % več kot v letu 2018. Del sredstev je bilo namenjenih 
tudi tekoči porabi na področju kmetijstva, in sicer v višini 
17.021,51 €, sem sodijo tudi sredstva za sofinanciranje le-
talske obrambe pred točo v višini 8.384,84 €, sredstva za 
sofinanciranje projekta ugotavljanje zgodnje brejosti krav 
iz vzorcev mleka v višini 2.000,00 €, sofinanciranje izvajanja 
programov v lovskih družinah in drugi manjši stroški.
Posredno je s kmetijstvom povezan tudi razvoj in prila-
gajanje podeželskih območij (navoz gramoza za ureditev 
infrastrukture na podeželju, kot je ureditev vaških cest in 
poljskih poti, ureditev vaških središč in objektov skupnega 
pomena v vaseh, podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti), 
za kar je bilo lani porabljenih dobrih 53 tisočakov, slabih 30 
tisočakov za gozdne ceste in dobrih 12 tisočakov za oskrbo 
zapuščenih živali. Skladno z zakonodajo je občina namreč 
dolžna pokrivati tudi stroške prevoza in oskrbe v azilu za 
zapuščene živali z njenega območja. Lani so bile iz naše ob-
čine v zavetišče Mala hiša Lukačevci sprejete 103 živali (leta 
2018 48, leta 2017 44). Kljub več kot enkrat večjemu številu 
oskrbovanih živali v primerjavi z letom 2018 so se stroški 
povečali le za 3 %.  

Geza Grabar

Kmetijstvo več kot samo pridelava hrane in krme

Kmetijstvo skrbi za urejenost krajine.
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Prvič v tako velikem obsegu letos so divji ples narave v 
torek, 21. julija, občutili tudi občani naše občine. Najbolj 
so bili oškodovani tisti, ki se ukvarjajo s poljedelstvom, 
vinogradništvom in sadjarstvom, čeprav tudi ljubiteljskim 
pridelovalcem vrtnin, sadja in drugih plodov ni bilo pri-
zanešeno, enako ne premičninam in hišam.  Najhujše je 
bilo v osrednjem delu naše občine oziroma v južnem in 
osrednjem delu Goričkega, kjer je skupaj prizadetih več 
tisoč hektarjev. 

Po ocenah stroke je to bila relativno ozka, a dolga in zelo močna 
supercelična nevihta, ki je segala diagonalno čez vso osrednje 
Goričko. 
Tudi do 90-odstotna škoda je v strnjenem obsegu bila na  
njivskih površinah in v trajnih nasadih, in sicer najbolj v občinah 
Moravske Toplice, Puconci in Gornji Petrovci. Najbolj prizadeto 
osrednje Goričko je tudi močno sadjarsko in vinogradniško.  Pri 
slednjih protitočnih mrež praktično ni, zato je škoda na grozdju 
zelo velika in marsikje letos ne bo trgatev.
V naši občini je bilo najhuje v krajih Suhi Vrh, Andrejci, Sebe-
borci in Ivanovci v osrednjem  ter v Moravskih Toplicah, Suhem 
Vrhu in Tešanovci v južnem delu.  Na vinorodnem Jelovškovem 
bregu v Suhem Vrhu je grozdje tako poškodovano, da v večini 
tam trgatev ne bo. 
Kot v prvi oceni pravi dr. Stanko Kapun z Javne službe za kmetij-
sko svetovanje KGZ Murska Sobota, so najbolj prizadete buče in 
strniščni posevki, nepožeta strna žita, zlasti pa plodovi v trajnih 
nasadih, torej grozdje. Večina plantažnih sadovnjakov jablan je 
opremljenih s protitočnimi mrežami, zato tam škode ni.  Tudi 
njivam s koruzo, ki je sicer zaradi dovolj poletne vlage obetala 
odličen pridelek, marsikje ni bilo prizanešeno in  škoda po prvih 
ocenah pri njej znaša od 40 do 80 %. 

Koruza je bila v zelo občutljivi fazi
Kmetijski strokovnjaki pravijo, da je bila prav trenutna razvojna 
faza v času toče, metličenje in sviljenje, za koruzo najbolj občut-
ljivo. Kjer je bilo najhujše, so kmetje ostali ob ves pridelek, vpra-
šanje pa je, kako se bodo kulture zarasle tudi na nekoliko manj 
prizadetih območjih. Pri bučah, nezaščitenem sadju in grozdju 
ter vrtninah na prostem pa ni nobenih možnosti za sanacijo. 
Franc Režonja, direktor KGZ Murska Sobota dodaja, da je toča, 
ki je sicer več kot 20 minut  padala med močnim nalivom dežja 
in vetrom, ponekod pa tudi »suha«, ter je bila debela vsaj kot 
lešnik, ponekod pa tudi kot kurja jajca, morda največ škode 
povzročila na strnih žitih, primernih za žetev. Zaradi strukture 
tal in nekoliko kasnejše vegetacije ta namreč na Goričkem že 
po tradiciji kasni za teden ali dva, zaradi pogostega dežja pa je 
tam v času toče ostalo nepožetih vsaj še polovica vseh površin, 
največ pšenice. Na žetev so čakale tudi površine, zasejane z ržjo, 
tritikalo in ovsom, a bo tudi tam izplen komaj omembe vreden.
Ledena ujma je območje naše občine spet zajela v ponedeljek, 
17. avgusta. Toča je klestila na širšem območju osrednjega dela 

naše občine, najbolj v severnem delu krajev Moravske Topli-
ce oziroma v nekdanjih Zgornjih Moravcih, Suhi Vrh, Fokovci, 
Selo, Čikečka vas in Vučja Gomila. Največ škode je povzročila 
na trajnih nasadih, okopaninah (koruzi in bučah) ter strniščnih 
dosevkih

Škoda po toči je zavarovarljiva, zato pomoči ne bo
»Škoda po neurjih s točo je naravna nesreča, za katero je od 
leta 2006 naprej mogoče pridobiti pomoč v obliki sofinanci-
ranja zavarovalne premije, zato zanjo v skladu z zakonodajo, ki 
ureja odpravo posledic naravnih nesreč, ni mogoče pridobiti 
sredstev iz proračunske rezerve,« se glasi odgovor kmetijskega 
ministrstva na naše vprašanje, ali lahko prizadeti po toči raču-
najo na pomoč države. Za razliko od poljedelcev velika večina 
vinogradnikov pridelke namreč ni imela zavarovane.
Letos je za sofinanciranje zavarovanj iz državnega proraču-
na na voljo 3,853.200 evrov. V letih 2018 in 2019 so izplačana 
sredstva za sofinanciranje zavarovalnih premij celo presegla 
načrtovana sredstva, zato je država za ta namen zagotovila 
dodatna sredstva. Višina sofinanciranja zavarovalne premije se 
je leta 2019 povišala in za posevke, nasade in plodove, torej 
za rastlinski del, znaša 50 % (prej 40 %) in 30 % (prej 20 %) za 
živali.  Enaki deleži sofinanciranja v odstotkih znašajo tudi letos 
in bodo z namenom, da bi kmetje in drugi lastniki pred točo 
zavarovali čim več kmetijskih površin, skoraj zagotovo ostali tudi 
v prihodnje. 

Geza Grabar

Toča klestila tudi po naši občini

Toča, ki je v juliju pobelila Jelovškov breg, občanom naše občine ni priza-
nesla niti v mesecu avgustu.

V Prosenjakovcih in Tešanovcih (na fotografiji) so se po avgustovskem 
neurju naši občani spopadali tudi s poplavami.
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devetletka,  pouk pa poteka v poslopju, ki je bilo zgrajeno l. 
1961 in nekajkrat dograjeno. Otroški vrtec kraj dobi l. 1950.    
Bogojina je v 1. pol. 20. stol. med prvimi kraji v Prekmurju 
dobila elektriko, še prej pošto, v začetku 60. let pa že ome-
njeno novo šolsko zgradbo. Krajevne odbore za dela pri 
vseh treh pomembnih pridobitvah je vodil upravnik pošte 
v Bogojini Štefan Vugrinec (1901– 1979). Pa tudi sicer je dal 
kraj v omenjenih stoletjih pokrajini in širše veliko delovno 
in duhovno bogatih ljudi, od teh največ duhovnikov. Tu so 
bili rojeni tako ustvarjalni ljudje, kot je bil npr. duhovnik in 
prvi prekmurski posvetni pisec Jožef Košič (1788–1867), 
duhovnik in pesnik Ivan Camplin (1912–2008), škof dr. Jo-
žef Smej (1922) in drugi. Pa ljudje drugih poklicev: učitelji, 
profesorji, zdravniki, glasbeniki in mnogi drugi. V njej so 
pustili z novo cerkvijo Gospodovega vnebohoda gmotni in 
delovni pečat naši farni predniki, duhovnega pa taki talenti, 
kot so bili arhitekt Jože Plečnik (1872–1957) ter bogojinska 
župnika Ivan Baša (1875–1931) in Jožef Gjuran (1913–1990). 
Za Bogojino moramo od njene prve omembe na začetku 
13. pa do vključno 20. stol. izpostaviti tri glavne zgodovinske 
mejnike:
1. Vernost in delavnost njenih ljudi (dolga cerkvena in šolska 

zgodovina, postavitev sakralnih spomenikov, rokopisne 
in druge dragocenosti – najstarejša ohranjena matrika v 
Prekmurju iz l. 1673, bogojinska cehovska pravila iz l. 1779, 
Plečnikovi načrti za zidavo bogojinske cerkve itd.).

2. Duhovno in ustvarjalno bogastvo posameznikov – Bogo-
jinčanov in tistih, ki so pri nas delovali (od Jožefa Košiča 
do dr. Jožefa Smeja in drugih).

3. Infrastrukturne pridobitve v 20. 
stol. (nova župnijska cerkev, vzpo-
stavitev redne PTT, elektrifikacija 
vasi, nova šolska zgradba  s kasnej-
šimi dozidavami, kulturni dom idr.). 

Bogojina danes
O aktualnem stanju v Bogojini smo 
se pogovarjali z že omenjenim 
predsednikom KS Bogojina Igorjem 
Camplinom, ki je povedal, da je Bogo-
jina danes kraj z okoli 540 prebivalci. 
Krajani so večinoma zaposleni izven 
občine Moravske Toplice. V vasi je ne-
kaj obrtnikov, kmetijstvo se ohranja v 
sledovih z nekaj večjimi kmetijami, ki 
ohranjajo tudi živinorejo. Poljedelske 
površine v več kot 50 % katastrske 
občine obdelujejo kmetje iz okoliš-
kih krajev. Camplin pravi, da je po 
njegovem mnenju vzrok v tem, »da 

TUKAJ SMO DOMA

 Naslovna stran bogojinskih cehovskih pravil iz l. 1779 
(vir: Košičev teden X, str. 28).

O Bogojini, danes širši javnosti najbolj znani po zname-
niti Plečnikovi cerkvi, sta svoje razmišljanje in zgodo-
vinska dejstva z nami delila tukajšnji predsednik krajev-
ne skupnosti in občinski svetnik Igor Camplin ter Jože 
Vugrinec, v Bogojini rojen in tukaj živeči bibliotekar, 
urednik, publicist in slavist, ki s kulturnimi drobtinicami 
obogati tudi vsako številko Lipnice.

Bogojina nekoč
Zgodovinska dejstva o razvoju kraja in tukajšnjih pomemb-
nih možeh, je zbral in zapisal Jože Vugrinec:
Bogojina je bila prvič omenjena v listini ogrskega kralja An-
dreja II. v letu 1208. Listina, ki omenja Bogojino in še nekaj 
imen sedanje občine, zamejuje ozemlje, ki ga ogrski kralj 
podarja nekemu grofu Nikolaju iz Železne županije. Kraj je 
od prvega slovanskega zapisa svojega imena ves srednji 
vek le-to spreminjal. Kot Baganya je v listini iz 1381 štela 34 
kmetij, kar je za takratni čas pomenilo dokaj veliko naselje.   
Župnijo in cerkev je vas dobila v 14. stoletju. O verskem živ-
ljenju v župniji so ohranjeni starejši vizitacijski zapisniki iz 2. 
pol. 17. stol. Cerkvena stavba je bila tipična za 14. stol.: sezi-
dana v gotskem slogu, kasneje v romanskem dozidana, pos-
večena pa  Sv. Trojici. Po kakih petih stoletjih in pol, v  letih 
1925–1927, jo je arhitekt Jože Plečnik skoraj v celoti ohranil; 
novo »naslonil« na staro in  postavil severno od prvotne. Da-
nes je to župnijska cerkev Gospodovega vnebohoda, sakral-
no-umetnostni spomenik izredne lepote, skladnosti starega 
z novim, z veliko simbolike in na lepem mestu v vznožju 
hriba Vršič, kjer stoji in od koder vabi k sebi vernike in turiste.  
Kraj je 1688 dobil celo trške pravice in 
se – kljub turškim vpadom v 17. stol. 
– lepo razvijal: poleg poljedelstva 
so se takratni Bogojinčani začeli več 
ukvarjati tudi z obrtjo, tako da v 18. 
stoletju vas doživi pravi gospodarski 
razcvet. V letu 1779 dobi svoja ceho-
vska pravila; v njih se omenjajo obrtni-
ki čevljarji, lončarji, tkalci in sodarji.           
Svojo šolo je dobil v času reformacije. 
Najprej je bila evangeličanska, pozne-
je kalvinska, pa čez desetletja spet 
protestantska, pač po veri zemljiških 
gospodov. Ob vizitaciji leta 1669 že 
zasledimo katoliškega duhovnika, kar 
pomeni, da tudi šola postane katoli-
ška. Prva nam znana šolska zgradba, v 
kateri danes deluje vrtec, je bila zgraje-
na l. 1828. Nižjo gimnazijo je kraj dobil 
v šol. l. 1951/52; 1958 so jo združili z 
osnovno šolo v osemletko. Danes je 

