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Svetniški kotiček
Drage občanke in občani!
Prišel je jesenski čas in z njim ponovno večja izpostavljenost virusu
Covid-19. Kljub vsem težavam, ki jih povzroča, in ukrepom države,
ki jih moramo spoštovati, se nekako prilagajamo temu stanju. Verjamem, da bo virus čimprej premagan in se bomo vrnili v bolj normalno
stanje.
Kot član občinskega sveta, v katerega sem bil izvoljen 4. mandat,
si vseskozi prizadevam za koristne, razvojne rešitve, za čim večji, enakomeren razvoj in
pomagati občanom/kam. Menim, da bi občinski svet moral delovati bolj učinkovito.
V letih, odkar sem občinski svetnik, je bilo v naši občini zgrajene in obnovljene veliko javne
infrastrukture. Seveda je še precej odprtega za naprej, kot je 2. faza pomurskega vodovoda, celovito širokopasovno optično omrežje itd. Gorički del občine zaostaja v razvoju,
zato je potrebno razlike zmanjševati. Mislim, da moramo v prihodnje dajati poudarek na
trajnostnem razvoju občine. Veljamo za turistično občino, po zbrani turistični taksi smo
med največjimi. Zato si želim nekaj več drznosti z vzpostavitvijo projekta/ov z višjo dodano
vrednostjo, ki bi prinesli več prihodkov in še bolj povečevali atraktivnost naše občine.
Smo občina s pestro kulinarično ponudbo, prijaznimi ljudmi in razvitim kmetijstvom,
ki se čedalje bolj uspešno dopolnjuje s turistično ponudbo. Z aktivno promocijo, ki jo
izvajamo, s povezovanjem v regiji bomo v prihodnje samo še uspešnejši.
Želim vam uspešen uspešen zaključek leta in predvsem, da ostanete vsi zdravi.

Štefan Kodila
Drage občanke in občani!
Ivanci res majhen so kraj,
a dosti tam lepih je rož,
tam odmeva še zadnji smehljaj,
zdrsi se vprek Ledave vzdolž.
dr. Jožef Smej

Sem Dušan Puhan iz Ivanec – svetega Ivana vas, ki leži na ob obrobju Moravskih Toplic
na lepi ravnini. Obdani so z reko Ledavo in Lipnico ter gozdom.
Svojo pot sem začel kot kmetovalec, zato poznam politiko kmetovanja in njene probleme.
Potem sem se zaposlil in pridobival izkušnje kot delavec. Pridobljene izkušnje sem nadgradil in postal podjetnik. Svoj prosti čas sem namenil tudi vasi, v kateri živim. Od leta 1976
sem član Prostovoljnega gasilskega društva Ivanci. Leta 1988 sem bil izvoljen za poveljnika.
Kot nekdanji poveljnik PGD sem veliko prispeval za vas, vaščane in širšo skupnost. Veliko
sem pripomogel k razvoju vasi in socialni povezanosti vaščanov. Kot nagrado za moje
delo so me leta 2013 gasilci izvolili za predsednika društva.
Kot svetnik sem že tretji mandat član sveta zavoda TIC-a. Zavzemam se za skladni razvoj
vseh vasi v občini, tudi tistih na oddaljenem Goričkem. Želim, da bi vsi občani naše občine
bili enako deležni vseh dobrin, da bi bili solidarni do revnejših in starejših.
Epidemijo Covid smo že enkrat premagali, a kaj, ko se je vrnila. Na srečo naša občina
nima veliko okuženih. Kot družaben človek sem organiziral prireditve v vasi. Pred enim
letom tega še nismo slutili. Naše življenje se je ustavilo. Želim, da bi naši občani upoštevali
navodila vlade RS, da bi bilo čim manj okuženih, da bi gospodarstvo, turizem, kmetijstvo
čimprej nadaljevalo uspešno svoje delo, da bi zaživelo tudi naše kulturno življenje.
Ostanimo zdravi, pazimo nase in na druge!

Dušan Puhan
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12. redna seja Občinskega sveta Občine Moravske Toplice
12. redno sejo Občinskega sveta Občine Moravske Toplice, ki je bila 1. septembra 2020 s pričetkom ob 15.30 v
dvorani gasilskega doma Moravske Toplice, je vodil podžupan
Andrej Baligač. Po ugotovljeni navzočnosti je občinski svet
soglasno sprejel zapisnik 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Moravske Toplice ter dnevni red, posredovan z vabilom:
1. Poročilo o izvršitvi sklepov občinskega sveta sprejetih
na 11. redni seji in 2. izredni seji.
2. Poročila uporabnikov občinskega proračuna (Osnovna šola Bogojina, Osnovna šola Fokovci, Dvojezična
osnovna šola Prosenjakovci, Vrtci občine Moravske Toplice, Turistično-informativni center Moravske Toplice,
Madžarska narodna samoupravna skupnost Občine
Moravske Toplice).
3. Predlog sklepov o sofinanciranju OŠ Bogojina, OŠ
Fokovci in DOŠ Prosenjakovci.
4. Predlog Pravilnika o povračilu stroškov šolskega prevoza šoloobveznih otrok in otrok s posebnimi potrebami
v občini Moravske Toplice.
5. Predlog Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, delovnih teles občinskega sveta ter
članov drugih občinskih organov v Občini Moravske
Toplice.
6. Predlog soglasja k določitvi cene storitve pomoč družini na domu.
7. Predlog sklepa o dopolnitvi načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2019 in 2020.
8. Predlog Komisije za priznanja in nagrade za podelitev
priznanj in nagrade ter predlog sklepa o višini nagrade.
9. Informacija o podelitvi priznanj župana Občine Moravske Toplice.
10. Predlogi za imenovanje sodnikov porotnikov.
11. Pobude in vprašanja.
12. Razno.
Občinski svet je bil seznanjen s Poročilom o izvršitvi sklepov Občinskega sveta Občine Moravske Toplice, sprejetih
na 11. redni in 2. izredni seji, ter s poročili Osnovne šole
Bogojina, Osnovne šole Fokovci, Dvojezične osnovne šole
Prosenjakovci, Vrtcev občine Moravske Toplice, Turistično-informativnega centra Moravske Toplice in Madžarske narodne samoupravne skupnosti Občine Moravske
Toplice za leto 2019.
Občinski svet je odobril sofinanciranje spremljevalca
učencu 1. razreda, zaposlitve kuharja in hišnika OŠ Bogojina; sofinanciranje dodatnih ur pouka za ločeno poučevanje slovenščine in matematike, zaposlitve kuhinjske
pomočnice in čistilke OŠ Fokovci; ter sofinanciranje kuharja, čistilke in učitelja računalničarja DOŠ Prosenjakovci.
Sprejet je bil Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza šoloobveznih otrok in otrok s posebnimi potrebami
v Občini Moravske Toplice, ki določa pravico do brezplač-

nega prevoza osnovnošolskih otrok v skladu s 56. členom
Zakona o osnovni šoli ter 82. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Na podlagi Zakona o osnovni šoli imajo pravico do brezplačnega prevoza
učenci, katerih prebivališče je oddaljeno več kot štiri kilometre od matične osnovne šole, ne glede na oddaljenost
pa učenci v 1. razredu, v ostalih razredih pa, če organ, ki
je pristojen za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo,
ter otroci s posebnimi potrebami, če je tako odločeno v
odločbi o usmeritvi. Sprejet je bil tudi Pravilnik o plačah
in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov
Občine Moravske Toplice.
Občinski svet je sprejel soglasje k določitvi cene storitve
pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja
cene storitve pomoč družini na domu. Cena za uporabnika za pomoč na domu od ponedeljka do sobote znaša
7,61 EUR namesto dosedanje 7,79 EUR/efektivno uro, za
nedeljo in dela proste dni pa 7,97 EUR namesto dosedanje 8,69 EUR/ efektivno uro. Sprejet je bil sklep o dopolnitvi Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za
leto 2019 in 2020.
Občinski svet je določil višino nagrade Občine Moravske
Toplice, ki v letu 2020 znaša 800,00 EUR neto, ter na predlog Komisije za priznanja in nagrado Občine Moravske
Toplice odločil, da se naziv ČASTNI OBČAN OBČINE MORAVSKE TOPLICE podeli Francu Küčanu, Tešanovci, za več kot
40-letno vsestransko aktivnost na področju kmetijstva;
da NAGRADO OBČINE MORAVSKE TOPLICE prejme Vinogradniško sadjarsko društvo Filovci za 20-letno aktivno
delovanje, ohranjanje kulturne dediščine in strokovno
izobraževanje na področju vinogradništva in sadjarstva,
ter da PRIZNANJE OBČINE MORAVSKE TOPLICE prejmeta:
Društvo GAJ – Vinogradniško turistično društvo Filovci za
20-letno aktivno delovanje in ohranjanje kulturne dediščine, Gostilna Zeleni gaj Fokovci za kulinarični doprinos
k ohranjanju kulturne identitete kraja, občine in regije.
Občinski svet je bil seznanjen, da bodo priznanja župana
prejeli zlati maturanti občine Moravske Toplice in sicer:
Grega Bedič iz Prosenjakovcev, Dolores Marič iz Bogojine,
Žiga Škalič iz Moravskih Toplic, Alen Baša iz Vučje Gomile
in Neli Serec iz Andrejcev.
Občinski svet je na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Moravske Toplice sprejel sklep, da Okrožnemu sodišču v Murski Soboti predlaga,
da se za sodnike porotnike imenujejo: BRANKO RECEK,
Tešanovci, SLAVKO ŠKERLAK, Sebeborci, in MANICA BARBARIČ, Filovci (za mladoletnike).
Občinska uprava
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24. občinski praznik Občine Moravske Toplice
V ponedeljek, 7. septembra 2020, smo v ŠRC Martjanci
obeležili 24. občinski praznik Občine Moravske Toplice.
Občinski praznik je letos potekal skladno s priporočili in
omejitvami, ki veljajo v času bolezni Covid-19. A to ne pomeni, da je bil praznik občine manj slovesen. Tudi letos so bile
namreč podeljene nagrade in priznanja Občine Moravske
Toplice. Slovesnost je vodil podžupan Andrej Baligač. Podelitev nagrad in priznanj pa sta z glasbenimi vložki obogatila
Valerija Šömen in Darko Kržanko.
Slavnostni govornik je bil župan občine Moravske Toplice
Alojz Glavač, ki je o letošnjem častnem občanu med drugim
povedal, da je njegova življenjska zgodba zapisana kmetijstvu, pridelavi hrane in s tem povezano politiko: »Franc
Küčan ima mnogokaj pokazati na področju, ki je za nas izjemno pomembno. Ne samo da tisto, kar govori, poskuša
tudi doseči, poskrbel je namreč za to, da ima njegovo delo
smisel. To pa so naslednje generacije na njegovi kmetiji.«
Župan je vsem nagrajencem tudi čestital za prejeta priznanja
in nagrade.

Letošnji slavnostni govornik župan Alojz Glavač.

Kot smo že zapisali, je naziv častni občan občine Moravske Toplice prejel Franc Küčan iz Tešanovcev za več kot
40-letno vsestransko aktivnost na področju kmetijstva.
Prireditev je letos potekala v okrnjeni obliki, vendar zato ni bila nič manj
slovesna.

Za čudovite glasbene vložke sta poskrbela Valerija Šömen in Darko Kržanko.
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Franc Küčan je z več kot 40-letnimi vsestranskimi aktivnostmi na področju kmetijstva eden najbolj prepoznavnih
in medijsko izpostavljenih ljudi v občini Moravske Toplice,
v pomurski pokrajini in državi Sloveniji. Tako močno, kot je
on vpet v kmetijsko dogajanje, kmetijsko politiko in kmetovanje, je verjetno le še redko kateri slovenski kmet. S ponosno držo, z dobrimi rešitvami in argumentirano retoriko
se zavzema za pravice kmečkega stanu, kateremu pripada
in ga zastopa. Položaj marsikaterega slovenskega kmeta je
boljši tudi po njegovi zaslugi. S svojimi nastopi v javnosti
veliko prispeva tudi k prepoznavnosti vasi Tešanovci, občine Moravske Toplice in pokrajine ob reki Muri. Franc Küčan
je podpredsednik Sindikata kmetov Slovenije, predsednik
Komisije za odkup in prodajo žit v Sloveniji, vodja strokovnega odbora za kmetijstvo pri KGZS, predsednik KGZS,
Območna enota Murska Sobota, in predsednik nadzornega
odbora PGD Tešanovci. Zaradi vsega navedenega si zasluži
naziv častnega občana Občine Moravske Toplice.

IZ OBČINE

Nagrado občine Moravske Toplice je prejelo Vinogradniško-sadjarsko društvo Filovci za 20-letno aktivno sodelovanje, ohranjanje kulturne
dediščine in strokovnega izobraževanja na področju vinogradništva in sadjarstva.
Vinogradniško-sadjarsko društvo Filovci letos praznuje 20-letnico svojega obstoja. V tem času so njegovi člani opravili veliko dela na mnogih področjih.
Osnovne naloge, ki si jih je društvo zastavilo ob
ustanovitvi, so: dvigniti kakovost vin iz vinogradov
na filovskih vinskih vrhéh, pridobiti potrebna znanja
za pridelavo grozdja in za uspešno kletarjenje ter
pridelavo vseh vrst sadja. Društvo svoje dejavnosti uspešno uresničuje in jih plemeniti z različnimi
dodatnimi aktivnostmi. Organizirajo teoretična in
praktična strokovna predavanja, na pobudo Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota od leta
2004 naprej pripravljajo Vinogradniško-vinarski kviz,
s katerim se nivo znanja vsako leto viša. Že 15 let
organizirajo društveno ocenjevanje vin in prirejajo
druge, tudi družabne prireditve, kot so Pohod Treh
kraljev, postavljanje klopotca, martinovanje, ekskurzije po Sloveniji in sosednjih državah idr. Društvo
dobro sodeluje tudi s sorodnimi društvi in območnimi strokovnimi oz. svetovalnimi službami. Zaradi
opravljenega dela v dveh desetletjih si društvo za
svoje delo zasluži nagrado Občine Moravske Toplice
(Društvo je prejelo denarno nagrado v višini 800,00
EUR).

Priznanje občine Moravske Toplice je prejela tudi Gostilna Zeleni gaj Fokovci za kulinarični doprinos k ohranjanju
kulturne identitete kraja, občine in regije.
Gostilna Zeleni gaj v Fokovcih, ki jo vodi Boštjan Berke, skozi
pristno, domačo – prekmursko kulinariko promovira kraj in občino Moravske Toplice. V zadnjih letih je postal Zeleni gaj sinonim
za tradicionalno kulinariko po vzoru naših prednikov. Gostilna
ponuja jedi, pripravljene po starih kuharskih receptih, prisega na
lokalne sestavine, z okoliških kmetij, na žlahtno kapljico, sokove
in domače sirupe, prav tako od okoliških dobaviteljev. Njihova
ponudba je v zadnjem času postala vse bolj prepoznavna celo
širše, saj na njeno senčno teraso prihajajo obiskovalci iz vse
Slovenije in tudi tujine. Zato je prav, da ravno takšna, domača,
butična ponudba, kot jo nudi Gostilna Zeleni gaj, za svoj doprinos k ohranjanju kulturne identitete kraja, občine in regije skozi
kulinariko postane prepoznavna tudi s strani lokalne skupnosti.
Gostilno Zeleni gaj ter njihovo posebno, domačo kulinarično
ponudbo smo nedolgo nazaj predstavili tudi v Lipnici, v številki
169, ki je dostopna na spletni strani občine.

Priznanje občine Moravske Toplice je prejelo
Društvo Gaj – Vinogradniško-turistično društvo
Filovci za 20-letno aktivno delovanje in ohranjanje kulturne dediščine.
Nagrajenci Občine Moravske Toplice.

Društvo Gaj – Vinogradniško-turistično društvo Filovci letos praznuje 20-letnico svojega obstoja. V
času delovanja društva so njegovi člani poskrbeli
za vinograd, v katerega so zasadili več kot 40 sort
vinske trte. Pozornost namenjajo tudi ohranjanju
starih gajskih kleti. Poskrbeli so za prostor, kjer se
lahko ustavijo turisti, si odpočijejo, naužijejo gajskih
lepot in okrepčajo z žlahtno kapljico. Ob Berdenovi
stari vinski kleti, ki so jo preuredili v vinogradniški
muzej, so posadili cepič modre kavčine, najstarejše
vinske trte na svetu z mariborskega Lenta. Postorili
so še mnogo drugega, kot je ureditev stare preše in
vsakoletna postavitev klopotca. Člani društva skušajo ohranjati prijateljstvo in družabnost. Uspešno
sodelujejo z drugimi vinogradniškimi društvi, tudi z
madžarskimi, in tako kraj Filovci in občino Moravske
Toplice na svojevrsten način promovirajo navzven,
v slovenski prostor in čezenj.

Župan Občine Moravske Toplice je v skladu z določili Odloka
o priznanjih in nagradi Občine Moravske Toplice po svoji
presoji podelil 5 priznanj župana za posamezne dosežke in
uspehe posameznikov.
Priznanje župana za izjemen učni uspeh ter pridobljen naziv zlati maturant na poklicni maturi so prejeli Grega Bedič iz Prosenjakovcev, Dolores Marič iz Bogojine, Žiga Škalič iz Moravskih
Toplic, Alen Baša iz Vučje Gomile ter Neli Serec iz Andrejcev.
Poleg priznanja je prejel vsak zlati maturant tudi bon v vrednosti
200,00 EUR.
Po občinski prireditvi je bila občinska uprava seznanjena z izjemnim učnim uspehom Nike Sukič iz Vučje Gomile, ki je maturo
na BORG-u v Bad Radkersburgu opravila z odličnim uspehom.
Priznanje župana bo prejela ob drugi priložnosti.
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Pogled na Lončarovce (Foto: Jošt Gantar).
Župan s prejemniki županovih priznanj.

Na prireditvi so bila podeljena tudi priznanja v okviru
projekta Moja dežela – lepa in gostoljubna v letu 2020.
Občinska komisija za ocenjevanje krajev v okviru projekta
Moja dežela – lepa in gostoljubna v letu 2020 je 20. 8.
2020 opravila ogled krajev in izvedla ocenjevanje v skladu z upoštevanimi kriteriji, določenimi v ocenjevalnem
obrazcu.
Ocenjevali so se vsi kraji v občini, razen kraja Moravske
Toplice, ki se ocenjuje na državni ravni. Kraji so glede
na število prebivalcev razvrščeni v naslednje kategorije:
manjši kraj (Ivanjševci, Berkovci, Bukovnica, Pordašinci,
Središče, Ratkovci, Lončarovci, Krnci, Kančevci), srednji
kraj (Lukačevci, Čikečka vas, Suhi Vrh, Ivanovci, Motvarjevci, Prosenjakovci, Fokovci, Mlajtinci, Andrejci) in večji kraj
(Ivanci, Noršinci, Selo, Vučja Gomila, Tešanovci, Sebeborci,
Filovci, Martjanci, Bogojina).
Ocenjevali so se naslednji kriteriji: urejenost – splošni vtis
(vpadnica v kraj, območje kraja,
urejenost objektov različnih dejavnosti, hiše …), urejenost
in ocvetličenje javnih površin,
urejenost športne infrastrukture (športnih igrišč, objektov
…), urejenost vaško-gasilskih domov,
urejenost pokopališč (ocvetličenost vežice, gredic, grobov, urejenost okolice oz. pokopališča …),
urejenost naravnih znamenitosti in kulturnih objektov
(vrtovi, zelene površine, obeležja, zvoniki,
spomeniki …), urejenost hiš (ocvetličenost hiš in urejenost fasad), urejenost avtobusnih
postajališč in urejenost ekoloških otokov.
Najlepši kraji v posameznih kategorijah krajev so bili v
letu 2020 naslednji: Lončarovci (v kategoriji manjši kraj),
Mlajtinci (v kategoriji srednji kraj) in Bogojina (v kategoriji
večji kraj). Poleg priznanja je prejel vsak nagrajen kraj tudi
bon v vrednosti 500,00 EUR.
Občinska uprava in Janja Adanič Vratarič
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Mlajtinci so slavili v kategoriji srednji kraj (foto: Čista narava, d. o. o.).

Bogojina z znamenito Plečnikovo cerkvijo (foto: Damjan Prelovšek).

