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IZ VSEBINE / BESEDA UREDNIŠTVA

Spoštovane občanke in občani!
Sem Ines Zavec, prihajam iz Moravskih Toplic in 
bom naslednja štiri leta soustvarjala naše in vaše 
občinsko glasilo Lipnica.

Dovolite mi, da vas uvodoma pozdravim in kot članica uredništva povabim k 
branju druge letošnje številke Lipnice. Ta bo letnemu času primerna, obarva-
na spomladansko, od cvetoče naslovnice do pisanih in vsebinsko zanimivih 
prispevkov. 

Tako vam na naslednjih straneh prinašamo utrinke praznovanja minulih veliko-
nočnih praznikov, ki smo jih tudi letos praznovali nekoliko drugače. Izpostav-
ljamo praznovanje madžarskega narodnega praznika, 20. obletnico delovanja 
društva Male rijtar in častitljiv 100. rojstni dan občanke Irene Kovač iz Čikečke 
vasi. Pišemo tudi o tem, da je spomladansko vreme v občino privabilo štorklje, 
ob gramoznico v Ivance pa ribiče. Svoj kamenček v mozaik tokratne Lipnice 
so seveda prispevala tudi razna društva in naši najmlajši v obliki literarnih in 
pesniških prispevkov. Spomnili vas bomo na vidnejše občane in predstavili 
nekaj naših obetajočih podjetnikov. 

Upali smo, da bo nekaj strani tokratne Lipnice popisanih tudi z informacijami 
o minulih dogodkih v naši občini. Na žalost tega situacija v zvezi s koronaviru-
som v večji meri še ni dopuščala. Kljub temu pa smo pred svetovnim dnevom 
Zemlje, ki ga praznujemo 22. aprila, po vaseh naše občine uspešno izpeljali 
čistilno akcijo. Glede na količino pobranih smeti lahko sklenemo, da so omejitve 
in ukrepi, povezani z epidemijo, vplivali pozitivno vsaj na eno stvar, in sicer na 
zmanjšano količino odpadkov v naravi. V občini Moravske Toplice je možnosti 
za odlaganje smeti veliko – po vaseh se nahajajo številni ekološki otoki za 
ločeno zbiranje odpadkov, na javnih površinah so nameščeni koši, v Fokovcih 
pa obratuje zbirni center, zato razlogov za odmetavanje smeti v naravo res ni. 
Potrudimo se, da bomo okolje, v katerem živimo, ohranjali čisto skozi vso leto 
in to vsako leto. 

Upam in verjamem, da bo situacija v prihodnje dopuščala, da bodo naše nas-
lednje številke občinskega glasila polne utrinkov z dogodkov, ki jih sicer po 
vaseh občine Moravske Toplice v normalnih razmerah nikakor ne manjka. 

Ker pa je april mesec branja, vam želim samo še prijetno prebiranje Lipnice, 
ki je pred vami. 

Ines Zavec, programska sodelavka
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ČISTILNA AKCIJA V OBČINI MORAVSKE TOPLICE V LETU 2021
Tradicionalna čistilna akcija Občine Moravske Toplice je letos 
zaradi epidemije Covid-19 potekala nekoliko drugače kot 
prejšnja leta, saj jo je Občina Moravske Toplice v sodelovanju 
s predstavniki krajevnih skupnosti izvedla skladno z navo-
dili NIJZ. Pri tem je sodeloval in pomagal tudi štab Civilne 
zaščite Občine Moravske Toplice. Letošnje čistilne akcije se 
je v soboto, 20. marca 2021 udeležilo 910 prostovoljcev, kar 
je nekaj manj udeležencev kot v letu 2019, ko je zaradi epi-
demije COVID-19 nazadnje bila izvedena čistilna akcija in je 
bilo 1072 udeležencev. V nekaterih naseljih so poleg čistilne 
akcije opravljali tudi razna druga dela pri vzdrževanju objek-
tov in urejanju okolice z obrezovanjem drevja in grmovja ter 
košnjo trave. Odkrilo se je tudi nekaj novih divjih odlagališč.

Naselje z največjim številom udeležencev na čistilni 
akciji je naselje FILOVCI z 99 udeleženci čistilne akcije. 
Naselje z največjim številom udeležencev glede na 
število prebivalstva je naselje IVANJŠEVCI (42 udele-
žencev oziroma 93 % udeležba). Naselje z največjim 
deležem povečanja udeležencev čistilne akcije je na-
selje FOKOVCI, ki je leta 2019 imelo 28 udeležencev, 
letos pa je bilo 38 udeležencev. Vsa tri naselja bodo 
prejela nagradne bone v vrednosti 500 EUR.

Zap.
št. Naselje Število udele-

žencev 2019
Št. prebivalcev 

naselja 2021
Število udele-
žencev 2021

Št. udeležencev/
št. prebivalcev 

naselja

Delež povečanja 
udeležencev 
čistilne akcije

1 ANDREJCI 14 210 18 0,09 1,29

2 BERKOVCI 17 41 17 0,41 1,00

3 BOGOJINA 84 558 62 0,11 0,74

4 BUKOVNICA 22 46 29 0,63 1,32

5 ČIKEČKA VAS 33 79 29 0,37 0,88

6 FILOVCI 138 498 99 0,20 0,72

7 FOKOVCI 28 183 38 0,21 1,36

8 IVANCI 51 241 38 0,16 0,75

9 IVANJŠEVCI 32 45 42 0,93 1,31

10 IVANOVCI 39 144 32 0,22 0,82

11 KANČEVCI 19 59 24 0,41 1,26

12 KRNCI 49 55 49 0,89 1,00

13 LONČAROVCI 34 45 35 0,78 1,03

14 MARTJANCI 42 532 35 0,07 0,83

15 MLAJTINCI - LUKAČEVCI 78 279 44 0,16 0,56

16 MORAVSKE TOPLICE 62 828 47 0,06 0,76

17 MOTVARJEVCI 35 145 27 0,19 0,77

18 NORŠINCI 64 237 41 0,17 0,64

19 PORDAŠINCI 14 42 12 0,29 0,86

20 PROSENJAKOVCI 37 164 42 0,26 1,14

21 RATKOVCI 45 55 27 0,49 0,60

22 SEBEBORCI 33 479 28 0,06 0,85

23 SELO 23 253 23 0,09 1,00

24 SREDIŠČE 12 41 15 0,37 1,25

25 SUHI VRH 27 131 22 0,17 0,81

26 TEŠANOVCI 7 353 8 0,02 1,14

27 VUČJA GOMILA 33 264 27 0,10 0,82

1072 6007 910
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Občina je poskrbela za maske, rokavice, razkužila in plastične vreče za smeti, zaradi prisotnosti novega koronavirusa pa smo 
še posebej pazili, da se udeleženci ne okužijo ali morebiti nevede prenesejo okužbo na ljudi okrog sebe. Vreče napolnjene z 
odpadki so se odlagale na zbirna mesta, od koder jih je v CERO Puconci odpeljalo Javno komunalno podjetje Čista Narava.

Želimo se zahvaliti vsem, ki ste se vabilu na čistilno akcijo odzvali in prispevali nekaj svojega prostega časa, da bo naše 
okolje lepše. Še posebej gre zahvala predsednikom svetov krajevnih skupnosti in društev, ki so se aktivno vključili že v času 
priprav na čistilno akcijo in seveda na dan čistilne akcije. 

Občinska uprava

Čistilna akcija v Moravskih Toplicah.

Čistilna akcija v Prosenjakovcih. / Tisztító akció Pártosfalván.

Čistilna akcija v Motvarjevcih.

IZ OBČINE

AKTUALNE INVESTICIJE
Rekonstrukcija križišča z mostom na vhodu v Moravske 
Toplice
Pri ureditvi križišča na vhodu v Moravske Toplice, ki bo 
trajala do meseca avgusta, je že vidna nova mostna kon-
strukcija čez potok Lipnica in varovalni nasip ob Lipnici. 
V prihodnjih dneh bodo sledila rušitvena dela pred ob-
činsko zgradbo za razširitev križišča za leve zavijalce in za 
ureditev ustrezne površine za pešce in kolesarje.
Obenem se zahvaljujemo vsem udeležencem v prometu 
za upoštevanje organizacije gradbišča, upoštevanje pri-
kazanega obvoza do občine, pošte in ostalih objektov, 
predvsem pa za razumevanje in potrpežljivost še v pri-
hodnjih mesecih.
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Ureditev območja Podov v Moravskih Toplicah
Izvajalec del Pomgrad, d. d., je zaključil z vsemi deli na obmo-
čju komunalne ureditve območja Podov. Ureditev nove ulice 
s celotno komunalno ureditvijo 7 novih parcel stanovanjske 
individualne gradnje, ki ležijo ob potoku Lipnica. 
Projekt je sofinanciran s sredstvi Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo v skladu s 23. členom Zakona o finan-
ciranju občin.

Vrtine Mt-2/61 Rimska čarda
Vrtina na območju Rimska čarda je bila vzpostavljena leta 
1961 in sega do globine 1.462 m. Vrtina se je izvrtala v sklo-
pu raziskav potencialnih dodatnih nahajališč ogljikovodikov 
na območju SV Slovenije. Po zaključku vrtanja in odpiranju 
potencialnih intervalov obogatenih z ogljikovodiki pričakova-
nih rezultatov ni bilo. Namesto ogljikovodikov je bilo najdeno 
nahajališče termalne vode, ki pa takrat ni bilo prepoznano kot 
pomemben vir.
Glede na pridobljene podatke in potencialno možnost kori-
ščenja geotermalnega potenciala vrtine so bile v zadnjih 20 
letih izvedene številne raziskave in analize, ki so pokazale, da 
ima vrtina Mt-2 potencial za uporabo termalne vode v zdra-
viliške, rekreacijske in energetske namene. 
Na osnovi analiz in raziskav se je v zadnjih dveh letih pristopilo 
k intenzivnemu preizkušanju vrtine z namenom pridobivanja 
dodatnih podatkov, ki bodo osnova za namen pridobivanja 
koncesije za koriščenje potenciala vrtine Mt-2.
Po izvedenem čiščenju vrtine v letu 2020 in inicialnem posku-
su črpanja je bilo ugotovljeno, da je črpanje vode iz vrtine s 
konvencionalno potopno črpalko otežena. Na osnovi prido-
bljenih podatkov se je pristopilo k iskanju optimalne globin-
ske opreme, ki bi pri danih okoliščinah omogočila maksimalno 
koriščenje potenciala vrtine.
Glede na ugotovljene pogoje v vrtini je za ustrezno izvedbo 
črpalnega poskusa bila izbrana potopna črpalka, ki je spo-

sobna obratovati na globini večji od 300 m in ima možnost 
od-plinjevanja vode. Izbrana potopna črpalka bo zagotovila 
pridobitev celostne slike o vrtini Mt-2 in odgovorila na vpra-
šanje o maksimalnih količinah črpanja vode pri danih pogojih 
v vrtini. 
Pričakujemo, da bo po izvedenem testu in na osnovi prido-
bljenih podatkov mogoče pridobiti koncesijo za koriščenje 
termalne vode iz vrtine Mt-2. Sočasno se bo lahko sprejela 
razvojna usmeritev uporabe termalne vode iz vrtine Mt-2.

Kolesarska povezava Bogojina–Gančani
Občina Moravske Toplice in Občina Beltinci sta pristopili k iz-
delavi projektne dokumentacije za izvedbo vzpostavitve ko-
lesarske povezave med občinama, natančneje med krajema 
Bogojina in Gančani, ki bo služila v turistično-rekreativne in 
potovalne namene. V ta namen je bil predhodno podpisan 
sporazum o sofinanciranju priprave projektne dokumentacije 
za izgradnjo kolesarske povezave med Bogojino in Gančani. 
Sledila je izbira projektanta in delo je bilo oddano projektant-
skemu podjetju Atrij, d. o. o., iz Odrancev.
Za vzpostavitev celotne povezave je potrebno urediti ko-
lesarski promet ob lokalni cesti med naseljema Bogojina in 
Gančani v dolžini približno 4,5 km.  Kolesarska površina bi naj 
sledila lokalni cesti in se vodila ločeno od vozišča. Na območju 
kolesarske steze so predvidene premostitve Lipnice in Ledave. 

Podpisovanje pogodbe za projektiranje (župan Alojz Glavač, župan Marko 
Virag, direktor podjetja Atrij, d. o. o., Anton Kolarič).
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Investicijsko-vzdrževalna dela na področju prometne 
in okoljske infrastrukture
Občina Moravske Toplice je izvajala in izvaja investicijsko-
vzdrževalna dela na področju prometne in okoljske 
infrastrukture:

- Ureditev javne poti Fokovci – JP 766161 do hišne številke 
77 v dolžini 600 m. Izvedeno je bilo gramoziranje javne 
poti z novim potekom okrog kmetijskega objekta pri hi-
šni številki 46, kjer je bil otežen prehod med kmetijskimi 
objekti za kmetijsko mehanizacijo in ostala vozila, in ure-
ditev pripadajočih jarkov, brežin.