Bogojina – kraj z bogato zapuščino in potencialom, ki je v 
sodobnem času premalo izkoriščen
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Lansko leto je domače gasilsko društvo praznovalo 90-letnico. 

domačini niso pravi čas videli poslovne priložnosti v tem ali 
pa ker preprosto niso bili tekmovalni«. Glede turizma pred-
sednik KS pove, da se le-ta razvija, »kraj obišče dosti turistov, 
vendar še vedno ne vemo, ali je to zaradi primarne ali zaradi 
sekundarne turistične ponudbe kraja«. 
V kraju delujejo turistično društvo, kulturno-umetniško dru-
štvo, prostovoljno gasilsko društvo in športno društvo ter 
tudi lovska družina. Po besedah Camplina se vsako »dru-
štvo trudi za povezovanje ljudi in za izpolnjevanje svojega 
poslanstva. Krajani se malo družijo, saj si znajo ustvariti sa-
mozadostnost. Še največ krajanov pritegne to, da obiščejo 
nogometno tekmo na domačem igrišču. Zadovoljijo 
se tudi s kakšno veselico na nekaj let, ki pa je, moram 
reči, potem s strani domačinov dobro obiskana«. 
Glede organizacije prireditev Camplin pravi, da je 
teh le nekaj, saj se glede na vložen trud, znanje in 
čas to potem glede na obisk efektivno ne splača. 
Glede preteklih pomembnejših investicij predsednik 
KS izpostavi investicijo v nadstrešek pri mrliški vežici: 
»Še sreča, da je del finančnih sredstev od krajanov 
že bil privarčevan, saj so se z začetkom del pokazali 
dodatni problemi in potrebne dodatne gradbene 
uskladitve pri tej investiciji.« Drugi zelo pomembni 
investiciji pa sta bili sanacija Šavlovega potoka po 
poplavah leta 2017, ki je potekala v treh fazah, ter 
obnova fasade na vaško-gasilskem domu v lastni 
izvedbi članov krajevne skupnosti in prostovoljnim 

delom krajanov: »Za to investicijo lahko z zagotovostjo trdim, 
da se je v taki izvedbi ne bi lotili odbori desetletje pred nami, 
kot jo ne bodo izvedli odbori za nami.« 
Na vprašanje, kaj si kot svetnik in predsednik KS Bogojina 
Camplin želi za sovaščane, le-ta pove: »Za sovaščane si želim, 
da pokažejo večjo pripadnost kraju, da delujejo bolj povezo-
valno, samoiniciativno in da tudi sami predlagajo in preve-
rijo realne rešitve ter da ne delujejo po reku »najlažje je biti 
pameten«. Kot pravim sam, je kraj neizkoriščen potencial.«

Jože Vugrinec, Igor Camplin, Janja A. Vratarič

TUKAJ SMO DOMA / VSAKDANJI UTRIP

Janez Vogrin iz Bogojine čebelari že 60 let
Janez Vogrin iz Bogojine čebelari že dolgih 60 let. V 
začetku, ko je še delovala Čebelarska družina Bogoji-
na, je bil v njej zelo dejaven, vseskozi si je prizadeval, 
da bi Čebelarska družina Bogojina ostala, a časi so se 
spremenili in tako je že več desetletij član Čebelarske-
ga društva Moravske Toplice, kjer so mu 
bile zaupane številne funkcije. 
V teh letih je za svoj med prejel številna odli-
kovanja in priznanja. Za čebelarstvo ga je 
navdušil sosed, ki mu je pokazal prve korake 
pri vzgoji čebel in točenju medu. V začetku 
je čebelaril z 20 čebeljimi družinami, danes 
pa čebelari s 105 čebeljimi družinami. Za 
tako veliko število čebeljih družin je pot-
rebno veliko dela, znanja in odgovornosti 
do čebel, zato mu ves čas stojijo ob strani 
in mu pri čebelarskih opravilih priskočijo 
na pomoč žena Ivanka, sin Janez in vnuk 
Damjan, ki že hodi po dedkovih stopinjah.  
Za čebelarja Janeza je veliko veselje, ko si 
obleče čebelarsko opremo in se odpravi med 
svoje čebele. Janez, ki pravi, da bo čebelaril, 
dokler mu bo zdravje dopuščalo, nam je zau-

pal tudi čebelarski »recept«: Preden gremo spat, naj zauži-
jemo šilce žganja in kavno žličko medu za boljše počutje 
in boljši spanec. 

Jože Žerdin 

Čebelar Janez Vogrin v njegovi točilnici medu z medom in čebelarskimi priznanji.
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Upoštevajoč vse ukrepe zaradi situacije, ki je nastala ob 
širjenju koronavirusa, smo se v sredo, 15. julija, ob 19. 
uri v lepem številu zbrali v vaško-gasilskem domu v Se-
beborcih, da bi prisluhnili besedam avtorja knjige Adijo 
rak, pozdravljeno življenje g. Bojana Jozelja. 

Člani društva DKŠT Žlaki smo ponosni in radostni, da smo z 
izdajo knjige omogočili avtorju, da bo lahko vsa svoja izku-
stva preko knjige približal slehernemu posamezniku, ki si bo 
mogoče ob diagnozi raka želel pridobiti dodatno znanje in 
informacije. Po avtorjevih besedah je namreč jasno, da so v 
knjigi predstavljena in opisana različna dejstva, ki so nam lah-
ko v veliko pomoč pri odločitvi, kako sprejeti in kako živeti s to 
za večino ljudi težko in morečo diagnozo oziroma boleznijo. 
G. Bojan Jozelj se je leta 2019 odločil za pisanje knjige iz prep-
rostega razloga, da bi, kot je bilo že prej navedeno, prišle prave 
informacije do čim širšega kroga ljudi. G. Bojan je namreč 7 
let brezplačno nudil psihološko podporo več kot 350 posa-
meznikom, potem je ugotovil, da je taka pomoč tudi za njega 
pretežko breme, da mu odvzame veliko energije. Te zgodbe 
so opisane v knjigi, to so resnične zgodbe, in kot pravi avtor, 
mu je vsak nekaj dal, še posebej pa zavedanje, da je vse karma: 
Kar daješ drugim, to dobiš. Dobro se vrača z dobrim, slabo s 
slabim. 
V knjigi lahko torej preberemo lastno izkušnjo g. Bojana, nje-
gove borbe z boleznijo in predvsem s samim seboj. Preko tega 
boja spoznavamo, da je rak le učitelj, da moramo vsaj na tej 
točki narediti stvari na sebi, spremeniti svojo pot, če hočemo 
živeti, ali pa se prepustiti in oditi. Od vsakega posameznika je 
odvisno, kakšno pot bo šel, ali bo to 
pot predaje ali pa nam, kot pravi avtor 
knjige, vsaka travmatična izkušnja in 
težka bolezen daje le priložnost, da 
stopimo skozi vrata radosti, dvigne-
mo zavest ter ugotovimo, kdo smo. 
In prav preko te knjige lahko izvemo, 
kako vstopiti v radost življenja, preko 
avtorjeve zgodbe. Kot boste lahko 
brali v knjigi: »Ni moj namen, da vas 
nekaj naučim, temveč le spodbudim 
k razmišljanju.« Vsak človek ima svo-
jo resnico in samo ta je torej tista, ki 
je vaša, je pravilna, le da je vsak dan 
lahko drugačna in bo verjetno spet 
drugačna, če boste knjigo prebrali. 
Citiram iz knjige: »Ta knjiga vam ne 
le dovoljuje biti »VI«, temveč vas bo 
spodbujala v to in vam bo pri tem v 
pomoč, da najdete tisto pot, ki jo išče-
te, ne glede na končni izid. Vsak izid je 
za nas pravi. Vsak dan je neprecenljiv 
in to je pomembno. Zato to ni knjiga o 

bolezni, temveč o življenju, je za vsakega, ki želi spoznati svojo 
življenjsko resnico.«
Avtor je na podlagi izkušenj dela z ljudmi knjigo stopnjeval s 
preprosto in zelo razumljivo besedo skozi 12 poglavij, vrhu-
nec doseže v epilogu knjige, saj kot pravi – ne zmoremo se 
vsi spremeniti enako. V prvem neoznačenem delu knjige 
nam predstavi svoje življenje brez čustvene zadržanosti od 
rojstva do zaključka knjige, kjer predstavi številne vzroke za 

nastanek bolezni ali stanja, v kate-
rem se nahajamo, tudi skozi zgodbe 
drugih. V drugem delu pa najdemo 
številne terapije, ki so pomagale ve-
čini, in številne razlage na telesnem, 
energijskem in duhovnem nivoju, da 
razumemo, kaj moramo spremeniti, 
ker tega zdravniki, psihologi, duhov-
niki … ne morejo narediti namesto 
nas. Na koncu knjige se je s posebno 
zahvalo zahvalil vsem, ki so pomagali, 
da je knjiga zagledala luč sveta.   
Na naslovnici in na zadnji strani knjige 
je predstavljena mandala avtorice Ja-
nje Jozelj, in kot pravi avtor, bodo vsi 
tisti, ki so bolj občutljivi za energije, 
začutili mandale kot pozitivno ener-
gijo vesolja. Mandala na naslovnici, ki 
je v obliki očesa, vam bo lahko po-
magala videti svojo dušo, vesolje …

Majda Andrejek

Predstavitev knjige Adijo rak, pozdravljeno življenje

Bojan Jozelj v knjigi Adijo rak, pozdravljeno življenje piše tudi o lastni izkušnji.

Knjigo je možno kupiti v trgovini Sončnica v Murski 
Soboti, naročiti preko elektronske pošte (jozelj.bojan@
gmail.com ali majda.andrejek@gmail.com), kakor tudi 
na avtorjevih predstavitvah.
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Tomaž Rauch, skladatelj, pevec in multiinstrumentalist, 
se je pred 26 leti iz Ljubljane preselil v Čikečko vas, saj 
si je v svojem življenju, kot pravi sam, želel več miru. 

Rauch, ki je po izobrazbi profesor glasbe, je delal kot urednik 
za komorno glasbo na Radiu Slovenija, po letu 1992 pa kot 
samostojni ustvarjalec na področju kulture.
Njegov ustvarjalen opus obsega tako rekoč vsa področja 
glasbenega ustvarjanja. Na njegovi spletni strani lahko pre-
beremo, da med drugim sklada glasbo za zbore, ustvarja pri-
redbe ljudskih pesmi, glasbo za filme, pisal je tudi kolumne 
za revijo Glasna, sam izvaja koncerte in sodeluje s številni-
mi glasbeniki in glasbenimi skupinami. Tako se je z ljudsko 
glasbo začel intenzivneje ukvarjati najprej v skupini Trinajsto 
prase, nato v Marko bandi, v kateri še danes občasno igra 
violo, in v skupini Črnobela muzika. 
Ob tem se ukvarja s predstavitvijo 
ljudskih glasbil in viž v vzgojno-izo-
braževalnih ustanovah. Je glasbeni 
producent, avtor več radijskih oddaj 
o glasbi in kulturi ljudstev sveta in 
slovenski ljudski glasbi, kot sta Od-
daljeni zvočni svetovi ter Za en bokal 
muzike, ki ju lahko spremljamo na 
ARS-u. Leta 2001 je skupaj s pesnico 
Zvezdano Majhen in pevko Barbaro 
Šantl izdal zgoščenko Erosija. Leta 
2016 pa je za izjemne dosežke na 
področju zbiranja in ohranjanja slo-
venskega ljudskega blaga v pesmi 
in besedi dobil Štrekljevo nagrado. 
In našteto je le del njegovega obšir-
nega udejstvovanja na glasbenem 
področju.
Njegovo ljubezen do umetnosti, 

predvsem do ljudske glasbe in glasbil, začutimo ob vstopu v 
sobo v domači Čikečki vasi, kjer hrani raznovrstna glasbila, ki 
jih sam obnavlja in z njimi ohranja glasbeno dediščino ter jo 
tudi prenaša na mlajše rodove. Rauchovo področje glasbe-
nega ustvarjanja ni tako, da bi z njim polnil velike dvorane ali 
stadione, vendar pa se našemu sogovorniku zdi pomembno, 
da se tudi ljudska glasba in védenje o njej prenaša na mlajše 
rodove. Pravi namreč, da »nekdo mora delati tudi take stvari, 
ki se ne splačajo«. 
Rojen Jeseničan o Prekmurcih, med katerimi živi že skoraj 
tri desetletja, pove, da se s stereotipi o njih ne more strinjati 
in da so »ljudje tukaj, kot povsod, takšni in drugačni. Če bi 
kakorkoli posploševal, bi bil do koga krivičen.«

 
Janja Adanič Vratarič

Tomaž Rauch iz Čikečke vasi: »Tukaj so ljudje taki kot drugod«

A csekefai Rauch Tomaž: „Az emberek itt is ugyanolyanok, mint 
máshol” 

Tomaž Rauch v sobi, ki je prava zakladnica glasbene zapuščine./ Rauch Tomaž szobája, amely 
a zenei örökség valódi kincsestára.

Rauch Tomaž, zeneszerző, énekes és hangszeres 
előadó 26 évvel ezelőtt költözött Ljubljanából Cse-
kefára, mivel – ahogy mondja – több nyugalmat sze-
retett volna az életben.