IZ OBČINE

Moto Franca Küčana: Kmetija, delo na kmetiji, spodobno življenje na
kmetiji
Franc Küčan je letošnji častni občan Občine Moravske
Toplice. Če zapišemo, da je eden najvidnejših ljudi na
področju kmetijstva v Sloveniji, nikakor ne pretiravamo, saj o tem pričajo njegove številne funkcije v tem
segmentu. Ob vseh njegovih dosežkih na omenjenem
področju pa je zanimivo dejstvo, da kmetijstvo ni bilo
njegova prvotna želja.
Franc Küčan se je rodil v siromašni kmečki družini v Moravskih Toplicah in je odraščal pri dedku in babici na 3-hektarski mali kmetiji. V mladosti je živel bolj v pomanjkanju,
vendar takoj doda, da v času njegovega odraščanja izobilja
niti nikjer ni bilo veliko. Po koncu osnovne šole je bil v
dvomih, kam dalje, saj je oče želel, da nadaljuje z delom na
kmetiji v Tešanovcih. Združili so namreč mamino kmetijo
v Moravskih Toplicah in očetovo v Tešanovcih ter imeli 7
hektarjev zemlje, kar za tisti čas ni bilo malo. Mama je želela,
da bi bil duhovnik, sam pa je želel biti mehanik ali šofer.
Zelo si je želel iti po svetu. Kmetijstvo mu takrat »ni dišalo«.
Prelomnica je bila vojska, kjer je bil šofer v Beogradu. Bil je
v taksi službi. Ko je prišel iz vojske, je še vedno v njem tlela
želja, da bi šel po svetu. Takrat so bili zelo aktualni mladi zadružniki in v 80-ih letih so ga izvolili za predsednika
mladih zadružnikov v Tešanovcih, kar je bila njegova prva
funkcija. Nato pa so se funkcije začele vrstiti in z njimi tudi
odgovornost našega sogovornika, ki pove, da je »v politični
ihti pozabil na šoferstvo«. Imel je čedalje več funkcij in leta
1988 je bil ustanovitelj Kmečke zveze. Bil je med soustanovitelji sindikata kmetov, pozneje se je ustanovila zbornica,
kjer je tudi aktiven. Dva mandata je bil tudi občinski svetnik.
Njegova prioriteta je bilo zmeraj kmetijstvo, prizadeval si
je za boljši položaj ljudi v kmetijstvu, sodeloval je tudi pri
reformah in različnih vstajah, kot je bil npr. »mlečni štrajk«.
Vedno pa se je boril za boljši položaj mlajših kmetov.
Njegovo največje zadovoljstvo je, da »če sem se že boril
za spodobno življenje na kmetiji, sem se boril tudi za svoja
otroka«. Na kmetiji imajo tako mladega prevzemnika – sina,
tudi hči se je poročila na kmetijo v Bodonce. Naš sogovornik pa ima že tudi štiri vnuke. Ob povedanem poudari, da
je neizmerno hvaležen ženi in otrokoma, saj pravi, da so mu
vedno stali ob strani ter so veliko zaslužni za njegovo pot.
V prihodnosti ga skupaj s sinom na kmetiji čaka velika
investicija. Trenutno obdelujejo 80 hektarjev. Z golega
poljedelstva prehajajo v govedorejo. Radi bi imeli vsaj 60
krav in vso živino doma, tako da bi bila glavna dejavnost
kmetije mleko in goveja živina. Vzporedno s tem pa so na
kmetijo pripeljali tudi prodajo na domu. Imajo tudi spletno
trgovino.
Franc Küčan tudi poudari, da nikoli ni bil za nič plačan,
»razen kakšnih dnevnic«. Glavnino dela je opravljal volon-

tersko: »Bil sem borec za napredek in razvoj kmetijstva, to
sem, in dokler bom lahko, bom ostal.« Njegov cilj je tudi
biti dober kmet oziroma oziroma imeti dobro kmetijo, ki
jo imajo skupaj vsi družinski člani.
Poudari tudi pomembnost tega, da so del kmetije vsi družinski člani: »Družinska kmetija mora biti temelj slovenskega kmetijstva. Boril sem se, da kmet mora biti priznana
osebnost, vrednota, in da mladi, ki na kmetiji ostajajo, morajo biti spoštovani in za njih mora biti poskrbljeno.«
Na vprašanje o tem, kaj mu pomeni naziv častni občan
Občine Moravske Toplice, pove, da ga je presenetilo in mu
veliko pomeni: »Vsi, ki me poznajo, mi čestitajo, da je bil
posluh predlagateljev tako velik, da so spoznali, da tudi
mi, ki delamo volontersko, dejansko tudi nekaj pomenimo.
To priznanje je priznanje tudi za ostale kmete. To je krona
mojega dela in me obvezuje, da še ne bom nehal delati.
In hvala tistim, ki so me predlagali in potrdili.«
Na koncu pa častni občan pove, da pregovor, da na mladih
svet stoji, še kako velja tudi v kmetijstvu: »Delo in izkušnje
prenašam na sina in zeta. Iščem naslednike, naj hodijo po
mojih stopinjah in naj se borijo za svoj obstoj. Za svojo
eksistenco se moraš tudi sam angažirati. Mladi morajo povedati sami, kaj želijo, starejši pa jim moramo pomagati.«
Janja Adanič Vratarič

Franc Küčan, častni občan Občine Moravske Toplice in velik borec za
pravice kmetov, je za vso podporo hvaležen ženi in otrokoma, ki so mu
vedno stali ob strani.
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V Vinogradniško-sadjarskem društvu Filovci že 20 let aktivno delajo
na izobraževanju njihovih vinogradnikov
Društvo, ki je letos prejelo občinsko nagrado in daje
velik poudarek tudi izobraževanju svojih članov na področju vinogradništva, letos praznuje 20 let delovanja.
O začetkih in poslanstvu društva smo se pogovarjali
s predsednikom društva, ki to funkcijo opravlja že od
prvega dneva ustanovitve le-tega, Alojzom Berdenom.

Kaj si želite kot ustanovni član in dolgoletni predsednik
za društvo?
Da bi člani društva bili čim bolj vključeni v društvo. Tako bi
bili bolj vključeni v izobraževanje o kakovosti vin. Da bi se
vključevalo več mladih. Vinogradništvo ni enostavna branža.
Znanje je pomembno.

Kaj je bil povod, da ste pred 20 leti ustanovili Vinogradniško-sadjarsko društvo Filovci?
Povod so bile čisto osnovne stvari. Takrat se je posadilo ogromno goric, bilo je dosti slabega vina. Ustanovitev društva
je bila torej pogoj, da pridemo do ljudi, ki so izobraženi in
lahko drugim povedo oziroma pokažejo, kaj je kakovostno
vino.

Kaj pa vam v društvu pomeni letošnja občinska nagrada?
Ponosni smo na nagrado, saj smo dosti sodelovali na stojnicah, kjer smo zastopali domačo občino. Tudi naše turistično
društvo je dosti sodelovalo z nami na teh prireditvah. To je
tudi potrditev za dobro delo naprej.
Hvala vsem, ki so nas predlagali, občini in občinskemu svetu, ki nas je potrdil. Hvala tudi domači krajevni skupnosti in
vsem društvom v vasi za dobro sodelovanje, kar si želimo
tudi vnaprej.

Koliko članov pa šteje vaše društvo?
Društvo šteje okoli 30–40 članov. Ko smo ga ustanovili, jih
je bilo od 80 do 100. Z leti so naši člani seveda bili starejši,
pri mladih pa je čedalje manj občutka za gorice, kot je to
na vseh področjih. Premalo se namreč vključujejo v delo
na vasi.
Nam na kratko, prosim, orišete dejavnosti društva?
V 20 letih se je veliko zgodilo. Ko smo videli, da so sama
predavanja malo, smo leta 2003 začeli z vinogradniško-vinarskim kvizom. Leto zatem smo začeli s pohodom Svetih
treh kraljev. Bilo je veliko izletov po Sloveniji, izven Slovenije,
spoznavali smo druga vina, se izobraževali glede kvalitete
vina in kako ustvariti dobro vino.
Na začetku smo imeli 100 vzorcev samo iz lastnega društva.
Ko smo začeli stagnirati, smo se združili z vinogradniki iz Strehovcev in takrat smo imeli preko 120 vzorcev. Ocenjevanje
vzorcev je vodil mag. Anton Vodovnik, predsednik komisije.
Ko je bilo spet manj vzorcev, smo dve ali tri leta vino vozili na
ocenjevanje v Ivanovce, sodelovali smo tudi na ocenjevanju
za Prekmurskega prvaka vin. Kar nekajkrat smo dobili visoke
ocene. Nato smo videli, da se v jesenskem delu premalo
dogaja in smo začeli v Dolini miru postavljati klopotec, ki ga
postavljamo že 10 let. Ob tem imamo tudi piknik in zadnji
dve leti podeljujemo odličja z ocenjevanja vin.
Še pred ustanovitvijo društva smo v vasi imeli krst vina. Na
začetku smo šli od kleti do kleti, sedaj pa je že nekaj let v
vaškem domu v Filovcih.
Letos smo želeli obletnico obeležiti na slavnostni način in
podeliti zahvale vsem, ki so v teh letih bili naši ožji sodelavci
– mag. Antonu Vodovniku, Ernestu Novaku, predavateljem,
Krajevni skupnosti Filovci, Občini in mnogim drugim, vendar
zaradi trenutnega stanja to do sedaj še ni bilo možno.

Janja Adanič Vratarič

Udeleženci vinogradniško-vinarskega kviza letos januarja (foto: Ignac
Gabor).

Tradicionalen krst mošta v domačem vaškem domu.
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Glavna dejavnost Društva Gaj – Vinogradniško-turističnega društva
Filovci je skrb za ohranjanje naravne in kulturne dediščine
O delovanju društva, ki je letos, ko praznuje 20 let delovanja, prejelo občinsko priznanje, smo se pogovarjali s
predsednikom društva Jožefom Tratnjekom.
Kaj je bil povod za ustanovitev društva?
Želja po napredku in razvoju. Vinogradniki in drugi prebivalci
Gaja smo se združili in najprej napeljali elektriko, zgradili vodovod in nato še asfaltirali del ceste, kar je vodil Komunalni
odbor. 5. novembra 2000 smo v želji za nadaljnji razvoj v
vinogradništvu in turizmu ustanovili še društvo, za katerega
je bil pobudnik pokojni prvi predsednik gospod Jože Horvat.
Koliko članov danes šteje društvo in katere so vaše glavne dejavnosti?
Naše društvo šteje 37 članov iz domačega okolja in tudi
drugih krajev po Sloveniji. Naša glavna dejavnost je skrb za
ohranjanje naravne in kulturne dediščine. Tako skrbimo za
staro vinsko klet, ki smo jo podedovali od Berdenovih, našega člana Jožeta Berdena in njegove mame Bare, ki smo jo
preuredili v vinogradniški muzej, staro prešo na prostem in
avtohtono staro vinsko trto lipovino. Vsako leto postavimo
klopotec, organiziramo trgatev in Martinovo nedeljo, kjer
blagoslovimo mošt in podelimo vrtnico najzaslužnejšemu
članu.
Letos praznujete 20. obletnico. Kako jo boste obeležili?
Večjega praznovanja zaradi Covida-19 ne bomo imeli, preložili ga bomo na boljše časa. Če bodo razmere dopuščale,
bomo imeli slavnostno sejo, na katero bomo povabili vse
člane društva.
Kaj si kot predsednik društva želite za vaše društvo in
člane?
Da bi še najprej ohranili prijateljstvo in družabnost in to s
tolikšnim elanom, kot smo to počeli do zdaj ob vseh delih
in nalogah, ki smo si jih zastavili, jih še naprej uresničevali
ter odgovorno in vestno nadaljevali naše delo.

Kaj vam pomeni letošnje občinsko priznanje?
Vesel sem, da se je delo našega društva v preteklih dvajsetih
letih prepoznalo kot dobro. Tako bomo s še večjim zanosom
uresničevali zadane cilje. Ob tej priložnosti se zahvaljujem
vsem našim članom, še posebej pa članom organov društva
za trud in prizadevanje, kajti brez njih in brez njihovega sodelovanja v društvu tega priznanja ne bi bilo.
Janja Adanič Vratarič

Člani društva skupaj skrbijo za ohranjanje dediščine naših prednikov.

Med kulturno dediščino, za katero skrbijo, spada tudi stara preša na prostem.

IZ ZAPRAŠENIH ARHIVOV

V 15. številki Lipnice, ki je izšla 20. oktobra 1997, pišejo o prvem prazniku in prvih nagrajencih Občine
Moravske Toplice.
Med nagrajenci so takrat omenjeni Jožef Kuhar iz Moravskih
Toplic, Dušan Bencik, direktor Zdravilišča Moravske Toplice, Štefan Cigüt iz Noršincev, Milan Varga iz Filovcev, NK Čarda in PGD
Sebeborci. Kot zanimivost naj omenimo, da so v času praznovanja občinskega praznika takrat podelili tudi nagrade gostincem
za najboljši domači narezek in trgovcem za najbolj domiselno
sestavljeno in aranžirano darilo.
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ZLATI MATURANTI OBČINE MORAVSKE TOPLICE
V prejšnji številki Lipnice smo objavili intervjuje z zlatimi maturanti, za katere smo do tiska našega občinskega
glasila prejeli informacije o njihovem izjemnem uspehu.
V tokratni številki pa objavljamo še tri intervjuje z zlatimi maturanti, ki so v tem času že postali študentje.

Zlata maturantka
Neli Serec

Zlata maturantka Neli Serec iz
Andrejcev je obiskovala Srednjo
zdravstveno šolo Murska Sobota,
smer zdravstvena nega, in je na
poklicni maturi dosegla 22 od
možnih 23 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?
Letošnje razmere so bile dodatna preizkušnja za vse, prav
tako tudi za nas maturante. Za svoj uspeh na maturi se
lahko zahvalim tudi svojim prijateljicam in sošolkam, ki so
mi večkrat pozno v noč pomagale, da je čas hitreje minil in da je znanje v glavo prišlo hitreje. Zahvala gre tudi
profesorjem, ki so se kljub velikemu številu dijakov na šoli
uspeli posvetiti vsakemu posebej in nam pomagali najti
odgovor na še tako težko vprašanje. Moram priznati, da
so mi te »dolge počitnice« zaradi epidemije prvi mesec kar
odgovarjale in sem uživala, ker noben od profesorjev »ni
težil« za opravičila, izostanke in ocene, ampak potem se je
kar naenkrat vse nabralo in ni bilo več tako super.
Je bilo dela veliko?
Če zdaj povem, da je bilo dela veliko, se bodo mlajše generacije še bolj prestrašile. Če pa povem, da je bilo dela malo,
bi se zlagala in jim dala vedeti, da je matura samo eden
izmed tistih testov v šoli, kar pa nikakor ni. Sama sem po
naravi taka, da sem si veliko stvari v šoli skozi leta zapomnila, vendar pa ko sem se spravljala k maturi, se mi je zdelo,
da delu kar ni konca. Ko so potekali ustni deli izpitov, se mi
je zdelo, kot da dan nima več 24 ur, ampak 14.
Kam boš šla študirat in kako si predstavljaš sanjsko
službo?
Za svoj nadaljnji študij sem se odločila za smer fizioterapije
na fakulteti Alma Mater Europea, Evropski Center Maribor.
Svojega sanjskega poklica nimam, vendar pa je moj vpis na
smer fizioterapije vzpodbudilo to, da bi ljudem pokazala,
da fizioterapija ni kar neka »masaža in masiranje«, kot nekateri mislijo, ampak je nekaj, s čimer si lahko pripomoremo
h kvalitetnejšemu življenju.
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Kaj sporočaš vsem mladim, ki jih zrelostni izpit še
čaka?
Verjamem, da lahko vsak izmed vas mladih, ki to bere, postane zlati maturant. Le malo »brce v tazadnjo« je potrebno,
da začneš migati. Vsem mlajšim generacijam sporočam, da
ocene ne odražajo vedno znanja. In zanje se prepogosto
trudimo zaradi ugleda ali štipendije. Matura ni nek »bav
bav«, zaradi katere se podira svet, je neka nova preizkušnja
in vsaka nova preizkušnja prinese nove izkušnje in novo
znanje. Tako da verjamem v mlajše generacije, da bodo
prav one spreminjale svet

Zlati maturant Alen Baša

Zlati maturant Alen Baša iz Vučje
Gomile je obiskoval Srednjo gradbeno šolo in gimnazijo Maribor in
je na poklicni maturi dosegel 22
od 23 točk.

Letos so bile za vas maturante zaradi epidemije zagotovo drugačne razmere za priprave na maturo. Kako si se ti pripravljal? So ti pomoč nudili tudi profesorji ali si se večinoma
učil sam?
Na maturo bi se lahko boljše pripravil, če bi hodil v šolo.
Razlog je, da ko prideš v šolo, se lažje skoncentriraš na učenje. Pripravljal sem se tako, da sem spremljal predavanja
profesorjev in tudi reševal naloge, ki so nam jih dali. Moram
pa reči, da sem si s tem, da sem bil doma, lahko nekoliko
prilagajal učenje. Učenje je bilo bolj samostojno in s tem
sem si moral vzeti več časa za šolo.
Je bilo dela veliko?
Jaz osebno sem bil zelo zaposlen doma na kmetiji, tako da
mi ni bilo dolgčas.
Kam boš šel študirat in kako si predstavljaš sanjsko
službo?
Moji načrti so, da s čim boljšim uspehom končam UM FGPA,
nato pa se želim zaposliti v projektantski firmi. Ko pridobim
zadostno znanje in izkušnje, pa imam željo, da ustanovim
lastno firmo. Sanjska služba bi zame bila, če bi lahko (z več
dela) pri 50 letih imel zadosti denarja za ostalo življenje in
pustil za sabo neko sled.
Kaj sporočaš vsem mladim, ki jih zrelostni izpit še čaka?
Sporočam jim, da učitelji pretiravajo s težavnostjo mature in
da jo bo bodo lahko opravili, če si pregledajo snov za nazaj.

IZ OBČINE

Zlata maturantka
Nika Sukič

Nika Sukič prihaja iz Vučje Gomile. Po končani osnovni šoli je
izobraževanje nadaljevala v tujini, na BORG-u Bad Radkersburg.
Povedala nam je, da se avstrijska
matura od slovenske razlikuje tudi
po tem, da dijaki po opravljeni maturi ne izvedo, koliko
točk so dosegli. Namesto tega jim povedo, s kakšnim
uspehom so zrelostni izpit opravili: z odličnim, dobrim,
ali pa samo opravljeno. Naša občanka Nika je maturirala
z odličnim uspehom.
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?
Res je, razmere, pod katerimi je letos potekala matura, so nas
vrgle v neznano. Naša matura je bila pod velikim vprašanjem.
Na srečo nam je že pred zaprtjem šol uspelo predelati vso
snov, tako da je bil naslednji korak ponavljanje in poglabljanje.
Preko spleta so potekale ure maturitetnih predmetov, prav
tako pa so nam profesorji pošiljali naloge, jih popravljali in
nam bili za vprašanja vselej na voljo. Seveda pa je bilo učenje naloga in odgovornost vsakega posameznika. Pokazalo
se je, kdo je discipliniran in organiziran. Pouk prek spleta je
zame odprl možnost boljšega razporejanja časa učenja posameznih predmetov. Snov sem ponavljala, delala domače
naloge, ki so bile nato popravljene oziroma za katere smo
dobili rešitve, ter se osredotočala na teme, ki mi niso bile

povsem jasne ali za katere sem menila, da moram znanje o
njih dodatno poglobiti. Večinoma sem se torej učila sama,
ampak sem vedno imela možnost, da se pri težavah in vprašanjih obrnem na profesorje.
Z začetkom meseca maja smo maturanti spet sedli za šolske
klopi, tokrat s skrajšanim urnikom, ki je vključeval le maturitetne predmete in pod upoštevanjem pravil glede nošenja
maske, razkuževanja in varnostne razdalje. Učenci mlajših
letnikov so pouk v gimnaziji nadaljevali šele takrat, ko smo s
koncem maja odpisali maturo. Šola nam je pred našo vrnitvijo poslala potrdilo o šolanju za ta čas, tako da smo smeli
prečkati mejo z Avstrijo.
Je bilo dela veliko?
Dela je bilo precej, vendar se je časovno vse izšlo. Največ
dela, bi rekla, je bilo pri matematiki, saj smo morali zelo temeljito obdelati snov vseh štirih let. Na srečo pa je v Avstriji
tako, da učbenike dobiš zastonj in po koncu šolskega leta
obdržiš, kar je na primer bistveno pomagalo pri ponavljanju
specifičnih poglavij iz prvega letnika. Na to, koliko dela si
imel pred seboj, je vplivalo, koliko truda in časa si vložil v
prejšnjih letnikih. Učenje sproti se je izkazalo za prednost,
ki je čas učenja za maturo skrajšala in hkrati zmanjšala stres.
Kje študiraš in kako si predstavljaš sanjsko službo?
Trenutno se nahajam na Dunaju, kjer študiram sinologijo oziroma kitajščino. Sanjsko službo vidim nedvomno povezano s
predmetom študija. Tako se mi zdi delo tolmačke, prevajalke
ali svetovalke za sodelovanje in trgovanje s Kitajsko zelo zanimivo. Menim, da predstavlja vzpostavljanje stikov s Kitajsko
izjemno priložnost za izmenjavo znanja in razvoj.
Janja Adanič Vratarič

Aktualne občinske investicije in projekti
Delavska ulica v Moravskih Toplicah
Rekonstrukcija Delavske ulice se bliža zaključku. Izvedena
je bila preplastitev celotnega vozišča, zaris horizontalne signalizacije in postavitev vertikalne signalizacije. Novost na
Delavski ulici bo omejitev hitrosti na 30 km/h.

Delavska ulica ima po rekonstrukciji vozišče širine 6,00 m,
dograjen pločnik na desni strani v širini 1,60 m in v celoti obnovljen vodovod in javno razsvetljavo. Sočasno so upravljavci komunalnih vodov elektrike in elektronskih komunikacij
obnovili vsak svoj vod.
Prebivalcem Delavske ulice in vsem uporabnikom se zahvaljujemo za njihovo potrpežljivost in dobro voljo v času
izvajanja del.

Parkirišče ob gasilskem domu Berkovci

Rekonstrukcija Delavske ulice v Moravskih Toplicah.

Ob gasilskem domu Berkovci je že v zaključni fazi izvedba
parkirišča za parkiranje osebnih motornih vozil z dovozom
preko javne poti in na novo urejenega priključka na parkirišče
z regionalne ceste R3-724/4210 Berkovci–Kobilje. Za parkirišče je bilo v mesecu juliju pridobljeno gradbeno dovoljenje za gradnjo nezahtevnega objekta – parkirišče. Parkirišče
je velikosti 18,20 m x 26,40 m v asfaltni izvedbi, ki bo služilo
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tudi kot prireditveni prostor in prostor za postavitev šotora.
Poleg parkirišča se je uredilo odvodnjavanje zalednih voda,
ki tangirajo na gasilski dom z odprtim travnatim jarkom, odvodnja parkirišča in obnova obstoječega obcestnega jarka
ob regionalni cesti. Okolica parkirišča se ozeleni, pušča pa se
možnost, da krajani sami poskrbijo za zasaditev z drevjem in
ureditvijo gredic z rožami.
Obstoječi cestni priključek javne poti se je razširil in asfaltiral,
v nadaljevanju se je uredila javna pot v asfaltni izvedbi v dolžini 30 m in širini 3,00 m z obojestranskimi bankinami širine
0,50 m.
Zaradi izvedbe parkirišča je bila izvedena tudi hidroizolacija
gasilskega doma na strani, ki tangira na parkirišče, in izvedena
gradbena dela za položitev zaščitnih cevi za elektriko in javno
razsvetljavo v predmetnem območju.
Elektro Maribor, OE Murska Sobota, d. d. je v lastni režiji izvedel
montažna dela – prestavitev sohe elektro voda in vgradnjo
zaščitnih cevi za možnost kabliranja elektro voda v prihodnje.
Izvajalec del je Čista narava, d. o. o., ki dela izvaja za 57.039,31
EUR.