- Ureditev prepusta na javni poti JP 765971 Vučja Gomila, kjer 
se je izvedla nova konstrukcija čez vodotok iz AB montaž-
nih elementov. Izvajalec del je bilo podjetje Alan Hartman, 
s. p., iz Bratoncev, ki je investicijo uredilo.

- V naselju Andrejci nadaljuje OE Elektro Murska Sobota 
z gradnjo zemeljskega elektro omrežja ob državni ces-
ti, zato smo izkoristili priložnost in vzporedno izvajamo 
gradnjo (položitev cevi s stojišči za luči) javne razsvetljave 
z istim izvajalec del, Beloglavc, d. o. o.

- V naselju Selo nadaljujemo z izgradnjo javne razsvetljave, 
in sicer ob lokalni cesti LC 265151 proti Čikečki vasi. Javna 
razsvetljava se bo uredila v dolžini 530 m z 19 lučmi na levi 
strani v smeri Čikečke vasi. Razsvetljava je bila načrtova-
na energetsko racionalno in v skladu z uredbo o mejnih 
vrednostih svetlobnega onesnaženja (Ur. list RS št.8/2007) 
in bo tako tudi izvedena. Izvajalec del je JKP Čista narava, 
d. o. o., ki bo dela izvedla.

Postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije
Občina Moravske Toplice je skupaj s pooblaščenim vzdrže-
valcem državnih cest in na podlagi izdanega delovnega na-
loga s strani Direkcije RS za infrastrukturo pričela s postavitvijo 
znakov turistične in druge obvestilne signalizacije ob regio-
nalnih cestah na območju občine Moravske Toplice. Na ta 
način bo vzpostavljen enoten sistem označitve usmerjanja 
in obveščanja udeležencev cestnega prometa, v skladu z ve-
ljavno zakonodajo. Turistična in druga obvestilna signalizacija 
je namenjena obveščanju udeležencev cestnega prometa 
o kulturnih, naravnih in turističnih znamenitostih ter drugih 
pomembnih objektih in vsebinah v in izven naselja. V enem 
postavljenem sklopu znakov je lahko največ sedem posame-
znih lamel. Na posameznem kraku križišča je lahko postavljen 
največ en sklop lamel, izjemoma dva sklopa v območju po-
membnejšega križišča. Ob regionalnih cestah na območju 
občine Moravske Toplice bo tako do 30.5.2021 postavljenih 
skupno 67 stojnih mest.

Vse obstoječe table, ki stojijo oziroma so trenutno postavljene 
in niso skladne z navedenimi predpisi, se bodo odstranile. Po 
končani postavitvi turistične in druge obvestilne signalizacije 
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ob državnih cestah na območju Občine, bo Občina Moravske 
Toplice pristopila k izvedbi turistične in druge obvestilne si-
gnalizacije še ob občinskih cestah.

Izgradnja optičnega omrežja po naseljih občine Mora-
vske Toplice
Podjetje Telemach d.o.o. je začelo na območju naselij občine 
Moravske Toplice z investicijo izgradnje optičnega omrež-
ja. Omrežje bodo zgradili po vseh vaseh na goričkem delu 
občin, razen v Ivanovcih in Čikečki vasi, kjer je že pred leti 
optično omrežje vzpostavilo podjetje Telekom Slovenije. V 
Ratkovcih bo zgrajen tudi mobilni oddajnik. Na določenih 
odsekih bo občina sočasno pristopila k polaganju zaščitnih 
cevi za potrebe javne razsvetljave za kasnejšo dokončno ure-
ditev. Kot pojasnjuje podžupan Sašo Koca, so po večletnih 
željah in ogromno vloženega truda lani z upravo podjetja 
Telemach d.o.o. sklenili dogovor za to zelo pomembno in-
vesticijo, ki jo podjetje izvaja v lastni režiji. V prvi fazi bodo 
gradbena dela potekala po naseljih Moravske Toplice, Suhi 
vrh, delu naselja Ivanovci, Fokovci in Andrejci. Po najbolj op-

timističnem scenariju bo omrežje zgrajeno do septembra.  
Pred gradnjo občane obiskujejo predstavniki podjetja Tele-
mach, ki pobirajo soglasja, če so morebiti potrebna. 
Telekomunikacijske storitve so dandanes postale osnovna 
dobrina, brez katere je naš vsakdanjik nepredstavljiv. S pro-
jektom bomo omogočili vzpostavitev boljših pogojev za 
življenje zdajšnjim in prihodnjim generacijam.  Za dodatne 
informacije, reševanje problemov na terenu in pomoč je 
na voljo podžupan Sašo Koca, ki ga je možno kontaktirati 
po elektronski pošti: saso.koca@moravske-toplice.si 
ali po telefonu : 070 711 827.

Občinska uprava

AKTUALNI JAVNI RAZPISI - KMETIJSTVO
Obveščamo vas, da bosta v mesecu maju na občinski spletni 
strani https://www.moravske-toplice.si/za-obcane/razpisi-
-in-objave/ objavljena naslednja javna razpisa z razpisnimi 
dokumentacijami:

- JAVNI RAZPIS za dodelitev sredstev za podporo ohra-
njanju oziroma povečevanju rodovitnosti tal v Občini 
Moravske Toplice v letu 2021, 

 Kandidati lahko oddajo vloge do vsakega zadnjega delov-
nega dne v mesecu.

 Obravnava vlog bo potekala do porabe razpoložljivih 
sredstev.  

- JAVNI RAZPIS za dodelitev sredstev za pomoč pri pla-
čilu zavarovalnih premij v Občini Moravske Toplice v 
letu 2021.

 Kandidati lahko oddajo vloge do vsakega zadnjega de-
lovnega dne v mesecu.

 Obravnava vlog bo potekala do porabe razpoložljivih 
sredstev.  

Zainteresirani vlagatelji lahko dobijo dodatne informacije 
na Občinski upravi Občine Moravske Toplice po telefonu 
(02/538-15-12, ga. Majda Lipič Prosič) ali z elektronsko pošto 
majda.lipic.prosic@moravske-toplice.si , vendar najkasneje 
do dneva predložitve vlog.
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Na voljo bo 2,8 milijonov evrov, tudi za območje Občine Moravske 
Toplice
Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Po-
čivalšek je s predstavniki madžarske narodne skupnosti 
podpisal tri pogodbe v okviru Programa spodbujanja go-
spodarske osnove madžarske narodne skupnosti v letih od 
2021 do 2024, in sicer v skupni vrednosti 2,8 milijona evrov.

Program je namenjen razvoju gospodarske osnove območja, 
kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske narodne skupnosti, 
kar podrobneje pomeni ustvarjanje novih delovnih mest in 
ohranjanje že obstoječih, vzpostavljanje nove infrastrukture in 

Finančni načrt Programa v obdobju 2021-2024 (v evrih)

Ukrepi programa 2021 2022 2023 2024 SKUPAJ VREDNOST PO POSAMEZNIH UKREPIH

Ukrep 1 300.000 300.000 300.000 300.000 1.200.000

Ukrep 2 180.000 180.000 180.000 180.000 720.000

Ukrep 3 220.000 220.000 220.000 220.000 880.000

SKUPNA VREDNOST UKREPOV PROGRAMA 
PO POSAMEZNEM PRORAČUNSKEM LETU

700.000 700.000 700.000 700.000

SKUPAJ VREDNOST PROGRAMA 2.800.000

Pomurska Madžarska samoupravna narodna skupnost

A program pénzügyi terve a 2021-2024-es időszakra (euróban)

Programintézkedések 2021 2022 2023 2024 TELJES ÖSSZEG EGY-EGY INTÉZKEDÉS ESETÉBEN

1. intézkedés 300.000 300.000 300.000 300.000 1.200.000

2. intézkedés 180.000 180.000 180.000 180.000 720.000

3. intézkedés 220.000 220.000 220.000 220.000 880.000

A PROGRAMINTÉZKEDÉSEK KÖZÖS ÉRTÉKE 
KÖLTSÉGVETÉSI ÉVENKÉNT

700.000 700.000 700.000 700.000

PROGRAM TELJES ÉRTÉKE 2.800.000

IZ OBČINE

A magyar nemzeti közösség gazdasági alapjának 2021-
2024-es időszakra vonatkozó serkentési programja 
keretében, Zdravko Počivalšek gazdaságfejlesztési 
és technológiai miniszter a magyar nemzeti közösség 
képviselőivel három szerződést írt alá. Ezek összértéke 
2,8 millió euró.

A program célja az őshonos magyar nemzeti közösség 
által lakott terület gazdasági alapjainak fejlesztése, 
következésképpen új munkahelyek teremtése, illetve 
a meglévők megőrzése, infrastruktúrafejlesztés és 
korszerűsítés, valamint a térség vonzerejének növelése. 
A programot az őshonos magyar nemzeti közösség által 
lakott területen tevékenységüket folytató jogosultaknak 

Összesen 2,8 millió euró áll 
rendelkezésre, többek között 
Moravske Toplice Község számára is

szánják, akik projektjeik megvalósításával hozzájárulnak a 
program célkitűzéseinek eléréséhez. 
A program megvalósításához szükséges forrásokat a 
Gazdaságfejlesztési és Technológiai Minisztérium a PP 
160045 – A nemzeti közösségek által lakott terület fejlesztése 
költségvetési soron biztosítja. Egy-egy költségvetési éves 
szinten 700.000 euró áll rendelkezésre. A 2021-2024-es 
időszakra ez összesen 2.800.000 euró.

posodobitev že obstoječe ter povečanje privlačnosti območja.
Program je namenjen vsem upravičencem, ki svojo dejavnost 
opravljajo na območju, kjer živijo pripadniki madžarske avtoh-
tone narodne skupnosti, in ki bodo z izvedbo svojih projektov 
pripomogli k uresničitvi njegovih ciljev.
Sredstva za izvedbo programa so zagotovljena na posebni pro-
računski postavki MGRT PP 160045 – Razvoj območij narodnih 
skupnosti. Razpoložljiva proračunska sredstva za posamezno 
proračunsko leto znaša 700.000,00 eur. Vrednost programa za 
obdobje od 2021 do 2024 tako znaša 2.800.000 evrov.

Podpis pogodbe z madžarsko narodno skupnostjo. / Szerződés aláírása a 
magyar nemzeti közösséggel. Foto: Dino Katalenič
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Pasji iztrebki v bližini evangeličanske cerkve

V naselju Moravske Toplice, predvsem v bližini evange-
ličanske cerkve, občani in občanke opažajo, da prihaja 
do problematike s pasjimi iztrebki. Neodstranjeni pasji 
iztrebki so zelo moteči v okolju. Poleg tega, da kazijo po-
dobo kraja, pa so lahko tudi škodljivi za zdravje. Ob stiku 
s pasjim iztrebkom se namreč lahko ljudje okužimo s tako 
imenovanimi zoonozami. Zoonoze so nalezljive bolezni, ki 
se z živali prenašajo na človeka. Odgovorni lastniki psov 
se tako na sprehod odpravijo z vrečkami za pasje iztreb-
ke in izločke svojega kužka poberejo, saj se zavedajo, da 
njihova podoba ne prispeva k urejenemu videzu okolice. 

Moravski lovci opozarjajo na 
nezakonit lov
Spoštovani obiskovalci gozdov in drugih površin v na-
ravnem okolju!

Obveščamo vas, da je vsako pobiranje ali zbiranje odpad-
lega rogovja jelenjadi in srnjadi prepovedano dejanje in 
se obravnava kot nezakonit lov. Po Zakonu o divjadi in 
lovstvu je lov: iskanje, opazovanje, zasledovanje, vablje-
nje in čakanje divjadi s ciljem upleniti divjad ali odloviti 
divjad živo, ter pobiranje divjadi ali njenih delov.  Z globo 
do 1.200 evrov se kaznuje oseba, ki lovi divjad in nima 
lovske izkaznice. Lovska inšpekcija bo v sodelovanju s 
policijo in lovskimi čuvaji izvajala poostren nadzor nad 
spoštovanjem zakonodaje.

LD Moravci

Lovec. (vir: splet / https://www.unsplash.com)

Občina Moravske Toplice je postavila po naselju Mora-
vske Toplice, kjer je največ težav s pasjimi iztrebki, koše, 
kamor je moč odvreči pasje iztrebke. Pasje iztrebke je sicer 
moč odvreči tudi v smetnjake za mešane odpadke (črn 
smetnjak). 
Odgovornost in dolžnost lastnikov psov pa je pobiranje 
za svojimi ljubljenčki tudi teh, manj prijetnih odpadkov. 
Nepobiranje pasjih iztrebkov se obravnava kot kršitev in 
se kaznuje z globo 300,00 evrov.