A zenetanár végezettségű Rauch a szlovén rádió kama-
razenekari műsorának volt a szerkesztője, 1992 után pedig 
szabadúszó kulturális alkotóként működött. 
Alkotói opusa a zenei alkotások szinte minden területére 
kiterjed. Weboldalán olvasható, hogy kórusoknak szerez 
zenét, népdalokat feldolgozásával, filmzenével foglalko-
zik, cikkeket írt a Glasba folyóiratnak, maga is koncertezik, 

számos zenésszel és zenekarral dolgozik együtt. Népzené-
vel a Trinajsto prase (Tizenharmadik malac) együttesben 
kezdett el intenzívebben foglalkozni, a Marko bandában 
folytatta, ahol időnként most is brácsán játszik, és együtt-
működik a Črnobela muzika (Fekete-fehér zene) együttes-
sel is. Közben pedig népi hangszereket és dalokat mutat 
be az óvodásoknak és iskolásoknak. Zenei producer, a 
különböző nemzetek kultúráját és zenéjét, köztük ter-
mészetesen a szlovén népzenét is bemutató, különböző 
rádióműsorok szerzője. Az ARS szlovén művészeti adón 
hallható Oddaljeni zvočni svetovi  (Távoli zenei világok) és 
Za en bokal muzike (Egy serleg zene) műsorokat is ő ké-
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szíti. 2001-ben Zvezdana Majhen költőnővel, és Barbara 
Šantl énekesnővel együtt készítette el az Erosija című cd-
jét. 2016 a szlovén népzenei örökség kiváló gyűjtőjeként 
és ápolójaként Štrekelj-díjban részesült. És ez csak egy 
része zenei alkotóvilágának. 
A művészet, elsősorban a népzene és népi hangszerek 
iránti szeretet érezhető, amint belépünk a csekefai ott-
honának szobájába, ahol különböző hangszereket őriz. 
Ezeket felújítja, segítségükkel ápolja és adja át a fiatal 
nemzedékeknek a zenei örökséget.  Rauch zeneművésze-
tének célja nem a nagy hangversenytermek és stadionok 
megtöltése, viszont nagyon fontosnak tartja a népzenével 
kapcsolatos tudás átörökítését, vagyis ahogy ő mondja: 
„van, akinek a nem kifizetődő munkát is el kell végezni”.
Jesenice szülöttje a muravidékiekről, akikkel már közel 
három évtizede együtt él, elmondja: nem ért egyet a ve-
lük kapcsolatos sztereotípiákkal, ugyanis „az itteniek, csak 
úgy, mint másutt, ilyenek is, olyanok is. Ha általánosítanék, 
igazságtalan lennék”.

Več o delu vsestranskega glasbenika lahko izveste na spletni strani http://
home.amis.net/rauchto/. A sokoldalú zenészről bővebben a http://home.
amis.net/rauchto/ weboldalon olvashatunk. 

V Bogojini in v Kančevcih je potekala 29. slikarska kolonija
Pod okriljem Turističnega društva Bo-
gojina je na Turistični kmetiji Puhan v 
bogojinskih goricah na Vršiču 25. in 26. 
junija potekala dvodnevna slikarska 
kolonija.

Na slikarski koloniji so sodelovali umetniki 
iz Društva Likos Murska Sobota in ostalih 
sorodnih slikarskih društev. Davnega leta 
1991 so se umetniki Društva Likos Murska 
Sobota odločili, da bodo vsako leto po-
leti na Turistični kmetiji Puhan v Bogojini 
pripravili slikarsko kolonijo z namenom, 
da na slikarskih platnih ohranijo naravne, 
kulturne in turistične zanimivosti Bogojine 
za zanamce. 
Vodja letošnje slikarske kolonije je bil Jože Puhan, ki je tudi 
predsednik Društva Likos Murska Sobota. Povedal je, da je 
dvodnevna slikarska kolonija potekala v Kančevcih in Bogo-
jini.  Skupaj se je slikarske kolonije udeležilo 15 slikarjev, ki 
slikajo na platno že vrsto let in se vsako leto radi vračajo v ob-
jem občine Moravske Toplice in Krajinskega parka Goričko, 
kjer se počutijo lepo sprejeti. Slikarji so na platnu upodabljali 
naravo Bogojine in Kančevcev. 
Po koncu 29. slikarske kolonije se v Turističnem društvu Bo-
gojina in v Društvu Likos Murska Sobota že pripravljajo na 
kolonijo v prihodnjem letu, ki bo jubilejna, trideseta, in na 
kateri bi naj bila mednarodna udeležba.  

Jože Žerdin

Slikarji so na platno slikali naravne lepote Bogojine in Kančevcev ter okolice.

Vodja slikarske kolonije je bil Jože Puhan.
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Po intervjuju s predsednikom Gasilske zveze 
(GZ) Moravske Toplice Dušanom Grofom je 
operativno delo v zvezi predstavil poveljnik 
Štefan Cmor. To mesto zaseda od leta 2014.   

Tovariš poveljnik, po zadnjih podatkih v 28 
društvih, članicah zveze, deluje kar 51 tek-
movalnih enot, torej skoraj dve na društvo. 
To je lepa številka, na katero ste nemara po-
nosni tudi v poveljstvu GZ Moravske Toplice, 
ki je operativno še vedno razdeljeno na tri 
sektorje – Bogojina (6 društev), Martjanci 
(11) in Prosenjakovci (11)?
Seveda smo ponosni. Tekmovalne enote predstavljajo osno-
vo za operativne enote društev. Torej, če društvo zagotovi 
tekmovalno enoto, je sposobno zagotoviti tudi operativno 
enoto, ki bo posredovala v intervenciji. Res je, da je GZ raz-
deljena na tri sektorje zaradi lažjega dela operative. Pregledi 
društev in operativne vaje se izvajajo v okviru sektorjev. Na 
ta način so sektorski poveljniki, ki so podpoveljniki GZ, sez-
nanjeni z operativno sposobnostjo posameznih društev. V 
nobenem primeru pa sektorji ne predstavljajo neke omejitve 
pri intervencijah, saj so alarmni načrti sestavljeni tako, da se 
ne upošteva mej sektorjev.

Včasih so v kar 12 društvih premogli žensko tekmo-
valno enoto. Danes se je sicer njihovo število več kot 
prepolovilo, kljub temu pa so gasilke zelo pomemben 
člen marsikaterega društva. Tako kot v družinah tudi v 
gasilstvu podpirajo vsaj tri vogale?
Če je bilo v preteklosti gasilstvo domena moškega spola, se 
v današnjem času v gasilstvo vključujejo tudi ženske, ne le 
kot tekmovalke, temveč tudi kot operativke, ki sodelujejo 
na intervencijah. Marsikatero društvo v naši zvezi bi težko 
zagotovilo operativno sposobnost, če v svojih vrstah ne bi 
imelo usposobljenih žensk. Res je sicer, da se število ženskih 
tekmovalnih enot spreminja iz leta v leto. Na to vpliva več 
različnih dejavnikov, kot so preselitve, materinstvo, službene 
obveze, zdravje … Del članic tekmuje v članskih enotah, 
zaradi tega društva ne morejo sestaviti samostojne enote 
članic. Včasih smo v GZ Moravske Toplice izvajali operativne 
vaje, v katerih so sodelovale le članice operativke. Danes 
takšnih vaj ne izvajamo, zato pa v operativne vaje vključuje-
mo članice, ki so operativno usposobljene, kajti takšno stanje 
je veliko bolj podobno resničnim intervencijam, ki se nam 
dogajajo. Želja nam je, da bi se delo članic še izboljšalo, s tem 
namenom so v predsedstvo GZ Moravske Toplice vključene 
tri članice, iz vsakega sektorja po ena. 

Leta 2016 ste začeli z enotnim tekmovanjem GZ Mora-
vske Toplice. Kako ste zadovoljni z dosedanjimi izkuš-
njami?

Na to odločitev  je vplivalo več dejavnikov. Z 
enotnim tekmovanjem se je zmanjšalo števi-
lo prireditev, ki so običajno potekala v juniju, 
ko je že tako veliko drugih prireditev in smo 
težko našli ustrezne termine za tekmovanja. 
Drugi namen je bil zagotovo tudi zmanjša-
nje finančnih izdatkov društev, namenjenih 
za tekmovanja. Tretji namen je bil zagotoviti 
možnost, da se vsa društva v zvezi pomerijo na 
enotnem izbirnem tekmovanju in imajo enake 
možnosti za uvrstitev na regijsko tekmovanje. 
Četrti namen je bil zagotoviti dobro kakovost 

organizacije tekmovanja. Peti namen je bil zagotoviti dobre 
sodniške ekipe, ki nepristransko sodijo tekmovanje vsem 
enotam, kar je veliko lažje za eno tekmovanje kot za štiri 
tekmovanja. Šesti in za mene najpomembnejši namen je, da 
smo ločili člansko od mladinskega tekmovanja. Sedaj tek-
movanje poteka dva dni. Prvi dan, v soboto, tekmujejo člani, 
članice in starejši gasilci, v nedeljo pa pionirske in mladinske 
enote. Prav prijetno se je udeležiti tekmovanja mladih, ko 
mentorji lahko skrbijo za svoje enote, ker niso obremenjeni 
s tekmovanjem v članskih enotah. Nezanemarljiv pa je tudi 
finančni učinek za organizatorja tekmovanja, kar je dobro za 
nabavo gasilske opreme društva organizatorja.

Koronski čas je odnesel tudi prvotno, za junij načrto-
vano tekmovanje v Lončarovcih. Je že znan nov termin 
tega tekmovanja in kako je z drugimi, za letos načrto-
vanimi gasilskimi prireditvami?
Nekako smo upali, da bomo lahko tekmovanje izvedli ob 
koncu poletja, torej konec avgusta, vendar nam trenutna 
epidemiološka slika tega ne dovoljuje. Prestavljena so bila 
tudi vsa letošnja tekmovanja na nivoju regije in GZS na leto 
2021, kakor je bila za eno leto prestavljena tudi gasilska 
olimpijada, ki bi morala potekati 2021 v Celju. Proslave ob 
obletnicah in prevzemih vozil so letos odpovedane in so pre-
ložene na naslednje leto. Prav tako smo bili prisiljeni odpo-
vedati vsakoletni mladinski tabor »Mladi gasilec«. Preglede 
društev bomo predvidoma izvedli v mesecu oktobru, torej 
v okviru meseca varstva pred požari. Odprti so še termini 
mladinskih regijskih tekmovanj v kvizu in orientaciji (verjetno 
septembra). 
Zagotovo je epidemija okrnila gasilsko dejavnost v letu 
2020, ne smemo pa zanemariti usposabljanja in operativne 
pripravljenosti društev, kajti intervencije se kljub epidemiji 
dogajajo. Ena od takih je bila v mesecu maju v Sebeborcih, 
kjer so naši gasilci z vstopom v goreči objekt rešili človeško 
življenje. To kaže na dobro usposobljenost in požrtvovalnost 
naših operativnih gasilcev.

Člani operativnih gasilskih enot so bili ob normalnih 
zdravstvenih pogojih vsa leta doslej aktivni tudi v re-

Kljub vsemu operativno na visokem nivoju 
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dnih letnih izobraževanjih za pridobitev specialnosti 
na državnem nivoju, nekoliko manj za pridobitev novih 
činov, saj so ta izobraževanja dolgotrajna. K sreči se tudi 
število intervencij že nekaj let na nivoju celotne zveze 
giba v območju številke 20, kar je  za tako veliko občino 
malo. Čemu bi pripisali, da je tako?
Število intervencij je iz leta v leto res približno enako. Se pa 
z leti spreminja zahtevnost intervencij in vrste intervencij. 
Požarov slame in krme skorajda ni več. Dogajajo pa se in-
tervencije na zahtevnejših objektih, kot so moderne grad-
nje, turistični ali gospodarski objekti. Požari materialov, ki se 
uporabljajo v modernem gradbeništvo in proizvodnji, od 
gasilcev zahtevajo ustrezno usposobljenost in opremljenost. 
V zadnjem času se skoraj ne zgodi intervencija brez uporabe 
izolirnih dihalnih aparatov. Pogostejše so tudi naravne nesre-

če, ki nas prizadenejo, kot so neurja, poplave, žledolomi itd. 
Glede izobraževanja se moramo zavedati, da so le ustrezno 
izobraženi in usposobljeni gasilci sposobni izvesti interven-
cijo, da pri tem ne bi ogrozili lastnega ali drugega življenja. 
Temeljni programi usposabljanja za prostovoljne gasilce 
(pridobitve činov) so se res spremenili v letu 2016. Dolžine 
tečajev so več ali manj ostale enake, kot so bile pred tem, po-
daljšal se je le tečaj za operativnega gasilca. V prihodnosti 
pričakujemo, da se bodo zadeve prilagodile modernemu 
načinu izobraževanja. Tudi čas epidemije nam je pokazal, 
da je mogoče pri izobraževanju uporabljati sodobne teh-
nologije. Upajmo, da bo to sprevidela tudi naša krovna 
organizacija.

Geza Grabar

Po delni skupščini za leto 2019, ki je bila zaradi pan-
demije koronavirusa marca dopisna in na kateri so 
predsedniki društev obravnavali finančno poročilo in 
zaključni račun za minulo leto, je GZ Moravske Topli-
ce v začetku julija v prostorih PGD Andrejci vendarle 
uspela izvesti tudi redno letno skupščino. 

Podana so bila vsa poročila za minulo leto – organizacijsko 
predsednika Dušana Grofa, operativno poveljnika Štefana 
Cmora, mladinske komisije predsednika Jožeta Hermana,  
predsednica komisije za delo s članicami Patricija Bukovec 
jo je podala o delu članic, predsednik veteranske komi-
sije Jožef Čarni o delu ve-
teranov, Vojko Vučkič kot 
član inventurne komisije 
ter Branko Bauman kot 
predsednik nadzornega 
odbora. 
Med drugim so pred-
sedniki oziroma njihovi 
pooblaščenci kot zako-
niti predstavniki društev 
sprejeli predlagani plan 
opremljanja 28 članic zve-
ze za obdobje 2020–2024 
ter zaradi nekaterih spre-
memb še nekaj dopolnitev 
v vodstvu Zveze. 
Od gostov je zbrane nago-
voril podpredsednik GZS 
in predsednik Gasilskega 
regijskega sveta za Po-
murje Milan Antolin, ki je 
uvodoma pohvalil odlično 
pripravljeno in izvedeno 

Skupščina GZ Moravske Toplice vendarle pod streho 
skupščino z izčrpnimi poročili. Zahvalil se je za dobro delo 
in sodelovanje vodstva GZ Moravske Toplice na regijski 
ravni. Omenil je, da je potrebno članice bolj vključevati v 
operativo in razširiti delo z veterani. Omenil pa je tudi, da 
je v načrtu gradnja regijskega gasilskega vadbenega centra 
v Nemčavcih pri Murski Soboti. 
Med ostalimi velja omeniti tudi Slavka Škerlaka, poveljnika 
Civilne zaščite Občine Moravske Toplice, predsednika GZ 
MO Murska Sobota Boruta Korena in predsednika GZ Pu-
conci Ivana Pintariča. 