Parkirišče v Berkovcih.

Dela v Krncih.

Cesta Lončarovci
Začela se je ureditev javne poti JP 766496 Lončarovci–Močvar
v dolžini 215 m s strani izvajalca del JKP Čista narava, d. o.
o. Ureditev javne poti bo zajemala rekonstrukcijo spodnjega
ustroja javne poti, zgornji ustroj v asfaltni izvedbi, ureditev
bankin, ureditev odvodnjavanja (delno odprt travnat jarek,
delno obložen s hudourniškimi kanaletami) in ureditev dovoza preko cevnega prepusta.
Normalni prečni profil javne poti bo predstavljala asfaltirana
pot v širini 3,00 m z obojestranskimi bankinami in odprtim
jarkom z ali brez kanalet. Vzporedno bo izveden tudi vodovod.
Za investicijo je bila sklenjena gradbena pogodba v višini
27.000,00 EUR.
Občinska uprava

Slačilnica z nadstreškom, večnamenski plato in
igrišče Krnci
Krajevna skupnost Krnci po rušitvi lansko leto nadaljuje s 1.
fazo gradnje športnega objekta – slačilnice z nadstreškom.
Gradbena pogodba je bila podpisana v mesecu juliju z izvajalcem del Gradbeništvo DURIČ, d. o. o., iz Bodoncev. Gradbeni nadzor je bil oddan podjetju RATING, Oto Ratnik, s. p.,
nadzor nad celotno gradnjo z vidika zagotavljanja varnosti in
zdravja pri delu na gradbišču bo v rokah podjetja Balvept, d.
o .o. Investicija 1. faze bo izvedena v vrednosti 75.000,00 EUR.
V 1. fazi je predvidena gradnja športnega objekta slačilnice v
velikosti 9,55 m x 9,20 m in v nadaljevanju nadstrešek v velikosti 8,05 m x 9,20 m. Prostori, ki so predvideni v športnem
objektu, so: dve garderobi, sanitarije, mini kuhinja, hodnik
in skladišče v pritličju ter neizkoriščeno podstrešje. Streha
bo simetrična dvokapnica 38°, kritina bo opečna v naravni
barvi. Fotografije prikazujejo izvajanje del.
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Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice v sodelovanju s Pomursko izobraževalno fundacijo (v
nadaljevanju PIF) na podlagi 6. člena Pravilnika o štipendiranju v občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 91/11), objavlja

RAZPIS
ZA PODELITEV ŠTIPENDIJ OBČINE MORAVSKE TOPLICE
I. PREDMET RAZPISA
Štipendije Občine Moravske Toplice za študente s stalnim bivališčem v občini Moravske Toplice.

II. SPLOŠNE DOLOČBE
Štipendije so razpisane za študijsko leto 2020/2021. Štipendije se podeljujejo za študij v RS in v tujini.
Predlog za dodelitev štipendij izdela strokovna komisija, ki jo imenuje župan Občine Moravske Toplice. O podelitvi štipendij
odloči na predlog komisije občinska uprava.
III. RAZPISNI POGOJI
Na razpis se lahko prijavijo študenti dodiplomskega in podiplomskega študija, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- da so državljani Republike Slovenije,
- da imajo stalno prebivališče v občini Moravske Toplice,
- da so vpisani najmanj v drugi letnik dodiplomskega študijskega programa,
- da niso v delovnem razmerju oz. ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti,
- da niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje,
- da niso prejemniki drugih štipendij ali drugih prejemkov za izobraževanje,
- da imajo povprečje ocen v preteklem študijskem letu najmanj 7,5.
Višina štipendije se določi na podlagi seštevka točk, doseženega po kriterijih, ki jih določa pravilnik, in sicer glede na oddaljenost kraja stalnega prebivališča do kraja izobraževanja, povprečno oceno in letnik študija.
Štipendist se s prejemanjem štipendije obveže:
- da uspešno konča letnik, za katerega je prejel štipendijo,
- da poda letno poročilo o poteku študija,
- da je pripravljen sodelovati z Občino Moravske Toplice oz. PIF.

IV.

ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG

Vloga za pridobitev štipendije mora biti podana na predpisanem obrazcu »Vloga za pridobitev štipendije Občine Moravske
Toplice za študijsko leto 2020/2021«. Kandidati jo lahko dobijo na sedežu Občine Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226
Moravske Toplice oziroma na spletni strani Občine Moravske Toplice: www.moravske-toplice.si ali na spletni strani PIF: www.
pif.si. Vloga se šteje za popolno, če je k vlogi priložena vsa v vlogi zahtevana dokumentacija in če je pravočasno oddana.
Rok za oddajo vlog je do vključno 18. 12. 2020. Kandidati lahko vloge vročijo osebno na sedežu Občine Moravske Toplice ali
pošljejo po pošti na naslov: OBČINA MORAVSKE TOPLICE, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, s pripisom »ŠTIPENDIJE
2020/2021«.
Vloga, ki je bila oddana priporočeno po pošti, se šteje za pravočasno, če je bila oddana na pošti zadnji dan roka za oddajo
vlog.
Številka: 110-00017/2020-1
Moravske Toplice, 19. 10. 2020
Župan:
Alojz Glavač l. r.
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Evropski teden mobilnosti v Moravskih Toplicah
Letošnja tema Evropskega tedna mobilnosti je v ospredje
postavila potovanja z manj onesnaženja pod geslom »Izberi čistejši način prevoza«.
Zdi se, da prebivalci manjših krajev, vasi in majhnih mest nimamo težav velikih mest in se nas na prvi pogled izbira čistejšega
načina prevoza ne dotika prav močno. A se zato pogosteje kot
prebivalci velikih mest usedemo v osebni avto za premagovanje kratkih razdalj, ki bi jih sicer z lahkoto opravili peš ali s
kolesom. Prav tako se ne poslužujemo javnega prevoza, četudi
nam je le-ta na voljo. Pri urejanju okolice pa še vedno prej pomislimo na število parkirišč za osebne avtomobile kot na število
postajališč za javni prevoz ali kolesa.
Da bi čim bolj spodbudili alternativni način prevoza, smo julija
v Moravskih Toplicah odprli Bike Center. Namenjen je tako domačinom kot gostom. Domačine spodbuja k uporabi sistema
Soboški biciklin in premagovanju krajših razdalj do sosednjih
občinskih središč na kolesu, goste k odkrivanju naših lepih krajev na kolesih, ki jih nudi TIC Moravske Toplice.
Da je krajše poti mogoče premagovati z alternativno mobilnostjo, s kolesom ali peš, so v okviru Evropskega tedna mobilnosti dokazali predstavniki občinskih uprav Občine Moravske
Toplice, Mestne občine Murska Sobota in Občine Puconci ter
LAS Goričko in TIC Moravske Toplice, ki so prekolesarili traso
Murska Sobota–Moravske Toplice–Expano–RIS Rakičan.
Učenci občin Moravske Toplice in Murska Sobota, ki so v
prejšnjem šolskem letu opravili izpit za kolo, se vsako leto družijo na skupni prireditvi v okviru Evropskega tedna mobilnosti
izmenično v Moravskih Toplicah ali Murski Soboti, a je ta žal
letos zaradi ukrepov glede širjenja bolezni Covid-19 bila odpovedana in je Evropski teden mobilnosti potekal ločeno oz. na
posamezni šoli.
Učenci osnovnih šol so pripravili tekmovanja spretnostne vožnje na kolesih na posamični šoli. Učenci OŠ Fokovci pa so izvedli v okviru šole v naravi na Debelem rtiču pohod v Ankaran.
Vse šole so tekmovale tudi pri pripravi najboljšega prispevka o

poteku Evropskega tedna mobilnosti na njihovi šoli. Najboljšega
so pripravili učenci OŠ Bogojina.
Letošnje aktivnosti ob Evropskem tednu mobilnosti so podprli
tudi lokalni ponudniki storitev in sponzorji, ki so prispevali praktične nagrade za učence.
Evropski teden mobilnosti v Moravskih Toplicah je bil sofinanciran iz LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), ki je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE,
sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev
projekta.
mag. Mojca Breščak

Na Osnovni šoli Bogojina so se učenci preizkusili v spretnostni vožnji na
kolesih.

Župan občine Moravske Toplice Alojz Glavač je ob Evropskem tednu mobilnosti nagovoril prisotne v Moravskih Toplicah.

Poslanstvo Društva Mozaik, društva za socialno vključenost v Murski Soboti, je socialno vključevanje, opolnomočenje in zaposlovanje ranljivih družbenih skupin.
Da bi lahko ranljivim skupinam pomagali in jim prišli nasproti pri njihovih potrebah,moramo te potrebe najprej videti in jih
dobro poznati. V ta namen društvo Mozaik izvaja socialnovarstvena programa Za boljši jutri z demenco in Pomoč na vratih
- terensko delo s potencialnimi brezdomnimi osebami in zagovorništvo.
Pomoč na vratih je brezplačni preventivni program koordinacije in podpore s ciljem, da potencialni brezdomni obdržijo
bivališče. V ta namen zagotavljamo dostopnost med delavniki po telefonu in e-pošti med 9.00 in 21.00 uro. Terenski obiski
se izvajajo vsak delavnik po predhodnem dogovoru.
Kontaktni podatki: 070 336 663 (Sonja Šavel) in 070 673 759 (Anja Žižek), pomocnavratih@gmail.com.
Program Za boljši jutri z demenco je za udeležence prav tako brezplačen. Namenjen je osebam z demenco in njihovim
svojcem.
Kontaktni podatki: 041 380 430 (Nevenka Zrim), za.boljsi.jutri.d@gmail.com.
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Podjetje Saubermacher - Komunala Murska Sobota, d. o. o., je kot izvajalec gospodarske javne službe
zbiranja komunalnih odpadkov dolžan izvajati sortirne analize mešanih komunalnih odpadkov in sicer
enkrat letno.
Sortirna analiza mešanih komunalnih odpadkov je bila v sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in
hrano za našo občino izvedena dne 18. 9. 2020.
Iz analize izhaja, da je v mešanih komunalnih odpadkih velika količina biološko razgradljivih odpadkov (42,4 %), ki bi morali
biti odloženi v poseben (rjav) zabojnik za biološke odpadke ali pa kompostirani na domačem kompostniku. Precejšen je
tudi delež plastične embalaže (7,7 %), oblačil in obutve (5,6 %) ter papirja in kartona (4,1 %).
Navedena struktura mešanih komunalnih odpadkov predstavlja odmik od ciljev, ki si jih je na osnovi ciljev EU zadala tudi
Slovenija in kršitev Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št.
33/17 in 60/18) ter Odloka o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 55/19). Navedena predpisa določata obveznost
prepuščanja in ločevanja odpadkov skladno z zagotovljenimi storitvami javne službe, za primer nepravilnega prepuščanja
in ločevanja odpadkov pa je v občinskem odloku predpisana globa 500 evrov za povzročitelja posameznika (občan
oziroma občanka) oz. 1.500 evrov za pravno osebo ali samostojnega podjetnika.
Na osnovi ugotovitev analize in obveznosti, ki izhajajo iz zakonodaje na področju ločevanja odpadkov, z namenom izboljšanja rezultatov ločenega zbiranja odpadkov predlagamo naslednje aktivnosti:
• vključitev gospodinjstev v zbiranje bioloških odpadkov z rjavim zabojnikom oziroma pravilno kompostiranje odpadkov;
• vključitev gospodinjstev v ločeno zbiranje odpadkov (zabojnik za papir v gospodinjstvih), kar je že vključeno v mesečno
ceno zbiranja komunalnih odpadkov in ne predstavlja dodatnih stroškov;
• uporaba zbirnega centra za ločeno zbiranje frakcij v Fokovcih (tudi možnost oddaje tekstila) in zbirnih mest;
• gospodinjstva lahko rabljena oblačila, obutev in hišni tekstil oddate v zbirnem centru in ob odvozu kosovnih odpadkov
na klic;
• gospodinjstva lahko manjšo električno in elektronsko opremo ter baterije oddate v ulične zabojnike za ločeno zbiranje
EE opreme, ob odvozu kosovnih odpadkov na klic ali v zbirnem centru;
• embalaža nevarnih snovi se ločeno zbira in oddaja ob sobotni akciji zbiranja nevarnih in posebnih odpadkov iz gospodinjstev (pomlad);
• društva in vsi organizatorji kulturnih, športnih in ostalih prireditev poskrbijo za celovit koncept ločenega zbiranja odpadkov na prireditvah.
Poskusimo se potruditi in še naprej skupaj ustvarjati zdravo okolje!

Lipnica 172 | 15

ZDRAVJE V OBČINI

ZDRAVJE V OBČINI 2020 – Kakšni so zadnji kazalniki zdravja v občini
Moravske Toplice?
Nacionalni inštitut za javno zdravje od leta 2016 naprej
vsakoletno pripravi posodobljene podatke o zdravju prebivalcev v slovenskih občinah, s čimer želimo spodbuditi
krepitev zdravja in preprečevanje bolezni v okoljih, kjer
ljudje živijo in delajo.
V nadaljevanju izpostavljamo nekaj izstopajočih podatkov
o dejavnikih tveganja za zdravje in odzivnosti v preventivnih programih za občino Moravske Toplice.

Prekomerna prehranjenost otrok
Prekomerna prehranjenost otrok je povezana s številnimi
dejavniki tveganja za srčne in druge kronične, predvsem
na povišane maščobe v krvi, neodzivnost na insulin in
povečano tveganje za sladkorno bolezen tipa 2, povišan
arterijski tlak in zgodnjo aterosklerozo. Prekomerna prehranjenost otroka pomembno vpliva tudi na kvaliteto
njegovega življenja.
V občini Moravske Toplice beležimo visok delež prekomerno prehranjenih otrok (preddebelih in debelih), ki
sicer pada, vendar še vedno ostaja nad državnim in regijskim povprečjem.

Razlike v telesnem fitnesu otrok v občini Moravske Toplice v primerjavi s
Slovenijo in zdravstveno regijo Murska Sobota (2016 do 2020).

Prometne nezgode z alkoholiziranimi povzročitelji
Vožnja pod vplivom alkohola je eden od pomembnejših
vzrokov za prometne nezgode in predstavlja velik javnozdravstveni problem, saj pogosto vodi v invalidnost
in jemlje mlada življenja. Posebej zaskrbljujoče je, da se
prometne nezgode z udeležbo alkohola v primerjavi s
prometnimi nezgodami brez udeležbe alkohola v večjem
odstotku končajo s težjim, tudi smrtnim izidom.
V občini Moravske Toplice je trend tovrstnih prometnih
nezgod občutno višji, kot je povprečje v Sloveniji.

Razlike v prekomerni prehranjenosti otrok v občini Moravske Toplice v
primerjavi s Slovenijo in zdravstveno regijo Murska Sobota (2016 do 2020).

Telesni fitnes otrok – gibalne zmožnosti otrok
Nizek nivo gibalne učinkovitosti je pokazatelj zdravstvenega tveganja, ki je lahko posledica telesne nedejavnosti,
prekomerne prehranjenosti ali kombinacije obeh. Podatek se izračunava v programu SLOfit vsako leto v osnovnih šolah. Otroci to poznajo kot »testiranje« pri športni
vzgoji: dvig trupa, tek na 600 m, predklon na klopci in
vesa v zgibi.
Ta podatek je za občino Moravske Toplice zaskrbljujoč, saj
nakazuje trend upada telesnega fitnesa otrok, ki je nižji
od slovenskega povprečja.
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Razlike v deležu prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji v občini
Moravske Toplice v primerjavi s Slovenijo in zdravstveno regijo Murska
Sobota (2016 do 2020).

Preventivni programi ZORA, DORA, SVIT
V Sloveniji izvajamo tri državne programe presejanja in
zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka, in
sicer SVIT (rak debelega črevesa in danke), ZORA (spremembe materničnega vratu) in DORA (rak dojke).
Razveseljivo je, da je odzivnost v programu Svit v zadnjih
dveh letih v porastu, želeli pa bi si, da bi se ta % čim bolj
približal slovenskemu povprečju oz. 70-odstotni odzivnosti, kar je tudi cilj programa Svit.

ZDRAVJE V OBČINI

KAJ LAHKO NAREDIMO

Razlike v odzivnosti vabljenih v program Svit v občini Moravske Toplice v
primerjavi s Slovenijo in zdravstveno regijo Murska Sobota (2016 do 2020).

Slabši pa je podatek, ki zadeva preventivne programe pri
ženskah. Odzivnost v obeh programih je nižja od slovenskega povprečja. Zaskrbljujoč je predvsem padajoč trend
odzivnosti v programu Zora.

Razlike v deležu presejanosti v programu Zora v občini Moravske Toplice
v primerjavi s Slovenijo in zdravstveno regijo Murska Sobota od leta 2016
do leta 2020.

K izboljšanju zdravja in boljšemu počutju ter seveda k daljšemu in kvalitetnejšemu življenju lahko prispevamo vsi, tako mi
sami, posamezniki, kot skupnost, v kateri živimo.
Kot primer vloge skupnosti navedimo prekomerno prehranjenost in slab telesni fitnes otrok. Na ravni občin bi z zgodnjim
odkrivanjem gibalno neučinkovitih otrok lahko vzpostavili
učinkovite in vzdržne izobraževalno-intervencijske programe,
ki bi jih bilo mogoče izpeljati s sodelovanjem zdravstvenih
delavcev in učiteljev. Lokalna skupnost k izboljšanju gibalne učinkovitosti otrok bistveno prispeva z ustvarjanjem
možnosti za privlačno in varno telesno dejavnost v šoli
in prostem času. S programi za vključevanje v organizirane
oblike telesne dejavnosti in preživljanja prostega časa lokalna
skupnost nenazadnje zmanjšuje tudi neenakosti med otroki.
Tudi pri preventivnih programih je vloga lokalne skupnosti
neizbežna. Pomembna je javnomnenjska podpora in promocija tovrstnih programov v lokalni skupnosti (plakati, članki v
občinskem časopisu, promocije programov na različnih dogodkih ipd.).
Zdravje ni le odsotnost bolezni, ampak stanje telesnega, duševnega in socialnega blagostanja človeka. Možnosti posameznika glede doseganja tega blagostanja pa so tesno povezane
z okoliščinami, v katerih se rodi, odrašča in stara. In te okoliščine lahko pomembno sooblikuje tudi lokalna skupnost.
Pripravila: Anja Žurga, OE NIJZ Murska Sobota
Vir: Portal Zdravje v občini (NIJZ)

Kam po pridobljeni možganski poškodbi?
Posledice težke možganske poškodbe spremenijo življenje tako
poškodovancu kakor njegovi družini. Po zaključeni medicinski
rehabilitaciji se mnogim zgodi, da ne vedo, kako naprej, kako
naj ponovno vzpostavijo dobro in kvalitetno življenje.
Na tej poti vam lahko pomagamo v Centru Naprej, ki deluje
na dveh lokacijah: v Mariboruin Murski Soboti.
CENTER NAPREJ
Naprej, Center za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo
Maribor je neprofitna ustanova, ustanovljena z namenom nudenja dolgotrajne rehabilitacije in psihosocialne pomoči osebam s pridobljeno možgansko poškodbo, njihovim svojcem in
preventivnemu delovanju v širšem družbenem okolju.
Center deluje na podlagi koncesije z Ministrstvom za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti ter na podlagi
pogodbe z ZZZS ter iz drugih virov, kot so evropski projekti,
donacije in občinska sredstva. Storitev je za vključene uporabnike brezplačna.
Dejavnost izvajajo v specializiranih dnevnih rehabilitacijskih
centrih, kjer potekajo programi vsak dan od 7. do 15. ure,
uporabnikom pa omogočajo:
- socialno-varstveno storitev: varstvo, vodenje in zaposlitev
pod posebnimi pogoji;

- zdravstvene storitve: nevrofizioterapijo, delovno terapijo,
psihološko, psihoterapevtsko in psihiatrično obravnavo
ter zdravstveno rehabilitacijsko nego.
Murskosoboška enota lahko sprejme dvajset uporabnikov, prostih ima še nekaj mest.
Več informacij o Centru Naprej in možnosti za vključitev
vanj je mogoče dobiti na telefonski številki 059 123 001 ali
po elektronski pošti tajnistvo@center-naprej.si.

Center Naprej - rehabilitacija na prostem.
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Festival Zdravilna ajda 22. avgusta 2020 v Moravskih Toplicah
V okviru projekta GardEN, Interreg V-A Slovenija-Mažarska
2014–2020, je v soboto, 22. avgusta 2020, v središču Moravskih Toplic potekal Festival Zdravilne ajde.
Številni obiskovalci so ob vseh ukrepih v zvezi s COVID-19
lahko brezplačno degustirali različne sladke in slane jedi iz
ajde; rolado iz ajdove moke, različne solate z ajdovo kašo,
ajdovo zlejvanko, medenjake z ajdovo kašo, čokoladne praline in čokolade z okusom ajde in različnimi dodatki, mlečni
desert – ajdova zlivanka; ter nabavili ajdovo moko in ajdovo
kašo.

kotičkih. Delavnici sta izvajali Lilijana Lukač in Igralnica
Mali Čudo.
O projektu GardEN in razvitih produktih so obiskovalci dobili
informacije na stojnici TIC Moravske Toplice.
TIC Moravske Toplice

Med ponudniki izdelkov in jedi iz ajde so se na stojnicah
predstavljali:
Sirarstvo Tinka, Kmetija Kučan, Čokoladnica Passero,
Medičarstvo Jožica Celec, Proizvodnja peciva Figaro in
Zavod Kocljevina.
Za strokovno predstavitev o ajdi in različnih sortah ajde je
poskrbela Biotehniška šola Rakičan ter Društvo Panonetum, kjer so obiskovalci dobili koristne informacije o zdravilni ajdi in njeni vsestranski uporabi.
Prireditev so popestrili nastopi glasbenikov iz etno skupine
Véški dečki, etno duet Nikolaj Zver na harmoniki in Aljaž
Dyurica na kitari, ter nastop folklorne skupine KUD József
Attila Motvarjevci.
Poskrbljeno je bilo tudi za najmlajše obiskovalce, saj so lahko izdelovali različne izdelke s pomočjo ajde v ustvarjalnih

Jesenske setve ozimnih žit
Letošnjo spravilo koruze bo zaradi vremenskih razmer
precej zamaknjeno, zato bodo priprave tal za setev in
sama setev stekli pozneje kot v prejšnjem letu.
Setvene norme prilagodite zahtevam sorte, saj je količina
semena za setev odvisna od potrebne gostote za sorto,
absolutne mase semena in morebitnih izgub zaradi slabše
priprave tal za setev. V primeru slabše priprave za setev je
količino semena potrebno povečati za cca 10 %.