Uredništvo
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ŽE 30 LET USTVARJAMO ZDRAVO OKOLJE
Spoštovani občani in občanke občine Moravske Toplice,
podjetje Saubermacher – Komunala, ki v vaši občini skrbi za 
zbiranje in gospodarno ravnanje z odpadki, je 2. aprila letos pra-
znovalo 30 let poslovanja. Začetki zbiranja odpadkov segajo v 
leto 1991, ko smo začeli z zbiranjem odpadkov v Murski Soboti, 
ki so ji hitro sledila še ostala naselja in krajevne skupnosti, danes 
samostojne občine. Do leta 2012 smo tako zbirali odpadke v 
12 prekmurskih občinah, ki se jim je nato pridružilo še 5 občin 
Upravne enote Lendava.
Način zbiranja in ravnanja z odpadki se je v 30 letih spreminjal, 
modernizirala se je oprema za zbiranje, vozila za odvoz odpad-
kov so postajala okolju prijaznejša, uvajali smo nove storitve in 
si prizadevali, da bi čim več frakcij odpadkov prevzeli čim bližje 
povzročiteljem, vse z namenom, da bi skupaj povečali delež 
ločeno zbranih odpadkov in bi na odlagališču res končali le 
tisti odpadki, ki jih ni možno ponovno uporabiti. Hvaležni smo, 
da nam skupaj z vašo pomočjo in doslednim ločevanjem od-
padkov uspeva. Zagotovo je to tudi rezultat aktivnega dela z 
mladimi, ki je že od naših začetkov vpeto v poslovanje.
Skozi tridesetletno obdobje smo skušali vedno biti v koraku s 

časom in svojim uporabnikom nuditi prijazne in kakovostne 
storitve, kar v zadnjih letih vključuje tudi številne projekte na po-
dročju digitalizacije, med katerimi je zadnja pridobitev mobilna 
aplikacija Saubermacher – Komunala, ki je luč sveta ugledala 
pred letošnjim jubilejem. 
30 let je pomembna prelomnica, ob kateri zaradi trenutne 
zdravstvene situacije žal nismo mogli pripraviti dogodkov za 
širšo javnost, zato smo se odločili okrogli rojstni dan podjetja 
obeležiti v e-obliki.
Na naši spletni strani www.saubermacher-komunala.si smo 
tako pripravili podstran 30 let, kjer vam skozi galerijo 30 foto-
grafij predstavljamo razvoj podjetja, zagotovo pa boste izvedeli 
kaj novega in zanimivega tudi ob »listanju« posebne številke 
internega glasila Smetarske novine. Vabimo vas k ogledu.
Zahvaljujemo se vam, da skupaj z nami že 30 let ustvarjate zdra-
vo okolje. Verjamemo, da boste tudi v prihodnjih letih gospo-
darno ravnali z odpadki in si prizadevali za to, da bi odpadkov 
bilo čim manj.

Vaša Saubermacher - Komunala

Na območju naše občine bo potekala mednarodna vojaška vaja
Med 17. in 22. majem bo v Republiki Sloveniji že devetič 
potekala mednarodna vojaška vaja Jadranski udar 2021 
(angl. Adriatic Strike), na kateri bo Slovenska vojska v 
sodelovanju z zavezniškimi državami in ob podpori 
vojaškega letalstva izvedla usposabljanje kontrolorjev 
združenega ognja.
Na letošnji vaji, ki jo bo organiziralo in vodilo poveljstvo 15. 
polka vojaškega letalstva iz vojaškega letališča Cerklje ob 
Krki, se bodo usposabljali že certificirani kontrolorji zdru-
ženega ognja, posadke strelnih platform, poveljniki čet in 
načrtovalci združenega ognja ter pripadniki specialnih enot. 
Sodelujoče zmogljivost na vajama Jadranski udar 2021 in 
Zvezdni videz 2021 (angl. Astral Knight), bodo izvedle skup-
no urjenje v postopkih reševanja in iskanja.

Na vaji se pričakuje okoli 700 udeležencev, od tega približ-
no 350 pripadnikov iz 20 zavezniških in partnerskih držav, 
in sicer; Avstrije, Belgije, Bosna in Hercegovina, Češke, Črne 
gore, Danske, Francije, Grčija, Hrvaške, Italije, Litve, Madžar-
ske, Nemčije, Nizozemske, Poljske, Romunije, Severne Make-
donije, Slovaške, Španije in Združenih držav Amerike.

Usposabljanje kontrolorjev ognja bo potekalo na petih loka-
cijah po Sloveniji, in sicer na Osrednjem vadišču Slovenske 
vojske Postojna, na katerem bodo letalniki, minometi in tanki 
zagotavljali ognjeno podporo, na območju občin Tolmin in 

Kobarid, Radeč, Moravskih Toplic ter širšem območju Kam-
niško Savinjskih Alp, kjer bodo letalniki samo simulirali letalsko 
podporo. 
Zaradi zagotavljanja varne izvedbe vaje ter varnega in ne-
prekinjenega zračnega prometa bodo med vajo začasne 
dnevne zapore zračnega prostora nad območji delovanja, 
in sicer med 9. in 12., 14. in 18. ter 21. in 23. uro. Na obmo-
čjih usposabljanja se pričakuje povečan hrup zaradi preletov 
letalnikov.

V Prekmurju bodo glavne aktivnosti potekale na širšem ob-
močju občine Moravske Toplice med Bogojino, Ivanci, Mlaj-
tinci in Tešanovci, frekventno področje pa bo ob gramoznici 
Ivanci. Na tej lokaciji je predvidena uporaba manevrskega 
streliva, ter efektov poka in dima. Istočasno se bodo v manjši 
meri izvajali tudi premiki vojaških vozil kolesnikov ter goseni-
čarjev. V tem času bodo zračni prostor nad tem območjem 
preletavala letala in helikopterji. Povečane letalske aktivnosti 
bomo izvajali v dveh dnevnih obdobjih: od 09:00 do 12:00 
in od 14:00 do 18:00 ter 21:00-23:00.

V petek se bodo vsi scenariji na delovnih točkah končali 
najkasneje ob 12:00

podpolkovnik Aleš Zajc, mag.
Slovenska vojska
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Zaščita poljščin
Zatiranje plevelov v zgodnjem obdobju razvoja žit varuje 
investicijo in pridelek.
Uspeh varstva ozimin in jarin pred pleveli je odvisen predvsem od 
pravilne ocene zapleveljenosti posevkov, od izbire in kakovostne 
ter pravočasne uporabe herbicidov. Pridelovalci žit varstvo pred 
pleveli najpogosteje opravljajo spomladi. Razlogov za to je več. 
Eden izmed poglavitnih je vse večja osveščenost pridelovalcev in 
usmerjenost v uporabo fitofarmacevtskih sredstev po vzniku žit 
in plevelov na podlagi preseženih gospodarskih pragov škodlji-
vosti posameznih plevelov. Novejši herbicidi se namreč odlikujejo 
z veliko selektivnostjo in s specifičnostjo delovanja.

• Zgodaj odstranjena konkurenca plevelov omogoča nemo-
teno razraščanje in razvoj žit.

• Samo posevki brez plevelov lahko v največji meri izrazijo svoj 
genetski potencial.

• Z zgodnjo aplikacijo herbicidov odstranimo plevele, še pre-
den semenijo.

• Manj plevelnega semena, vrnjenega v tla, pomeni manjši 
pritisk plevelov v naslednjih letih.

Žito je na konkurenco plevelov najbolj občutljivo v razvojnih 
fazah od vznika do konca razraščanja, saj zapleveljenost v tem 
času najbolj ovira razvoj žit in posledično zmanjšuje pridelek. 
Zato je faza razraščanja najugodnejši čas za uporabo velike ve-
čine sredstev za spomladansko zatiranje plevelov v oziminah in 
jarinah.
Za kemično zatiranje plevelov v žitih imamo na voljo dokaj ši-

rok nabor herbicidov, tako da bomo lahko našli ustrezno rešitev 
bodisi v jesenskem ali pomladanskem času. Pomembno je, da 
zatiranje plevelov prilagodimo razvoju posevkov in plevelov ter 
vremenskim razmeram.
Bolezni listov in klasov
Okužbe z glivami pospešujejo staranje in odmiranje listov žit 
in posledično vplivajo na manjši pridelek. Za dober pridelek je 
ključnega pomena ohranjanje zdrave asimilacijske površine med 
nalivanjem zrnja, zlasti zgornjih treh listov, ki prispevajo k pridelku 
več kot 70 %. Varstvo s fungicidi je zato usmerjeno predvsem v 
varovanje zgornjih treh listov in klasa.
Rastlinske bolezni povzročajo velike izgube v količini in kakovosti 
pridelka, s tem pa tudi izgubo dohodka.
Pri ozimnem ječmenu se najprej pojavljata ječmenov listni ožig 
in ječmenova mrežasta pegavost. Pojavljata se zelo zgodaj, okrog 
razvojnega stadija konec razraščanja do pojava prvega kolenca. 
Izkušnje v zadnjih letih kažejo, da je bilo najprimernejše zatiranje 
bolezni takoj v začetku kolenčenja.
Pri ozimni pšenici sta se v preteklosti prvi pojavili rja in/ali pepe-
lovka, v zadnjem času pa najprej pride do okužb s pšenično listno.
Razvoj bolezni omilimo z dovolj pestrim in širokim kolobarjem, 
temeljitim zaoravanjem žetvenih ostankov ter pravočasno in 
kakovostno izvedeno setvijo. Med rastjo redno pregledujemo 
posevke in jih po potrebi poškropimo z ustreznimi pripravki.

Sandra Dervarič, KGZS-zavod MS

Začeli pri treh hektarjih, danes jih imajo čez 140
Lep primer, kaj je mogoče doseči z jekleno voljo in preu-
darnimi odločitvami, so Časarjevi. Tri generacije so bile 
namreč dovolj, da se je kmetija iz tipične male prekmur-
ske preobrazila v evropsko primerljivo poljedelsko. Tako 
po velikosti kakor opremljenosti. 
Nosilec kmetije je že od leta 2003 Roman, ki jo je prevzel od 
očeta Viktorja, ki je bil deset let pred tem še zaposlen. Polna 
zaposlitev na zemlji je bila razlog, da je Roman nadaljeval z 
njeno načrtno posodobitvijo in specializacijo. Do lani je bila to 
poljedelsko-prašičerejska kmetija. Tržne razmere so bili razlog, 
da so sicer sodobne prašičerejske hleve z zaključenim krogom 
pitanja 500 prašičev v turnusu in 40 plemenskih svinj v sose-
dnjih Ivancih (začasno) zaprli.
Pri svojih številnih pomembnih odločitvah ima Roman ob 
upokojenih očetu Viktorju in mami Šariki ves čas vso podporo 
tudi pri družini – ženi Mariji ter otrocih – hčerki Ines, študentki 
psihologije, ter sinu, osnovnošolcu Niku. 
Do najboljših odločitev
Ob predaji je bila želja očeta, da se kmetija s pametnimi odločit-
vami, s sodobnimi prijemi pri obdelavi zemlje, posledično s tem 
pa tudi s kakovostnimi pridelki in z najvišjimi hektarskimi donosi 
mora razvijati. Vse to brez nagovarjanja države, dodaja. »Človek 
se mora sam odločiti, da bo kmet. Mimo evropskih razpisov, ki 

so marsikoga premamili. Predano kmetovanje je način življenja, 
ki ne pozna ure in ne dneva, dostikrat pa tudi praznikov ne.«
Danes veljajo Časarjevi za eno od najnaprednejših polje-
delskih kmetij. Tako po načinu kmetovanja kakor opremlje-
nosti. Pridelujejo klasične poljščine – od pšenice in koruze do 
oljnic in stročnic. Številne izkušnje, katera sorta in semena na 
območjih, kjer obdelujejo zemljo, in to so tudi razdrobljene 
parcele, tudi do deset kilometrov daleč, najbolj uspevajo, pa 
so si pridobili tudi kot dolgoletni poskusniki v različnih ča-
sovnih obdobjih številnih semenskih hiš. »Ko imaš v nekem 
času več semenskih hiš na eni parceli, najbolj spoznaš vse 
prednosti in mogoče tudi slabosti hibridov, tako, da smo iz 
teh praks vzeli najboljše.« 
Potem ko so se v Mlajtincih kot podnajemniki v s slamo kriti 
cimprači male kmetijice znašli njegovi stari starši, ki so zidali od 
hiše do hlevov, jo je v vseh pogledih občutno nagradil njegov 
oče. Danes na kmetiji premorejo ves strojni park sodobne po-
ljedelske kmetije, od mehanizacije za konvencionalno obdelavo 
tal do ohranitvene obdelave tal, tri traktorje v skupni moči 530 
konjskih sil ter univerzalni žitni kombajn z dvema adapterjema. 
Ob 1.200-tonskem skladišču za žita so kupili tudi sušilnico. Če se 
lastniki zemlje, katere zakupniki so, odločijo za prodajo, jo odku-
pijo. Tako so lastniki že polovice vseh površin, ki jih obdelujejo. 
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Prisegajo le na sadove svojega dela
Kot poudarja sogovornik, tudi njim na poti k sedanjemu ob-
segu nikoli ni bilo lahko. Ni bil deležen ugodnosti različnih 
oblik sofinanciranja z razpisi v okviru PRP, torej podpore svojih 
investicij z domačimi in evropskimi sredstvi, saj starostno ni 
sovpadal s temi pogoji. Kot kaže, tudi sin Nik, bodoči prevze-
mnik, sedaj še osnovnošolec zaključnega razreda, potem bo 
šolanje nadaljeval na kmetijski šoli, generacijsko ne bo dele-
žen morebitne ugodnosti bodočih (mladih) prevzemnikov. 