Geza Grabar

Skupščina GZ Moravske Toplice je potekala v prostorih PGD Andrejci.
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V nedeljo, 19. julija, se je pri prosenjakovskem lovskem 
domu odvijalo tradicionalno tekmovanje v streljanju na 
leteče tarče.
Tekmovanja se je udeležilo 14 ekip in kar 192 posamezni-
kov, organizatorji pa so izrazili zadovoljstvo tudi z obiskom 
gledalcev, ki so uživali v prikazanih spretnostih tekmovalcev. 
Med ekipami je prvo mesto zasedlo LPN Pohorje s 30 zadetki, 
drugo LD Duplek z 29 zadetki in tretje SD Kaliber z 28 zadetki. 
Med posamezniki je prvo mesto pripadlo Robertu Nagyju (SD 
Kaliber), drugo Marku Miljeviču (LD Radenci) ter tretje Maksu 
Garmutu (LD Janžev Vrh).
Čestitke vsem sodelujočim!  

uredništvo

Številna udeležba na tekmovanju v streljanju na leteče tarče

Domača bauta Küčanovih 

Sok versenyző a koronglövészeten

Tekmovanja v streljanju na leteče tarče se je udeležilo kar 192 posamezni-
kov (foto: Peter Novak)./ A koronglövészeten 192 egyéni versenyző indult.

Július 19-én, pénteken, a pártosfalvi vadászháznál szer-
vezték meg a hagyományos koronglövészeti vetélkedőt. 
A versenyben 14 csapat és 192 egyéni versenyző indult, a szer-
vezők a látogatottsággal is elégedettek voltak, hiszen sokan 
voltak kíváncsiak a versenyzők ügyességére. 
Csapatversenyben a LPN Pohorje 30 találattal került az első 
helyre, a második helyezett, 29 találattal a Dupleki vadásztár-
sáság, a harmadik pedig 28 találattal, a Kaliber lövészegyesület 
lett. Egyéniben a legsikeresebb Nagy Robert (SD Kaliber) volt, 
a második helyezést Miljevič Marko (LD Radenci), a harmadi-
kat pedig Garmut Maks (LD Janžev Vrh) szerezte meg.
Minden résztvevőnek gratulálunk!  

a szerkesztőség 

Organizatorji so poskrbeli tudi za okrepčilo tekmovalcev in gledalcev (foto: 
Peter Novak)./ A szervezők a versenyzők és a nézők számára ételről és 
italról is gondoskodtak.

Z nedavnim odprtjem posebnega prodajnega prostora 
za pridelke in izdelke kmetije v okviru njene dopolnilne 
dejavnosti v enem od obstoječih prostorov kmetije so 
Küčanovi sredi Tešanovec na tem področju storili po-
memben korak naprej.
Že nekaj časa načrtovani 20 m2 velik prodajni prostor poslej 
omogoča popoln pregled ponudbe kmetije, saj so na enem 
mestu zbrana vsa olja, kaše, moke, vložnine in zelenjava, ki jih v 
okviru njihove dejavnosti z redno prodajo na kmetiji in občas-
no na turistični tržnici v Moravskih Toplicah ponujajo kupcem. 
Potem ko je kmetijo kot mladi prevzemnik pred tremi leti 
prevzel Dejan, imajo sploh velike načrte. Morda naj bi se še 
letos lotili gradnje novega govejega hleva za 150 glav živine, 
od tega bo v njem prostora za 65 krav molznic. Razmišljajo, 
da naj bi potem seznam izdelkov prodaje na domu razširili 
tudi na ponudbo govejega mesa,  morda pa tudi mesnih in 
mlečnih izdelkov. Kupci, ki jih je vse več, namreč pri kmetih 
ne povprašujejo samo po enem izdelku, pač pa vse bolj celi 
paleti njih. Da so tudi Küčanovi odlične kakovosti, potrjuje-
ta že doslej dva prejeta znaka kakovosti v okviru državnega 

ocenjevanja kulinaričnih izdelkov v okviru prireditve Dobrote 
slovenskih kmetij na Ptuju za trikrat zapored osvojeno zlato 
priznanje za enak izdelek ter cela paleta priznanj v okviru tega 
in drugih mednarodnih ocenjevanj. 

Geza Grabar

Pri Küčanovih so odprli Domačo bauto.
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Š-T-R-K- društvo Mlaj iz Mlajtincev deluje že tri leta in je 
zelo dejavno na različnih področjih. Kljub temu da nas je 
letos za mnoge dogodke prikrajšal koronavirus, smo se 
odločili izpeljati kamp v sklopu projekta »Aktivno poletje 
s Š-T-R-K-om«. 

Tako smo letos že drugo leto zapored organizirali brezplačen 
kamp za otroke in mladino, ki je potekal od 3. do 4. avgusta. 
Čeprav je bil interes za kamp precejšen, se ga je zaradi omeji-
tev udeležilo 50 otrok iz različnih krajev naše in drugih občin.  
Predvsem veseli smo bili, da smo lahko v kamp vključili tudi 
dva otroka, enega gluhega, drugega s posebnimi potrebami, 
ki sta z ostalimi otroki stkala nova prijateljstva in se lepo vklo-
pila z njimi v igre. Otroci so v sklopu kampa obiskali kmetijo 
Cigüt v Noršincih, si ogledali male živali in spoznali kače pri 
Andreju Števančecu, obiskali vojašnico Murska Sobota, kjer so 
se jim predstavili vojska in vojaška policija, spoznali so Pomur-
ca leta Timoteja Šoša, ki se je z njimi družil en dan.
Prvi dan smo si ogledali kmetijo in male živali. Na kmetiji Cigüt 
v Noršincih smo si tako ogledali hleve, kjer redijo bike, spoznali 
dnevna opravila, si ogledali kmetijsko mehanizacijo, ki je kot 
velika kmetija imajo kar precej. Predvsem fantje so bili nav-
dušeni nad traktorji, priključki in kombajni. Po ogledu kmetije 
smo se nato peš odpravili  v Lukačevce, kjer nam je Andrej 
Števančec predstavil svoje živali – kokoši, gosi, vietnamskega 
prašiča, koze, ogledali smo si ribnik z ribami in čebelnjak. Ot-
roci so bili posebej navdušeni nad kuščarji in kačami, ki si jih 
je večina upala tudi pobožati. 
Drugi dan smo se že zjutraj z avtobusom  in gasilskim kom-
bijem odpravili na ogled vojašnice v Mursko Soboto, kjer so 
nas pričakali vojaki in vojaška policija. Tam smo imeli možnost 
ogleda in prikaza vojaških vozil, opreme, družili smo se z vojaki 
in tudi sami poskusili sedeti na motorjih in vozilih. 
Po vsakodnevnih ogledih so nam animatorji na kampu pripra-
vili razne igre na napihljivem poligonu, spoznali smo odbojko, 
hokej na travi, se zabavali. Ustvarjali smo z lesom ter si iz lesa, 
peska in školjk naredili okvirje za sliko. Predvsem za dekleta je 

bilo zanimivo ustvarjanje vrečk in srčkov, polnjenih s sivko, ki 
nam jih je nato šivilja Greta sešila in smo jih odnesli domov. 
Skratka, vsi so se ta dva dni zabavali, sklenili nova prijateljstva 
in se z novimi dogodivščinami srečni in zdravi vrnili med svoje 
domače. 
V društvu Š-T-R-K Mlaj smo hvaležni vsem donatorjem, prosto-
voljcem in animatorjem, predvsem pa staršem, ki so nam zaupali 
svoje otroke, da smo jim lahko na svoj način polepšali počitnice. 
V upanju, da kamp ostane tradicionalen in da se ga bo prihodnje 
leto lahko udeležilo čim več otrok, želimo vsem lep preostanek 
poletja in zdrav ter uspešen vstop v novo šolsko leto.

Martina Bauman

VSAKDANJI UTRIP

Aktivno poletje s Š-T-R-K-om 

Cvetoče postajališče za kolesarje in popotnike

Udeleženci kampa na obisku pri vojakih.

V društvu Š-T-R-K Mlaj si želijo, da kamp ostane tradicionalen.

V poletnih dneh, ko je po  naši pokrajini kolesarilo ogromno 
dopustnikov od blizu in daleč, se je marsikateri obisko-
valec spočil tudi na klopci v Ivanovcih, preden je na-
daljeval z vožnjo do bližnjih znamenitosti Goričkega.  

Ob postajališču se nahaja spominska tabla v čast dr. Franca Ivanocyja, 
teologa, publicista, nabožnega pisca, ki se je rodil v Ivanovskem dolu  
s priimkom Kodila.  Umrl je leta 1913 na Tišini, pokopan pa je na do-
mačem pokopališču v Kančevcih. Tako se popotniki seznanijo s po-
membnostjo majhne vasi in obogateni nadaljujejo pot, številni so bili 
v preteklih mesecih gostje domače občine. Zagotovo se bodo še vrnili. 

Cvetka Šavel Kerman Klopca, obdana s čudovitim cvetjem, v Ivanovcih.
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Spoštovani, 

z veseljem vas obveščamo, da na Goričkem nastaja hotel 
drugačnih oblik in dimenzij, kot smo navajeni – razpršeni 
hotel. Namesto ene velike brezosebne zgradbe bomo na 
Goričkem poiskali množico hiš, ki imajo dušo, in jih povezali 
v skupnost. Če ste prav vi lastnik hiše na Goričkem, ki večji 
del leta sameva, ste vabljeni, da postanete del naše skupne 
zgodbe, ki se imenuje Razpršeni hotel Goričko.

Povezati želimo tiste lastnike hiš, ki svoje nepremičnine že-
lite dajati v najem, pa tudi tiste, ki jih že oddajate, oboji ste 
dobrodošli.
Kakor vsak drug hotel bo tudi naš imel spletno stran, vlagali 
bomo v promocijo in ga tržili po različnih kanalih. Zavod za 
socialni razvoj bo recepcija in poskrbeli bomo za kompletno 
administracijo ter za to, da nas gostje najdejo in pridejo do 
nas. 

Vsaka vaša hiša bo en krasno urejen hotelski apartma, k so-
delovanju pa si želimo privabiti še hotelske bazene, wellness 
in restavracije, torej vse, kar imajo veliki, ampak veliko boljše 

in lepše ter z občutkom prostranstva Goričkega in njegove 
duše.

Lastniki hiš ste lahko fizične osebe, torej sploh ni potrebno, 
da ste kakorkoli za karkoli registrirani. Vse, kar potrebujete, je 
legalno zgrajena zgradba in želja, da se ukvarjate s turizmom. 
Vso birokratsko vojno prevzamemo mi, lastniki pa poskrbite 
za lično urejeno notranjost hiše in okolice.  

Izkušnje so pokazale, da kot skupina lahko postanemo us-
pešni in prepoznavni veliko hitreje kot posamezni ponudnik. 
Naredili bomo vse, da ujamemo še nekaj turističnih bonov. 
Pogodba med nami vas ne zavezuje k sodelovanju izključno 
z nami, temveč kot lastniki hiš lahko sodelujete še s kom 
drugim, sodelovanje pa lahko kadarkoli prekinete.

Vabimo vas torej, da se nam pridružite. Če vas zanima 
postati del našega skupnega, najlepšega hotela na sve-
tu, prosim pišite na lidija.somen@zsr.si ali pa kar pokli-
čite na 00386 41 729 193. 
Hvaležni vam bomo, če razširite besedo do sosedov, prija-
teljev, do kogarkoli, ki bi se želel pridružiti.

Vse dobro in do snidenja na veliki otvoritvi Hotela Goričko,

Lidija Šömen l.r., direktorica
Zavod za socialni razvoj Murska Sobota, so. p.
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VIDITE NEPRIMERNO RAVNANJE Z ŽIVALMI?
KAKO NAPIŠEMO PRIJAVO INŠPEKCIJI? 
(VURS – Veterinarska uprava RS)

Po zakonu je vsak državljan dolžan prijaviti mučenje 
živali, zato ne odlašajte! 
 
Prijavo je mogoče oddati elektronsko, po pošti ali telefonu. 
OU MURSKA SOBOTA, Kocljeva 10, 9000 MURSKA 
SOBOTA
Kontakt: (02) 521 43 40, e-naslov: OUMurskaSobota.
UVHVVR@gov.si.

Če potrebujete pomoč pri pisanju prijave, se lahko obrnete 
tudi na nas, nam pišete na mail: ana.znidaric@dzzpomurja.
si  ali pokličete: 040 752 937 (Ana).

V prijavi navedite: vrsto živali; datum (tudi kršitve); 
lokacijo (naslov); ime skrbnika (če vam je znano); opi-
šite krištev, neprimerno ravnanje oz. mučenje živa-
li; dobro je priložiti dokaze: fotografije, posnetke, izja-
ve prič; če želite povratno informacijo glede razpleta 
prijave, morate to posebej poudariti in pustiti kontakte.  
Prijavo lahko podate TUDI ANONIMNO (v tem primeru ne 
morete dobiti povratne informacije) – v vsakem primeru  
PRIJAVITELJ VEDNO OSTANE NEZNAN.

ČE SE IZVAJA KRUTO RAVNANJE IN JE ŽIVLJENJE ŽIVALI 
OGROŽENO, POKLIČITE POLICIJO. TAKOJ!

Vam bo vse skupaj vzelo le nekaj časa, 
živali pa boste rešili trpljenja.
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Majda in Jože Čontala živita v Sebeborcih. Ko se pripe-
ljemo do njune domačije, niti ne slutimo, kaj se skriva 
za hišo. Ko pa se sprehodimo mimo hiše do vrta, se pred 
nami razprostira čudovito zelenje, za katerega Majda in 
Jože skrbita že dolgo vrsto let.