Gnojenje ozimnih žit
Za pridelavo ozimnih žit, kot tudi drugih poljščin, če so
vrednosti fosforja in kalija v tleh v C založenosti. V tem
primeru rastlinam gnojimo z mineralnimi in organskimi
gnojili v odmerkih hranil, ki jih rastline odvzamejo s pridelkom zrnja in slame.
Odvzem rastlin je zelo odvisen od planirane višine pridelka. Tako je odvzem dušika pri pridelku 5 t/ha pšenice 135
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kg/ha N, 55 kg/ha P2O5 in 110 kg/ha K2O, pri pridelku 7,5
t/ha pa 203 kg/ha N, 83 kg/ha P2O5 in 173 kg/ha K2O.
Če pri gnojenju uporabljamo kombinacijo organskih in
mineralnih gnojil, običajno gnojenje z gnojevko opravimo
pred setvijo pšenice in drugih žit. V primeru zaoravanja
rastlinskih ostankov koruznice z gnojenjem z 20 m3 /ha
gnojevke pokrijemo večino potreb po osnovnem gnojenju, razliko potreb po fosforju in kaliju lahko pokrijemo pri
prvem dognojevanju, enako tudi dognojevanje z dušikom
spomladi.
Vznikle rastline rastejo in se najboljše razvijajo ob primerni založenosti tal s hranili, če imajo zagotovljene primerne
talne in podnebne razmere. Če teh pogojev ni, so tudi
visoka vlaganja v hranila odvečni strošek, ki nima za rezultat doseganje visokih pridelkov.
Za dobro preskrbljenost rastlin s hranili je zelo pomembno razmerje med makro- in mikroporami v tleh,
oziroma vodno zračna razmerja v tleh. To zagotovimo z
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optimalno pripravo tal za setev, po vzniku in v času rasti pa z izvajanjem česanja posevka, oziroma večkratnim
prezračevanjem zelene odeje vse do faze, ko je to možno
izvajati.
Uspešnost pridelovanja katerekoli poljščine je v veliki
meri odvisna od uporabe semena preizkušenih in rastnim

razmeram prilagojenih sort. S pravilnim izborom sort pridejo do izraza tudi vplivi drugih agrotehničnih ukrepov,
kot so dobra in pravočasna priprava njive za setev, pravilna in pravočasna setev, varstvo posevkov pred pleveli,
boleznimi in škodljivci ter gnojenja.
Sandra Dervarič, KGZS-MS

Novakovi: Brez protitočnih mrež ni sadjarstva
Ob zavarovanju kmetijskih pridelkov in plodov pred
posledicami toče je edini preventivni ukrep in zagotovo najboljša obramba uporaba zaščitnih mrež. Vendar
jih je z ekonomskega vidika smiselno postavljati le v
sadjarstvu. Za oba ukrepa je tudi mogoče pridobiti nepovratna sredstva.
Prve mreže že leta 1993
Med sicer še vedno peščico tržnih goričkih sadjarjev, njihovo število je žal vse manjše, se že več kot tri desetletja
uvrščajo tudi Novakovi iz Ivanovcev. Že starša Adama
Novaka, Ludvik in Irena, ki je od leta 2016 mladi prevzemnik več kot 50-hektarske sadjarsko-poljedelske in živinorejske kmetije, na katero odpade nekaj več kot 10
hektarjev trajnih nasadov (7,5 ha plantažnih sadovnjakov
različnih sort jablan, ostalo so vinogradi), sta prisegala na
protitočne mreže. Te so jim doslej obvarovale marsikatero
letino. »Brez njih si ni mogoče zamisliti stabilne pridelave
sadja,« prizna Adam, saj že nedolžni udarci zamrzlih dežnih kapljic, kaj šele sodre ali toče, na sadju pustijo trajne
posledice in to potem ni več v I. kakovostnem razredu.
Ko je pozeba, kot sta bili denimo katastrofalni leti 2016
in 2017, ta pa jim je precej zdesetkala pridelek tudi letos,
pravi, je večina sadjarjev še vedno nemočna in lahko morebitni izpad pridelka nadomestijo samo z dragimi zavarovanji. Potem ko so Novakovi letos za potrebe sadovnjakov
zgradili 5.000 m3 veliko vodno akumulacijo za namakanje,
so se v II. fazi lotili tudi gradnje sistema protislanske zaščite z oroševanjem. Tako Adam upa, da bodo tudi ta riziko
že prihodnjo sezono v glavnem odpravili.
Sadjarstvo pred vinogradništvom
Kot se spominja Adam, ki so mu ob partnerki Andreji
starši še vedno v veliko pomoč pri delu in nasvetih, so
prve protitočne mreže namestili že leta 1993. »Ker po
dobrih 20 letih sadovnjake zaradi izrojenosti pa tudi novih
trendov v smislu sadnih sort obnavljamo, skladno s tem
zamenjamo tudi protitočne mreže z njihovo konstrukcijo
vred,« pove in pojasni, da se dela lotijo v smislu popolne
odstranitve prav vsega na posameznih parcelah ali njihovih delih in potem znova začnejo z globokim rigolanjem
oziroma ponovno pripravo zemljišč. Prepričan je, da v
obeh primerih brez pomoči države skupaj več kot petdeset tisoč evrov vredni investiciji po hektarju ne bi bili kos.

Ker so sadovnjaki locirani na štirih parcelah v neposredni
bližini doma, je postopna prenova toliko lažja. Čeprav je v
drugi polovici julija letos zlasti na vzhodnem delu Ivanovcev padala katastrofalna toča, ki je v dobršni meri uničila
večino poljščin in drugih plodov ter grozdja, povsod ni
bilo enako hudo.
Ker imajo vinograde na kar petih različnih mestih, tudi
škoda na grozdju ni bila povsod enaka, pravi. Tudi oni o
protitočnih mrežah v vinogradih zaradi njihove razpršenosti in potem različne prizadetosti ob ujmah niso nikoli
razmišljali. Čeprav je za kmetijo tudi pridelava vina in
grozdja tržno pomembna. Ker pa toča običajno pada od
strani in so zunanji deli sadovnjakov izpostavljeni, kar je
prišlo do izraza tudi letos, imajo plodove v njih redno
zavarovane tudi za škodo iz tega naslova. Za zavarovanje v smislu loma protitočne konstrukcije z mrežami pa
se zaradi dragega zavarovanja ne odločajo, čeprav jim je
pred dobim desetletjem zgodnji sneg v oktobru podrl
precej konstrukcije. Sofinanciranje zavarovalnih premij za
plodove je sicer mogoče koristiti, premije za zavarovanje
konstrukcij pa niso upravičeni strošek.
Geza Grabar

Adam Novak v sadovnjaku.
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Trdni temelji so garancija za uspehe tudi v prihodnje
Ob koncu meseca požarne varnosti zaključujemo s ciklusom pogovorov z najbolj odgovornima za gasilstvo
v naši občini. V prejšnjih dveh številkah sta omenjena
spregovorila o svojih specifičnih področjih dela, tokrat
smo obema zastavili enaka vprašanja, ki se nanašajo
na opremljanje in izobraževanje gasilcev.
Opremljanje gasilskih društev je večna tema. Vodstvo
zveze in tudi v drugih, negasilskih krogih, zagovarjate
takšno dinamiko, ki je v skladu s kategorizacijo društev. To poenostavljeno pomeni, da vsem društvom
ne pripada vsa oprema. Da se bomo prav razumeli:
osnovna za gašenje in reševanje ter za osebno zaščito
gasilcev da, toda v razumnih mejah. Nikakor pa ne v
smislu različnih vrst vozil, najbolj avtocistern. Kakšno
je vajino mnenje?
Dušan Grof: V GZ M. Toplice smo zelo zadovoljni in ponosni na število PGD. Opremljenost vsakega gasilskega
društva mora biti taka, da zagotavlja uspešno in varno izvedbo osnovnih intervencij. Velik napredek smo dosegli s
tem, ko smo sprejeli plan opremljanja, predvsem z vozili.
Tako je zagotovljen enak znesek sofinanciranja za vse. Zelo
pomembno je, da vodstva posameznih gasilskih društev
sprejmejo načrt razvoja društva, ki mora temeljiti na zmožnosti, predvsem kadrovskih. Na žalost se ves čas srečujemo
z upadanjem števila prebivalcev in to v največji meri v krajih na goričkem delu. S to realnostjo se je potrebno soočiti
in temu prilagoditi načrt razvoja društva. Na podlagi tega je
potem lažje načrtovati in tudi nabavljati tako opremo, ki jo
je potem društvo zmožno uspešno uporabljati. Avtocisterne še vedno rabimo, a se je potreba po njih v zadnjih letih
zelo zmanjšala. Temu je pripomogla izgradnja vodovodnega sistema in s tem povečanje števila hidrantov. Prav tako
je današnji moderen sistem alarmiranja in mobilnih zvez
ustvaril pogoje, da lahko hitro priskoči na pomoč katerokoli
društvo, v primeru potreb tudi izven meja naše občine ali
zveze. V kolikor nimamo v društvu nekaj članov, ki imajo
vozniški izpit z ustrezno kategorijo, nam še tako moderna
avtocisterna ne pomaga nič. V današnjem času, ko je vse
več naravnih nesreč, je potrebno več nabavljati tudi razno
drugo opremo.
Štefan Cmor: Kot poveljnik GZ Moravske Toplice zagovarjam mnenje, da vsakemu društvu, ki podpiše pogodbo o
opravljanju javne gasilske službe z občino, pripada osnovna
zaščitna oprema in osnovno vozilo. Naj se osredotočim na
Občino Moravske Toplice, v kateri deluje 27 društev. Vsa
društva razen osrednje gasilske enote so društva I. kategorije. Tudi iz tega vzroka smo izdelali plane alarmiranja
društev tako, da se na požar objekta alarmira pet društev.
Alarmiranje smo podprli s pomožnim alarmiranjem preko
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mobilnih telefonov. Iz tega razloga ni potrebne, da bi imelo
posamezno društvo več osebnih zaščitnih kompletov, kot
je gasilcev v enem vozilu, ki izvozi na intervencijo. Po planu
opremljanja z vozili se vsako leto zamenja vozilo v enem
društvu po starosti od najstarejšega naprej. Seveda je od
društva odvisno, kakšno vozilo bodo nabavili. Na to vpliva
več dejavnikov, kot so požarna ogroženost, kadrovska sposobnost društva, dozdajšnja opremljenost itd. Na nek način
smo želeli v gasilski zvezi zagotoviti stabilno financiranje
teh nabav, kar smo do neke mere tudi dosegli. Še vedno
je veliko breme na društvu, ki vozilo nabavlja.
Na srečo nam pri tem priskočijo na pomoč občani v nabiralnih akcijah, ki jih izvajamo v okviru sektorjev. Na srečo
je nabava eno leto v enem, drugo pa v drugem sektorju,
da ne pridemo vsako leto na prag s prošnjo po sredstvih.
Glede nabav ostale gasilske opreme naj povem, da je že
sprejet načrt opremljanja društev do leta 2024. Ta oprema
se delno sofinancira iz sredstev Uprave Republike Slovenije
za zaščito in reševanje ter požarnega sklada občine (namenska sredstva). Tudi pri opremljenosti z osebno zaščitno
opremo smo v zadnjem času naredili velik korak naprej.
Ker je bilo v preteklosti pri nakupu več kot 200 tisoč evrov
vrednih avtocistern za vsako od njih kar nekaj izjem, je sedaj težko ujeti duh, ki je ušel iz steklenice…
Dušan Grof: V zadnjem desetletju, kar sem predsednik, ni
bil izveden nakup nobene avtocisterne, ki bi stala več kot
200.000 €. Bili sta nabavljeni dve avtocisterni, od katerih
vrednost nobene ni dosegala 150.000 €. Tako tudi mislim,
da vaša trditev, »da je duh ušel iz steklenice«, ne drži. Ob
tem je treba poudariti, da GZ Moravske Toplice ni organizacija, ki bi lahko sofinancirala nabave. Sofinanciranje se
izvaja iz proračunskih sredstev, tako občinskih kot državnih,
ter iz sredstev požarnega sklada.
Ves čas se zavzemam in trudim, da bi bil delež sofinanciranja za vse enak oz. v istem znesku. Zelo sem hvaležen
županu naše občine, da upošteva kriterije, ki jih sprejme
gasilska zveza. Če bi se zgodilo, »da bi duh ušel iz steklenice« in bi se nabavljala ter sofinancirala vozila mimo plana
opremljanja, se s tem zagotovo ne bi strinjal in bi protestiral. A kot rečeno, zveza ni sofinancer in ni tista organizacija,
ki bi na koncu odločila o višini zneska za sofinanciranje.
Smo pa ves čas aktivni in s svojo strokovnostjo poskušamo
vplivati na te odločitve. Zaenkrat nam zaradi razumevanja
župana to tudi uspeva.
Štefan Cmor: V planu iz leta 2015, ki sem ga že omenjal,
smo v Občini Moravske Toplice planirali pet večjih vozil
(avtocisterna, gasilsko vozilo s cisterno). Takrat je bilo aktivnih še trinajst takšnih vozil, večina jih je bila v zelo slabem
stanju. Vse boljša opremljenost s hidrantnim omrežjem se-
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veda pripomore k zmanjšanju potrebe po večjih gasilskih
vozilih z vodo. Vsekakor je boljše, da imamo v društvih pet
zanesljivih vozil kot pa trinajst, ki se običajno na intervenciji
pokvarijo. Dosedanje nabave večjih vozil so v skladu s planom, torej vsakih pet let eno tako vozilo in se v nobenem
primeru vrednostno ne približajo 200 tisočakom, prej so
bližje 100 tisočakom. Glede izjem in duha pa nisem čisto razumel vprašanja, ker do sedaj ni bilo nobene izjeme.
Seveda pa si želim in si prizadevam za to, da izjem tudi v
bodoče do konca mojega mandata ne bi bilo. Vsekakor
pa se mora društvo, ki nabavlja vozilo ali večjo opremo,
posvetovati s poveljnikom GZ. S tem se poskuša doseči, da
bi bila nabava optimalna glede na potrebe in zmožnosti.

Štefan Cmor: »Glavni cilj za naprej nam mora biti pomlajevanje naših vrst, izobraževanje in usposabljanje operativnih
gasilcev ter optimalna in premišljena nabava opreme, ki jo
uporabljamo na intervencijah. V GZ se trudimo v svoje vrste
privabiti mlade gasilce preko gasilskih taborov za mlade,
gasilskih tekmovanj, tekmovanj v kvizu in orientaciji. V zadnjem času skušamo na tekmovanja privabiti tudi starejše
gasilce. Mislim, da se nam zaenkrat ni treba bati za bodočnost gasilstva. Zagotovo se bodo dogajale spremembe po
društvih, ki se bodo morala prilagajati zahtevam časa, kar
pa se v gasilstvu dogaja že zadnjih 150 let, kolikor je staro
organizirano gasilstvo na Slovenskem.
Geza Grabar

Kakšno je vajino sporočilo za konec?
Dušan Grof: Ponosen sem na prehojeno pot in opravljeno delo v teh desetih letih. Najbolj pa sem ponosen na
vse članice in člane gasilskih društev, ki namenijo toliko
svojega prostega časa za usposabljanje, vzdrževanje opreme in izvedbo intervencij. Res je, da so na intervencijah
najbolj pomembni operativci. Vendar pa, če ne bi bilo
opravljenega veliko dela tudi na ostalih področjih (delo
z mladimi, članicami, veterani, organizacija, zagotavljanje
sredstev, nabava, vzdrževanje …), intervencij sploh ne bi
mogli izvajati. Smo ena redkih organizacij, kjer opravljamo
svoje delo prostovoljno, torej brez kakršnegakoli plačila. Vsi
se namreč zavedamo, da noben denar ne more dati tega
lepega občutka, ko veš, da si nekomu pomagal, kot je bilo
v tvojih močeh.

Štefan Cmor in Dušan Grof, poveljnik in predsednik Gasilske zveze Moravske
Toplice.

Nova prenosna motorna brizgalna za PGD Tešanovci
1961, 1966 in 2020. Trije mejniki v zgodovini PGD Tešanovci na področju gasilske tehnike, točneje prenosnih
motornih brizgaln (MB).

vljenimi specialnostmi po klasifikaciji GZS. Z njimi se ponaša
kar 20 operativnih gasilcev in gasilk. Dva od njih imata po
sedem opravljenih specialnosti.

Prva črpalka znamke Magiruss je bila v okviru tedanjih finančnih zmožnosti v PGD Tešanovci kupljena rabljena, zadnji
dve Rosenbauerci novi. Druga iz leta 1966 je bila v uporabi
vse do danes in je uspešno svojemu namenu služila na desetinah požarov doma in v soseščini. Ker je v odličnem stanju,
bi nemara delovala tudi v prihodnje. A čas gre naprej in z njo
tudi tehnika, zato so se v društvu že pred leti odločili, da jo
zamenjajo. A se ji tudi v prihodnje ne bodo odrekli, saj je potreb po črpanju vode ob vse pogostejših neurjih iz različnih
prostorov vse več, enako potreb po zagotovitvi veliko vode
na določenem mestu v kratkem času. To je v desetletju in pol
zelo intenzivnega opremljanja za PGD Tešanovci še zadnja
iz niza načrtovanih pridobitev. Z njo pa se tudi zaokrožuje
posodabljanje opreme.
Tudi na področje izobraževanj in usposabljanj v društvu niso
pozabili. Ob več kot 25 novih gasilcih operativcih se lahko v
tem času na operativnem področju pohvalijo s kar 43 opra-

Geza Grabar

Zadnja pridobitev 2. oktobra 2020.
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Pregledov društev ni bilo, a gasilci ostajajo aktivni
Čas korone je močno zarezal tudi v gasilstvo. A le zgolj v
smislu množičnih prireditev in iz tega izhajajočih neformalnih druženj, ki jih od začetka marca letos praktično
ni. Nikakor pa ne v smislu izvajanja operativnih nalog, ki
so gasilcem ves čas zaupane in brez katerih naša družba v smislu učinkovitih intervencij ob požarih in drugih
nesrečah sicer ne bi bila tako varna.
Tudi na področju izobraževanja so v vodstvu GZ Moravske
Toplice kljub razmeram, v katerih se nahajamo, storili korak
naprej.
Štefan Cmor, poveljnik GZ Moravske Toplice, je povedal, da
bodo na nivoju zveze v jesensko-zimskem roku izvajali dva
tečaja. Tačas že poteka 34-urni tečaj za gasilskega pripravnika, predvidoma novembra se bo začel še 149-urni tečaj za
operativnega gasilca, ki je bil v načrtu že nekaj let. »Na tečaj
za gasilca pripravnika se je prijavilo 24 kandidatov, na tečaj
za operativnega gasilca pa je predprijavljenih 38 kandidatov,
s tem da bi naj nekaj kandidatov po končanem tečaju za gasilca pripravnika nadaljevalo tečaj za operativnega gasilca,«
je poudaril Cmor.
Prav slabša epidemiološka slika je razlog, da so se v zvezi tik
pred pričetkom tečaja za gasilskega pripravnika odločili, da
teoretičen del tečaja izvedejo na daljavo. Praktičen del tečaja
pa se bo nato predvidoma izvedel v manjših skupinah na
opremi in orodju, saj tega na daljavo ni mogoče opraviti, je
dodal Cmor.

Zavedajoč se, da brez usposobljenih in izobraženih gasilcev
sodobna gasilska tehnika ne pomeni nič, načrtujejo niz izobraževanj tudi na nivoju gasilske regije Pomurje. Tako so
tam v načrtu tečaji za višjega gasilca (iz naše gasilske zveze
sta predvidena 2 kandidata), nižjega gasilskega častnika (9
kandidatov), gasilskega častnika (1 kandidat) in specialnost
strojnika (4 kandidati). Izvedli jih bodo ob zadostnem številu
prijav ter ugodni epidemiološki sliki konec tega ali v začetku
prihodnjega leta.
»Z žalostjo pa lahko sporočim, da je bila trenutna epidemiološka slika razlog, da smo tik pred zdajci odpovedali načrtovane preglede društev, ki smo jih namesto maja načrtovali
oktobra,« je dejal Cmor.
»Če so pregledi društev žal odpadli, pa so se aktivnosti v zvezi
s preventivno akcijo v oktobru, mesecu varstva pred požari,
ki je potekal pod nosilno tematiko Kdor za požarno varnost
poskrbi, je v prostem času brez skrbi, izvajale,« je povedal poveljnik GZ MT. Tako so gasilci na temo požarne varnosti v času
preživljanja prostega časa razdelili propagandni material ter
izobesili plakate, ki jih je izdelala Gasilska zveza Slovenije.
Kljub vsemu, je zagotovil Cmor, pa so društva v oktobru izvajala številne preventivne aktivnosti, ki jih lahko opravijo v
manjših skupinah: preverjanje hidrantov in vodnih zajetij za
gašenje, čiščenje gasilskih domov, opreme in vozil, njihova
priprava za zimo, izvedba inventur, dopolnitev operativnih
načrtov …
Geza Grabar

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Moravske
Toplice
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
(dalje: SPV) v Občini M. Toplice je bil ustanovljen z
Uredbo o ustanovitvi Sveta za preventivo v cestnem
prometu na pobudo župana, katerega je potrdil Občinski svet.
V svetu sodelujejo naslednje članice in člani: Franc Marič, predsednik, predstavnik AMZ M. Sobota; Franc Čarni,
predstavnik Zveze šoferjev in avtomehanikov M. Sobota;
Ignac Gabor, predstavnik Občinskega sveta M. Toplice;
Jože Lipaj, predstavnik Občinskega sveta M. Toplice; Damir Jošar, predstavnik Medobčinskega redarstva; Roman
Ješovnik, predstavnik Policijske postaje M. Sobota; Andrej
Števančec, predstavnik Čiste narave, d. o. o., Simona Kelemen, predstavnica Občine M. Toplice in Dušan Nemec,
predstavnik Osnovnih šol v Občini M. Toplice.
SPV je za leto 2020 sprejel številne prioritetne naloge,
med katerimi so stalna kontrola na tehničnem stanju cestnih površin in prometne signalizacije, izboljšanje pro22 | Lipnica 172

metne varnosti na območju občine M. Toplice, umirjanje
in spremljanje prometa (s sodelovanjem policije) ter številne druge. Zelo aktivni smo tudi pri delu z osnovnošolsko mladino v smeri preventivnih akcij na šolah.
SPV sodeluje z vsemi institucijami, ki so odgovorne za
varnost v cestnem prometu, skrbi za pravilno signalizacijo,
vzdrževanje cestnih in obcestnih površin bankin, mostov,
pokošenost obcestnih jarkov, za ureditev avtobusnih postajališč, prometnih signalizacij, zaraščenih živih mej ob
cesti ... Dobro sodeluje z vsemi občani, ki opozarjajo na
nepravilnosti ali pomanjkljivosti, člani si vsako prijavljeno
nepravilnost ogledamo na terenu in preko ustreznih organov skušamo po vseh veljavnih predpisih to tudi sanirati
in vzpostaviti v okvirne meje cestno varnostnih predpisov.
Ignac Gabor
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Poročilo analize hitrosti z radarsko tablo MHP50 v Bogojini
OSNOVNI PODATKI
Na pobudo SPV občine Moravske Toplice je bila marca
2019 v bližini vrtca oziroma
osnovne šole v Bogojini postavljena preventivna radarska
tabla MHP50.
Učenci, zaposleni in obiskovalci OŠ Bogojina lahko v živo
spremljajo izmerjene podatke
na posebnem prikazovalniku,
ki se nahaja v pritličju šole.
Preventivna radarska tabla MHP50 Omejitev hitrosti na lokaciji
meritev je 30 km/h. Analiza je narejena za obdobje od 1. 8.
2019 do 31. 7. 2020.