»Na to se nismo nikoli ozirali. Niti ne na to, da smo pri skupaj 
večkrat po sto tisoč evrov vrednih naložbah v posodobitev 
strojnega parka, od škropilnice in drugih priključkov za ka-
kovostno obdelavo tal, in kmetijskih strojev, na evropskih 
razpisih kandidirali le trikrat,« pravi Roman. Neposredno s 
strojnim parkom je povezan le podrahljalnik. Rolomat za na-
makanje in po enajstih letih ogrevanja s toplotno črpalko 
lani tudi samooskrbna elektrarna za ogrevanje stanovanjske 
hiše sta drugi podprti investiciji. 

Da vedno stavijo le na sadove svojega dela, saj se pokrivajo 
tako daleč, kakor v danem trenutku seže odeja, bo smisel-
nost njihovega kmetovanja tudi v prihodnje – brez velikih 
enkratnih investicij, pač pa sprotnih glede na potrebe in 
amortizacijsko dobo. In seveda vremena ali letin. Prav sled-
nje močno vpliva na to, pravi Roman, ali če se posamezno 
leto odločiti za ohranitveno obdelavo tal. Ta po njegovih 
izkušnjah namreč ni primerna za vse tipe tal, ki jih obdelujejo. 

Roman Časar o velikosti kmetij: »V naravi ne živijo samo 
veliki ptič, temveč tudi manjši in mali. Vsak opravlja svoje 
poslanstvo. Samo tako je narava uravnovešena. Tako je tudi 
v kmetijstvu.«

Bioplinarna
»Nikakor ne vzdrži teza, da če druge ne gredo, tudi naša 
ne bi šla. Mi nismo imeli nobene povezave s ključem fi-
nanciranja investicije slovenskih ali tujih bank,« poudar-
ja Roman, potem ko ga spomnimo na čas, ko je pred 
približno desetletjem in pol bila njihova ideja, da bi na 
severovzhodnem delu katastrske občine zgradili lastno 
bioplinarno. Tako s strani krajanov kakor bližnjega zdra-
vilišča Moravske Toplice je namreč ideja naletela na velik 
odpor. Potem ko je v tem času večina različnih nosilcev 
bioplinarn v Pomurju zaradi neposrečenega ključa finan-
ciranja končala v stečaju, danes na to zgodbo Roman gle-
da enako kot takrat predhodnik.

Oče Viktor ob številnih dosedanjih funkcijah, od pred-
sednika krajevne skupnosti, občinskega svetnika, člana 
sveta zavoda Biotehniške šole Rakičan, danes podpredse-
dnika območne enote KGZS Murska Sobota, poudarja, da 
je bila pri njihovi več kot milijon evrov vredni investiciji že 
takrat načrtovana tudi fotovoltaika z dvojnimi paneli, kjer 
se zmeraj eni pod zemljo hladijo. Takih še danes v Slove-
niji ni. V načrtu je bila takrat tudi predelava slame, kjer bi, 
pravita, iz ene tone slame pridobili 200 litrov nafte, 100 
litrov destilirane vode in 80 kilogramov soli za komunalne 
namene. »Bioplinarna bi služila tudi za potrebe predelave 
odpadkov v občini in okolici toplic v zeleno energijo,« 
poudarja Viktor, sin Roman pa dodaja, da v življenju, če 
ti je žal ali ne, zmeraj moraš najti pravo rešitev za naprej. 
In Časarjevi so jo našli.

Geza Grabar

Z NAŠIH KMETIJ 

Trije mušketirji (od leve): Viktor, Roman in Nik. 

Čas je denar, zato eden žanje, drugi odvaža pridelek, tretji mulči.
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ZA ZDRAVJE

Prekomerna teža: Neprijetna, a pomembna zdravstvena tema
O prekomerni teži govorimo, ko indeks telesne mase 
preseže 25, o debelosti pa, ko preseže 30. Indeks 
telesne mase je razmerje med težo v kilogramih in 
višino na kvadrat, podano v metrih. Torej ima na pri-
mer oseba, ki tehta 95 kg in je visoka 180 cm (1,80 
m) indeks telesne mase (ITM ali v angleški literaturi 
BMI – Body Mass Index) 29,32 (95 deljeno z 1,8 na 
kvadrat). Torej je taka oseba tik pod mejo debelosti. 
Stroga merila, kajne?

V Sloveniji je v starostni skupini med 25 in 64 leti 54 % 
ljudi s prekomerno telesno težo, 16 % ljudi pa je prede-
belih. Skupaj torej 7 od 10 ljudi. Pogledal sem podatke za 
našo občino in ugotovil, da pomembno odstopamo (žal 
navzgor) po deležu otrok s prekomerno prehranjenostjo, 
po visoko tveganem opijanju in umrljivosti za boleznimi 
srca in ožilja. Posledično izstopamo tudi po splošni umrlji-
vosti. Mogoče sedaj razumete, zakaj sem se odločil nekaj 
napisati o tej problematiki.

Spisek stanj in bolezni, ki jih prekomerna teža in debe-
lost povzročata ali pomembno poslabšata, je zelo dolg: 
bolezni srca in ožilja, zvišan krvni tlak, sladkorna bolezen, 
nekatere rakaste bolezni, bolezni gibal, depresija … Tu 
sem jih veliko izpustil, dejanski seznam je bistveno daljši.

Glavna razloga za nastanek debelosti sta v osnovi na videz 
preprosta: prekomeren vnos hrane (kalorij) in premalo 
gibanja. Povsem fizikalno gledano to vedno drži. Redil 
se boš, če vneseš več kalorij, kot jih porabiš, in obratno: 
hujšati boš začel šele, ko porabiš več kalorij, kot jih vneseš 
s hrano ali pijačo. Stvari nekoliko zakomplicira naša psiha 
in naša predstava o tem, koliko smo pojedli ali se gibali. 
Vsi poznamo stavke »meni škodi že voda«, »saj cel dan nič 
ne jem«, »ne boste verjeli, kako malo pojem«, »poznam 
nekoga, ki je kot uš, pa je vseeno suh« in podobno. Ko 
izrekamo take stavke, iskreno verjamemo, da je res tako 
in torej ne gre za neresnico. Gre pa za naše občutke in 
predstave o sebi, ki se žal ne ujemajo z realnostjo.

O drugih razlogih za epidemijo prekomerne teže po ce-
lem svetu je napisano na tisoče knjig. Predvsem tiste, ki za 
stanje krivijo onesnaževanje, hormonske motilce v okolju, 
prehransko industrijo, stres v življenju, zdravila in podob-
no, se odlično prodajajo. Prevalijo odgovornost na druge, 
mi pa smo le nedolžne žrtve. Res je, mnogi dejavniki v 
našem okolju dodatno vplivajo na naše prehranjevanje 
in gibanje, a glavna odgovornost in vpliv sta vseeno naša. 
Mi smo tisti, ki se  odločamo o tem, kaj bomo jedli in pili 
ter koliko. Mi se odločamo, ali se bomo gibali ali ne. Mi 
se  odločamo, kaj bomo v trgovini vzeli s polic in česa ne.

Ponavadi se tu pojavi kup ugovorov, na primer ta: »Zdrava 
hrana je draga.« Sezonska in v našem okolju pridelana ni 
draga (Govorim o Pomurju, žitnici Slovenije!). Nobenih 
dokazov tudi ni, da je »bio«, »organska« ali kako drugače 
označena hrana bolj zdrava kot kakovostna klasična. Je pa 
res precej dražja. Gre bolj za marketinški trik. »Prehranski 
dodatki so dragi.« Velika večina ljudi, ki zaužije zadosti 
pestro in zdravo hrano, prehranskih dodatkov ne rabi. 
»Nimam časa za gibanje.« Res je sodoben tempo življe-
nja krut in hiter. Ampak gre bolj za to, katerim stvarem v 
življenju dajemo prednost. Še dobra novica: Že pol ure 
hitre hoje na dan zelo pripomore k boljšemu zdravju.

Kakšno gibanje za zdravje naj si omislim? Vse oblike so v 
redu, ljudje smo si različni in nas veselijo različne stvari. 
Glavno je, da se pri tem nekoliko zadihamo in preznojimo 
in ob tem začutimo živahnejši utrip srca. Gibanje s palcem 
po daljincu televizije pa zagotovo ne bo zadoščalo. Tudi 
razburjanje nad politiko po facebooku ne.

Posebej izpostavljam pitje alkoholnih in sladkih pijač. 
Imajo ogromno kalorij, pri mnogih tudi izzovejo pove-
čan apetit in so nasploh zelo škodljive. O drugih škodlji-
vostih alkohola tokrat ne bom govoril, morda drugič, če 
bo interes.

Namen tega prispevka ni bil napisati znanstveni članek, 
teh je na tisoče. Upam pa, da je vsaj začetek nekoliko 
resnejšega boja proti boleznim sodobnega časa v naši 
občini. Prekomerna prehranjenost in debelost sta jav-
nozdravstvena problema. Za uspeh boja proti njima je 
potrebno sodelovanje ne samo pacienta in njegovega 
zdravnika, ampak še mnogih drugih: občine, vrtcev, šol, 
društev, NIJZ (Nacionalnega inštituta za javno zdravje), 
preventivnih programov Zdravstvenega doma Murska 
Sobota, države (parlamenta, vlade ...).

Tibor Škalič, dr. med., specialist splošne medicine
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AZ EGÉSZSÉGÉRT

Túlsúly: kellemetlen, de fontos egészségügyi téma
Túlsúlyról akkor beszélünk, ha a testtömegindex 
meghaladja a 25-ös értéket, elhízásról pedig abban 
az esetben, ha ez a szám meghaladja a 30-at. A 
testtömegindex a kilogrammban kifejezett testsúly és 
a méterben megadott testmagasság négyzetének az 
aránya. Tehát ha egy személy testsúlya 95 kg, és 180 
cm (1,80 m) magas, a testtömegindexe (az angol nyelvű 
irodalomban BMI - Body Mass Index) 29,32 (95 osztva 
1,8 a négyzeten). Az említett személy tehát az elhízás 
határán van. Szigorú mértékek, ugye?

Szlovéniában a 25 és 64 év közötti korosztályban az emberek 
54%-a túlsúlyos, a 16%-a pedig elhízott. Összesen 7 ember a 
tízből. Áttekintettem a községünkre vonatkozó adatokat, és 
azt állapítottam meg, hogy nagymértékben eltérünk (sajnos 
felfelé) a túltáplált gyermekek arányában, nagy kockázati 
fokú ivásban és a szív- és érrendszeri megbetegedések miatti 
elhalálozások arányában. Ennek következtében kiemelkedik 
az általános elhalálozás aránya is. Most talán érthető, hogy 
miért döntöttem úgy, hogy erről a problematikus témáról írok. 

Nagyon hosszú a túlsúly és az elhízottság által okozott, 
vagy súlyosbított betegségek listája: szív- és érrendszeri 
betegségek, magas vérnyomás, cukorbetegség, egyes rákos 
megbetegedések, mozgásszervi betegségek, depresszió… A 
sorból nagyon sokat kihagytam, a tényleges lista lényegesen 
hosszabb.