Jože že od otroštva goji ljubezen do rastlin. Doma so ved-
no imeli rože, že v osnovni šoli je kot učenec v Sebeborcih 
skrbel za pelargonije, v osnovni šoli v Puconcih pa za šolski 
vrt. Jože pove, da so se sošolci pri gospodinjstvu učili, on 
pa je tačas skrbel za rastline na šolskem vrtu. Sicer se je po 
osnovni šoli učil za električarja, vendar pa je šolo pustil in 
odšel na Dunaj, kjer je delal z vrtnicami. Po besedah Jožeta 
je tam bilo krasno, Majda pa doda, da je delal s kar 60.000 
vrtnicami! Vrtnice je prinesel tudi domov, v Prekmurje. Takrat 
je bil na tem področju v Prekmurju pionir. Doma sta z ženo 
imela največ 30.000 vrtnic. Nato je Jože delal še veliko drugih 
stvari, vendar pa nikoli ni zanemaril ljubezni do rastlin. Tako 
sta skozi leta imela tudi 100.000 gladiol, 40.000 tulipanov, 
lansko leto sta posadila 80 različnih grmovnic … Vendar šte-
vilke povedo zelo malo, saj njun vrt moraš videti, da lahko 
čutiš vso ljubezen in trud, ki ga zakonca vlagata vanj. Jože 
tako vse ročno okopava, veliko rastlin tudi vzgojita sama 
doma ali pa se same posejejo. 
Na vprašanje, če imata med vsemi temi čudovitimi rastlinami 
svojo najljubšo, Majda pove, da je to težka odločitev, Jože pa 
pravi, da je njegova najljubša še vedno vrtnica. 
Jožetu in Majdi njun vrt pomeni vse. Jože pove, da so rastli-

VSAKDANJI UTRIP

Skriti vrt pri Čontalovih v Sebeborcih

Marta je med oleandri kot na morju

Majda in Jože med svojimi rastlinami.

Njun vrt jo v vsakem letnem času razveseljuje s čudovitimi barvami.

Čeprav z možem Štefanom po več kot pol stoletja trde-
ga in pridnega dela na domači kmetiji v Tešanovcih, 
kjer so imeli nekoč tudi več kot 30 glav goveje živine,  
uživata v zasluženem pokoju, Marta Kuhar, po domače 
Sršnjouvofa, ne more iz svoje kože. 
Tako kot mož Pišta, ki še vedno obdeluje 15 hektarjev zemlje, 
je po svoje ob rednih gospodinjskih opravilih polno zapo-
slena tudi sama. Ob pitanju prašičev in reji kokoši nesnic za 
domače potrebe se med drugim noče odreči svoji največji 
ljubezni – vzgoji različnih vrst rož. 
Med rože na prostem bi lahko na prvo mesto uvrstili njej 
tako ljube oleandre, ki jih ima postavljene na zelenici pred 
hišo v kar 16 posodah. Čeprav gre za vrsto velike, grmičaste 
rože iz obmorskega sveta, so se odlično privadile tudi na ce-
linsko podnebje, ki je v Prekmurju. Čas od pomladi do pozne 
jeseni pri Sršnjouvofih preživijo na prostem, prezimijo pa v 
varnem in toplem zavetju domače garaže. Tako kot poleti, 
rože nego in pozornost potrebujejo tudi pozimi, pripomni. 
A niso preveč zahtevne za vzgojo. 
Kot se spominja Marta, je drobne poganjke te rože pred 
desetletjem in pol dobila od sestre Helene, ki se je ob morju 
mudila na dopustih. Vzgojila jih je do te mere, da so zrasle v Marta med njej ljubimi rožami.

ne zanj življenje: »Narava te vsako leto prebudi. Vsako leto 
ponovno cvete in redko katera rastlina te zapusti.«

Janja Adanič Vratarič

mogočne rastline, ki vsako leto čez poletje bujno cvetijo in 
prostrano zelenico pred hišo dodatno popestrijo. Nekatere 
pa so že podmladek prvih, najstarejših. 
Mogočno brezo sredi zelenice so nadomestili s posaditvijo 
po dve lipi in javorja, tako da bo nekoč to veličasten park. 

Geza Grabar
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Na pobudo Geza Džubana so se v mesecu juliju prvič 
srečali lastniki starodobnih vojaških vozil iz občine Mo-
ravske Toplice. 
 
Ob prvem srečanju lastnikov starodobnikov iz naše občine 
smo se pogovarjali z Gezo Džubanom, pobudnikom srečanja.  
Povedal nam je, da so znotraj Moto kluba »Veterani« Murska 
Sobota bila številna vozila in člani z vseh strani. Iz tega kluba, 
ki je danes še aktiven, je med drugim izšel tudi Jeep klub 
veteran Murska Sobota, ki ima okoli 20 vozil in 35 članov. Na 
osnovi različnih srečanj so računali, od kod je največ članov. 
Ugotovili so, da ima občina 
Moravske Toplice največ voja-
ških tovrstnih vozil. Našteli so 
jih sedem. Ob njihovem prvem 
srečanju so se skupaj tudi pelja-
li po krajih naše občine. 
Geza Džuban nam še razloži, da 
so to vozila iz II. svetovne vojne, 
predvsem tri od njih – dve pod 
imenom Džuban in eno pod 
imenom Ovsenjak.
V Letu 1941 je ameriška vojska 
razpisala izdelavo vozila, ki je 
bilo narejeno v zelo kratkem 
času. Na osnovi tega vozila so 
nastajala druga tovrstna voja-
ška vozila. To ameriško vozilo, 
model, imenovan Willys MB/
GPW, je bilo izdelano kot izvi-
dniško vozilo. Drugi so elemen-
te tega vozila po vojni kopirali, 
kot na primer pri Fiatu, kjer so 
naredili model AR 51/55, ki so 
ga masovno proizvajali, potem 

je tukaj še UAZ-469 ter Willys CJ3B. Imajo pa vozila, ki so jih 
izdelali med vojno, za ljubitelje starodobnikov večjo vrednost 
kot pa tista, izdelana po vojni. 

Ljubitelj starodobnikov nam je še povedal, da je sodeloval pri 
obnovi vsakega od štirih starodobnikov, ki jih je imel doma. 
Sam pravi, da pristni ljubitelji starodobnikov vedno sodelu-
jejo pri obnovi njihovih vozil, saj po njegovem mnenju ni 
dovolj, da starodobno vozilo le kupiš. 

Janja Adanič Vratarič

VSAKDANJI UTRIP

Prvo srečanje lastnikov starodobnih vojaških vozil iz občine 
Moravske Toplice

11. ocenjevanje prekmurskih špricerjev 
13. avgusta je v prostorih Vinogradniškega centra Go-
ričko v Ivanovcih potekalo 11. ocenjevanje prekmurskih 
špricerjev.

Na ocenjevanju je z vini za špricer sodelovalo 35 vinarjev, 
ki zalagajo 97 gostinskih lokalov. Med vinarji iz naše obči-
ne se je najbolje odrezal Drago Šinkec, katerega vino za 
špricer točijo v Gostišču Oaza v Mlajtincih. Iz naše občine 
so z vini za špricer sodelovali še Vino Jani Erniša, Pose-
stvo Passero, Štefan Zelko, Anton Horvat, Janez Grabar 
ter Matija Puhan.

uredništvo Komisija med ocenjevanjem (foto: Damjana Nemeš).

Zbrani na prvem srečanju lastnikov starodobnih vojaških vozil iz naše občine.

Rudi Novak

Geza Džuban

Ludvik Gospod

Štefan Ovsenjak

Tanja Džuban 
in Marko Lazar

Miran in Vlasta Cvetko
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Kljub slabim zdra-
vstvenim razmeram 
zaradi virusa so se v 
Vinogradniško-sad-
jarskem društvu 
iz Filovcev odloči-
li, da tudi letos ob 
20-letnici delova-
nja društva posta-
vijo klopotec na že 
tradicionalen način.

Zaradi omejitve zbi-
ranje se je zbralo 
le nekaj vodilnih iz 
društva in že priprav-
ljen klopotec so dvignili na njegovo stalno mesto. Predse-
dnik VSD Filovci Alojz Berden je na kratko povedal namen 
postavitve klopotca, vsem je zaželel dobro letino in srečno 
spravilo obilnega pridelka. Sledila je skromna pogostitev, in 
sicer po predpisih zdravstva, praznovanje 20-letnice delova-
nja društva pa so prestavili na ugodnejše čase. Takrat bodo 
povabljeni vsi člani in članice ter posebni gostje, saj bodo 
pripravili okroglo mizo. 

Ignac Gabor

Niti čudni koron-
ski časi, ki nam 
omejujejo zbiranje 
in druženje v več-
jih skupinah, niso 
mogli do živega še 
eni, več kot stoletje 
dolgi tradiciji: ko na 
dan »Velke meše«, 
15. avgusta, v vino-
gradih tudi v naših 
krajih postavljajo 
klopotce kot prve 
znanilce bližajoče 
se jeseni.

Tako je bila prireditev tudi Pri čigi v Tešanovcih zaradi korone 
precej okrnjena, a se domači člani in članice folklorne sku-
pine Male rijtar kulturno-turističnega društva niso dali. Pod 
vodstvom predsednika Franca Viteza so namreč že jubilejno, 
10. po vrsti, častno opravili to dejanje. Nič kaj v znamenju 
okrogle obletnice, a tradiciji se ne gleda v zobe.

Geza Grabar

Covid-19 nam nagaja, Covid nas onemogoča. Epidemija 
novega korona virusa ubira nepredvidljive poti in onemo-
goča uresničevanje zastavljenih programov na številnih 
področjih. Na junijski seji upravnega odbora smo sprejeli 
novi rokovnik prireditev (srečanje v avgustu, izlet na začetku 
septembra, kulturni nastopi, udeležba na športnih tekmo-
vanjih …). Zlasti množičnih prireditev in izletov pa ne mo-
remo izvesti zaradi predpisanih omejitev. Dve ali tri stvari 
bomo vendarle uresničili: iščemo možnost nakupa trenirk 
za športnike, pevci in godci se pripravljajo na snemanje CD-
-roma z ljudskimi pesmimi, urejamo kegljišče s kroglo na 
vrvici v Selu ...
Novo kegljišče v Selu. Dela pri ureditvi kegljišča s kroglo 
na vrvici pri nogometnem igrišču v Selu so praktično za-
ključena. Vsi, ki vas ta športna zvrst veseli ali bi se radi na 
novo preiskusili v kegljanju s kroglo na vrvici, se povežite z 
Vladom Vučkičem in se pridružite športnim zanesenjakom 
severovzhodnega dela občine. Kegljišče bomo slovesno 
odprli v septembru ob novem državnem prazniku – dnevu 
slovenskega športa. V društvu smo že ob otvoritvi kegljišča 
v Noršincih pred tremi leti nakazali možnost, da uredimo 
kegljišča v krajih, kje je zanimanje za vrtno kegljanje, saj 
se zavedamo, kako razprostranjeni so kraji naše občine in 

vasi naših članov. Pridite zraven tudi, če niste član društva! 
Ampak – zakaj ne bi to postali, če ste upokojeni ali blizu 
upokojitve?
CD-rom kvarteta in Zvončka. Z glasbenim studijem Jošar 
se že od začetka leta dogovarjamo o snemanju ljudskih pe-
smi v izvedbi Kvarteta pevcev ljudskih pesmi in ansambla 
Zvonček, ki delujeta pri našem društvu. Zaradi spomladan-
ske prekinitve vseh aktivnosti smo snemanje matrice zamak-
nili v zgodnje jesensko obdobje, računamo pa, da bomo 
zvočni zapis predstavili javnosti na začetku prihodnjega leta, 
okoli kulturnega praznika. 
Brezplačni medkrajevni avtobusni prevozi in prevozi z 
vlakom. Pozivam članice in člane društva ter druge upoko-
jenke in upokojence oziroma upravičence, da si na blagajni 
Avtobusnega podjetja ali Železniške postaje v Soboti uredijo 
rdečo kartico IJPP (Integrirani javni potniški promet), s katero 
lahko brez plačila voznine potujejo na medkrajevnih linijah 
po vsej Sloveniji. Ob prijavi izpolnite kratek obrazec in v nekaj 
minutah za 3 evre dobite kartico. Izkoristite priložnost – tako 
malo stvari je dandanes zastonj!

Ludvik Sočič, predsednik društva

VSAKDANJI UTRIP

D R U Š T V O U P O K O J E N C E V M O R A V S K E T O P L I C E

Postavljanje klopotca v Filovcih Tudi v Tešanovcih že stoji klopotec 
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IZ ŠOL IN VRTCEV

Novo šolsko leto je tik pred vrati. Zagotovo ga najbolj 
nestrpno pričakujejo prvošolčki, ki bodo prvič sedli v 
šolske klopi. Bodoči učenci, ki so hodili v vrtec v Bogo-
jino, so ob slovesu od vrtca, vzgojiteljic in prijateljev 
iz vrtca skupaj z vzgojiteljico Blanko Tomašić napisali 
pesmico, ki jo predstavljamo tudi v Lipnici.

SEDEM PRIJATELJEV

MAJHNI DEČKI SMO BILI, KO V VRTEC SMO PRIŠLI.
ZDAJ VELIKI SMO POSTALI, V ŠOLO BOMO ŠLI.

KAKO BO V ŠOLI, ŠE NE VEMO.
ZNAMO TO, DA VRTCA NE POZABIMO.

SEDEM PRIJATELJEV NAS JE, ALJAŽ, JAKOB, ALEN, 
ALEKS, ČRT, IVO, JURIJ, KOT BARV MAVRICE.

NAJ MAVRICA ŽARI V SPOMIN NA MOJE
VRTČEVSKE DNI.

MINI MATURANTI 2020

Adijo vrtec, pozdravljena šola!