Graf 3: Hitrost, do katere je vozil določen odstotek vozil v obdobju od 1. 8.
2019 do 31. 7. 2020

Hitrostni razredi

MERITVE
Število prevozov
V obdobju od 1. 8. 2019 do 31. 7. 2020 je bilo zabeleženih
843.596 meritev oziroma 255.201 prevozov (en prevoz je
lahko izmerjen večkrat).
Graf 4: Porazdelitev izmerjenih hitrosti v obdobju od 1. 8. 2019 do 31. 7. 2020.

Graf 1: Ocena števila prevozov v obdobju od 1. 8. 2019 do 31. 7. 2020

Izmerjene hitrosti
Povprečna hitrost vozil je 35 km/h, najvišja izmerjena pa 137
km/h.

Graf 5: Porazdelitev izmerjenih hitrosti v obdobju od 1. 8. 2019 do 31. 7. 2020

Graf 2: Povprečne in maksimalne hitrosti v obdobju od 1. 8. 2019 do 31.
7. 2020.

Percentili hitrosti
V celotnem obdobju meritev je 85 % vozil vozilo do hitrosti
največ 44 km/h, 50 % vozil je vozilo do hitrosti 36 km/h in
30 % vozil je vozilo do hitrosti 31 km/h.

DVA ZELO KRATKA KOMENTARJA
Komentar optimista
»Zaradi bližine vrtca in osnovne šole je hitrost na cesti omejena na
zelo počasnih 30 km/h. Iz grafa 2 (Povprečne in maksimalne hitrosti)
razberem, da je povprečna izmerjena hitrost odličnih 35 km/h.
Ko gledam graf 5 (Porazdelitev izmerjenih hitrosti), opazim, da se skoraj tretjina voznikov absolutno drži predpisane omejitve in kar 8 5%
voznikov ne prekorači hitrosti 44 km/h. V primerjavi s preteklostjo, ko
še ni bilo preventivne radarske table MHP50, je to verjetno velikanska
sprememba k boljši varnosti. Smo na pravi poti.«
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Komentar pesimista
»Ko sem dobro pogledal graf 2 (Povprečne in maksimalne hitrosti,) mi
pade v oči podatek, da je med nami voznik, ki se je mimo vrtca peljal
s hitrostjo 137 km/h. Približno dvakrat na mesec pa se peljejo vozniki
s hitrostjo večjo od 80 km/h. Ne pozabimo, da je omejitev 30 km/h.
Le kam se jim tako mudi? A jim je res tako malo mar za svojo varnost
in varnost drugih udeležencev v prometu? Nič jih ne more spametovati.«

Statistika je pač čudna reč. Interpretacij izmerjenih podatkov je
lahko nešteto. Z ustreznim obnašanjem v prometu vsi skupaj
poskrbimo, da bodo tudi največji pesimisti imeli malo ali nič argumentov za zaskrbljenost.
Dušan Nemec,
mentor prometne vzgoje na OŠ Bogojina in član SPV
občine Moravske Toplice

PANON galerija vin
Znano je, da vina južnih
obronkov Goričkega vedno znova izstopajo s svojo
odličnostjo na ocenjevanjih. Filovski Gaj še posebej
sili v Panonsko nižino in je zato razen odlične vinogradniške lege tudi lepa razgledna točka. Na tej razgledni
ploščadi stoji PANON galerija vin.
Odlična vina so že tradicija družine Gutman, veliko so Gutmanovi že prispevali z različnimi vsebinami za prepoznavnost filovskega Gaja, bili pobudniki infrastrukture, soizvajalci
projektov za ohranjanje kulturne dediščine. Umetniške podobe križevega pota akad. Kiparja Marjana Dreva v klancu
Gaja in kapelica Marije kraljice družine v središču hriba so življenjsko delo Jožefa in Barice Gutman, likovni pedagog Jože
Gutman je vodil številne likovno-lončarske delavnice mladih
iz vse Slovenije, tu utiral z mladimi Pot kulturne dediščine
(od Plečnikove cerkve v Bogojini do Bukovniškega jezera),
Kolesarsko učno pot SLOVANI.si. (Moravske Toplice, Bogojina,
Filovci – Magdina hiša, Lončarska vas, filovski Gaj, Penova klet
in skozi gozd vse do Strehovskega Brega, do Bukovniškega
jezera) in vse to daje prepoznavnost tega prostora v širšem
slovenskem prostoru. Tod vodi markacija Planinske pomurske pešpoti in vse bolj obiskana romarska Evropska kulturna
pot sv. Martina iz Szombathelya do Tursa v Franciji.
PANON galerija vin je sosledje dogajanja več generacij
Mladi gospodar kmetije Metod sledi tradiciji pradedka Gutmana, ki je kot delavec v kleteh Bordeauxa v Franciji spoznaval in prinašal vinogradniška znanja v Slovenijo. Vse to je
Metod vzel kot podjetniški izziv, odločen, da to vino ima dodano vrednost in ceno. Metod stopa v zgodbo z mladostno
svežino in podjetniškim optimizmom. Znanja iz ekonomije
želi spraviti v ekonomske okvire, da bi z vsemi vsebinami
vinogradništvo bilo cenovno ugledno delovno mesto.
Na trgu je prepoznavna grafična podoba vin, blagovna
znamka PANON iz globin Panonskega morja. Barve PANONa so prabarve: črna, bela in zlata. Te so zaščitena blagovna
znamka in nosijo sporočilnost zaokrožene celote: ČRNA –
duhovno globino, tolmune in turbolence, kamor vse živo
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išče s koreninami; BELA – da bi raslo k svetlobi, v neskončno,
neznano in ZLATA – najplemenitejša, zlata spirala pa išče in
druži vsebine, zgoraj omenjene danosti in pridobitve, dogodke, vse plemenito v neskončne globine, z odpiranjem pa
v neskončna prostranstva neznanega, je barva zlatega vina,
kulturne rastline vinske trte, ki je stara, kot je staro človeštvo.
PANON galerija vin je odprla vrata za obiske najavljenih skupin, dogodke, posvete, in prireditve, srečanja udeležencev
delavnic, ustvarjalcev, za glasbenike in likovnike, za literarne
večere. Je odprto dvorišče v pokrajino. Ob otvoritvi je bila
odprta tudi razstava akad. slikarja Roberta Černelča. Prisotnost uglednih gostov na otvoritvi, med njimi tudi dveh županov sosednjih občin, potrjuje, da so zastavljene vsebine
delovanja v pokrajini še kako potrebne. Nekatere prireditve
so predvsem zaradi zdravstvene varnosti preložene, nekatere
žal niso bile izvedene, upamo, da bo možno izvesti dogodek
SREČANJE MARTINOV 21. novembra 2020 – srečanje pohodnikov s Kulturne poti sv. Martina izpred cerkve v Martjancih
in popotnikov izpred cerkve sv. Martina na Kobilju.
Vina PANON postajajo prepoznavna blagovna znamka, ki
prinaša v pokrajino nove zgodbe, predvsem pa upanje o
ohranjanju kulturne krajine in trte, ki je njena najplemenitejša rastlina.
Jože Gutman

Na odprtju PANON galerije vin.
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V Prosenjakovcih postavili
klopotec in vlatüvali proso

Kelepelőállítás és kölesfejezés
Pártosfalván

Kljub koronavirusu smo
Az új koronavírusjárvány
v Prosenjakovcih avgusta
ellenére, Pártosfalván, noha
v nekoliko okrnjeni obliki
valamelyest szerényebb
postavili klopotec, ki ni le
körülmények között, de
pripomoček za odganjafelállítottuk a kelepelőt, amely
nje ptic, temveč je simbol
nem csak madarakat hívatott
prosenjakovskih vinograelijeszteni, hanem a pártosfalvi
dov. Postavljen klopotec je
szőlőskertek jelképe is. A
tako vse do trgatve v prokelepelő így egészen a
senjakovskih vinogradih
szüretig kergette a pártosfalvi
odganjal ptice in privabljal
szőlőskerteket dézsmáló
častilce vinske trte, grozdja
madarakat, és a legvidámabb
in vina k najbolj veselemu
eseményre, a szüretre
Vlatüvanje prosa na prosenjakovski njivi./ Kölesfejezés a pártosfalvi mezőn csalogatta a szőlőtőke, a szőlő
dogodku, trgatvi.
V mesecu septembru pa (Bernarda Koroša Pantović).
és a bor kedvelőit.
smo v sklopu načrtovanega programa Dan prosa izvedli Szeptemberben, a tervezett Kölesnap programunk keretén
prvi sklop programa in sicer vlatüvanje prosa, ki je prav belül csak az első tevékenységet, a köles fejezését sikerült
tako potekalo v okrnjeni obliki, za kar nam je seveda zelo megvalósítani. Sajnos, azt sem a tervezett mértékben, mégis
žal in upamo, da se bodo naslednji sklopi lahko odvijali reménykedünk, hogy a következő tevékenységek, a cséplés, a
bolj na širše, saj bo sledila še mlatitev, rešetanje, presipa- rostálás, az ömlesztés és a hántolás, valamint a hagyományos
vanje, izluščenje in priprava tradicionalnih jedi.
ételek készítése, már az eredeti tervek szerint valósulnak meg.
KTD, KS

MTE, HK

Odprti mejni prehodi med Slovenijo in Madžarsko
V trenutnih razmerah je na Madžarsko iz Slovenije in obratno možno vstopiti preko štirih mejnih prehodov: Pince (avtocestni in lokalni mejni prehod), Dolga Vas in Hodoš. Od 4. septembra dalje je odprt tudi mejni prehod Verica-Čepinci
v Porabju. Učenci (in njihovi starši) dvojezične osnovne šole Prosenjakovci, ki prihajajo iz Madžarske, lahko uporabljajo
prehod Prosenjakovci/Magyarszombatfa in sicer vsak šolski dan med 7. in 8. uro za prihod ter med 14. in 15. uro za
odhod učencev.
Aktualne informacije glede prehajanja slovenske meje najdete tudi na naslednjih spletnih povezavah:
• https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/border-crossing/ in
• https://www.policija.si/eng/newsroom/news-archive/103470-crossing-the-state-border-during-the-coronavirus-epidemic.
Vir: http://www.budimpesta.veleposlanistvo.si

Nyitott határátkelők Szlovénia és Magyarország között
A jelen helyzetben Magyarországról Szlovéniába, illetve Szlovéniából Magyarországra négy határátkelőhelyen lehet
belépni: Pince (autópálya és helyi határátkelő), Hosszúfalu és Hodos. Szeptember 4-től a Kétvölgy-Čepinci határátkelőt
is megnyitották. A pártosfalvi kétnyelvű általános iskola Magyarországról érkező tanulói (és szüleik), tanítási napokon,
reggel 7 és 8, illetve délután 2 és 3 óra között, a Pártosfalva/Magyarszombatfa határátkelőt is használhatják.
A szlovén határ átlépésével kapcsolatos legfrissebb információk az alábbi elérhetőségeken találhatók:
• https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/border-crossing/ és
• https://www.policija.si/eng/newsroom/news-archive/103470-crossing-the-state-border-during-the-coronavirus-epidemic.
Forrás: http://www.budimpesta.veleposlanistvo.si
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Prav posebne buče Milene Lopert iz Bogojine
Milena Lopert iz Bogojine doma prideluje prav posebne
buče, po domače povedano „šejfe”.
Gospa Milena „šejfe” različnih oblik, barv in velikosti prideluje
na domačem vrtu. Ob našem obisku nam je povedala, da
je letos najdaljši meril kar 1,90 metrov. Nekoč so to vrsto
buč uporabljali v vinarstvu, danes pa služijo predvsem kot
dekoracija. Naša sogovornica jih prideluje tretje leto. Ta hobi
ji, kot nam je povedala sama, predstavlja veselje, obenem
pa polepša njen dom v jesenskih dneh in je lahko tudi lepo
darilo, saj nekatere izmed „šejfov” pobarva in nanje nariše
različne vzorce, ki so čudovito unikatno darilo ob različnih
priložnostih.
Janja Adanič Vratarič

Dom Milene Lopert je v jesenskih mesecih obdan z raznovrstnimi
»šejfi«.

Pordašince krasi nova slamnata Kisfalut új szalmafigura díszíti,
figura, obnovili bodo tudi
felújítják a kápolnát is
kapelico
Krajani Pordašincev smo
kot vsako leto tudi letos
postavili slamnato figuro.
Tako letos našo vasico krasi
kužek, ki s svojimi velikimi
očmi budno spremlja dogajanje v naši vasici ter razveseljuje mimoidoče.

Ahogy minden évben,
Kisfalu lakosai az
idén is elkészítették a
szalmafigurát, így az idén
egy kutyus figyeli a falu
eseményeit és köszönti
az utasokat.
A szalmafigurát rendszerint
a
hagyományos
Figuro sicer postavljamo pred
bográcsfőző verseny
tradicionalno bogračijado,
előtt szoktuk állítani,
ampak nam jo je žal letos
V Pordašincih letos vaščane varuje in razveseljuje kužek./ Kisfaluban az a z i d é n a z o n b a n , a
zagodel koronavirus, tako da idén egy vidám kutyus őrzi a falusiakat.
koronavírusjárvány miatt
letos bogračijada ne bo izvea rendezvény elmarad. A falusiak azonban most sem
dena, krajani pa v tem korona času ne počivamo, saj potekajo
tétlenkedünk, hiszen éppen a faluközpontban lévő
predpriprave na obnovitev kapelice v osrčju naše vasice.
kápolna felújítására készülődünk.
Bojan Šušlek

Nova podoba gasilskega doma Kančevci
Leto 2020 je jubilejno leto za PGD Kančevci, saj društvo
obeležuje 80 let delovanja.
Zaradi trenutnih razmer praznovanja nismo mogli izvesti,
vendar v Kančevcih tudi letos ne počivamo. V mesecu septembru je naš gasilski dom dobil novo sivo-rdečo fasado
in tako pridobil sodobnejši videz. Poleg tega pa že približno leto dni po gospodinjstvih v vasi zbiramo star papir za
11-letno Lucijo Varga iz Dobrovnika, ki ima težave z gensko
zasnovo in ji tako pomagamo, da bi se ji stanje izboljšalo.
Aleš Podlesek
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Kančevski gasilski dom v novi podobi.
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Trgatev v Kermedinu v Ivanovcih
Vas Ivanovci ima več zaselkov. Eden izmed njih je tudi
Kermedin in na njegovem bregu raste vinska trta.
Leto obrača svoje liste dneva in spet je prišla jesen. Žlahtno
grozdje je dozorelo in treba ga je bilo potrgati in spraviti. Ko
so brači grozdje pobrali, se je zmlelo, sprešalo in pritekel je
sladek mošt, ki bo zavrel in mlado vino bo čakalo svetega
Martina.
GROZDJE
Klopotec vetra si želi,
Hladna rosa ga hladi,
da vrabca z
v jesenskem jutru
vinograda prepodi,
tisoč kapljic
kjer sladko grozdje se zori,
po njem spolzi.
iz njega sladek sok se izcedi,
okrog Martinovega pa
Izza oblaka pa
v opojno vino se spremeni.
prijazno sonce se smeji,
mu žlahtnobo
Vesna Jakiša
sladko dodeli.

16. zelenjadarski dan
Člani društva Selenca iz Ivancev smo v soboto, 29. avgusta, pripravili že 16. tradicionalni Zelenjadarski dan.
Kljub trenutni situaciji smo dogodek izpeljali v strnjeni obliki.
Dogodek sta otvorila in obogatila strokovnjaka iz Centra za
krepitev zdravja s predavanjem »ENO PORCIJO ZDRAVJA, PROSIM!«.
Po predavanju je sledila pokušnja
bogate degustacije zelenjavnih
jedi, ki so jo pripravile gospodinje
iz Ivancev. Za najmlajše je bila organizirana delavnica, kjer so skozi
igro spoznavali zelenjavo in njene
pozitivne lastnosti v prehrani.
Skupaj smo preživeli prijetno sobotno popoldne.
Maja Vogrin

Obisk na Vidovem »brejgu« v Fokovcih

Skupina zaposlenih na OŠ I v Murski Soboti je zadnji avgustovski petek uživala v objemu čudovite narave Vidovega
brega v Fokovcih.
Lastnica vile, gospa Tanja Buzeti, je obiskovalce popeljala
ob gredicah številnih zdravilnih zelišč in jih poučila o rasti,
učinkih, namembnosti ter koristnosti posameznih rastlin.
Na delavnici je predstavila delo z zelišči, navzoči so si lahko
pripravili zeliščno sol in se predali čudovitemu miru sredi
neokrnjene narave. Lastnica je predstavila številne čaje, eterična olja, sirupe, hidrolate … Ko so udeleženci odhajali, se
je marsikatero oko še zadnjič pomudilo na stari, mogočni
lepotici, vili Moj mir, ki trdno kraljuje na tem kraju in nosi
v sebi neizmerno bogastvo, spomine, energijo. Preteklost,
ki jo gospa Tanja še kako ceni! In samo njej se lahko zahvalimo, da ima občina Moravske Toplice kraj, kamor lahko
zaidejo številni popotniki in se naužijejo vsega lepega.
Na obisku na Vidovem »brejgu«.
Cvetka Šavel Kerman

»Paubrale smo tikvino seme«
V Vučji Gomili smo zadnjo avgustovsko nedeljo združili
prijetno s koristnim in se na prostem ob lepem vremenu
nekoliko podružili.
Člani kulturno-umetniškega društva Avgust Gašparič smo se
namreč zbrali na njivi, zasajeni z bučami, in se lotili ročnega
pobiranja bučnih semen. Na pomoč so nam priskočili še
nekateri vrli sovaščani in sovaščanke, tako da je delo v dobri
družbi ob obilici humorja hitro steklo.
Letos so nam buče še posebej dobro obrodile in tako smo
pridelali res veliko bučnega semena.
Tega letos žal zaradi situacije, povezane s ponovnim izbruhom koronavirusa najbrž ne bomo mogli lupiti na takšen
način, kot smo ga običajno, zato bomo seme prihranili za

čase, ko bo druženje spet omogočeno. Upamo, da čimprej.
Maja Cigut

V Vučji Gomili so združili prijetno s koristnim (foto: Sašo Hampo).
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Otvoritev kegljišča v Selu
V sredo, 23. septembra, v času evropskega tedna športa, so
v Selu na Goričkem svojemu namenu predali na novo urejeno kegljišče, postavljeno v tamkajšnjem športnem parku.

na katerem so člani lahko pokazali svoje spretnosti in preizkusili
srečo. Obenem pa so se prijetno zabavali in kramljali do poznega
popoldneva.

Kljub neugodni situaciji, povezani z epidemijo novega koronavirusa so se ob tem člani Društva upokojencev Moravske Toplice
odločili pripraviti manjšo prireditev. Poudarili so namreč, da je
primarna naloga društva skrb za socialno integriteto starejših
in športno-rekreacijska dejavnost je ena od možnosti takega
povezovanja. Njihova kegljaška zgodba se je začela odvijati septembra 2017, ko so v sodelovanju s KS Noršinci postavili prvo
tovrstno kegljišče s pripadajočo opremo. Že čez eno leto pa so
v Noršincih zaradi vključitve v občinsko ligo zgradili dodatno
kegljišče.
Ker pa se naša občina razprostira na dokaj obširnem območju, so
zaznali potrebo po postavitvi kegljišča še kje drugje. Zahvaljujoč
njihovemu novemu članu Vladu Vučkiču se je to zgodilo ravno v
Selu. Tamkajšnje kegljišče je namenjeno vsem, tako članom kot
tudi nečlanom društva, svojemu namenu pa so ga z razlogom
predali ravno 23. septembra. Ta dan namreč obeležujemo novi
slovenski državni praznik in sicer dan slovenskega športa.
Po uvodnih besedah in predstavitvi društvene dejavnosti je zbrane nagovoril tudi župan g. Alojz Glavač, zatem pa so pristojni
častno prerezali trak in kegljišče je zaživelo v pravem pomenu
besede. Bolj za šalo kakor za res se je zvrstil demonstracijski turnir,

Maja Cigut

Na novem kegljišču.