Az elhízás keletkezésének fő okai alapjában egyszerűek: 
túlzott ételbevitel (kalóriabevitel) és túl kevés testmozgás. 
Csak fizikálisan nézve ez mindig így van. Ha több kalóriát 
fogyasztunk, mint amennyit elhasználunk, hízni fogunk. De 
ez ellenkezőleg is érvényes: fogyni csak akkor kezdünk, ha 
több kalóriát fogyasztunk el, mint amennyit étellel vagy itallal 
beviszünk a testünkbe. A dolgokat viszont valamennyire 
bonyolítja a lelki állapotunk és az elképzelésünk arról, 
mennyit ettünk vagy mozogtunk. Mindannyian ismerjük 
az ezekhez hasonló kijelentéseket: „nekem már a víz is árt”, 
„hiszen egész nap nem eszem semmit”, „nem hiszi el, milyen 
keveset eszem”, „ismerek valakit, aki folyamatosan eszik, de 
mégis sovány”. Amikor ilyen kijelentéseket teszünk, őszintén 
elhisszük, hogy ez így van, tehát valóságról van szó. De ez-
esetben a saját érzéseinkről és önképünkről van szó, ami 
sajnos nem egyezik a valósággal. 

A túlsúlyjárványról világszerte több-ezer könyv létezik. Főleg 
olyanok, amelyek az okokat a környezetszennyezésben, 
a környezetben levő hormonális zavaró elemekben, 
az élelmiszeriparban, stresszben, gyógyszerekben és 
hasonlókban keresik, és az ilyen irodalmat kiválóan 
értékesítik. A felelősséget másokra terelik, mi pedig csak a 
rendszer ártatlan áldozatai vagyunk. Tény az, hogy számos 

környezeti tényező hat a táplálkozásunkra és a mozgásunkra, 
de a legfőbb felelősségünk és befolyásunk önmagunknak 
van. Mi vagyunk azok, akik döntést hozunk arról, mit és 
mennyit eszünk és iszunk. Mi döntjük el, hogy mozgunk-e 
vagy sem. Mi döntünk arról, mit vásárolunk meg az üzletben 
és mit nem. 

Általában számos kifogást tudunk felhozni, mint például: 
„Az egészséges élelmiszerek drágák.” A szezonális és 
a környezetünkben termelt táplálék nem drága. (A 
Muravidékről, Szlovénia éléskamrájáról beszélünk!) Nincs 
bizonyítva az sem, hogy a „bio”, az „organikus” vagy más 
módon jelölt élelmiszerek egészségesebbek, mint a 
jó minőségű hagyományos élelmiszerek. De valóban 
jóval drágábbak. Ez leginkább egy marketingtrükk. „A 
táplálékkiegészítők drágák”. Az emberek többségének, 
akik valójában elegendő mennyiségű változatos és 
egészséges táplálékot fogyasztanak, nincs szüksége 
táplálékkiegészítőkre. „Nincs időm a mozgásra.” A korszerű 
élet tempója valóban kegyetlen és gyors. De főleg arról 
van szó, hogy az életünkben milyen dolgokat részesítünk 
előnyben. És még egy jó hír: már napi fél óra gyorsjárás 
nagymértékben hozzájárul az egészségünk javításához.

Milyen mozgással segíthetem az egészségem? Bármilyen 
forma megfelelő, az emberek különbözőek vagyunk, és 
különböző dolgokban leljük örömünket. Az a fontos, hogy 
a mozgásban valamennyire elfáradjunk, megizzadjunk és 
kissé hevesebb szívverést érezzünk. Az, hogy az ujjunkat 
a tévé távirányítóján mozgatjuk, az semmiképp sem lesz 
elegendő. Az sem, ha a Facebookon háborgunk a politika 
miatt.

Különösen k iemelném az alkoholos és magas 
cukortartalmú italok fogyasztását. Ezeknek nagyon magas 
a kalóriatartalmuk, sokaknál nagyobb étvágyat okoznak, és 
általánosságban is nagyon károsak. Az alkohol egyéb káros 
hatásairól ezúttal nem beszélek, majd talán máskor, ha lesz 
rá igény. 

A cikkem célja nem az volt, hogy egy tudományos cikket 
írjak, ilyenekből tengernyi létezik. Remélem viszont, hogy 
talán az első lépés lehet ahhoz, hogy községünkben 
komolyabban kezdjünk foglalkozni korunk betegségeinek 
megelőzésével. A túltápláltság és az elhízás közegészségügyi 
problémák. Az ellenük folytatott harcban viszont nem 
csak a beteg és az orvos közötti együttműködés a fontos, 
hanem számos más tényezőnek is szerepet kell vállalnia: 
a községnek, az óvodáknak, iskoláknak és egyesületnek, 
a Szlovén Köztársaság Közegészségügyi Intézetének, a 
Muraszombati Egészségház prevenciós programjainak, az 
államnak (parlament, kormány stb.).
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Ljubljanski študent, ki se je v času epidemije preselil v kraj svojih 
prednikov – Vučjo Gomilo
Najprej se za naše bralce, prosim, 
na kratko predstavi. 
Študiram na Fakulteti za družbene 
vede, smer mednarodni odnosi. V 
prostem času se rad družim s pri-
jatelji, zaradi trenutne situacije smo 
namesto v živo povezani virtualno. 
Zanima me zgodovina, rad berem 
zgodovinske knjige ali pogledam 
kakšen dober dokumentarni film. Če 
je potrebno, pomagam tudi pri domačih opravilih. 
Pred dobrim letom se je življenje slehernemu državljanu 
postavilo na glavo. V veliki meri tudi tebi, saj se je izobra-
ževanje prestavilo na splet. Zaupaj nam, kako si se znašel 
v tej situaciji, kaj se je zate spremenilo? Ali v izobraževanju 
na daljavo vidiš kakšne prednosti ali zgolj pomanjkljivosti?
Največja sprememba zame je, da sem se od izbruha epidemije 
koronavirusa preselil v Vučjo Gomilo. Študij poteka na daljavo, 
ves čas veljajo omejitveni ukrepi, zato smo se z družino iz praktič-
nih razlogov odločili, da je bolj enostavno, če sem bližje. Jaz sem 
se nekako privadil temu načinu izobraževanja, čeprav si želim, da 
se čim prej vrnemo v predavalnice. Računalnik ne more nado-
mestiti osebnega sitka s sošolci in profesorji. Po eni strani je tak 
način študija bolj udoben, po drugi pa smo prikrajšani za mnoge 
zanimivosti in doživetja, ki jih ponuja študentsko življenje. 
Tvoje življenje je bilo od nekdaj polno sprememb. Živel si v 
več različnih mestih in se šolal v različnih državah. Prosim, 
povej nam kaj več o svoji izkušnji. Kako te je zaznamovala? 
Res je. Pred vstopom v osnovno šolo sva se z mamo zaradi nje-
ne službe začasno preselila na Dunaj. Tam sem končal prve štiri 
razrede. Po vrnitvi sem se krajši čas šolal v Ljubljani, potem pa na-
daljeval v Budimpešti, kjer sem zaključil osnovno in srednjo šolo. 
Medtem ko sem na Dunaju hodil v avstrijsko šolo, kjer je pouk 
potekal v nemščini, sem v Budimpešti obiskoval angleško šolo 
(British International School), na kateri sem opravil mednarodno 
maturo. Tak način izobraževanja mi je omogočil, da danes tekoče 
govorim dva tuja jezika. Hvaležen sem, da sem imel priložnost 
šolanja v tujini. V mednarodni šoli smo bili sošolci z vsega sveta. 
Druženje z njimi je pripomoglo k moji razgledanosti, razumeva-
nju različnih kultur in načina življenja. Zbrani smo bili tako rekoč 
z vseh celin: iz Evrope, Azije, Amerike, Afrike. Nihče od nas ni imel 
nikakršnih predsodkov, bili smo prijatelji in z mnogimi imam še 
vedno redne stike.
Spoznal si več držav, več jezikov in več kultur. Ali vidiš 
kakšen skupni imenovalec v življenju ljudi po deželah, v 
katerih si živel? Kje je bilo tebi osebno najlepše in zakaj?
Upam, da bom v prihodnosti lahko obiskal še več držav. Za-
nimajo me zlasti Japonska, Južna Koreja in ZDA, ki sem jih v 
preteklih letih spoznaval skozi pripovedi tam rojenih sošolcev. 
Do zdaj sem se gibal večinoma po Srednji Evropi. Lepe spomine 

imam tako na Dunaj kot Budimpešto. Na Dunaju sem preživel 
štiri čudovita otroška leta, v Budimpešti rano mladost. Obe mesti 
sta pravi prestolnici s krasno arhitekturo. Morda je Budimpešta 
celo bolj veličastna od Dunaja. Edino madžarski jezik je res težek. 
Ker si spoznal več šolskih sistemov po Evropi, bi te prosila, 
če lahko komentiraš podobnosti in razlike med njimi. Kje 
vidiš slovenski šolski sistem napram drugim? 
Meni osebno je najbolj všeč sistem mednarodne šole. Je zah-
teven, vendar usmerjen tako, da učence spodbuja k razisko-
vanju, kreativnosti in lastnemu razmišljanju. Profesorji so zelo 
dostopni in vedno pripravljeni na pogovor. Cilj je izoblikovati 
samostojne in ambiciozne posameznike, ki bodo čim bolj us-
pešni v življenju. 
V gimnaziji sem veliko razmišljal, kje naj nadaljujem študij, in se 
na koncu vrnil v Ljubljano. Tudi v očeh mojih profesorjev sta bili 
Ljubljana in Slovenija vedno ocenjeni zelo visoko. Univerza v 
Ljubljani je solidna izbira, študij pa je cenovno dostopen. 
Letos sem se tudi prijavil v program Erasmus za študij v tujini in 
vesel sem, da sem bil izbran. Ciljna država je Malta. Na tamkajšnji 
univerzi imajo zelo dober program mednarodnih odnosov. Zdaj 
samo upam in si želim, da se bodo razmere uredile in bom 
jeseni lahko tja tudi fizično odpotoval. 
Ker si trenutno že uspešen študent in je večji del šolanja 
(celotno gledano) za tabo, me zanima, kje se vidiš v priho-
dnosti, čez 5 ali morda 10 let. 
Življenje je dolga odprta cesta, polna presenečenj, in videli 
bomo, kam me bo odpeljala. Moj prvi cilj je uspešen zaključek 
študija na magistrski stopnji. Med študijem želim oditi na čim več 
izmenjav v različne države. Kar zadeva mojo poklicno pot, bo ta 
morda v diplomaciji, mogoče v kakšni mednarodni organizaciji, 
zanimalo bi me tudi delo v oddelku za zunanjo trgovino v kateri 
od multinacionalk. 
Kot si omenil, si celotno epidemiološko obdobje preživljal 
(in še preživljaš) v Vučji Gomili. Kakšno se ti zdi življenje v 
majhni vasi napram velikim mestom. Kakšne pa so tvoje 
predstave o naši občini in priložnostih, ki jih daje mladim? 
Kaj občini še manjka, da bi se postavila ob bok razvitejšim, 
in kje je morda v prednosti pred drugimi?
Življenje na podeželju ima svoje prednosti. Bližje smo naravi in 
zdravemu načinu življenja. Razvitost občine se po naseljih raz-
likuje, zlasti njen center je lepo razvit. Turizem je zelo uspešna 
dejavnost v občini. Gorički del, kamor spada tudi Vučja Gomila, 
ima slabše razvito infrastrukturo. Lani, ko sem začel s šolanjem 
na daljavo, sta bila zelo slaba internetna povezava in mobilni 
signal. Danes je to urejeno in hvala lepa tebi, Maja, za trud. Brez 
sodobnih informacijsko-komunikacijskih povezav si dandanes 
težko zamišljamo vsakdanje življenje. 

Maja Cigüt
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Velikonočni zajčki v Mlajtincih 
pričarali praznično vzdušje
Na pobudo predsednika krajevne skupnosti Branka Vogrin-
čiča so krajani Mlajtincev poskrbeli za velikonočno vzdušje 
tudi v času epidemije. Pridni vaščani so tako iz pločevine 
izrezali zajčke in jih doma pobarvali s spreji ter jih postavili na 
ogled pred vaško-gasilskim domom v Mlajtincih. Projekt je 
zahteval dobre tri ure dela, vaščani Mlajtincev pa občankam 
in občanom želijo obarvano in pestro življenje, kakor so bili 
tudi njihovi zajčki in pisanice v času velikonočnih praznikov.

Krajevna skupnost Mlajtinci-Lukačevci

Upamo, da jim bo vreme tudi letos naklonjeno in da bodo 
ob veliko padavinah imeli dovolj hrane za preživetje in vzgo-
jo mladih rodov. 

Štorklje so lani mladiče imele v gnezdih v Prosenjakovcih, 
Bogojini, Filovcih in Tešanovcih. Brez so bile v Martjancih, 
prazno pa je ostalo gnezdo v Moravskih Toplicah. Skupaj 
je iz štirih gnezd poletelo devet mladih štorkljic in štrkcev. 
Torej je v naši občini šest gnezd štorkelj, od tega jih je bilo 
lani zasedenih pet, iz štirih pa so poleteli njihovi mladiči. 
Upamo, da se bo letos v naši občini naselil še kak par. 