Kljub drugačnim časom proslavili dan državnosti na OŠ Bogojina
»Domovina, to so reke,

ki jih rad imam,
to meglica je nad barjem,
kačjega pastirja je prelet,
to je zemlja, ki diši po rži,
to je tisti košček, tisti svet,

ki spoznal sem ga že bosopet.«

Domovina. Beseda, ob kateri nam zahrepeni srce.  Beseda, 
ob kateri pomislimo na lepote naše deželice na sončni 
strani Alp. Žal nam letošnja izredna zdravstvena situacija  
ni dopustila, da bi dan državnosti in zaključek šolskega 
leta obeležili s skupno proslavo kot pretekla leta.  
Odločili smo se, da bomo proslavo izvedli preko šolskega 
radia.  
Situacija nas je postavila pred nov izziv in pridobili smo 
novo izkušnjo. Nastopili so recitatorji od  prvega do osmega razre-
da ter mladinski pevski zbor.  Vse nastopajoče smo morali spraviti 
v eter. Naš mojster za ozvočitev je šolske hodnike prepletel s kabli 
in postavil zvočnike.  
Zvočniki so ponesli zvok po hodnikih in v razrede, kjer so prireditev 
spremljali učenci. 
Ob izbranih recitalih, glasbeni podlagi Kreslinove pesmi iz Go-
ričkega v Piran smo potovali preko lepot in značilnosti Slovenije. 
Da pa je bilo naše zvočno potovanje bolj doživeto, smo po vseh 
učilnicah predvajali video predstavitev posameznih naravnih in 
kulturnih biserov Slovenije.  
Zadnji šolski dan je veselja poln dan, saj se začnejo dolgo priča-
kovane najdaljše počitnice šolskega leta. Učenci so dobili nekaj 
napotkov, kako ravnati v tem najbolj brezskrbnem času. 

»Šolske skrbi in stvari 
moraš v predal zakleniti,

da ti ne morejo počitnic greniti,
a tudi ne pobegniti.

Nato moraš počitnicam
natančno dneve prešteti
in vsak dan moraš nekaj

hoteti, želeti, početi.«

(Recitali so vzeti iz programa proslave.)

Melita Nemec, Mojca Golob Antolin
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Letos mineva 30 let od smrti duhovnika 
Jožefa Gjurana – dolgoletnega bogo-
jinskega župnika,  pisatelja, slikarja in 
izpolnjevalca zamisli arh. Plečnika pri 
opremljanju nove bogojinske župnij-
ske cerkve Gospodovega vnebohoda. 
Poleg vseh naštetih poslanstev, ki jih je 
odgovorno opravljal, je bil tudi dober 
gospodar: sadjar, vinogradnik, čebelar 
in vodič izletnikom po enkratnem Plečni-
kovem svetišču. Zato je prav, da se mu ob 
omenjeni obletnici v občinskem glasilu 
posthumno zahvalimo za vse dobro, kar 
je postoril za bogojinsko župnijo in širše.
Rojen je bil v Gomilicah, 25. jan. 1913. Tu je 
obiskoval tudi osnovno šolo, nižje razrede gimnazije v Murski 
Soboti, gimnazijo pa v Ljubljani. Bogoslovni študij je končal v 
Mariboru in bil 1939 posvečen v  duhovnika. Kratke kaplan-
ske postaje so si sledile takole: Zreče, Črenšovci, Alsóság na 
Madžarskem in Sv. Benedikt v Kančevcih. Nato se je v mesecu 
oktobru 1946 začelo njegovo delo dušnega pastirja v Bogojini, 
ki ga je zavzeto opravljal vse do oktobra 1986, torej natanko 
40 let.  Preostanek življenja – štiri leta – je preživel doma, v 
turniški župniji in Gomilicah. Umrl je 24. sept. 1990. Pokopan 
je na božji njivi ob gomiliški kapeli, kjer ga lahko počastimo 
s svojim obiskom.
Če je imel župnik Ivan Baša (1875–1931) zasluge za gradnjo 
tako monumentalne cerkve, kot je župnijska cerkev Gospodo-
vega vnebohoda v Bogojini, ima Jožef Gjuran največje zasluge 
za njeno  notranjo ureditev, za opremljanje tega verskega sve-
tišča, tega sakralnega in kulturnega spomenika trajne ume-
tniške vrednosti. Naj omenimo samo največja Plečnik-Gjura-
nova dela: glavni oltar v lesu (izdelala mojstra mizarja Petek iz 
Bogojine), stranski marmorni oltar sv. Jožefa, taka prižnica in 
krstilnik, križev pot in oltarna slika Gospodovega vnebohoda 
Janeza Mežana, iz gline oblikovana in v filovskih lončarskih 
pečeh žgana angela na glavnem oltarju Jožeta Loperta …  In 
drugo, vse lepo in vredno. 
Pri »krašenju« cerkve ni nič delal na svojo roko. O vsem, kar 
je bilo pomembno za njeno lepoto, za lepo in sveto v njej, se 
je posvetoval z mojstrom Plečnikom ali kasneje z njegovimi 
učenci – arhitekti. Pazil je, da bi bil človekov, popotnikov, stro-
kovnjakov odnos do lepega, svetega, božjega v cerkvi naš, 
pristen, domač, a hkrati impresiven, mogočen, neizbrisen iz 
spomina. Hotel je, da bi ta božji hram postal ne le bogojinski, 
prekmurski svetilnik k svetemu, temveč vseslovenski, vse-
evropski. Gjuran je imel izreden posluh za Plečnikove zamisli. 
Natanko je prisluhnil tudi svoji duhovniški  in umetniški duši, 
zato se ni mogel motiti, delati po svoje, grešiti. Tudi zato se 
ta naša »mala katedrala« s svojim okroglim, posebnim zvoni-

kom, polnim simbolike in skrivnosti, pne v 
slovenski in tuji svet, na vse strani neba, pne 
do neba … 
Seveda pa nekdanji bogojinski župnik ni 
bil le dober skrbnik in »krasitelj« župnijske 
cerkve, temveč predvsem predan duhov-
nik, strog do sebe in do svojega dela. Pa do 
župljanov. Čeprav se je z njimi tudi rad šalil, 
nikoli ni bil žaljiv. Strog in zahteven tudi do 
otrok, predvsem veroučencev, ki jih je znal 
pokarati ali celo kaznovati, ko so bili nepos-
lušni ali nagajivi, in pohvaliti, ko so bili pridni 
in željni znanja. Bil je torej tudi dober vzgoji-
telj in učitelj. Mladi ljudje hitro začutijo, kdo 
je poln znanja  in splošno razgledan (in to 
je Gjuran bil), kdo je kos svojim nalogam. Pa 
kdo jim hoče dobro, kdo je po srcu in duši 
lep človek. Katehet Jožef Gjuran je to bil.            
Že uvodoma smo omenili vsaj še tri njegove 

talente, tri stvari, ki so ga posebej privlačevale: zemlja, gos-
podarjenje  z zemljo, s premoženjem župnije, rad pa je tudi 
literarno ustvarjal in slikal. Z gospodarskimi nasveti je pomagal 
kmetom  bolje opravljati kmečko delo; v tem bi ga lahko pri-
merjali z Ivanom Bašo – tako kot smo ju že pri delu s Plečniko-
vo stvaritvijo.  Tudi pisala in objavljala sta oba: Baša duhovne, 
gospodarske, politične in še kakšne spise, Gjuran pa predvsem 
kratko prozo.  Njegovi spomini in črtice (pisal je namreč samo 
to vrsto literature) so polne humorja, človeške radoživosti in 
domiselnosti glavnih junakov. Mnoge med njimi so tudi po-
učne: v njih se skriva modrost preprostega vaškega človeka 
(npr. zgodbe o plivánošovon kočijažu Marku, o Matjašu pa 
Miški idr.), zanimive so tiste o arh. Jožetu Plečniku in druge, 
npr. o Bolgaru Vasiliju. Pisec je dobro obvladal svoje dólinsko 
narečje, zato je marsikatero literarno stvaritev zapisal v njem. 
Slikal pa je največ akvarele – ljudi pri poljskem delu, tihožitja 
in farno cerkev. Prav lepo, z lastnimi ilustracijami, je opremljal 
tudi svoje pisne vinjete. Veliko mu je pomenil lep jezik, naj bo 
knjižni ali narečni. Zato ni čudno, da je bil tudi odličen pridigar. 
Jedrnat v izražanju, v vsebinskem pogledu zanimiv, poučen in 
jasen, pravorečno skoraj neoporečen.  V pisnem izražanju pa 
kar blesteč Za primer: poslovilno pismo , namenjeno župlja-
nom , ki ga je dal natisniti na kartico, kjer je na njeni  2. strani 
v »njegovih« barvah upodobil Plečnikovo cerkev,  je likovni in 
besedni biser,  ki bi mu težko našli enakovrednega; ne le med 
katoliškimi duhovniki  sedanje soboške škofije, tudi sicer ne 
(Gl. Košičevi dnevi XV, KD »Jožef Košić«, Bogojina 2003, str. 19).     
Kar pa je najpomembnejše: Gjuranovo pastoralno delo v žu-
pniji je pustilo globoke sledi, saj je večina njegovih učencev 
zrasla v zrele, odgovorne osebnosti, v verne, delovne in pošte-
ne ljudi. To pa je največ, kar jim je lahko dal. Poleg radoživosti 
in ljubezni seveda, s katerima jih je na njihovi poti rasti spod-
bujal in razvajal.

Jože Vugrinec 

KULTURNE DROBTINICE

Jožef GJURAN  
(1913–1990)

Jožef Gjuran – zlatomašnik (vir: 
Košičevi dnevi XV, str. 10).
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Vljudno vas vabimo v Galerijo Murska Sobota, kjer bosta med 10. septembrom in 28. oktobrom 2020 na ogled dve razstavi:

Mitja Stanek. RETRO (slike, grafike, risbe in skulpture)
- velika galerija in balkon

Mateja Kavčič. Podrast, gnezdenje ali minevanje
- mala galerija

Obisk razstav in spremljevalni program se odvijajo v skladu s smernicami Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Tako vsi 
skupaj poskrbimo za varen obisk!

 
Vabljeni, da nas spremljate na spletni strani galerije www.galerija-ms.si in na FB, 

kjer objavljamo aktualne spremljevalne dogodke v Galeriji Murska Sobota.

Program Evropskih dnevov judovske kulture, ki jih pripravljata Pomurski muzej Murska Sobota 
in Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota):
*  Potovanja v sveto deželo nekoč in življenje v njej danes,  predavanje MAJE KUTIN
 in koncert skupine KONTRA KVARTET (Gledališče Park v Murski Soboti, 7. 9. ob 19. uri).
*  Filmska projekcija Judje na Slovenskem, režija: Maja Weiss (Gledališče Park v Murski Soboti, 15. 9. ob 19. uri).
*  Po poti judovske skupnosti v Murski Soboti, vodenje po mestu (Murska Sobota, 22. september 2020, ob 18. uri).

Dnevi evropske kulturne dediščine
10. oktober 2020 ob 10. uri: brezplačna družinska delavnica v Pomurskem muzeju Murska Sobota.

KULTURNE DROBTINICE / VERSKE SKUPNOSTI

Proščenje  pod mogočnimi krošnjami lip v Kančevcih
Številni verniki od blizu in daleč so se v nedeljo, 12. 
julija, udeležili bogoslužja v čast zavetnika kančevske 
cerkve, Sv. Benedikta. Navzočih pri bogoslužju je bilo 
zaradi trenutne situacije, covida-19, nekoliko manj.

Osrednji pridigar, brat Primož Kovač,  je izpostavil družino, 
ekonomijo in družabnost. Opisal in predstavil je življenjsko 
pot sv. Benedikta, ki se je rodil okoli leta 480 v Italiji, njego-
vo redovno pravilo pa se je odražalo v besedah: »Moli in 
delaj.«  Ta veliki človek je bil učitelj in voditelj bolj z zgle-
dom kot z besedo. Njegova pravila so zahtevala ponižnost, 
čistost in uboštvo. Svetega Benedikta je papež Pavel VI. 
leta 1964 razglasil za prvega zavetnika Evrope, ker je pri-
nesel krščanski napredek narodom od Sredozemskega 
morja do Skandinavije, od Irske do prostranih nižin Poljske.  
Osrednje sporočilo mašne slovesnosti je bilo dejstvo, da smo 
si kristjani blizu, da znamo ceniti družino, njeno trdnost in pri-
hodnost. Pri maši je bilo prisotnih veliko družin Aninega skla-
da, ki so bivale v Domu duhovnosti in popestrile slovesnost s 
petjem in pozitivno energijo, ki se je čutila na vsakem koraku. 
Po maši je sledilo prijetno nedeljsko druženje ob zakuski, prav 
nič ni zmotilo lepote vsakoletnega proščenja pri Bedeniki.   
V naslednjem letu pa se obeta ob prazniku zave-
tnika kančevske cerkve pomemben jubilej, o če-
mer bom vam, bracem, zagotovo poročala . 
Naj dodam še, da se znova in znova spominjam proščenj 
nekoč, ko smo otroci komaj čakali, da je vas polna obiskoval-
cev, kramarjev in da smo se peljali z »ringelšpilom«. Pristna 
proščenja v preteklosti se nikakor ne morejo primerjati z 

današnjimi. Tako ostajajo spomini na vsakoletno Petrovo v 
domačih Lipovcih neprecenljivi.

Cvetka Šavel Kerman

Proščenje v Kančevcih.
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NK Čarda Martjanci je tradicionalno organizirala No-
gometni tabor 2020, ki je letos zaradi omejitev, pove-
zanih z novim koronavirusom, potekal malo drugače. 
Udeležilo se ga je 91 otrok od 5. do 12. leta starosti, 
aktivnosti so potekale po prilagojenem programu v 
4 ločenih starostnih skupinah na odlično pripravlje-
nih igriščih Športno rekreacijskega centra Martjanci. 
Letos je največ zanimanja poželo igranje nogometa 
najmlajših proti pokalnim zmagovalcem Slovenije – 
članom NŠ Mura. Otroci so se razveselili tudi obiska 
podpredsednika NZS Danila Kacijana in prejetih značk 
nogometaša. 