Poplave v Tešanovcih
V prejšnji Lipnici smo objavili fotografijo o poplavah,
ki so 15. avgusta po nekaj letih spet zajele Tešanovce. V pisnem vprašanju, naslovljenem na Direkcijo
Republike Slovenije za vode (DRSV) Ministrstva za
okolje in prostor, ki je upravljavec z vodotoki, smo
ugotavljali, da je vzrok za pogoste poplave v kraju
slaba pretočnost Sukičevega potoka, ki prečka regionalno cesto pred vstopom v kraj iz smeri Moravskih
Toplic. Vzrok za toliko vode v njem naj bi bile tudi
napačne odločitve glede agromelioracij in komasacij
v kmetijstvu v preteklosti.
V zvezi s to problematiko smo se za pojasnila obrnili na
pristojni naslov DRSV. Anton Kustec, vodja Sektorja območja Mure omenjene direkcije, je med drugim zapisal, da se
verjetno ob takih nalivih vsak sprašuje, kaj je bilo narobe,
da je prišlo do tako velike materialne škode, ob tem pa je
še zapisal, da se »vsi skupaj kot družba moramo zavedati,
da škodljivega delovanja voda ne bomo mogli preprečiti,
lahko ga samo omilimo. S predstavniki Občine Moravske
Toplice smo bili že v kontaktu in smo se dogovarjali, na
kakšen način bi se lahko odpravile posledice nedavnih
obilnih padavin. Občina Moravske Toplice je poslala tudi
pobudo na Ministrstvo za okolje in prostor, da bi se del
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vodne infrastrukture saniral v okviru vzdrževalnih del v
javno korist.«
Anton Kustec zagotavlja, da bo DRSV z izvajalcem gospodarske javne službe urejanja voda v najkrajšem času
pripravila predlog izvedbenih načrtov za vzdrževalna dela
v javno korist v skladu s Pravilnikom o vrstah in obsegu
nalog obveznih državnih gospodarskih javnih služb urejanja voda. »Predlagali bomo, da se pretočni profil Sukičevega potoka poveča in ne poglobi. Predlog je, da se
odstrani tudi čim več plavja in naplavin.«
Geza Grabar

Poplave v Tešanovcih.
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90 let Slave Horvat iz Bogojine
Slava Horvat iz Bogojine se je rodila 20. septembra
1930. V svojem domu nas je sprejela prešerne volje in
nam za Lipnico razkrila tudi nekaj življenjskih modrosti.
Ludvik Sočič, predsednik Društva upokojencev Moravske
Toplice, nam je še pred obiskom slavljenke povedal, da je
ustanovna članica ŽPZ Marjetice ženska z neverjetno energijo in da poskrbi za dobro voljo tako članic zbora kot vseh,
ki imajo to čast, da jo poznajo. In o tem smo se prepričali
tudi sami.
Gospa Slava, ki svoja leta še zdaleč ne kaže, ima dve hčerki, štiri vnuke in že šest pravnukov! Njeno življenje ni bilo
lahko, saj je kot mlado dekle doživela tudi svetovno vojno.
Pove nam, da so imeli zelo malo hrane, mesa na jedilniku
skorajda niso poznali, težava so bila tudi oblačila. Bilo je tako
pomanjkanje, da si ga dandanes težko predstavljamo. Nam
pa 90-letnica pove, da pa so takrat imeli nekaj, česar danes
primanjkuje. Na vasi so bili zelo veseli, ogromno so se družili, doma so veliko peli in od tod verjetno tudi izhaja njeno
veselje do petja, saj je še danes članica tako cerkvenega
pevskega zbora kot že prej omenjenih Marjetic.
Ko se je začela industrializacija in z njo opuščanje kmetij, to
za našo sogovornico ni bilo prijetno obdobje. Pove nam, da
je kljub težkemu življenju na kmetiji zanjo bil velik šok, ko so
leta 1993 prodali zadnjo žival iz domačega hleva.
A kljub življenjskim preizkušnjam ali pa mogoče ravno zaradi
njih Slava ostaja pozitivna, nasmejana ženska, ki rada plete
za domače in prijatelje, ima pa tudi prav posebno strast –
reševanje križank, ki jih rešuje tudi do polnoči.
Energična gospa, s katero smo se zmenili, da se vidimo tudi
ob njenem 100. rojstnem dnevu, ima za mlade pomembno
sporočilo, ki si ga velja zapomniti: »Bodite srečni in se družite.
Ne bodite fina gospoda, bodite veseljaki!«

Jubilantka Slava Horvat iz Bogojine.

Prvošolčki in prvi šolski dan na OŠ Fokovci
Šolsko leto 2020–21 se je začelo nekoliko drugače kot
prejšnja leta, saj nam je zagodel novi koronavirus.
Zaradi različnih omejitev za preprečevanje širjenja virusa
med učenci in zaposlenimi smo pouk začeli precej formalno, z vsemi omejitvami. Kljub temu pa smo naše tri
prvošolčke in njihove starše povabili v šolo posebej, jih
sprejeli v njihovi matični učilnici, kjer so se spoznali s svojimi sošolci iz 2. razreda. Po začetnem spoznavanju smo
se vsi odpravili v telovadnico, kjer sta nas pričakala igralca
Gledališča Makarenko s predstavo Jaka v prometu. Igrica
je bila zelo zanimiva, igralca sta pritegnila in vključila tudi
učence.
Po predstavi smo prvošolčke še pogostili z makovo pogačo in sadno kupo. Upamo, da so si prvi šolski dan vtisnili
v spomin.
Suzana Deutsch, ravnateljica OŠ Fokovci

Prvošolčki OŠ Fokovci.
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Koronavirus del vsakdana tudi na DOŠ Prosenjakovci
Posebnost Dvojezične osnovne šole je med drugim
tudi ta, da obiskuje našo šolo veliko učencev iz Madžarske. Od šolskega leta 2015/16 naprej, ko smo
zabeležili prvi vpis učenca iz Republike Madžarske,
število teh učencev naglo narašča.
V letošnjem šolskem letu obiskuje dvojezično šolo 102
učenca, od tega je kar 44 otrok iz sosednje Madžarske. Mejo
jih največ prestopa na maloobmejnem prehodu Prosenjakovci/Pártosfalva - Magyarszombatfa.
Želim in moram se ozreti nazaj v mesec marec, ko je spremljanje novic in nošenje mask v nam tako daljni Kitajski
postal tudi naš vsakdan. Spremljanje novic iz trenutka v trenutek, število testiranih, obolelih, umrlih, zaščitni ukrepi …
Čas od trenutka, ko je bila razglašena epidemija, pa vse
do vrnitve v šolo je potekal v znamenju pouka na daljavo.
Čeprav je bilo to nekaj povsem novega, do pred kratkim
celo nepredstavljivega, smo se kar znašli. Prehodili smo
pot drugačnega izobraževalnega poslanstva, a v prvi vrsti
poskušali biti ljudje, ki čutijo in razumejo učenčevo potrebo po druženju z vrstniki in ki si prizadevajo za razvoj
vseživljenjskih veščin.
Kot ravnateljica dvojezične osnovne šole, kjer velik del celotne populacije predstavljajo prav učenci iz Republike Madžarske, sem se v trenutkih, ko smo se 18. maja postopoma
začeli vračati v šolske klopi, spopadala še z mnogimi drugimi težavami. V prvi vrsti s problemom prehajanja meja.
Med poletnimi počitnicami, ko so se stvari v zvezi s koronavirusom nekoliko umirile in tudi ublažile, je moja čustvena
plat vendarle upala na bolj miren začetek novega šolskega
leta. Razum in spremljanje sprotnih informativnih oddaj sta

govorila drugače.
Tako se je 1. september, ko v 1. razred z veseljem sprejmemo nove učence ter z navdušenjem opazujemo že znane
obraze, začel z nekoliko grenkim priokusom. Republika Madžarska je prav ta dan zaprla mejni prehod Prosenjakovci/
Pártosfalva - Magyarszombatfa.
Čeprav sem se z Avtobusnim prometom Murska Sobota
dogovorila za prevoz učencev iz Madžarske, ki jih starši
pripeljejo preko obmejnega prehoda Hodoš, je v meni vendarle tlela misel, ali lahko pomagam še kako. Z zornega
kota ne le časa, temveč tudi denarja sem se postavila v
vlogo staršev, ki so dnevno naredili po 100 in več kilometrov. Spraševala sem se, kako naj bo otrok, ki vstaja v ranih
jutranjih urah, aktiven dejavnik vzgojno-izobraževalnega
procesa. In zopet, kako naj učenec, ki je v avtu na poti
domov preživel 2 uri, motivirano nadaljuje s pripravami
na naslednji šolski dan.
2. septembra sem tako na veleposlaništvo Republike Madžarske, na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
ter na gospoda Ferenca Horvátha, poslanca državnega
zbora, naslovila pismo. V pismu sem osvetlila problem zaprtja maloobmejnega prehoda Prosenjakovci/ Pártosfalva
– Magyarszombatfa ter s tem oviranja obveznega osnovnošolskega izobraževanja učencev iz Madžarske tako z izobraževalnega kakor tudi z vzgojnega vidika. Prosila sem jih,
da naj po svojih najboljših močeh posredujejo pri pristojnih
organih Madžarske. Moja, kakor tudi želja vseh zaposlenih
je bila, da naj staršem omogočijo prehod meje Prosenjakovci/Pártosfalva - Magyarszombatfa vsaj v času, ko učenci
prihajajo v šolo, torej zjutraj med 7. in 8. uro, ter v času, ko
učenci odhajajo domov, torej popoldan od 14. do 15. ure.
Še isti teden sem prejela odgovor,
da bo od ponedeljka, 7. septembra,
maloobmejni prehod Prosenjakovci/
Pártosfalva - Magyarszombatfa odprt med delavnikom zjutraj, in sicer
med 7. in 8. uro, ter popoldan v času
od 14. do 15. ure. Odgovora smo se
razveselili tako zaposleni kakor tudi
starši, predvsem pa učenci.
Koronavirus je del našega vsakdana.
Učimo se živeti z njim, z zaščitnimi
ukrepi skrbimo za svoje ter za zdravje drugih. Pa vendar v naši vzgojno-izobraževalni instituciji štejejo poti
do novih ciljev, pridobivanje za življenje tako pomembnih kompetenc
ter ohranjanje in poglabljanje socialnih stikov.

Del prvošolčkov od letos 18 vpisanih iz Dvojezične osnovne šole Prosenjakovci./ A pártosfalvi Kétnyelvű
Általános Iskolába az idén beíratott 18 elsős tanuló egy csoportja.
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Jožefa Herman, ravnateljica DOŠ
Prosenjakovci
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A koronavírus a pártosfalvi KÁI
mindennapjának is részévé vált
A pártosfalvi Kétnyelvű Általános Iskola sajátossága
többek között, hogy iskolánkat sok magyarországi
tanuló látogatja. A 2015/16-os tanévtől kezdve,
amikor is megtörtént az első magyarországi tanuló
beiratkozása, e tanulók száma gyorsan növekszik.
Az idei tanévben az iskolát 102 tanuló látogatja, ebből
44 a szomszédos Magyarországról érkezik. Többségük a
határt a Prosenjakovci/Pártosfalva – Magyarszombatfa
határátkelőn lépi át.
Visszatekintve az idei március hónapra, az első, ami
eszembe jut, hogy a messzi Kínára jellemző védőmaszkok
viselése a hétköznapjaink részévé vált. A hírek nyomon
követése percről percre, a fertőzöttek és elhunytak
száma, védőintézkedések…
A járvány bejelentésétől az iskolába való visszatérésig
eltelt időt a távoktatás jellemezte. Ez valami egészen új,
a közelmúltig még szinte elképzelhetetlen volt, de csak
feltaláltuk magunkat. Egy rendhagyó oktatási küldetés
útját jártuk be, de elsősorban olyan emberek próbáltunk
lenni, akik érzik és megértik a tanuló társasági igényét,
és akik egész életen át tartó készségek fejlesztésére
törekszenek.
Egy kétnyelvű általános iskola igazgatónőjeként, ahol a
létszám nagy részét a Magyarországról érkező tanulók
alkotják, azokban a pillanatokban, amikor május 18-án
fokozatosan kezdtünk visszatérni az iskolába, sok más
nehézséggel is szembesültem. Elsősorban a határátlépés
problémájával.
A nyári szünetben, amikor a koronavírussal kapcsolatos
dolgok kissé lecsillapodtak és enyhültek, érzelmileg egy
békésebb új tanévkezdetben reménykedtem. A józan ész
és a híradások folyamatos követése viszont mást sugallt.
Így szeptember 1-je, amikor örömmel fogadjuk az új
elsősöket, és lelkesen figyeljük az ismerős arcokat,
kissé keserű szájízzel indult. Magyarország ugyanaznap
lezárta a Prosenjakovci/Pártosfalva - Magyarszombatfa
határátkelőt.
Bár megállapodtam a muraszombati Avtobusni promet

céggel, hogy eljuttatják hozzánk azokat a magyarországi
tanulókat, akiket szüleik a hodosi határátkelőn keresztül
hoznak át, mégis folyamatosan azon gondolkodtam,
tudok-e más módon segíteni. Nem csak az idő, hanem a
pénz szempontjából is olyan szülő szerepébe képzeltem
magam, aki napi 100 vagy akár több kilométert tett meg.
Aggasztott, hogyan is lehet a kora reggeli órákban felkelő
gyermek aktív részese az oktatási folyamatnak. És hogyan
lehet motiválni azt a tanulót, aki 2 órát töltött hazafelé
autóban, hogy folytassa a felkészülést a következő iskolai
napra.
Szeptember 2-án ezért levélben fordultam Magyarország
ljubljanai nagykövetségéhez, az Oktatási, Tudományos
és Sportminisztériumhoz, valamint Horváth Ferenc,
országgyűlési képviselő úrhoz. A levélben kiemeltem
a Prosenjakovci/Pár tosfalva - Magyarszombatfa
határátkelőhely bezárásának, ezzel pedig a magyarországi
tanulók kötelező alapfokú oktatása akadályoztatásának
problémáját mind oktatási, mind nevelési szempontból.
Arra kértem őket, hogy lehetőségeikhez mérten lépjenek
közbe az illetékes magyar hatóságoknál. Kívánságunk,
úgy az enyém, mint az összes szakmai munkatársunké
az volt, hogy váljék lehetővé a szülők számára a
Prosenjakovci/Pártosfalva - Magyarszombatfa határ
átlépése, legalábbis amikor a tanulók iskolába érkeznek,
vagyis reggel 7 és 8 óra között, és amikor a tanulók
hazamennek, vagyis délután 14 és 15 óra között.
Még azon a héten azt a választ kaptam, hogy hétfőtől,
szeptember 7-től a Prosenjakovci/ Pártosfalva Magyarszombatfa határátkelőhely hétköznapokon reggel
7 és 8, valamint délután 14 és 15 óra között nyitva fog
tartani. Mind a tanárok, mind a szülők, de különösen a
tanulók, nagyon örültek a válasznak.
A koronavírus a mindennapi életünk része. Megtanulunk
együtt élni vele, védőintézkedésekkel vigyázunk a
magunk és mások egészségére. Oktatási-nevelési
intézményünkben azonban számítanak az új célok felé
vezető utak, az élet számára igen fontos kompetenciák
elsajátítása, valamint a társadalmi kapcsolatok fenntartása
és elmélyítése.
Herman Jožefa, igazgatónő

V OŠ Bogojina radostno v jesen
»Obstajajo deli srca, za katere človek niti ne ve, da jih ima,
dokler ne začuti ljubezni do otroka.« (Anne Lamott)
Vsi, učitelji, učenci in starši, smo zelo veseli, da smo
lahko novo šolsko leto 2020/2021 začeli s poukom
v šoli. Kar 183 učencev je 1. septembra prestopilo
šolski prag OŠ Bogojina.
A vendarle ne na tako običajen način kot v preteklih le-

tih, saj je pandemija koronavirusa v mesecu marcu 2020
povzročila tudi zaprtje vseh slovenskih šol in vzgojno izobraževalno delo postavila pred nove izzive izobraževanja
na daljavo. Tako smo v letošnje šolsko leto vstopili pod
drugačnimi pogoji dela, ki zahtevajo z vidika organizacije pouka in drugih šolskih aktivnosti veliko zahtevnih
prilagoditev. Tedensko podana priporočila NIJZ glede
ukrepov varovanje zdravja in preprečevanja širjenja okužLipnica 172 | 31
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be s COVID-19 usmerjajo naše pristope k pedagoškemu
in drugemu delu šole. A življenje, dogajanje v šoli ni zato
nič manj veselo in zanimivo. Nasprotno!
Tako smo letos že tradicionalno Mini olimpijado izvedli kar v sklopu šole, brez medsebojnega sodelovanja
in druženja z učenci naših sosednjih šol. Nov slovenski
praznik, dan slovenskega športa, smo v športnem duhu
prešportali in najboljšim razrednim tekačem podelili
tudi medalje.
Za učenci tretjih, drugih in prvih razredov je že opravljen
tečaj plavanja oz. prilagajanja na vodo. Vsi učenci so
veseli svojih plavalnih napredkov in uspehov.
2. oktobra nas je obiskala in z nami preživela vesel,
sproščen in zabaven dopoldan ena najbolj priljubljenih
slovenskih pisateljic ga. Desa Muck. Z otroki in odraslimi
je delila svoje zgodbe iz številnih knjig.
V zbiralni akciji starega papirja smo zbrali skoraj devet
ton papirja in tako zbrali lepo vsoto denarja za naš šolski
sklad.
S starši naših učencev smo izvedli prve govorilne ure in
roditeljski sestanek preko »Zoom« (avdio-video) konference in se tako pripravili tudi na morebitno nadaljnje
sodelovanje na daljavo.
In že smo v mesecu oktobru, ko od 5. do 11. oktobra
obeležujemo Teden otroka s temo »ODGOVOR JE POGOVOR«. Le-ta se povezuje s praznovanjem 30-letnice
TOM telefona, ki deluje pod okriljem Zveze prijateljev
mladine. V času korona krize je TOM telefon opazil trend
naraščanja kontaktov, povezanih z duševnim zdravjem
otrok – osamljenost, strah, depresija, razmišljanje o samopoškodovanju in samomoru otrok. Med najpogostejšimi
vsebinami so vrstniki, družina, ljubezen.
Spoštovani bralci, zato je zelo pomembno, da se ljudje
pogovarjamo, povezujemo, sodelujemo, saj smo družbena bitja. Dober pogovor je takrat, kadar nas povezuje,
razbremenjuje in ne ustvarja konfliktov. V katerem se
spoštuje sogovornika in se mu daje možnost enakovrednega sodelovanja v pogovoru.
Pogovor je nujen za kvalitetno sobivanje vseh članov
v kateri koli družbeni skupnosti (družina, šola, delovna
organizacija itd.). V pogovoru se razkrivamo in spoznavamo drug drugega. S pogovorom nam je lažje, ko
smo žalostni, jezni, razočarani. S pogovorom dobimo
občutek, da nismo sami. Problem postane manjši, ko ga
z nekom delimo. S pogovorom nas drugi lažje razumejo. S pogovorom dobimo novo perspektivo, vidimo
situacijo bolj jasno, zmanjšamo stres, se razbremenimo,
podelimo tudi vesele trenutke. S pogovorom poskrbimo
zase – izrazimo svoje želje, potrebe in tudi meje. Hitreje
najdemo rešitve. Pogovor je lahko najlepše darilo. S pogovorom spoznavamo nove prijatelje in odpirajo se nam
nove perspektive življenja.
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Tudi pedagoški delavci naše šole vsakodnevno skrbimo za čim boljše počutje naših otrok ter vsebinsko čim
pestrejše vzgojno-izobraževalne dejavnosti v šoli in izven.
V tednu otroka smo za naše učence organizirali različne aktivnosti. Tako so si najmlajši učenci ogledali kino
predstavo v Murski Soboti. Učenci zadnje triade so se
odpeljali po poteh slovenske in kulturne dediščine na
Dolenjsko. Učenci predmetne stopnje so prekolesarili pot
iz šole do Expana v Murski Soboti, doživeli 3D potovanje
po pomurski regiji skozi čas, preizkusili svojo vzdržljivost
v motoričnem parku. S področja preventivnega zdravja
smo v sodelovanju z zdravstvenimi delavci organizirali
izobraževalne delavnice za učence.
Tudi učitelji in drugi strokovni delavci smo se pod
vodstvom dveh družinskih in zakonskih terapevtk v
izobraževalni in močno čustveno izkušenjski delavnici
senzibilizirali glede učinkovitejših pristopov v vzgojno-izobraževalnemu delu v razredu.
Konec tedna otroka smo zaključili s peko kostanja in
preživeli prijetne trenutke v medsebojnem sproščenem
druženju.
Z aktivnostmi, ki spodbujajo veselje do gibanja, glasbenega, literarnega, likovnega, tehničnega in drugega
ustvarjanja, z medsebojnim sodelovanjem in sproščenim
druženjem razvijamo in spodbujamo radosten in in zdrav
način življenja ter sobivanja v skupnosti.
Življenje je lepo ne glede na vse druge spremljajoče zunanje manj prijetne dejavnike, ki posegajo v naše življenje. Do tega spoznanja prideta v knjigi Kakšne barve
je svet pisateljice Dese Muck tudi krtka Rozi in Peter, ki
nočeta verjeti, da je svet samo črn in temen, tako kot
pod zemljo. Zato zbereta pogum in splezata iz krtine.
Svetloba jima razkrije svet poln čudovitih barv in novih
spoznanj.
Zato vabim tudi vas, spoštovani bralci, da čim bolj radostno soustvarjate in kreirate vsak dan znova. V a š e
misli in pozornost naj bodo osredotočeni na pozitivne,
prijetne stvari. V situacijah in ljudeh iščite dobro in prijetno. Razmišljajte o zdravju, dobrem počutju in delajte
stvari, ki vas radostijo. Bodite dejavni in ustvarjalni ter
iščite nove izzive v življenju. Dovolite si poskusiti nove
stvari ne glede na leta, izobrazbo, finančno stanje itd.
Ostanite zdravi in veseli!
Ravnateljica OŠ Bogojina Sabina Juhart, univ. dipl.
ped., prof. soc.
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Prvi šolski dan prvošolčkov OŠ Bogojina
Prvi šolski dan je pomemben dan za
vse prvošolčke in njihove starše. 1.
9. 2020 je tako šolski prag OŠ Bogojine prestopilo dvajset živahnih prvošolčkov, polnih radosti in igrivosti.
Skupaj s starši smo se zbrali v telovadnici. Po prijaznem pozdravu ravnateljice,
gospe Sabine Juhart, je sledil kratek kulturni program, ki so ga pripravili učenci
višjih razredov. Nato smo si vsi skupaj
ogledali predstavo, ki jo je odigralo gledališče KU-KUC. Po predstavi smo odšli
v jedilnico, kjer smo se posladkali z makovo potico. Sledil je ogled razreda, kjer
so se učenci seznanili z delom v prvem
razredu in se malce družili s sošolci.
Kljub ukrepom na šoli in ob upoštevanju ustreznih medsebojnih razdalj nam
je uspelo pričarati otrokom nepozaben
dan.