Geza Grabar

Gnezdo je letos zasedeno tudi v Tešanovcih. 

Štorklje so doma tudi pri nas
Po lanskih podatkih je v Občini Moravske Toplice šest 
gnezd, od tega je bilo pet polnih.

Med najbolj priljubljenimi pticami so prav gotovo štorklje, 
ki jih imajo ljudje v pokrajini ob Muri že od nekdaj za svo-
je. Pomurski svet je bil namreč nekoč zelo močvirnat in z 
veliko mokrotnimi travniki. Čeprav so štorklje vsejede, na 
travnikih najdejo največ hrane, predvsem velikih žuželk, kot 
so kobilice. Zato so 2–3-krat letno košeni travniki ključni za 
preživetje bele štorklje. 
Zaradi intenzivnega kmetijstva in drugih posegov v naravo 
pa tudi klimatskih in drugih sprememb se je v nekaj zadnjih 
desetletjih življenjski prostor za te dolgonoge in dolgokljune 
ptice v slovenski najbolj severovzhodni pokrajini močno spre-
menil. Zato je tod populacija teh ptic selivk vse skromnejša. 
Po nekaterih podatkih naj bi bilo v Pomurju lani le še med 
50 in 60 naseljenih gnezd štorkelj, v vsej Sloveniji, zlasti južni 
in vzhodni Sloveniji, pa tudi na Gorenjskem in Notranjskem, 
kamor se te ptice zadnja leta umikajo zaradi boljših življenj-
skih pogojev, pa naj bi jih bilo še dodatnih 150 parov. Torej 
jih je izven pokrajine že približno trikrat več kot v zanje nekoč 
avtohtoni severovzhodni Sloveniji. 
Prihoda štorkelj, običajno je to štrk, se ljudje vsako leto raz-
veselijo. Tako je tudi v Tešanovcih. V tem kraju je bilo še pred 
dobrimi 40 leti šest parov štorkelj oziroma šest polnih gnezd, 
že več kot dve desetletji pa sredi kraja na urejenem gnezdu 
na električnem drogu ob glavni cesti vztraja samo še en par. 
Za štrkom, ki najprej ureja gnezdo, običajno nekaj dni pozneje 
prileti še štorklja. In hitro se začne parjenje in skrb za novi rod. 
Število mladičev ni izključno odvisno samo od vremenskih 
razmer, je pa eden od pomembnih dejavnikov. A kot pravi 
Gregor Domanjko, visoki naravovarstveni svetnik v Javnem 
zavodu Krajinski park Goričko, ni nekega pisanega pravila, kdo 
se po preživeti zimi v toplih krajih (severni in podsaharskih del 
Afrike, Bližnji vzhod) prej vrne v gnezdo. Običajno je to res štrk, 
pravi, a je spol od daleč težko ugotoviti. 
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Blagoslovitev križa v Gaju Filovci

Vinska trta vinogradniške sekcije 
KTD »Ady Endre« Prosenjakovci 
združuje in povezuje

V nedeljo, 21. marca 2021, je domači župnik dr. Stani-
slav Zver med vinogradi v filovskem Gaju  blagoslovil 
novi, obnovljeni križ. Zob časa je načel križ gajskih ver-
tov in vertinj in Društvo Gaj – vinogradniško turistično 
društvo Filovci se je odločilo, da bo organizacijo obno-
ve in novega križa prevzelo in vodilo dela.
Pri obnovi križa so sodelovali domači mojstri iz Filov-
cev, nov križ sta izdelala Kristjan Županek in Boštjan 
Felbar, pobožni znamenji Jezusa in Marijo je obnovil 
Alojz Berden, temelje za križ sta pripravila Denis Casar 
in Ivan Trajbarič, pri delih so pomagali tudi člani društva 
Gaj. Brez gajskih vertov in vertinj ter glavnega dona-
torja Janeza Berdena, na katerega zemljišču tudi stoji 
križ, ki so prispevali prostovoljne prispevke, nam tega 
dela ne bi uspelo opraviti, je ob blagoslovitvi povedal 
predsednik Društva Gaj Jožef Tratnjek.

Jožef Tratnjek, Društvo Gaj – Vinogradniško 
turistično društvo Filovci

Začetki vinogradniške 
sekcije KTD »Ady Endre« 
Prosenjakovci segajo v 
leto 2005, ko so  takra-
tni člani zasadili vinsko 
trto. Vsak član je takrat 
posadil po dva trsa in 
od takrat nas vinska trta 
združuje in povezuje …

Skozi leta smo zgradili tudi 
lastno vinsko klet, nad kle-
tjo pa izoblikovali pokrito 
teraso z mizami in klopmi, 
ki jo za počitek uporabljajo 
tudi pohodniki in kolesarji. 
Redno izvajamo tudi svoje programe in dela. Zaradi ko-
ronavirusa so ti programi sedaj skrčeni, a redna dela v 
vinogradu kljub pandemiji skrbno opravljamo.
Tako smo konec meseca marca opravili prvo veliko  delo, 
in sicer rez vinske trte, obvezovanje ter pospravljanje 
odpadne rozge. Sedaj lahko samo upamo, da nam spo-
mladanska pozeba ne bo naredila veliko škode.

KTD »Ady Endre« Prosenjakovci, vinogradniška sekcija

Konec meseca marca smo obrezali in obvezali našo skupno vinsko trto. / 
Március végén megmetszettük és lekötöztük a vesszőket a közös szőlőül-
tetvényünkben.

A pártosfalvi Ady Endre KTE 
borászati tagozatának szőlőtőkéje 
összeköti az embereket

A pártosfalvi Ady Endre 
MTE borászati szekciójának 
t ö r t é n e t e  2 0 0 5 - b e n 
kezdődött, amikor az akkori 
tagok szőlőtőkét ültettek. 
Mindegyik akkori tag két 
szőlőtőkét ültetett, és azóta 
ezek a szőlőtőkék összekötik, 
közösségbe kovácsolják az 
embereket…

Az évek során saját borospincét 
építettünk, felette pedig 
fedett teraszt alakítottunk ki 
asztalokkal és padokkal, ahol 
a túrázók és kerékpárosok is 

szívesen megpihennek. Rendszeresen szervezünk különböző 
programokat és munkát, viszont ezek a programok a 
koronavírus járvány miatt most többnyire elmaradnak, viszont 
a szőlőben a munkát a világjárvány ellenére el kell végezni.
Március végén így elvégeztük az első nagyobb munkát, 
éspedig a szőlő metszését, majd lekötöztük a vesszőket és 
összegyűjtöttük a venyigét. Most pedig csak reménykedünk, 
hogy a tavaszi fagyok nem okoznak nagyobb kárt. 
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Mateja Bagari: Mlada pravnica, ki je ubrala svojo pot, na kateri stavi 
na prave vrednote

Pogovarjali smo se z zaupanja vredno 
podjetnico, ki v svojem poslu prisega na 
srčnost, poštenost in človečnost.

Za začetek se našim bralkam in bralcem 
na kratko predstavi.
Prihajam iz Filovcev, po izobrazbi pa sem 
univerzitetna diplomirana pravnica. Ljudje, ki 
me poznajo, vedo, da sem vedno nasmejana, 
komunikativna in predvsem pozitivno naravnana. Zase pa pravim, da 
bom po srcu večno mlada. Veseli me delo z ljudmi, še posebej, ko jim 
lahko na različne načine pomagam, saj me to notranje izpopolnjuje in 
je to tudi moje poslanstvo. V prostem času se rada ukvarjam s športom, 
berem knjige, meditiram in pečem torte ter raznorazne slaščice. Zelo 
me veselijo novi izzivi in znanja, zadnja leta pa sem se posvetila tudi 
raziskovanju različnih metod oziroma alternativnih načinov zdravlje-
nja vzrokov, zaradi katerih nastanejo vse bolezni. To je tudi ena izmed 
srčnih želja in naslednjih ciljev, s čimer se želim v prihodnosti dodatno 
ukvarjati.
Kdaj si se odločila za pot samostojne podjetnice in kaj je bil raz-
log?
Za pot samostojne podjetnice sem se odločila lansko leto, ko sem 
bila še zaposlena v eni izmed notarskih pisarn. Rada sem imela delo 
v takratni službi, ampak prišla sem do spoznanja, da ne želim obstati 
celo življenje na enem mestu. Da je prišel čas, da uresničim svoje cilje 
in vizije, ki jih imam. Želja je bila tako velika in vizija tako skrbno pos-
tavljena, da se nisem niti ozirala na takratno stanje epidemije, da bi me 
to odvrnilo od mojih načrtov. Glavni razlog za to odločitev je bil v tem, 
da v katerikoli službi, v kateri bi bila zaposlena, ne bi mogla pomagati 
ljudem v tolikšni meri, kot si to sama želim. Zato sem ustanovila svoje 
podjetje, kjer lahko vse to sedaj tudi uresničim.
Kakšne storitve ponujaš strankam?
Ponujam vse pravne storitve v zvezi z nepremičninami. Torej v prime-
ru prodaje kmetijskih in gozdnih zemljišč svetujem in pomagam pri 
izpeljavi postopka pri pristojni upravni enoti (od objave ponudbe na 
oglasni deski, podaje ustreznih vlog in obrazcev do pridobitve odločb), 
sestavim ustrezno kupoprodajno pogodbo in pomagam pri izpeljavi 
postopka pri pristojnem finančnem uradu (izpolnitev davčnih obraz-
cev, če je potrebno, priskrbim morebitnega sodnega cenilca, idr.) Nek-
do kupuje nepremičnino in hkrati najema kredit in potrebuje ustrezno 
kupoprodajno pogodbo za odobritev kredita pri izbrani banki. Prav 
tako izpeljem celoten postopek pri vseh drugih zadevah, recimo, če želi 
nekdo podariti nepremičnine svojim otrokom, bratu, sestri, nečaku ali 
vnuku ali gre morebiti za nosilca kmetije in je pridobil sredstva iz pro-
grama razvoja podeželja kot mladi prevzemnik in od prevzema kmetije 
ni minilo več kot pet let, pripravim ustrezno darilno pogodbo. Nekateri 
potrebujejo najemne pogodbe, ko oddajajo svoje hiše ali stanovanja 
v najem, nekateri pogodbo o razdružitvi solastnih nepremičnin, ko je 
več solastnikov nepremičnin in si želijo urediti svoja lastništva ali pa si 
morebiti zemljišča zamenjati.

Je konkurenca v tvoji branži velika in zakaj meniš, da bi 
se morali odločiti ravno za tvoje usluge, oziroma v čem 
se razlikuješ od ostalih, ki nudijo podobne storitve?
Na vseh področjih in v vseh branžah so konkurence, saj tako 
pač je. Vsak dela in se trudi na svoj način. Moj namen pa je 
pomagati predvsem pomurskim občanom s svojim pristo-
pom in predvsem s cenovno ugodnimi pravnimi storitvami, 
ki si jih lahko privoščijo vsi.
Morda kakšna posebnost pri tvojem delu? 
Menim, da je dandanes poslovni svet zelo oddaljen od vsak-
danjega življenja. Preveč je meril, ki ju ločuje. Poslovni svet 
je zelo tog, strogo strikten, ni medosebnih odnosov. Vse se 
dogaja zelo hitro, med podjetniki in zaposlenimi ter stranka-
mi pa je redkost čutiti pravo pristnost, občutek domačnosti 
in sprejetosti, ni želje za posluh in odkritosrčne nasvete. Pri-
manjkuje človeški čut med ljudmi. Zato sem posel postavila 
prav na temelju vrednot, ki jih danes primanjkuje. Zelo rada 
si vzamem čas za vsakega posameznika posebej, se z ljudmi 
pogovorim, jim prisluhnem, raziščem vse možnosti in nato 
skupaj izberemo tisto, ki je najboljša.
Kaj bi sporočila bralkam in bralcem Lipnice in vsem, ki 
razmišljajo, da bi se preizkusili v podjetništvu?
Nahajamo se v času, ko se marsikdo res sprašuje, kako bo z 
obstojem podjetij, torej z vso nastalo situacijo v gospodar-
stvu in tako tudi v podjetništvu nasploh. Res je, ni enostavno 
obdobje, a sama pravim, da je prav zdaj pravi čas, ko lahko 
razmišljamo o svojih ciljih in vizijah. Če je vizija postavljena na 
pravih temeljih, predvsem na pravih vrednotah, če imamo 
delo, ki ga opravljamo, radi, če vlagamo v posel vso svojo 
energijo, se trudimo, vztrajamo in predvsem ne obupamo, je 
tudi kljub kriznemu času mogoče vse. Je pa res, da mora biti 
podjetnik v tem času izredno postavljen, torej mora veliko 
delati na sebi, na svoji samozavesti, notranji moči, predvsem 
pa mora razmišljati in gledati širšo sliko vsega, kar se okrog 
njega dogaja, in tudi o tem, s čimer se ukvarja. Izredno po-
membno je, da ima popoln fokus, je z glavo popolnoma 
prisoten pri delu, ki ga opravlja, in se čim manj ukvarja z oko-
lico. Vsako podjetje je le »podaljšek« podjetnika, to pomeni, 
da je obstoj in razvoj posameznega podjetja odvisen samo 
od podjetnika samega. Torej, kakšen je podjetnik, takšno bo 
tudi poslovanje podjetja, tako navznoter kot tudi navzven. 
Vsem bralcem in bralkam pa sporočam, vedno sledite svo-
jemu srcu, počnite, kar vas navdihuje in veseli, ne poslušajte 
okolice, ki vam govori, da ni pravi čas, da vam nekaj ne bo 
uspelo, da nekaj ni za vas. Če sledimo drugim, namesto sebi, 
res nikoli nič ne uspe. In nikoli ne dvomite vase. Od naših 
odločitev, volje in vztrajnosti je odvisno, kaj bomo storili s 
svojim življenjem. Pogumno na pot podjetništva.