Nogometni klub Čarda Martjanci deluje že od leta 1972. 
Skozi leta je dobil podobo odprtega nogometnega kluba, 
ki s prostovoljnim in volonterskim udejstvovanjem svojih 
članov uresničuje poslanstvo kluba in skrbi, da »nogomet 
ni le ‚lejtanje 22 nourih za enof labdof‘, to je prijateljstvo, 
dvigovanje fizičnih sposobnosti in spodbujanje mladih k 
pozitivnemu razmišljanju v okviru druženja in ukvarjanja 
s športom.«

Največji dogodek društva predstavlja prav Nogometni ta-
bor, ki se je letos izvedel že trinajstič in katerega se je ude-
ležilo 91 dečkov in deklic od 5. do 12. leta starosti. Otroci 
prihajajo iz različnih koncev Slovenije, nekateri starši celo 
načrtujejo letni dopust v skladu s terminom izvedbe tabo-
ra. Otrokom se skozi igro in zabavo v okviru enotedenskih 
aktivnosti predstavlja, kaj pomeni biti nogometaš in kaj 
pomeni nogomet kot šport. 

Veliko število udeležencev priča o kvaliteti izvedbe no-
gometnega tabora v Martjancih, ki je bil tudi letos prava 
promocija športa in nogometa. Otroci lahko z igranjem 

nogometa in ukvarjanjem s športom dobro skrbijo za svoje 
zdravje, sklepajo nova prijateljstva, spoznavajo delovanje 
v skupini ter pridobivajo ostale pozitivne vrednote, ki jim 
bodo koristile pozneje v življenju. Nogometni tabor v Mar-
tjancih predstavlja posebnost v slovenskem prostoru, saj 
je za vse udeležence brezplačen. »Vsem, ki so skrbeli za 
izvedbo aktivnosti, se iskreno zahvaljujem in jim čestitam 
za odlično opravljeno delo,« je ob obisku povedal podpred-
sednik NZS Danilo Kacijan. 

Vodja Nogometnega tabora Andrej Pučko: »V nogometni 
šoli NK Čarda pri svojem delovanju zasledujemo vrednote, 
kot so prijateljstvo, volonterizem, množičnost, strokovnost 
in načela fair playja. Vse našteto predstavlja, poleg ustrezne 
infrastrukture, osnovo za organizacijo dogodka, kot je no-
gometni tabor v Martjancih. Udeležence smo razdelili v štiri 
ločene starostne skupine (U7, U9, U11 in U13), pri vsaki pa 
so za vadbo skrbeli po 4 vaditelji. Letos sicer zaradi omeji-

tev ni bilo spremljevalnega zabavnega programa, je pa 
bilo zaradi tega več nogometnih vsebin. Igrali smo tudi 
nogometni Človek ne jezi se in sestavljali nogometno 
sestavljanko. Otroci so poleg novih nogometnih znanj 
in sklenjenih prijateljstev prejeli tudi majico z znakom 
nogometnega tabora. Posebna zahvala gre trenerjem, 
volonterjem, MNZ Murska Sobota, NZS, sponzorjem in 
vsem, ki nam pomagajo na kakršen koli način. Odzivi 
otrok in staršev so pozitivni, kar za nas predstavlja ob-
vezo, da naslednje leto organiziramo še bolj zanimiv že 
14. nogometni tabor v Martjancih.«

Mnogim otrokom je to prvi stik z nogometom in velika 
večina se jih odloči, da potem nadaljujejo z aktivnim 
igranjem nogometa, kar je tudi osnovni namen Nogo-
metnega tabora v Martjancih. O tem, kako so se zaba-
vali otroci, si lahko ogledate na https://www.facebook.
com/nkcarda/.

Nogometni tabor 2020

Nogometnega tabora v Martjancih se je letos udeležilo 91 otrok od 5. 
do 12. leta starosti.

V nogometni šoli NK Čarda pri svojem delovanju v ospredje postavljajo 
vrednote, kot so prijateljstvo, volonterizem, množičnost, strokovnost in 
načela fair playja.
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Hokejski kamp v Moravskih Toplicah je eden od sta-
rejših v deželi ob Muri. Letos je namreč že 14 let od 
prve izvedbe. In če vemo, da sta vsako leto dve iz-
vedbi, moramo priznati, da je šlo skozi ta dogodek 
že na stotine otrok. 

Julijska izvedba je bila sedemindvajseta in je tradicionalno 
potekala drugi julijski teden, medtem ko je bila druga izved-
ba predzadnji teden v avgustu. In sedaj že lahko povemo, da 
je bil letošnji kamp po prevetritvi programa zadetek v polno. 
Vse dosedanje izvedbe so zajemale dopoldansko igranje 
hokeja na travi, v nadaljevanju pa so šli otroci v kopališki 
kompleks in se do odhoda domov kopali. Letošnji način pa 
je ob dopoldanskem igranju hokeja v nadaljevanju zajemal 
še obilo drugih aktivnosti. Tako so bile na sporedu vodne 
igre, otroci so sami pripravljali sadna nabodala, obiskali so 
jih policisti na motorju, obvezna je bila »žajfanca« in še obilo 
drugih dogodkov. 
Da se je vse to lahko zgodilo, je bil potreben še en premik – 
to je uporaba novih klubskih prostorov, ki so sedaj v t. i. 
starem lovskem domu med Moravskimi 
Toplicami in Tešanovci. Tu so si člani kluba 
uredili svoje novo pribežališče in upajo, da 
bo v jeseni tu že tudi gradbišče, kjer bo 
zraslo novo igrišče. 
Kamp se je zaključil v petek, ko so ude-
leženci pokazali svojcem naučene ho-
kejske veščine in jih »obdelali« z vodnimi 
baloni. Slikovni prispevek o letošnjem 
kampu je objavljen tudi na spletni stra-
ni kluba, prvič pa so posnetke objavili 
tudi na strani EHF. Med dvajsetimi ude-
leženci, ki so tokrat prišli iz številnih 
občin, smo za mnenje povprašali tudi 
dve novi simpatizerki hokeja na travi: 

Mia, Tešanovci, 11 let: »V kamp sem 
prišla, ker sem dobila prijavnico, na 
katero sva se prijavili obe s sestro. Tu 
se počutim zelo dobro in zelo mi je 
všeč. Dopoldne igramo hokej, po-
zneje pa se stalno kaj dogaja. Vese-
li me, da sem spoznala dosti novih 
prijateljev, s katerimi se dobro razu-
memo. Pa tudi hokej se mi dopade.« 
Ria, Černelavci, 11 let: »Za kamp 
sem izvedela od mame, ki dela v Ter-
mah 3000. Program se mi je dopadel 
in zato sem se prijavila. Na kampu je 
zabavno in tudi hokej se mi dopade. 
Prijatelji so pravi in tudi kuharice nam 
dobro kuhajo, saj je vsa hrana zelo 
dobra. Morda bom šla tudi v avgu-
stovski kamp.«

Jože Črnko

Hokejski kamp je ponudil obilo zadovoljstva 

Turnir Lige malega nogometa 
OŠZ Moravske Toplice v Ivancih 

Najboljši na turnirju (foto: Dejan Cmor).

22. avgusta je na Ivancih potekal turnir Lige malega 
nogometa OŠZ MT.

1. mesto je zasedla ekipa ŠD Moravske Toplice, 2. NK Teša-
novci in 3. KMN Noršinci. Najboljši vratar turnirja je bil Erik 

Gergorič (ŠD M.Toplice), 
najboljši strelec pa s 4 
goli Blaž Ošlaj (NK Teša-
novci).

uredništvo

Otroci so na hokejskem kampu, ki je letos nudil prenovljen program,  uživali.



|   Lipnica 17134

TIC-ova stran

V TIC Moravske Toplice se zavedamo, da so lokalni ponudni-
ki tisti, ki močno soustvarjajo privlačno podobo destinacije 
Moravske Toplice.

Ker v sodobnem času večina potencialnih gostov namige 
za obisk posamezne destinacije išče prav na družbenih 
omrežjih, se je TIC Moravske Toplice v postkoronskem ob-
dobju odločil za drugačen koncept oglaševanja in brez-
plačno ponudil možnost promocije na družbenih omrežjih 
prav lokalnim ponudnikom iz občine Moravske Toplice.  
 
Tako je nastala komunikacijska kampanja Lokalni po-
nudniki vabijo #prijteknan #vmoravce, ki destinacijo 
Moravske Toplice predstavlja z vidika lokalne ponud-
be s konceptom, ko gosta v promocijskem videu na 
družbenih omrežjih nagovarja lokalni ponudnik sam. 
 
V okviru komunikacijske kampanje se je odzvalo 24 lokalnih 
ponudnikov in je nastalo 24 različnih promocijskih filmčkov, 
ki jih zasledite na družbenih omrežjih.
Cilj kampanje je spodbuditi gosta, da obišče lokal-
nega ponudnika na turistični destinaciji Moravske 
Toplice, obenem pa tudi prepoznavnost blagovne 

znamke Moravske Toplice, pod katero TIC Moravske 
Toplice promovira turistično ponudbo na destinaciji.  
 
Filmčki so na ogled na naslednjih komunikacijskih ka-
nalih:
- Facebook stran @TIC.MoravskeToplice
- Instagram stran @moravsketoplice
- YouTube kanal moravsketoplice
Vabljeni k ogledu videov.

Predstavitev rekreacije na Dnevu aktivnih 
doživetij na Krvavcu

Na Dnevu aktivnih outdoor doživetij, ki je na Krvavcu pote-
kal v organizaciji Združenja Slovenia Outdoor in Slovenske 
turistične organizacije, je direktorica TIC-a Moravske Toplice 
Sonja Bily predstavila nov Bike Center Moravske Toplice in 
kolesarska doživetja na destinaciji Moravske Toplice. 

Komunikacijska kampanja Lokalni ponudniki vabijo

PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI
V 24 videih lokalni ponudniki v prekmurščini nagovarjajo potencialne obiskovalce.

Novinarska konferenca na Krvavcu in predstavitev kolesarskih doživetij 
na destinaciji Moravske Toplice (Sonja Bily).

TIC Moravske Toplice in Vina Panon na predstavitvi v Ljubljani.

Predstavitev na prireditvi (Do)živimo Pomurje 
v Ljubljani 

TIC Moravske Toplice se je v sodelovanju z lokalnim ponu-
dnikom Vina Panon udeležil turistične predstavitve (Do)živi-
mo Pomurje, ki je na Pogačarjevem trgu v Ljubljani potekala 
v organizaciji TV AS in Pomurske turistične zveze.

Janja Bürmen 

Oddaja Slovenska kronika (Prekmurje polno turistov)
Občina Moravske Toplice se je v sredini avgusta znašla na petem mestu po številu vnovčenih turističnih bonov. Poleg 
direktorja Term Vivat Metoda Graha je razloge, zakaj je tako, predstavila tudi direktorica TIC-a Moravske Toplice Sonja Bily.
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V središču Moravskih Toplic vzpostavili nov 
Bike Center Moravske Toplice
Na destinaciji Moravske Toplice, ki spada med 
top destinacije za kolesarje in je od lanskega leta 
nosilka bronastega trajnostnega znaka Slovenia 
Green, so uvedli novost za vse kolesarske nav-
dušence. 
 
TIC Moravske Toplice je s podporo Občine 
Moravske Toplice v središču Moravskih Toplic  
vzpostavil nov Bike Center, kjer je na voljo za 
najem 30 raznovrstnih koles in električnih koles.
 
Ob Bike Centru je vzpostavljena tudi enota So-
boški Biciklin, ki je nastala s podporo projekta 
Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih, ki 
ga sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj 
podeželja v okviru LAS Goričko 2020. Sistem 
Soboški Biciklin se je iz občine Murska Sobota 
s sedmimi električnimi kolesi razširil v občino 
Moravske Toplice oziroma tudi na območje ob-
čine Puconci.

Bike Center Moravske Toplice je odprt vse 
dni, od ponedeljka do sobote med 9. in 12. 
uro ter med 14. in 18. uro, ob nedeljah pa 
med 9. in 15. uro.

Kontaktni podatki:
Bike Center Moravske Toplice
Kranjčeva 12 (poleg Gostišča Car), 
9226 Moravske Toplice
T: +386 2 538 15 20, M: +386 (0)31 333 377
E: bikecenter@moravske-toplice.com

Janja Bürmen Slovesno odprtje Bike Centra Moravske Toplice v začetku julija.

Obiskali so nas člani Društva starodobnikov in ljubiteljev starih 
koles »Dimek« Beltinci.

Sistem Soboški Biciklin sedaj na voljo tudi v Moravskih Toplicah.

Otvoritveni dogodek je potekal s prepletanjem tradicionalnega z modernim.
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Korona poletje je bilo na destinaciji Moravske Toplice 
v znamenju številnih turistov in tudi mnogih glasbenih 
prireditev v organizaciji TIC Moravske Toplice, ki jih je 
organizator izvedel v skladu s vsemi zahtevanimi pri-
poročili pristojnih inštitucij. 

S ponosnim zrenjem na bogato ljudsko pevsko, plesno in 
folklorno zapuščino, je TIC ob četrtkih od sredine julija do sre-
dine avgusta priredil Etno četrtke. Nastopili so Trio Tri brade, 
DUO Darko Kržanko (cimable) in Valerija Šömen (čelo), 
Veteranska Folklorna skupina KUD Beltinci, Tamburaši 
HKD Pomurje Lendava, KTD Male rijtar Tešanovci, Citrar-
ska skupina Pünkösdi Rózsa Dolina in Folklorna skupina 
KUD Jožef Košič Bogojina. 
V okviru Sobotnih poletnih večerov so za prijetno glasbeno 
vzdušje ob sobotah poskrbeli Romska skupina Del Tuha, Take 
Nine Orchestra s pevko Saro Urbanič, Romska skupina Ro-
mano Glauso. 
V okviru poletnih sobotnih etno-kulinaričnih dogodkov na 
temo bezga/buč/ajde  pa so občinstvo glasbeno zabavali Veški 
dečki, Ansambel Aktual in drugi ter številni ponudniki ži-
vilskih izdelkov in pridelkov (več na strani 11). 