Prvošolčki OŠ Bogojina s starši in učiteljicami.

učiteljici prvega razreda

Kolesarski izpit na OŠ Fokovci
Učenci 5. razreda so v drugem ted- pešno opravili, dobili so prva »vozniška dovoljenja« in še nekaj koristnih
nu septembra opravljali praktični del napotkov za varno vožnjo v prihodnje.
kolesarskega izpita.
Srečno vožnjo vsem!
Teoretični del izpita so opravili že preSuzana Deutsch, ravnateljica OŠ Fokovci
teklo šolsko leto, ob koncu 4. razreda.
Po vrnitvi v šolske klopi so se z učiteljicama Karin Cigler Maček in Bernardo
Sukič Škrilec preko praktičnih voženj v
okolici šole spoznavali s cestno prometnimi predpisi in se učili pravilnih tehnik
vožnje s kolesom. 11. septembra je napočil težko pričakovani trenutek. Učenci
so bili na trnih, nekoliko živčni in v strahu z željo, da se vse dobro izteče in da
opravijo. Še pred samo izpitno vožnjo
je bil pregled kolesa. Učenci so imeli
tehnično ustrezna kolesa, tudi varovalno opremo. Pri praktičnem preizkusu
voženj so nam na pomoč priskočili kot
člani komisije tudi policisti s PP Murska
Sobota. Izpitna proga je zajemala vsa
kritična mesta v naši šolski okolici. Tako
so morali učenci pokazati, da se znajo
pravilno razvrstiti, nakazati smer gibanja, pravilno zaviti v križišču, se ustaviti
tam, kjer je to potrebno, in še marsikaj
drugega. Vsi štirje učenci so izpit us- Petošolci OŠ Fokovci so dobili svoja prva »vozniška dovoljenja«.
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Teden otroka na OŠ Fokovci
Letošnje šolsko leto zaznamujejo različne aktivnosti,
povezane z zdravjem in aktivnim življenjem, tako v šoli
kot tudi v domačem okolju.
Učence in učenke skozi različne programe spodbujamo k
zdravemu načinu življenja v luči preprečevanja različnih bolezni. Ob tednu otroka, od 5. do 9 oktobra, ki je potekal pod
geslom ODGOVOR JE POGOVOR, smo učencem pripravili
kar nekaj dejavnosti. Med urami oddelčnih skupnosti smo
se posvetili pogovoru, sporočanju, medsebojnemu spoštovanju, upoštevanju pravil in načinom komuniciranja. Za
učence razredne stopnje in učence 8. razreda smo izvedli
tehniški dan.
Mlajši učenci so ustvarjali z IGRIVO ARHITEKTURO, spoznavali
gradbene materiale, konstrukcije, trdnost in stabilnost konstrukcij. Gradili so iz papirja in lesa, sestavljali različne oblike
in preizkušali materiale ter stabilnost svojih konstrukcij.
Učenci 8. razreda pa so se udeležili lončarske delavnice v Zavodu Marianum v Veržeju. Glina, ki so jo naši predniki poznali
v vsakodnevnem življenju, je za učence zelo zanimiv material
za ustvarjanje okrasnih in uporabnih predmetov. Spoznali
so delo lončarja, lončarsko vreteno in izdelali svoj predmet.
Da pa nismo samo ustvarjali, smo poskrbeli tudi za zdravje in
dobro počutje. Katja Lebar iz Zdravstvenega doma Murska
Sobota je našim učencem predstavila jogo, ki je zelo koristna
tako umu, duhu in tudi telesu. Učenci so se naučili pravilnega dihanja, sproščanja, raztezanja, spoznali nekaj osnovnih
vaj, s katerimi lahko izboljšajo svoje razpoloženje, se umirijo
in pripravijo na vsakodnevne izzive.

Konec tedna otroka smo zaključili s kostanjevim piknikom
na našem otroškem igrišču, seveda ob upoštevanju vseh
varnostnih omejitev in priporočil za ohranjanje zdravja in
preprečevanja širjenja novega koronavirusa COVID-19.
Suzana Deutsch, ravnateljica OŠ Fokovci

Aktivno preživljanje tedna otroka na OŠ Fokovci.

Šola v naravi
Učenci 5. in 6. razreda so se udeležili plavalne šole v naravi
v Mladinskem zdravilišču Debeli rtič.
Uživali so v soncu poznega poletja, se naučili plavati v morju in v
bazenih ter spoznavali primorski obmorski in morski svet. Teden
dni so skupaj z vrstniki iz DOŠ Prosenjakovci in OŠ Cankova
preživeli na Debelem rtiču. Poleg plavanja so izvajali še razne
druge športne aktivnosti, se seznanili s kraji ob naši obali, spoznavali naravne značilnosti primorskega sveta in spoznavali tudi
preteklost obmorskih mest. Peš so se podali tudi do sosednje
Italije. Ker jim je bilo vreme naklonjeno, so večji del časa preživeli
v vodi in uživali v plavanju. Po vrnitvi domov so bili vsi zelo veseli
svojih uspehov in izrazili so željo po še več takih aktivnostih.
Učenci 7. razreda pa so se v tednu otroka skupaj z vrstniki OŠ
Kajetana Koviča Radenci udeležili petdnevnega naravoslovnega
tedna v CŠOD Rak v Rakovem Škocjanu. Preučevali so kraške
pojave, spoznavali živalstvo in rastlinstvo Notranjske, se seznanili
s preteklostjo te regije in predvsem so veliko časa preživeli v
naravi na pohodih. Poleg vsakodnevnih pohodov so plezali po
naravni steni, se vozili s kajaki in kanuji med krošnjami dreves in
tako občudovali delovanje presihajočega jezera, streljali z loki
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in se naučili preživeti v naravi. Najbolj atraktivna je bila vožnja
s kajaki med krošnjami, saj je ravno v tistem času območje
Cerkniškega jezera in drugih manjših jezer bilo zaradi obilice
padavin zalito z vodo. Tako so učenci na lastni koži začutili, kako
zelo je lahko narava nepredvidljiva in kako pomembno je poznavanje lastne okolice in delovanje naravnih pojavov, da se
lahko zaščitimo in živimo varno. Kljub slabšemu in deževnemu
vremenu pa užitkov in dogodivščin ni manjkalo in učenci so se
vrnili polni navdušenja in lepih vtisov.
Suzana Deutsch, ravnateljica OŠ Fokovci

Učenci sedmih razredov so se vozili s kajaki.
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Dan slovenskega športa v Vrtcih občine Moravske Toplice
Dan slovenskega športa, ki je državni praznik, smo prvič
obeležili 23. septembra 2020. Ta dan je bil izbran zato,
ker je na ta dan pred 20-imi leti na olimpijskih igrah v
Sydneyju prvič zaigrala slovenska himna. Dan slovenskega športa smo obeležili v vseh enotah našega zavoda, saj se zavedamo, da športne dejavnosti v vrtcu
pozitivno vplivajo na otrokov celostni razvoj.
V enoti Moravske Toplice, odd. 2–4 let, smo posebno pozornost namenili olimpijskemu tednu. Otrokom smo na različne
načine želeli predstaviti pomen olimpijskih iger in njihove
simbole ter potek.

Ob dnevu slovenskega športa je v Vrtcu Moravske Toplice
potekala slovesna otvoritev iger z dvigom vrtčevske, slovenske in olimpijske zastave. Stoje in spoštljivo smo poslušali
slovensko in olimpijsko himno. Kot tekmovalci, ki prihajamo iz Vrtca občine Moravske Toplice, smo zapeli tudi himno
vrtca: »Mi smo deca vrtcova«. Z olimpijskimi načeli, solidarnostjo, vztrajnostjo in prijateljstvom, so otroci tekmovali v
teku, prenašanju žoge ter metanju v zaboj in vlečenju vrvi.
Z navijanjem, podpiranjem drug drugega se je med otroki
razširil športni duh – pomembno je sodelovati … in tako
smo tudi zaključili olimpijado. S podelitvijo diplom, medalj
in zapestnic.
Nina Kodba Vereš

V začetku otroci niso znali povedati, kaj so olimpijske igre.
Preko slik in pogovora so spoznavali in se seznanjali z olimpijskimi krogi. Otroci so spoznali pet med seboj povezanih
barvnih krogov ter pomen, ki predstavlja prijateljstvo in sodelovanje. Po slikovni predlogi so sami poizkušali sestaviti
olimpijske kroge. Ob tem smo utrjevali barve, naučili pa smo
se tudi, da modra barva kroga predstavlja Slovenijo (Evropo).
Ogledali smo si risanko Bacek Jon: Olimpijske igre in ob njej
na zabaven način spoznavali pomen olimpijskih iger.
Ker otroke vzgajamo tako, da bodo ponosni na svoj narod,
smo velik poudarek dajali slovenski himni ter kako lahko s
ponosom pristopimo k slovenski zastavi. Naučili smo se, da
himno poslušamo stoje in da ob koncu himne ne ploskamo.
V dneh, ki so sledili, so se otroci v športnem duhu preizkušali
v različnih gibalnih dejavnostih. Spodbujali smo uspehe in
padce, sodelovali, usvajali pravila. Najpomembnejše pa se
nam je zdelo predvsem to, da otrokom približamo olimpijski
tekmovalni duh in športno obnašanje. Pomembno sporočilo, ki smo se ga naučili, je, da smo vsi zmagovalci, ne glede
na to, kateri po vrsti pridemo na cilj.

Mali olimpijci občine Moravske Toplice.

Zdaj pa gre zares: vlečenje vrvi.

Spet prišla je k nam jesen
Jesen je prišla tudi v naše kraje. To je videti na vsakem koraku, tako na vrtovih kakor tudi na poljih in v gozdovih.
Pridne gospodinje so napolnile svoje shrambe s pridelki
z vrta, kmetje pa pospravljajo še zadnje pridelke s polj.
Da bodo vsi, ki pridejo obiskat naš vrtec, vedeli, da je tudi k
nam zavila jesen, smo se z otroci dogovorili, da na dvorišču našega vrtca naredimo jesensko dekoracijo. Otroci so s pomočjo
svojih staršev v vrtec prinesli različne vrtne in poljske pridelke,
ki smo jih poimenovali v slovenskem in madžarskem jeziku, jih
klasificirali ter prešteli. Nato je sledilo postavljanje dekoracije,
ki nam je šlo hitro od rok. Buče, kostanji, krompir, soja, paprika,
koruza so le nekateri pridelki, ki krasijo letošnjo dekoracijo.
Vsi, ki so jo videli, so bili nad njo navdušeni. Da pa bi si jo lahko
ogledali tudi vi, smo se ob jesenski dekoraciji tudi fotografirali.

Jesensko vzdušje v vrtcu v Prosenjakovcih./ Őszi hangulat a pártosfalvi
óvodában.

Bernarda Koroša Pantović
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Itt van az ősz, itt van újra
A kertekben, a mezőkön és az erdőben is lépten-nyomon látható, hogy vidékünkre is megérkezett az ősz.
A szorgalmas háziasszonyok feltöltötték a kamrát
befőttekkel, a gazdák az utolsó betakarítási munkát
végzik a mezőkön.
Hogy mindazoknak, akik ellátogatnak hozzánk, az óvodába,
bemutassuk, hogy hozzánk is eljött az ősz, a gyerekekkel
megbeszéltük, hogy az óvoda udvarán őszi dekorációt

készítünk. A gyerekek, szüleik segítségével, különböző kerti és mezei terményeket hoztak az óvodába, ezeket mind
szlovén, mind magyar nyelven megneveztük, besoroltuk
és megszámoltuk. Maga a díszítés elkészítése már könnyen
ment. Tök, gesztenye, burgonya, szója, paprika, kukorica és
más termények díszlenek az idei dekorációban.
Nagyon tetszett mindenkinek, aki látta, de hogy önöknek is megmutassuk, az őszi dekorációnál közös fotót
készítettünk.

Mini olimpijada v Občini Moravske Toplice
Občinska športna zveza M. Toplice je skupaj z organizatorji letošnje Mini olimpijade, OŠ Bogojina, OŠ Fokovci,
DOŠ Prosenjakovci in Zavodom Vrtci M. Toplice, že 14.
organizirala prireditev, ki je zaradi virusa COVID-19 letos
potekala na posameznih lokacijah.
Letošnja Mini olimpijada je bila v vsem posebna, ker je bila
na dan, 23. septembra, ko smo v Sloveniji prvič praznovali
nov državni praznik, dan slovenskega športa, in na dan, ko
se je že šestič začel Evropski teden športa. Otroci v vrtcih in
učenci v osnovnih šolah so se med seboj pomerili v številnih
panogah športnih iger, kjer pa ni bil motiv zmagati, temveč
sodelovati, se družiti, pokazati solidarnost drug do drugega in
se veseliti skupnega druženja. Mini olimpijade se je udeležilo
517 otrok in učencev v Občini M. Toplice. Vsak udeleženec je
dobil od glavnega organizatorja Mini olimpijade v Sloveniji,
Olimpijskega komiteja Slovenije – združenja športnih zvez, za

Najpomembnejše je bilo sodelovanje in solidarnost.
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sodelovanje diplomo, zapestnico, sladoled Foksi in Frutabelo.
Branko Recek
Predsednik OŠZ M. Toplice
Vodja Regijske pisarne OKS-ZŠZ Slovenije

V naši občini se je Mini olimpijade udeležilo 517 otrok.

ŠPORT

Teniški turnir OŠZ M. Toplice
Občinska športna zveza M. Toplice je skupaj s Teniškim
klubom Perunika M. Toplice v nedeljo 30. avgusta na
igriščih Term 3000 organizirala teniški turnir dvojic za
pokal OŠZ M. Toplice.
Turnirja se je udeležilo 26 tenisačev. Pred turnirjem je bila
skupščina TK Perunika, kjer so za novega predsednika izvolili Bojana Pečka iz Suhega Vrha, obenem pa so se člani TK
strinjali, da se zaradi prepoznavnosti TK Perunika preimenuje
v TK M. Toplice.
Rezultati turnirja, dvojice:
1. Miha Počnik in Gorazd Jereb (TK Perunika)
2. Dejan Kolarič (TK Perunika) in Andrej Jesenko (TK Kranj)
3. Branko PLečko (TK Rače) in Marjan Ratajc (TK Ptuj)
Branko Recek

Sodelujoči na teniškem turnirju.

Dan slovenskega golfa
13. septembra je na slovenskih igriščih in vadbiščih potekal Dan slovenskega golfa.
To je bil dan odprtih vrat za negolfiste z brezplačnim spoznavanjem golfa. Tudi golf klub Livada iz M. Toplic je organiziral
tak dogodek. Udeležilo se ga je 20 golfistov in negolfistov.
Vsak igralec golfa je dobil v par še negolfista, ki so se nato
pomerili v igri.
Zmagovalni pari:
1. Živa Benko in Borut Benko – GK Livada (M. Sobota)
2. Andreja Korpič in Marta Šbül – GK Livada (M. Sobota,
Černelavci)
3. Olga Maučec in Franc Maučec – GK Livada (Bakovci)

Dan slovenskega golfa smo obeležili tudi v Moravskih Toplicah.

Super pokal lige malega nogometa OŠZ M. Toplice
Super pokal lige malega nogometa OŠZ M. Toplice je bil
odigran v sredo, 30. septembra, ob 19. uri na igrišču v ŠRC M.
Toplice med ekipama ŠD Moravske Toplice (zmagovalec lige
v sezoni 2019/20) in ekipo NK Tešanovci (2. mesto v pokalu
v sezoni 2019/20).
Rezultat:
ŠD Moravske Toplice : NK Tešanovci = 1 : 2 (1 : 0)
Strelci: Topič Dragan (AG) (Tešanovci); Gergorič Erik (AG)
(Moravske Toplice), Ošlaj Blaž (Tešanovci).
Pokal je podelil podpredsednik OŠZ in predsednik lige malega nogometa OŠZ g. Štefan Ferencek.
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Ob 90-letnici rojstva Ludvika Olasa
V letu 2020 obeležujemo 90-letnico rojstva
pokojnega Ludvika
Olasa, slovenskega in
pomurskega geografa,
višjega predavatelja
Pedagoške fakultete
Univerze v Mariboru,
častnega občana Občine Moravske Toplice.
Ludvik Olas se je rodil
leta 1930 v Sebeborcih.
Številni geografi izbiro
svoje študijske in kasneje poklicne poti radi pojasnjujemo z
navdušenjem in radovednostjo nad domačim okoljem in v
primeru Olasa smo lahko gotovi, da je njegova izbira te poti
izhajala iz podobnih motivov. Sebeborci se namreč nahajajo
na stičišču južnih obronkov Goričkega, pokritih z vinogradi,
in širne Murske ravni, obdelane s polji, iz katerih na jugu
poglejuje Murska Sobota. Razpotje med Goričkim in Ravenskim, kjer prihaja do prepleta različnih reliefnih, klimatskih,
demografskih, ekonomskih in celo kulturnih elementov pokrajine, je Olas poznal do potankosti. Dejstvo, da se Sebeborci
nahajajo na terasi reke Mure, je skoraj odveč, v kolikor ne
pozabimo omeniti, da so to dejstvo zaradi Olasovega vpliva
poznali skoraj vsi njegovi sorodniki, sovaščani in prijatelji.
Preprost dokaz Olasove navdušenosti nad domačo pokrajino
je tudi dejstvo, da so Sebeborci eno od geografsko najbolj
preučenih naselij v Prekmurju in da pod večino regionalno
geografskih del o Prekmurju in prekmurskih naseljih še vedno najdemo podnapis avtorja – Ludvik Olas.
V svoji več kot 45 let trajajoči profesionalni karieri je Olas
ustvaril raznotero zapuščino, v kateri je največ napora namenjal znanstveno-raziskovalnemu delu na področju družbene
in regionalne geografije Prekmurja, Porabja in ostale severovzhodne Slovenije. Z izrazito družbeno angažiranim in razvojno usmerjenim raziskovalnim pristopom je opozarjal na
probleme podeželja, odseljevanja, migracij, gospodarskega
nazadovanja, narodnostne mešanosti in druge geografske
probleme. Nič manj napora ni namenjal seveda tudi same-

mu poučevanju in preučevanju poučevanja geografije na
različnih izobraževalnih stopnjah. V svoji profesionalni karieri
je kot osnovnošolski in srednješolski učitelj geografije, analitik na področju urbanizma, ravnatelj pokrajinske in študijske
knjižnjice v Murski Soboti in kot višješolski predavatelj ter
raziskovalec nabral mnogo izkušenj in znanja, katerega se
je trudil deliti naprej med študente, sodelavce in kolege v
stroki. S svojim delom se je uveljavil kot eden najbolj priznanih in cenjenih slovenskih geografov in izjemen poznavalec
Prekmurja ter širšega prostora severovzhodne Slovenije in
bližnjega Porabja.
Ob obsežnem bibliografskem opusu, ki obsega več kot 190
enot, pričajo o pomembnosti Olasovega prispevka k slovenski in pomurski geografiji tudi številne nagrade, kot so
Prešernova nagrada, ki jo je dobil v času študija, Zlata plaketa za pedagoško in strokovno delo Pedagoške fakultete
Maribor in Srebrna plaketa Univerze v Mariboru. Za pomemben doprinos pri uveljavitvi geografije je med prvimi prejel llešičevo priznanje Zveze geografskih društev Slovenije,
Društvo učiteljev geografije Slovenije mu je za življenjsko
delo na področju šolske geografije namenilo najvišjo odliko
Priznanje Blaža Kocena. Občina Moravske Toplice mu je za
življenjsko delo leta 1999 šele kot tretji osebi poklonila status
častnega občana.
Profesor Olas je preminil leta 2002, zato se ga mlajše generacije kot predavatelja ne moremo spominjati. V skupnem
spominu nam tako ostaja preko njegovih del, ki živijo naprej.
Geografom, ki smo željni nadgrajevati njegovo zapuščino,
nam ta dela omogočajo suverenost pri geografskem raziskovanju Prekmurja in širše regije.
Ob 90-letnici rojstva je prav, da se profesorja »Lajčija« spomnimo po njegovi angažiranosti pri spodbujanju razvoja slovenske geografije, po bogati zapuščini raziskovalnega dela,
po njegovi znanstveni iskrenosti in občutku za strokovno
kritičnost, po vlogi odličnega učitelja in navduševalca nad
geografijo ter po večni zvestobi in ljubezni do domače pokrajine, iz katere je neumorno črpal navdih za svoje življenjsko
delo.
Tomaž Koltai
Oddelek za geografijo
Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru

Galerija Murska Sobota

Zadnja razstava v tem letu LOJZE LOGAR. Črne slike in Davidovi vrtovi bo na ogled od 12. novembra do 30. decembra, a
najverjetneje brez odprtja, ki bi sicer bilo 12. novembra ob 18. uri.
Vsi spremljevalni dogodki ob razstavi so dostopni na spletni strani www.galerija-ms.si in na FB strani galerije.
Za vse dodatne informacije smo dosegljivi tudi po e-pošti (info.galerijams@siol.net) in po telefonu (02 522 38 34, 041 782 705).