Rok Šavel
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Gasilci upajo na skorajšnje redne preventivne aktivnosti in druženja
Pandemija koronavirusa jih omejuje že drugo leto, kar 
pa se pri intervencijah ne čuti. 
»Zaradi izvajanja ukrepov za zaščito in preprečitev šir-
jenja bolezni COVID-19 ne moremo izvesti rednega le-
tnega posveta predsednikov in poveljnikov z vodstvom 
Gasilke zveze (GZ) Moravske Toplice,« je začel okrožnico 
predsednik Zveze Dušan Grof, naslovljeno na vodstva 
vseh članic, to je 27 gasilskih društev iz občine in na 
osemindvajseto – PGD Kobilje, ki je članica GZ Moravske 
Toplice od leta 2015. 
Ob tem poveljnik GZ Moravske Toplice in prvi operati-
vec Štefan Cmor dodaja, da se gasilci redno in množič-
no, brez kakršnega koli zastoja, udeležujejo intervencij 
oziroma vseh klicev na pomoč. Lani so jih društva iz ob-
čine v primeru 28 dogodkov skupaj opravila kar 43, kar 
je na ravni prejšnjih let. 
Najpomembnejše je, poudarjata oba, da so tako društva ka-
kor GZ Moravske Toplice kljub velikim omejitvam v prvi tre-
tjini lanskega leta izvedli načrtovane aktivnosti: občne zbore, 
skupščina Zveze pa je bila v začetku julija. Vse ostale načr-
tovane aktivnosti, od pregledov društev v maju, junijskem 
in prestavljenem avgustovskem tekmovanju GZ Moravske 
Toplice, tabora mladih gasilcev, aktivnosti v oktobru – mese-
cu požarne varnosti ter gasilskih prireditev (obletnic, predaja 
namenu novih pridobitev, družabnih tekmovanj in druženj), 
pa so odpadle oziroma so bile prestavljene v letošnje leto. 
Kmalu zagon?
V vodstvu GZ Moravske Toplice upajo, da bodo lahko občne 
zbore in skupščino za leto 2021 izvedli v prvi polovici leta 
2021. To zaradi omejitev druženja sedaj še ni dovoljeno. Z 
velikim optimizmom pa v predsedstvu in poveljstvu upajo, 
da bodo izvedli lani prestavljeno tekmovanje GZ Moravske 
Toplice, ki je letos za oba spola in vse kategorije (od pionir-
jev do veteranov) v standardnem obsegu predvideno 26. in 
27. junija (rezervni termin 28. in 29. avgusta) v Lončarovcih, 
gostitelj njega pa bo domače društvo. 
Pomen tovrstnih tekmovanj je velik, pravi poveljnik, tem bolj, 
ker pomeni preveritev teoretične in praktične usposoblje-
nosti operativne pripravljenosti enot vseh društev. 
Med 30. junijem in 4. julijem letos je v načrtu tudi tabor Mladi 
gasilec 2021. Tudi o tem bo dokončna odločitev sprejeta, 
ko bodo razmere to dopuščale. »Takrat bomo izdali razpis 
in rok za prijavo bo verjetno zelo kratek. Tako naj že sedaj 
mentorji mladine v društvih informativno upoštevajo pred-
viden termin,« pravi predsednik in omeni, da med rednimi 

in že izvedenimi aktivnostmi, neodvisnimi od pandemije, 
velja omeniti tudi izvedbo vsakoletnih zavarovanj operativ-
nih gasilcev v primeru poškodb pri delu, enako tudi vseh 56 
gasilskih vozil, ki jih v občini premore 26 gasilskih društev. 
Izobraževanja na daljavo
Zaradi omejitev druženja so tudi v GZ Moravske Toplice 
lani in letos izvedli teoretične dele tečajev na daljavo. Ko-
nec lanskega leta (oktobra) je bil izveden tečaj za gasilca 
pripravnika, ki ga je s praktičnim delom v PGD Moravske To-
plice uspešno opravilo 21 tečajnikov. V zvezi s tem poveljnik 
Štefan Cmor poudarja, da se je končal teoretični del tečaja 
za operativnega gasilca, sledi praktični del. 
»Na predavanjih, ki so potekala januarja in februarja, je bilo 
prisotnih 45 tečajnikov. Opravljeni so že izpiti iz predmetov, 
ki so jih tečajniki poslušali na predavanjih, predvidoma v teh 
dneh bo potekal še zaključni izpit za teoretični del,« je dejal 
Cmor. Dodal je, da bo tudi po praktičnih usposabljanjih, ki 
pa se zaradi omejitev gibanja zaradi epidemioloških razmer 
sploh še ni začelo, prav tako sledil še zaključni izpit iz prak-
tičnega usposabljanja. 
Vsakoletni pregledi društev – orodišč, opreme in vozil ter 
manjše društvene operativne vaje so po lanski odpovedi 
letos v maju prav tako v načrtu. 
Pregledi društev 2021 bodo potekali po enakem scenari-
ju, kot je bilo predvideno za leto 2020, spomni poveljnik in 
dodaja, da seveda le, če bodo epidemiološke razmere to 
dovoljevale. 
Gasilci tudi v boju z insekti in za vstop v objekte
Ker se v zadnjih letih pojavlja vse več gnezd nevarnih insek-
tov (sršeni, ose, divje čebele …), Dušan Grof poudarja, da so 
pred kratkim kupili dva kompleta zaščitnih oblek in sredstev 
za varno odstranjevanje le-teh. Kot pravi, sta kompleta dana 
v uporabo osrednjemu društvu v občini, to je PGD Moravske 
Toplice. »Glede na to, ker je operativna enota omenjenega 
društva aktivirana ob vsaki intervenciji, je ta odločitev najbolj 
smotrna. Odstranjevanje gnezd v primeru intervencije ob 
požaru ali ob kakšni drugi nesreči ali v primeru neposredne 
nevarnosti za zdravje in življenje bo za občane izvedeno 
brezplačno.« V ostalih primerih pa se lahko s tem namenom 
pokliče PGD Moravske Toplice in se jim povrnejo materialni 
stroški (insekticid, gorivo …).
»Za naše občane je novost tudi na področju nasilnih vstopov 
v objekt. GZ Moravske Toplice je namreč nabavila tudi orod-
je za nasilni vstop v objekte (odpiranje zaklenjenih vrat in 
oken). Tudi v tem primeru smo ravnali enako kot pri zaščitnih 
oblekah pred insekti in orodje dali v uporabo osrednjemu 
društvu. »Prav tako velja enako pravilo za uporabo,« poudarja 
Grof in dodaja, da se tudi v tem primeru društvu povrnejo 
materialni stroški. 

Geza Grabar
Tako je bilo na zadnjem Taboru mladih 2019 na Koroškem. 
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Zbornik Zadnji stopáj v spomin na škofa dr. Jožefa Smeja
V spomin na škofa, rojaka iz Bogojine dr. Jožefa Smeja, 
ki je umrl 21. novembra lani, je škofija Murska Sobota iz-
dala zbornik z naslovom Zadnji stopáj. Zbornik obsega 
128 strani, kjer je v sliki in besedi predstavljena njegova 
bogata življenjska pot, s povezanostjo z njegovim rod-
nim Prekmurjem in rojstno vasjo Bogojina ter župnijami 
sedanje murskosoboške škofije. 
Zapise v zborniku o škofu Jože-
fu Smeju so prispevali apostol-
ski nuncij v Republiki Sloveniji 
msgr. dr. Jean- Marie Speich, 
soboški škof ordinarij dr. Peter 
Štumpf, mariborski nadškof in 
metropolit msgr. Alojzij Cvikel, 
kardinal dr. Franc Rode, devet-
najst župnikov, sestre Klarise in 
osem laikov. Svoje misli o ško-
fu Jožefu Smeju so še zapisali 
mag. Leon Novak, škof Evange-
ličanske cerkve AV v Sloveniji, 
častni škof Slovenske evangeličanske cerkve in duhovnik v 
Moravskih Toplicah Geza Erniša, predstojnik in voditelj Doma 
duhovnosti Kančevci v imenu bratov kapucinov br. Stane 
Bešter. Pogrebnim nagovorom sledi kratek življenjepis izpod 
peresa župnika župnije Bogojine dr. Stanislav Zver. Posebno 
poglavje je posvečeno škofu dr. Jožefu Smeju, kot dobremu 
in odličnemu pridigarju. 

V zborniku je tudi kronogram, katerega je rad pisal po-
kojni škof dr. Jožef Smej in ga je posvetil prelatu in po-
kojnemu župniku v Bakovcih Martinu Poredošu. Posebno 
poglavje v zborniku je posvečeno škofu Smeju kot odlič-
nemu pridigarju. Poseben pečat je v svojem dolgoletnem 
službovanju pustil tudi tudi urednik in sodelavec Stopinj. 
Sodeloval je tudi kot sodelavec pri postopku beatifikacije 
božjega služabnika Danijela Halasa in božjega služabnika 
Alojzija Kozarja. 
Dragoceni so tudi objavljeni osebni spomini različnih ljudi,  
ko so škofa dr. Jožefa Smeja imenovali »patriarh med sloven-
skimi škofi«, »čisti evangeljski lik dobrega pastirja«, »veliki in 
svetniški škof«, »skromen in ponižen škof«, »velikan srca in 
duha«, »prijeten, učen, skromen in vedno pokončen«, »skro-
men, a tako velik škof in človek«, »duhovni oče velike širine«.
Številni so svoj spomin na škofa dr. Jožefa Smeja pisali v 
prepričanju, da s tem dodajo »kamenček v mozaiku njego-
ve svetosti«, »v upanju, da bo kmalu razglašen za svetnika«. 
Letos 15. februarja, bi škof dr. Jožef Smej praznoval 99. rojstni 
dan in bi vstopil v 100 leto življenja. 
Vse življenje je delal stopinje, stopáje k Bogu in k ljudem. 
Ob smrti je naredil še svoj zadnji stopáj, stopáj v večnost. 
Na zadnji strani zbornika je mogoče videti škofa dr. Jožefa 
Smeja v njegovi skromni in ponižni drži, a vendar, kakor da 
ni več na tleh, kakor da je dvignjen v nebo. 

Jože Žerdin

V Vučji Gomili smo se spomnili mater, žena in deklet
Zadnje leto nam je prineslo kopico sprememb, omejitev 
in nevšečnosti, s tem pa je za nekaj časa zastala tudi naša 
društvena dejavnost. Ker pa se zavedamo, da življenje gre 
dalje in ravno v teh časih še kako potrebujemo kakšen na-
smeh, toplo besedo in majhno pozornost, smo se tudi v 
našem društvu začeli prilagajati okoliščinam. 
Po tem, ko smo decembra uspešno pospremili Miklavža od 
hiše do hiše, smo sedaj s skromno pozornostjo počastili vsa 
dekleta, žene in matere v vasi. Tako se je nekaj naših pridnih 
fantov in mož sredi marca s trobenticami in prisrčnim posveti-
lom odpravilo od vrat do vrat. Na ta način smo se letos spomnili 
praznikov dneva žena in materinskega dneva, ob katerih smo 
včasih prisluhnili kulturnemu programu, zaplesali ob živi glasbi 
in se posladkali z domačimi dobrotami. Predstavnice nežnejše-
ga spola so bile darila vesele, mi pa smo dokazali, da se tudi v 
teh časih da narediti kaj lepega. Kjer je volja, je namreč tudi pot!
Z zamikom želimo vse dobro ob minulih praznikih vsem ob-
čankam, obenem pa si želimo, da bi se prihodnje leto ponovno 
srečali na tradicionalni prireditvi v živo v vaško-gasilskem domu.