Za osvežitev so skrbeli Vina Panon, Pivovarna Overmura s 
pivom Pajdaš in Kmetijsko turistična Zadruga Žitek. 

Glasbeni nastopi so se odvijali ob tradicionalni, že desetletje de-
lujoči poletni turistični tržnici, ki je letos beležila izjemen obisk. 

 Janja Bürmen

TIC-ova stran

Turistični utrip in Poletje v Moravskih Toplicah

Tamburaši Hrvaškega kulturnega društva Pomurje iz Lendave. Trio Tri Brade (mednarodni etno). 

Citrarska skupina Pünkösdi Rózsa Dolina. Duo Darko Kržanko (cimbale) in Valerija Šömen (čelo).
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Osvežitev z Vina Panon. 

Take Nine Orchestra s pevko Saro Urbanič. 

FS KUD Jožef Košič Bogojina.

Romska zasedba del Tuha.

Pivo Pajdaš in Pivovarna Overmura.

Dobro obiskana poletna turistična tržnica.

Romska skupina Romano Glauso.

Folklorna skupina Male rijtar Tešanovci.
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PO POTEH ODLIČNOSTI

Za rubriko Po poteh odličnosti smo se tokrat pogovarjali 
z gospodom Simonom Zanjkovičem iz podjetja NOMIS 
PSP – Proizvodnja stavbnega pohištva, ki ima sedež v 
Prosenjakovcih.

Od kod zamisel za odprtje podjetja NOMIS PSP – Proi-
zvodnja stavbnega pohištva?
Že prej smo delali v tej branži kot zaposleni. Ponudila se je 
priložnost in smo šli na svoje.

Kako dolgo podjetje deluje in koliko zaposlenih imate? 
Podjetje deluje od maja 2008, število zaposlenih niha glede 
na to, da smo v tem času doživeli recesijo, korupcijo, nep-
lačnike, stečaje dolžnikov in še mnogo tega. Trenutno smo 
zaposleni štirje, ker enostavno ni kadra in volje ljudi do dela. 
Mogoče je kriva podpora!

Kakšne izdelke in storitve ponujate vašim strankam? 
Med našimi izdelki so okna, vhodna vrata, terase, zimski vr-
tovi, garažna vrata ter senčila. Naše storitve so izmere, sveto-
vanje, izdelava ter montaža prej navedenih izdelkov. 

Zakaj ste si za sedež podjetja izbrali prav Prosenjakov-
ce? Je kakšna prednost, da delujete na dvojezičnem 
področju?
Ta kraj smo izbrali zgolj zaradi poslovnega prostora, ki nam 
nudi dovolj prostora za nemoteno delo, in tudi občina nam 
je šla prijazno naproti.

Kaj kot podjetnik svetujete vsem mladim, ki se lotevajo 
svojega posla?
Svetujem jim disciplino, vztrajnost, poštenost, komunikacijo, 
prijaznost in trdo delo.

Kakšne načrte imate v bližnji prihodnosti za podjetje? 
Nadaljevati z delom, ki ga obvladamo, in priučiti k delu naše 
sinove.

Janja Adanič Vratarič

A kiválóság útjain című rovatunkban az épületasztalos 
termékeket gyártó, pártosfalvi székhelyű NOMIS PSP 
vállalat vezetője, Zanjkovič Simon a vendégünk

Honnan az ötlet a NOMIS PSP – Épületasztalos termékek 
megalapításához?
Korábban is ebben a szakmában, alkalmazottként dolgoz-
tunk. Aztán jött az alkalom, mi pedig megragadtuk. 

Mióta, és hány alkalmazottal működik a vállalkozásuk? 
2008 májusában kezdtük, az alkalmazottak száma pedig vál-
tozó: közben volt recesszió, korrupció, nem fizetők, adósok 
csődje és sok minden más. Jelenleg négyen vagyunk, egy-
szerűen nincs ember vagy talán csak dolgozni nem akarnak. 
Talán a támogatásokkal van a baj!

Milyen termékeket és szolgáltatásokat kínálnak az ügy-
feleknek?
Termékeink között nyílászárók, teraszok, télikertek, garázsaj-
tók és árnyékolók, valamint az ezek kiválasztásával kapcsola-
tos mérések, tanácsadás, legyártás és szerelés szerepelnek. 

Miért éppen Pártosfalvát választották székhelyül? Van 
abból előnyük, hogy a nemzetiségileg vegyesen lakott 
területen működnek?
Gyakorlatilag a rendelkezésre álló üzlethelyiség miatt jöttünk 
ide, amely elég tágas a zavartalan munkavégzéshez, ráadásul 
a község is segítőkész volt. 

Vállalkozóként mit tanácsol azoknak a fiataloknak, akik 
saját útjukat kívánják járni az üzletben?
Legyenek fegyelmezettek, kitartóak, becsületesek, udvaria-
sak és kedvesek, és persze keményen dolgozzanak. 

Milyen terveik vannak a vállalkozásban a közeljövőt 
illetően?
Folytatni a munkát, amihez értünk, és betanítani a fiainkat is. 

Predstavljamo: Podjetje NOMIS 
PSP iz Prosenjakovcev

Bemutatjuk: A pártosfalvi 
NOMIS PSP vállalatot

Podjetje NOMIS PSP nudi številne sto-
ritve in izdelke./ A NOMIS PSP vállalat 
számos szolgáltatást és terméket kínál.

Med njimi tudi sodobna okna .../ Többek 
között korszerű ablakokat…

... in vhodna vrata (foto: www.nomis-psp.com)./ 
…és bejárati ajtókat is.
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PRAVILNO GESLO NAGRADNE KRIŽANKE 170. ŠTEVILKE GLASILA LIPNICA: TRGOVINA IN SERVIS. 
Med prispelimi pravilnimi rešitvami smo izžrebali naslednje nagrajence, ki prejmejo nagrade podjetja K.A.Š., posredništvo, 
trgovina, servis, d. o. o.
Nagrajenci: Tinkara Vučko, Dolga ulica 168, M. Toplice; Stanislav Maučec, Miklošičeva 18, 9000 Murska Sobota; 
Nejc Mešič, Ratkovci 19, 9207 Prosenjakovci. 
Vsem nagrajencem iskreno čestitamo! Prevzem nagrade je možen z osebno izkaznico na sedežu podjetja, Andrejci 39C. 

NOMIS PSP – Proizvodnja stavbnega pohištva

NOMIS PSP – Proizvodnja stavbnega pohištva trem nagrajencem podarja storitev v vrednosti 120 €.

Vljudno naprošamo, da nam na dopisnici pošljete GESLO križanke, vaše IME in PRIIMEK ter NASLOV do 10. oktobra 2020 
na naslov: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, s pripisom Nagradna križanka 171. Prijetno 
reševanje vam želimo!

NAGRADNA KRIŽANKA



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

Izvedba prireditev je odvisna od epidemiološke slike.
PRIREDITEV DATUM IN KRAJ OPIS PRIREDITVE INFORMACIJE 

SEPTEMBER 2020
Septembrska 
turistična tržnica 

V septembru med četrtki in sobo-
tami, od 17. ure naprej v središču 
Moravskih Toplic

Tržnica z izdelki lokalnih ponudnikov, katerih izdelki bodo na voljo 
tudi v septembru. 

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

Mednarodna noč netopirjev 
in akcija »Vgasnimo posvejte«

4. 9. 2020, 20.00,
pred nekdanjo šolo in cerkvijo 
Svetega Benedikta v Kančevcih

- Svetlobno onesnaženje vpliva na zdravje človeka, predava prim.
mag. Branislava Belović, Pomursko društvo za boj proti raku;
- Zakaj so netopirji na Goričkem tako posebni?, predava Gregor 
Domanjko, Javni zavod Krajinski park Goričko;
- Opazovanje in prisluškovanje netopirjev s pomočjo ultrazvočnega 
detektorja;
- Obisk razstave PreŽiveti z netopirji 
Dogodek bo na prostem ob jasnem in suhem vremenu. V primeru 
dežja dogodek odpade. 

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

Dan odprtih vrat na razstavi 
”Preživeti z netopirji”

5. 9. 2020, 10.00–17.00
Stara šola v Kančevcih,
Dom duhovnosti,
Kančevci 38

Obiskovalci si lahko prosto ali vodeno ogledajo prvo stalno razsta-
vo o netopirjih v Sloveniji.  Ogled razstave je brezplačen. Obvezne 
predhodne prijave. 

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

Športne igre zaposlenih 19. 9. 2020, 9.00, 
M. Toplice 

Vsakoletne športne igre, polne zabave. 

Občinska športna zveza Moravske 
Toplice
Branko Recek
041 389 905

Evropski teden športa

Otvoritev igrišča za rusko 
kegljanje – turnir 23. 9., 10.00, Selo Dogodek se izvaja v okviru Evropskega tedna športa.

*OŠZ Moravske Toplice
Branko Recek
041 389 905

Društvo upokojencev Moravske 
Toplice

Mini Olimpijada 23. 9., 9.00, OŠ Bogojina, 
OŠ Fokovci, DOŠ Prosenjakovci

Dogodek se izvaja v okviru Evropskega tedna športa. Osnovne šole iz občine in OŠZ 

Teniški turnir 26. 9. 2020, 9.00, M. Toplice Dogodek se izvaja v okviru Evropskega tedna športa. TD Perunika, OŠZ 

SIJ poligon 27.9.2020, 9.00, M. Sobota Dogodek se izvaja v okviru Evropskega tedna športa. OŠZ

Nogometna tekma- 
super pokal 30. 9. 2020, 19.00, M. Toplice Dogodek se izvaja v okviru Evropskega tedna športa. OŠZ, KMN komisija

26. Slikarska kolonija Primož 
Trubar Moravske Toplice 

20. 9.–27. 9. 2020, Moravske Topli-
ce, v kletnih prostorih cerkvene-
ga doma Evangeličanske Cerkve 
v Moravskih Toplicah

V 26. Slikarski koloniji Primož Trubar se bodo zbrali uveljavljeni so-
dobni likovni umetniki.

ECO Moravske Toplice
SPD Primož Trubar
Občina Moravske Toplice 
Geza Erniša, 041 689 191 

Dediščina vabi – dan za ogled 
muzejev in razstav (DEKD 
2020)

26. 9. 2020, 10.00–17.00, različne 
lokacije 

V okviru Dnevov evropske kulturne dediščine je čas za spoznavanje 
kulture dediščine. Vabljeni na ogled muzejev in razstav: 

- Lončarstvo Bojnec, Filovci 20
  Poslikava keramike
  (na ta dan nudijo dodatno aktivnost),
- Časarov mlin, Berkovci 30 
  (na ta dan nudijo 50-% popust pri vstopnini),
- Razstava netopirjev, Kančevci 38 (brezplačen ogled).

TIC Moravske Toplice
02 538 15 20 

Lončarska vas Filovci
Grega Bojnec, 070 176 999
Časarov mlin
Zvone Petje, 041 923 771
Krajinski park goričko
Gregor Domanjko, 02 55 18 868

Svetovni dan turizma 27. 9. 2020

Ob Svetovnem dnevu turizma na ta dan 
nudi TIC brezplačni ogled rotunde za individualne goste med 10.00 
in 15.00 (TIC Selo), oziroma uro gratis kolesarjenja ob celodnevnem 
najemu kolesa (Bike Center Moravske Toplice). 

TIC Moravske Toplice
02 538 15 20 
bikecenter@moravske-toplice.com
031 333377

Dnevi odprte njive 2020 27. 9. 2020, 10.00–18.00, domačija 
Bači (Fokovci 83)

Javna skupinska ročna žetev nasada industrijske konoplje, ki združuje 
nabiranje, druženje in izobraževanje. Obiskovalci si lahko zastonj od-
nesejo domov šopek nabrane industrijske konoplje za čaj. Konopljin 
kulinarični prigrizek gratis. Obvezne predhodne prijave. 

Društvo Panonetum: Pot k samoza-
dostnosti 
drustvo.panonetum@gmail.com
031 234 351 

OKTOBER 2020

5. Prekmurski mali Maraton 4. 10. 2020, Moravske Toplice 
Tradicionalna, letos že peta izvedba Prekmurskega malega maratona 
ponovno vabi tekače na pristno in spektakularno tekaško doživetje 
po prekmurskih ravnicah.

Občinska športna zveza Moravske 
Toplice
Branko Recek
041 389 905

Razstava vezenin  24. in 25. 10. 2020, Vaško-gasilski 
dom Prosenjakovci (novi) 

Vsakoletna velika dvodnevna razstava vezenin. 

Rokodelsko društvo Vrtnica Prose-
njakovci
Metka Vogrinec
070 835 789
metka.kancevci@gmail.com 

4. Viničarski pohod 25. 10. 2020, 9.30, Ivanovci, start 
pred Viničarijo 

Pohod po gorički pokrajini, ki je uvrščen v Izkaznico pohodnika po 
Goričkem. Startnina: 10,00 EUR (zajema zajtrk, okrepčila ob poti, 
topel obrok na koncu). 

Majda Moge
041 343 432
vinicarija.goricko@gmail.com

Krompirjeva turistična tržnica 26. 10.–1. 11. 2020, v središču Mo-
ravskih Toplic 

Tržnica z izdelki in pridelki lokalnih ponudnikov. 
TIC Moravske Toplice
02 538 15 20 

Obisk razstave ”Preživeti z 
netopirji” 

28. 10. 2020, 
10.00–16.00,
stara šola v Kančevcih pri Domu 
duhovnosti
(Kančevci 38)

Možnost prostega ali vodenega ogleda prve slovenske stalne raz-
stave o netopirjih ”Preživeti z netopirji”. 
Ogled razstave je brezplačen. Obvezne predhodne prijave.

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