Pomurski muzej Murska Sobota
V novembru in decembru bosta na ogled stalna razstava in retrospektivna razstava fotografij Jožeta Kološe – Kološa.
Obiščite http://www.pomurski-muzej.si, kjer si lahko ogledate tudi virtualne razstave.
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PETER BORKOVIČ (1774-1830)
V Vučji Gomili je bil 29. septembra 1774 rojen Peter Borkovič, duhovnik, prvi župnik
črenšovske župnije in pobudnik gradnje
nove črenšovske župnijske cerkve. Umrl je
mlad, 10. junija 1830, star komaj dobrih 55
let. Letos poleti je minilo 190 let od njegove smrti, zato smo se dolžni pokloniti njegovemu spominu tudi v »Lipnici«. Že zato,
ker izhaja iz enega od naših krajev, čeprav
je največ naredil za del dólinskih.
Škof dr. Jožef Smej o njegovih mladostnih letih
v Stopinjah 2003 na str. 34, v članku Premišljevanje ob nagrobniku črensovskega župnika
Petra Borkoviča (1774-1830), zapiše: »Bil je sin
plemenitih evangeličanskih staršev Mihaela
in Judite, r. Mihál. Mikloš Küzmič, župnik pri
Sv. Benediktu v Kančevcih, ga je 1783 poslal
v köszeško gimnazijo, kjer je kot gojenec sirotišnice Kelcz-Adelffy končal gramatikalno in
humanitetno stopnjo srednješolskega pouka.
Po liceju in bogoslovnih študijah v Sombotelu je bil 30. septembra 1798 (torej en dan po
svojim 24. rojstnim dnevu – op. p.) posvečen v
duhovnika.« Kaplan je bil v Tótszentmártonu,
nato pa še v domačih krajih: pri Sv Bedeniku v
Kančevcih pri župniku in dekanu Miklošu Küzmiču pa v Murski Soboti, Beltincih in Lendavi.
Službo župnika je začel opravljati leta 1807 v
Črenšovcih in jo opravljal vse do svoje smrti.
Boleče je dejstvo, da je umrl le 10 dni po opravljeni vizitaciji v njegovi župniji; ta namreč nosi
datum 30. maj 1830. Zapisnik škofovega obiska in izvedenega nadzora župnije Črenšovci
prav gotovo ni vplival na to, da je že po nekaj
dneh po opravljeni vizitaciji umrl. Verjetno je
bil bolan že prej.
To o bolezni so več ali manj le naša ugibanja,
gotovo pa je eno: kot prvi črenšovski župnik je
imel veliko dela, odgovornosti, poti in dogovarjanj ob ustanavljanju in organizaciji župnije.
Z župljani, sosednjimi župnijami in s škofom.
Za novo župnijo je moral veliko postoriti. Naj
omenimo, da so pod Črenšovce prišle vse tri
Bistrice, ki so prej spadale k beltinski župniji,
in nekaj drugih vasi, ki so bile prej v turniški.
Njegova zasluga je torej v tem, da je nova župnija začela živeti bogato versko življenje in
da je postavil temelje nove, velike črenšovske
cerkve. In le-te ne le v agitacijskem in duhovnem pogledu, temveč je za njeno gradnjo
daroval tudi precejšnjo vsoto svojega denarja.

Kar se njegovega kulturnega oz. umetniškega dela tiče, moramo poudariti
dve stvari. Prva je ta, da je – kot pravi v že cit. članku dr. Smej - Borkovič za
slovstveno zgodovino pomemben zato, ker nam je ohranil pesmi Mikloša
Küzmiča (1737-1804) in duhovnika ter pesnika Simona Čergiča (1765-1806),
sicer gradiščanskega Hrvata, ki pa je služboval pri nas – v Beltincih, Dolencih
in pri Gradu. In druga, da je že v času svojega življenja dal postaviti sebi in
vsemu svojemu vernemu ljudstvu veličasten nagrobni spomenik. Z njim
se jim je hotel pokazati kot duhovnega pastirja in dobrotnika. Tako vsaj je
razumeti vsebino latinskih verzov, ki jih je dal vklesati na velik spodnji del
spomenika, ki predstavlja sarkofag. Škof Smej zanje pravi, da kažejo Borkovičev smisel za pesnjenje. Eden od napisov se npr. v latinšini glasi:
»Effigiem Christi dum transis
semper honora.
Non tamen effigiem sed quem
designat adora.«
Smej verza prevaja z besedami: »Podobo Kristusa, ko greš
mimo, vedno počasti, vendar
ne moli podobe, marveč Boga,
ki ga predstavlja.«
Ali druga dva verza , v katerih prosi za mir, za pokoj vseh
mrtvih:
»Da erquiem cunctis
Deus hic et ubique sepultis!«
Smej: »Daj pokoj, Bog, tukaj in
kjerkoli pokopanemu!«
To je nekaj latinskih napisov na
podstavku – poleg posebej poudarjenega župnikovega priimka
in imena, datuma smrti in tega,
da je bil prvi črensovski pleba- Nagrobnik Petra Borkoviča
noš, kar vse pa je zapisano v slovenščini. Na zgornji del podstavka so postavljeni: križ s Križanim in kipom Matere božje, ob njem pa stojita sv. Peter
in nadangel Mihael (gl. fotografijo! Vir: Stopinje 2003, str. 35).
Seveda takrat, ko je Peter Borkovič dal postavljati ta nagrobni spomenik, še
ni mogel vedeti, da bo levo in desno od njegovega nagrobnika v naslednjih
letih in desetletjih zrasla nekakšna aleja grobov in nagrobnikov vseh kasnejših pokojnih črenšovskih župnikov. Na črenšovski božji njivi si jo je vredno
ogledati in zaželeti pokojnim duhovnikom miren pokoj, se torej pridružiti
Borkovičevi m verzom, saj veljajo za vse njegove naslednike, za vse njihove
pokojne župljane, še več: za vse verne mrtve.
Naš spominski zapis naj zaključimo z besedami neznanega »Črensovčara«
iz Kleklovih Novin , ki nosijo datum 8. junij 1930, na str. 4, ki je ob 100-letnici
Borkovičeve smrti med drugim zapisal tudi tole: »Lepa Gorička nam je dala
prvoga vrloga plebanoša Borkovič Petra! Pred 100 leti je položo fundament našoj
lepoj cerkvi i fundament pobožnosti cele fare.« Upamo si dodati, da oba »fundamenta« še danes trdno nosita obe omenjeni »stavbi«.
Jože Vugrinec
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26. Slikarska kolonija Primož Trubar
V 26. Slikarski koloniji Primož Trubar, ki se je v septembru odvijala v kletnih prostorih cerkvenega doma Evangeličanske
Cerkve v Moravskih Toplicah, je ustvarjalo pet akademsko
izobraženih sodobnih likovnih umetnikov: Andrej Pavlič,
Janko Orač, Brane Širca, Aleksander Vukan - Šanji in
Igor Banfi. Vodja kolonije je akademski slikar Igor Banfi.
Slikarska kolonija se vsako leto odvija v organizaciji Slovenskega protestantskega društva (SPD) Primož Trubar, Občine
Moravske Toplice in Evangeličanske cerkvene Občine (ECO)
Moravske Toplice.
Odprtje razstave del, nastalih v letošnji koloniji, je bilo predvideno v novembru in je zaradi trenutnih okoliščin prestavljeno. O terminu razstave vas bomo pravočasno obvestili.
Retrospektivna razstava vseh slikarskih del, nastalih v dosedanjih 26 letih, pa bo leta 2021 v Galeriji Murska Sobota.
Geza Erniša, predsednik podružnice SPD v Murski Soboti, sicer tudi evangeličanski častni škof in predstavnik ECO
Moravske Toplice, ter župan Občine Moravske Toplice Alojz
Glavač s sodelavci so zaslužni, da izvedba kolonije nemoteno poteka v takem obsegu in s tako umetniško vrednostjo
ravno v Moravskih Toplicah.

Slikarska kolonija.

Akademski slikar in domačin, Aleksander Vukan - Šanji med ustvarjanjem.

Ugodnosti za turiste ob
Svetovnem dnevu turizma

Stalna razstava o pomurski
kulturni dediščini v Termah 3000

Ob Svetovnem dnevu turizma, ki vsako leto poteka 27. septembra, je letos TIC Moravske Toplice v podružnici TIC Selo
omogočil brezplačen ogled rotunde za vse individualne obiskovalce, v podružnici Bike Center Moravske Toplice pa so ob
celodnevnem najemu kolesa prejeli obiskovalci brezplačno
kolesarsko karto.

V ogrevanem Prekmurskem mostu v Termah 3000 v Moravskih Toplicah, ki povezuje nastanitve s termalnim parkom,
je na ogled stalna razstava o pomurski kulturni dediščini.
Na razstavi sta predstavljeni pomurska premična in nepremična kulturna dediščina v zbirki Pomurskega muzeja Murska Sobota oziroma drugih muzejev Pomurske regije.
Razstava je stalna, vabljeni, da jo obiščete, ko bo le mogoče.

Dnevi evropske kulturne
dediščine
V okviru letošnjih Dnevov evropske kulturne dediščine
(DEKD) je bila zadnja sobota v septembru namenjena
spoznavanju muzejev in obisku razstav v občini Moravske
Toplice.
Tako so obiskovalci lahko izkoristili številne dodatne ugodnosti pri določenih ponudnikih.
V Lončarski vasi v Filovcih so ob plačilu vstopnine v muzej
ponudili še brezplačno delavnico poslikave keramike. Časarov mlin v Berkovcih je bil na ogled po polovični ceni. Prvo
razstavo o netopirjih na Slovenskem, ki je na ogled v stari
šoli v Kančevcih, so ljubitelji zaščitenih živali lahko obiskali
brezplačno, kot tudi stalno razstavo o pomurski kulturni dediščini, ki je bila vzpostavljena v Prekmurskem mostu v Termah 3000 pod okriljem Pomurskega muzeja Murska Sobota.
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PROMOCIJA
Best Press Story študijsko potovanje po Pomurju
Študijsko potovanje po Pomurju #bestpressstory je v prvi
polovici oktobra potekalo pod
okriljem projekta Visit Pomurje
za slovenske in hrvaške turistične agente in novinarje, nekaj
dni kasneje pa tudi za nemške
novinarje, ki so poleg številnih
pomurskih zanimivosti obiskali tudi Terme Vivat, Posestvo
Passero, Medičarstvo Jožice
Celec in romansko rotundo
Nemški in avstrijski novinarji (pa
Medičarstvo Celec obiskali slovenPredstavniki slovenskih in hrvaških
v Selu.
tudi
slovenski
in
hrvaški
novinarji
ski
in
hrvaški
mediji
in
agenti
(foto:
medijev v Podeželski čokoladnici
Best Press Story je blagovna
in agenti) v okviru študijske ture
Ursha Fister).
Passero (foto: Ursha Fister).
znamka, prek katere Agencija po Pomurju tudi na ogledu roMGM Media Optima, d. o. o. manske rotunde.
promovira slovenski turizem
in turizem regije vplivnim novinarjem in blogerjem iz cele Evrope. Glavni cilj je prikazati najboljše, kar Slovenija in regija lahko
ponudita, v sodelovanju s partnerji, ki študijske ture finančno podpirajo.

Promocijske aktivnosti Slovenia Outdoor
V okviru Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–
2021 je produkt »outdoor« poleg termalnega in kongresnega
prepoznan kot eden izmed ključnih turističnih produktov slovenskega turizma.
Gospodarsko interesno združenje (GIZ) »Slovenia Outdoor«
povezuje celoten segment outdoor aktivnosti v Sloveniji. Pri
razvoju in promociji z združenjem v vlogi strateškega partnerja
sodeluje Slovenska turistična organizacija (STO).

Trajnostna hrana - Slovenia Green
Strategija »od vil do vilic« je del Evropskega zelenega dogovora (Green Deal), namen katerega je, da bi Evropa do leta 2050
postala prva podnebno nevtralna celina.
Strategija »od vil do vilic« vključuje preobrazbo prehranskega
sistema in naslavlja prehod k bolj zdravemu in trajnostnemu
prehranskemu sistemu EU, varni pridelavi hrane, pridelani s čim
manjšim vplivom na naravo, skrbjo za varstvo okolja in proti
podnebnim spremembam, z ohranjanjem biotske raznovrstnosti ter povečanjem deleža ekološkega kmetijstva.
Prinesla pa bo tudi ukrepe za boj proti goljufijam s hrano in še
marsikaj.
Cilj strategije »od vil do vilic« je ključen del evropskega načrta za
okrevanje od pandemije Covid-19 in pomeni tudi vzpostavitev
okrepitve odpornosti na prihodnje epidemije.

TIC Moravske Toplice se je vključil v Združenje Outdoor Slovenia
giz z namenom širše promocije kolesarjenja na destinaciji Moravske Toplice. Destinacija Moravske Toplice bo predstavljena v
posodobljenem zemljevidu kolesarskih poti v Sloveniji in
v posodobljenem katalogu Pohodništvo v Sloveniji, ki ga
te dni izdaja Slovenia Outdoor GIZ v sodelovanju s STO.

Svetovni dan kmetic pod sloganom »Izboljšanje odpornosti podeželskih žensk po epidemiji covid-19«
Svetovni dan kmetic, ki ga vsako leto obeležujemo 15. oktobra, je letos potekal pod sloganom »Izboljšanje odpornosti podeželskih žensk po epidemiji COVID-19«. Organizacija združenih
narodov (OZN) je letos v povezavi s tem namenila poudarek
trajnostnemu kmetovanju in varni oskrbi s hrano.
Janja Bürmen
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Predstavljamo podjetje BMV
ŽAGA iz Motvarjevcev

Bemutatjuk a szentlászlói BMV
ŽAGA fűrészüzemet

O podjetju BMV ŽAGA – razrez hlodovine, prodaja in predelava lesa, d. o. o., ki
v Motvarjevcih deluje štiri leta, smo se
pogovarjali s predstavnikom podjetja
Brankom Medvedom.

A BMV ŽAGA – razrez hlodovine, prodaja
in predelava lesa kftről, amely négy
éve működik Szentlászlón, a vállalat
képviselőjével, Medved Brankoval
beszélgettünk.

Kaj je bil povod za ustanovitev podjetja?
Prvi povod je bil izziv, ali se da gospodariti in
narediti zanimiv tržni produkt iz lesa v Prekmurju, še posebej iz goričkega bora. Drugič
pa je bila tukaj priložnost na zemljišču, kjer
je širitev proizvodnje mogoča ob že obstoječem žagarskem obratu.

Honnan az ötlet, hogy céget alapítsanak?
Az első helyen volt a kihívás, hogy felmérjük,
lehet-e gazdálkodni és piaci szempontból
vonzó fatermékeket gyártani a Muravidéken,
és ezt persze elsősorban a goričkói
tűnyalábos fenyőből. Másrészt pedig itt
az egykori fűrészüzem területén tudjuk
bővíteni és korszerűsíteni a termelést.

V podjetju je iz naše občine redno zaposlenih pet ljudi. Branko Medved (na fotografiji)
pravi, da v prihodnosti načrtujejo še dodatno
zaposlovanje./ A vállalatnál községünkből öt
személy van állandó munkaviszonyban. Medved Branko (a fotón) szerint a jövőben további munkaerőre lesz szükségük.

Sedež podjetja je v Motvarjevcih. Obstaja za to kakšen poseben razlog?
Že prej našteti. Ob tem pa smo videli priložnost na obmejnem
področju, kjer ni razvite lesnopredelovalne dejavnosti. Želeli smo
najti tržno nišo in potencialne kupce tudi v sosednjih državah
na Madžarskem in Hrvaškem.
Kaj vse ponujate vašim strankam?
Osredotočamo se na podjetja, predvsem gradbeništvo, in lesno
biomaso, ki pride do izraza prav pri gospodarjenju z okoliškimi
gozdovi, kjer je v povprečju kvaliteta lesa v primerjavi z izrazito
gozdnatimi deli Slovenije slabša.
Po katerih storitvah pa je največ povpraševanja?
Po gradbenem lesu, lesu za embalažo, povpraševanje je tudi
po kvalitetnih listavcih, vendar s tem zaenkrat nimamo večjih
izkušenj.
Kako je z delovno silo v lesnopredelovalni panogi? Je to
perspektivno področje za zaposlitev mladih?
Uspelo nam je zaposliti mlajši kader z lesarsko izobrazbo. Imamo zaposlene kvalificirane delavce lesne stroke in delavce za
pomožna dela. Ker ni absolutne avtomatizacije, potrebujemo
tudi mlajšo delovno silo za pomožna dela, kar pa je še posebej
težko dobiti.
Janja Adanič Vratarič

A vállalat székhelye Szentlászlón van. Van ennek valamilyen
különleges oka?
Csak a korábban is elmondottak. Ugyanakkor a határ menti
térségben, ahol a fafeldolgozóipar nem annyira fejlett, üzleti
esélyt is láttunk. Szerettük volna megtalálni a piaci rést és
a potenciális vevőket a szomszédos Magyarországon és
Horvátországban is.
Mi minden van a kínálatukban?
Elsősorban a vállalkozásokra, különösen az építőiparra és a
biomasszára összpontosítunk, és ehhez adottak a lehetőségek,
mivel a környékbeli erdőgazdálkodás során kitermelt faanyag
minősége elmarad a Szlovénia más erdős térségeiben kitermelt
faanyag minőségétől.
Melyik szolgáltatásaik iránt a legnagyobb kereslet?
Leginkább az épületfát és a csomagoláshoz szükséges faanyagot
keresik, ugyanakkor van kereslet a minőségi lombhullató faanyag
iránt is, azonban ezzel még nincsenek kellő tapasztalataink.
Hogy állnak a fafeldolgozóiparban a munkaerővel?
Látnak-e ebben jövőt a fiatalok?
Sikerült fiatal, faipari végzettségű fiatalokat alkalmazni, tehát
vannak képzett faipari szakmunkásaink és kisegítő munkát
végzők is. Mivel a gyártás nem teljesen automatizált, szükségünk
van kisegítő munkásokra, elsősorban fiatalokra, és ez nem
mindig könnyen megoldható feladat.

Pohvalijo se lahko tudi s sodobno mehanizacijo./ A vállalat korszerű gépezettel van felszerelve.
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BMV ŽAGA – RAZREZ HLODOVINE, PRODAJA
IN PREDELAVA LESA, D. O. O.
Podjetje BMV ŽAGA vsakemu od treh nagrajencev podarja vez drv za kurjavo.
Vljudno naprošamo, da nam na dopisnici pošljete GESLO križanke, vaše IME in PRIIMEK
ter NASLOV do 5. decembra 2020 na naslov: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3,
9226 Moravske Toplice, s pripisom Nagradna križanka 172. Prijetno reševanje vam želimo!

PRAVILNO GESLO NAGRADNE KRIŽANKE 171. ŠTEVILKE GLASILA LIPNICA: ZIMSKI VRT.
Med prispelimi pravilnimi rešitvami smo izžrebali naslednje nagrajence, ki prejmejo nagrade podjetja NOMIS PSP iz
Prosenjakovcev.
Nagrajenci: Nada Gomboc, Andrejci 3, 9221 Martjanci; Marta Pevec, Martjanci 76a, 9221 Martjanci; Stanislav Maučec,
Miklošičeva 18, 9000 Murska Sobota. Vsem nagrajencem iskreno čestitamo! Prevzem nagrade je možen z osebno
izkaznico na sedežu podjetja NOMIS PSP, Prosenjakovci 97.
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OBČINA MORAVSKE TOPLICE
Kranjčeva ulica 3, Moravske Toplice
9226 MORAVSKE TOPLICE
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Številka: 030-0008/2020-1
Datum: 27. 10. 2020
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Moravske Toplice na podlagi 2. odstavka 10. člena Odloka
o izdajanju javnega glasila Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 97/10, 105/15, 19/16) objavlja

J AV N I R A Z P I S
za imenovanje odgovornega urednika
javnega glasila Občine Moravske Toplice
1. Odgovorni urednik mora izpolnjevati naslednje pogoje:
- ima izkaz o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni državljan RS,
- je poslovno sposoben,
- mu ni izrečena prepoved opravljanja poklica, dejavnosti ali javnega nastopanja,
- po ustavi ali zakonu ne uživa imunitete,
- ima najmanj VI/1. stopnjo izobrazbe.
Pri izbiri in imenovanju se upoštevajo naslednji kriteriji:
- izkušnje na področju uredniškega ali novinarskega dela,
- poznavanje problematike dela in življenja v občini,
- organizacijske sposobnosti.
Mandat odgovornega urednika traja štiri leta.
2. Naloge odgovornega urednika:
- vodi uredništvo,
- odgovarja za uresničevanje programske zasnove,
- zagotavlja redno izhajanje glasila,
- naroča, pripravlja in ureja besedila ter sodeluje v vseh fazah nastajanja glasila,
- angažira zaposlene v občinski upravi, krajevnih skupnostih, javnih zavodih, podjetjih, skladih in društvih za pripravo posameznih
vsebin in kontinuirano sodelovanje pri nastajanju glasila,
- pripravlja letni finančni načrt za izdajanje glasila,
- skrbi za izvajanje kodeksa novinarske poklicne etike,
- opravlja druge naloge v skladu z Zakonom o medijih.
3. Prijava kandidata mora vsebovati:
- predlog programske zasnove in vizijo javnega glasila,
- izjavo o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum zaključka
izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
- izjavo, da je kandidat državljan RS oz. države članice EU in da ima aktivno znanje slovenskega jezika,
- navedbo izkušenj s področja uredniškega ali novinarskega dela,
- opis poznavanja problematike dela in življenja v občini Moravske Toplice in organizacijskih sposobnosti.
4. Rok in način prijave:
Kandidati pošljejo pisne prijave na naslov Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja, v zaprti ovojnici z označbo: »Prijava za odgovornega urednika glasila – ne odpiraj!«.
Prijava se bo štela za pravočasno, če bo na navedeni naslov prispela najkasneje do 16. 11. 2020.
Nepravočasne ali nepopolne prijave, iz katerih ne bo mogoče razbrati, ali kandidat izpolnjuje razpisne pogoje, ne bodo upoštevane
pri izbiri.
Prijavljeni kandidati bodo o imenovanju obveščeni najkasneje v roku 30 dni od imenovanja odgovornega urednika.
Zaposlitev ni redna. Z izbranim kandidatom bo po imenovanju odgovornega urednika sklenjena ustrezna pogodba.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja:
Sašo Koca, l.r.