Maja Cigüt, 
predsednica KUD Avgust Gašparič Vučja Gomila
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Prenovitvena dela v okviru  
Prekmurskega madžarskega 
vaškega programa
Na narodnostno mešanem območju OMT potekajo 
prenovitvena dela s pomočjo sredstev pridobljenih v 
okviru Prekmurskega madžarskega vaškega programa, 
ki ga je razpisala PMSNS, podpira pa ga Sekretariat za 
narodno politiko Madžarske, oziroma fundacija Bethlen 
Gábor Alapkezelő Zrt.  

Posamezna naselja narodnostno mešanega območja OMT 
so se na razpis prijavila preko krajevne skupnosti ali društva, 
in sicer z vlogami, ki so bile podprte s ponudbo ali predra-
čunom. Vse vloge so bile uspešne oz. odobrene, posamezna 
naselja pa so lahko pridobila največ 4.000 evrov.

Do sedaj se je v okviru Prekmurskega madžarskega vaškega 
programa dokončala prenova kapelice v Središču ter pre-
nova kuhinje v novem gasilskem domu v Prosenjakovcih, 
prenove v naseljih Pordašinci, Motvarjevci in Čikečka vas pa 
se bodo odvijale v naslednjih mesecih.

Uredništvo

Prenovljena kapelica v Središču. / A szerdahelyi 
felújított kápolna.

Prenovljena kuhinja, ki krasi prosenjakovski gasilski dom. / A pártosfalvi tűzoltóotthon felújított 
konyhája.

Felújítások a Muravidéki Magyar 
Faluprogram keretében
A MMÖNK által közzétett, és Magyarország Nemzetpoli-
tikai Államtitkársága, illetve a Bethlen Gábor Alapkezelő 
Zrt. által támogatott, Muravidéki Magyar Faluprogram 
pályázat alapján, Moravske Toplice Község nemzetiségileg 
vegyesen lakott területén folynak a felújítási munkálatok.    

Moravske Toplice Község nemzetiségileg vegyesen lakott 
települései a helyi közösség, illetve egyesületek által 
pályázhattak a támogatásra, a beadványhoz árajánlatot 
vagy díjbekérőt kellet mellékelni. Az összes beadványt 
pozitívan bírálták el, egy-egy település legfeljebb 4.000 euró 
támogatásban részesülhetett.

A Muravidéki Magyar Faluprogram támogatásával 
már megtörtént a szerdahelyi kápolna és a pártosfalvi 
új tűzoltóotthon konyhájának a felújítása, Kisfaluban, 
Szentlászlón és Csekefán pedig a felújítások az elkövetkező 
hónapokban valósulnak meg.
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več večerov od nastopov pa so namenili vajam. V 20 letih 
so se menjali številni plesalci in godci. Med njimi sta bila 
tudi dva aktivna, ki sta umrla – Vlado Vitez in Jože Maučec. 
Pokojni je tudi njihov harmonikar Drago Ciz. 

Med najbolj odmevnimi nastopi v zadnjih letih so vsekakor 
ob obisku predsednika države v evangeličanski cerkvi v Mo-
ravskih Toplicah, ob 100. obletnici združitve prekmurskih Slo-
vencev z matičnim narodom oziroma priključitve Prekmurja 
k Sloveniji v Murski Soboti, ob predstavitvi TIC-a in občine 
Moravske Toplice ob evropskem dnevu turizma na Tartinije-
vem trgu v Piranu, na Bledu in še kje. Radi se odzovejo tudi 
vabilom za nastope v bližnjih krajih in v občini, poznani pa so 
tudi po nočnih obhodih in nastopih ob abrahamih in drugih 
okroglih obletnicah svojih članov ter prijateljev. 

Tri svoje prireditve
Korona je razlog, da sta za njimi lani le dva nastopa, letos pa 
niso imeli še nobenega. Ker gre za zelo izkušene plesalce, je 
Mojca Bauman, ki je v folklorni skupini strokovna vodja že več 
kot 15 let, prepričana, da se bodo hitro vklopili v staro vlogo 
in da jih pete za ples že močno srbijo. 
Članice in člani FS Male rijtar so v dveh desetletjih ob različnih 
priložnostih postavili številne stojnice na občinskih in drugih 
prireditvah po Sloveniji in tujini, enako na svojih prireditvah. Ob 
Bababalu so skupaj z drugimi društvi tudi organizator Prešerno-
vih pohodov, ki jih je bilo do lani že 17. Nepogrešljivi so tudi na 
poletnih turističnih tržnicah v Moravskih Toplicah. Ob marčnem 
Bababalu je njihova tradicionalna prireditev v domačem kraju 
tudi postavljanje klopotca Pri čigi avgusta. Lani pa so pripravili tudi 
občinsko proslavo ob kulturnem prazniku. Velik pečat so s svojimi 
domiselnimi nastopi, ki so bili za izvirnost, kreativnost in požrtvo-
valnost vedno nagrajeni z najvišjimi mesti, dali tudi maškaradam 
v Moravskih Toplicah. Spomnimo se samo njihovih nepozabnih 
skupinskih mask: gejše, Smrkci, Kremenčkovi, Škoti, baletke …

Člani skupine s predsednikom države Borutom Pahorjem (od leve): Mir-
jana Mutvar, Mitja Perš, Aleš Vitez, Mojca Bauman, Erika Pozvek, Franc 
Vitez, Darja Vitez, Dušan Tivadar, Ivanka Balaško, Drago Balaško, Sandra 
Balaško, Boštjan Balajc; čepijo: Nejc Bagari, Branko Bauman in Janez 
Fartelj (manjka Mira Uzelac). Foto: Jan Vitez. 

Folklorna skupina Male rijtar KTD Tešanovci dopolnila 20 let
Oživitev v Tešanovcih nekoč zelo priljubljenih Bababa-
lov oziroma prireditev ob dnevu žena je bil eden od ra-
zlogov, da je ponovno v kraju začela delovati folklorna 
skupina. Ali pa obratno.

18. januarja 2001 je bilo namreč registrirano Kulturno turi-
stično društvo (KTD) Tešanovci, ki se je leta 2018 preimeno-
valo v KTD Male rijtar Tešanovci. Znotraj društva je najpo-
membnejša folklorna skupina, ki je imela prvi uradni nastop 
prav na prireditvi Bababal. 
V požrtvovalni organizaciji društva oziroma folklorne skupine 
so jih marca redno prirejali vse do lani. Zadnji dve leti je zara-
di omejitev gibanja in druženja zaradi koronavirusa odpadla. 

Tešanovski folkloristi ob glasbeni spremljavi Branka Baumana 
iz Mlajtincev na boben ter harmonikarja Nejca Bagarija iz 
Beznovcev trenutno plešejo s šestimi pari – Darja in Franc 
Vitez, Ivanka in Drago Balaško, Erika Pozvek in Dušan Tivadar, 
Mojca Bauman in Aleš Vitez, Mirjana Mutvar in Mitja Perš ter 
Mira Uzelac, Sandra Balaško in Janez Fartelj.

Zaščitni znak je vaški obveščevalec
Kot pravi predsednik Franc Vitez, ki je kmalu po ustanovitvi 
društva na tem mestu zamenjal Zorana Domjana, ki je bil v 
skupini tudi prvi strokovni vodja, je posebnost njive folklor-
ne skupine bobnar – vaški obveščevalec ali po prekmursko 
male rijtar. Po njem ima folklorna skupina tudi ime. To ni 
običajno za folklorne skupine, pravi Vitez. »Male rijtar je s 
svojimi prisrčnimi in ob določenih priložnostih tudi naviha-
nimi nagovori odličen uvod v naše nastope. Vse od začetka 
se v tej vlogi pojavlja nenadomestljivi Jani Fartelj, ki je s svojo 
belo brado in očali tudi zaščitni znak naše folklorne skupi-
ne,« poudarja. Skupina je prepoznavna tudi po prisrčnih in 
uigranih nastopih ter odprtosti do gostiteljev in seveda obi-
skovalcev. V repertoarju imajo naštudiranih več kot deset 
različnih spletov prekmurskih plesov. 

V folklorni skupini je trenutno 17 članic in članov. Vseh 20 
let je v skupini aktivnih osem članov: Darja in Franc Vitez, 
Janez Fartelj, Ivanka in Drago Balaško, Erika Pozvek in Dušan 
Tivadar, vsi iz Tešanovcev, ter tu rojeni Branko Bauman, ki 
živi v Mlajtincih. V veliko pomoč skupini sta še vedno tudi 
nekdanja plesalca Irena in Franc Janža. 

Čez 450 nastopov
Iz statistike, ki jo vodijo v društvu, je razvidno, da so teša-
novske plesalke in plesalci, ki prihajajo tudi iz drugih krajev, 
Mlajtincev, Moravskih Toplic, Murske Sobote, Beznovcev in 
Vučje Gomile, v preteklosti pa tudi iz številnih drugih krajev 
v Prekmurju, v 20 letih opravili okrog 450 plesnih nastopov. 
V veliki večini doma v številnih krajih po Sloveniji, pa tudi v 
Avstriji, Nemčiji ter na Hrvaškem in Madžarskem. Vsaj enkrat 

VSAKDANJI UTRIP
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Prireditev ob jubileju
»Bilo je pestro in lepo, zahvaljujoč tudi spodbudam in 
pozitivnim odzivom domačinov in drugih od začetka 
do danes. Zato se vsem skupaj zahvaljujem za različno 
pomoč in seveda vedno številne obiske v dvorani. Za 
nas je bilo vedno največje plačilo polna dvorana veselih 
obrazov obiskovalcev,« je sklenil predsednik Franc Vitez. 
Ob ugodnih epidemioloških razmerah v čast njihove-

ga jubileja obljublja samostojni kulturni večer, ko bodo 
najbolj zvestim posameznikom podelili tudi priznanja 
in zahvale. 
Na koncu lahko dodamo, da je po 20 letih tešanovski 
»male rijtar« že postal »velke rijtar«. 

Geza Grabar

Jani Fartelj iz FS Male rijtar Tešanovci ob 20. obletnici:
Baugdaj dober den,

vsen Van iz vsega srca želen!

Na znanje se davle:
Ževlenje sakšega človeka smiseu dobij, 

gda sakše dela tisto, ka sé san želij.

Leta 2001 zgoudelo se je,
par nas fküper stoupelo je,

na friško odloučele smo 
pa Kulturno turistično društvo Male rijtar Tešanovci

te ustanouvele smo.

Zdaj že 2021 leto pijše se
pa poglente ledgej, od te že 20 lejt mijnolo je.

Namen drüjštva je
ohraniti kulturno dediščino naše vejse Tešanovce.

Prednost damo folklore.

Vse tou želejmo preneste na rodove,
štere pridejo za nome.

Osen zdajšnjeh članov, 
že od vsega začejtka pre drüjštve vztajamo.

Ene člane tüj fkraj odijšle so,
 drujge pa kcoj prišle so.

Najbole žalostno je pa tou, 
ka že trgej naše člane tüj premijnole so.

Zdajšnje betek korona, nan je onemogoučo, 
ka oblejtneco dostojno obhajale be,

tak kak za 20 lejt šika se.

Srečno, merno pa zdravo
ževlenje v naprej Van želen. 

Lepou pozdravlene,
pa Boug Vas žijve.

Irena Kovač iz Čikečke vasi upihnila 100. svečko
Med približno 200 stoletnikov v Sloveniji se je uvrstila naša vaščanka, 
Irena Kovač. Ob visokem jubileju jo je z obiskom počastil tudi župan 
Občine Moravske Toplice Alojz Glavač in ji čestital ob visoki starosti 
ter ji zaželel, da ostane še naprej tako čila in zdrava.

Irena Kovač, rojena Kerčmar, se je rodila v Čikečki vasi davnega 12. aprila 
leta 1921 v kmečki družini. Oče je bil kovač, mama pa je gospodinjila. Celo 
življenje je preživela v rodni vasi, kjer je delala na kmetiji. V zakonu z Elekom 
sta se jima rodila sin in hčerka, oba žal že pokojna. Od leta 2009 jesen življe-
nja preživlja v Domu starejših Rakičan, kjer jo redno obiskuje snaha Martina. 
Ima tudi dva vnuka in pet pravnukov. Za 100. rojstni dan so jo obiskali njeni 
najdražji in ji čestitali za častitljivo obletnico, saj je kljub težkemu delu na 
kmetiji dočakala visoko starost. Nenazadnje je tudi iz boja s koronavirusno 
boleznijo izšla kot zmagovalka. Občanko je za rojstni dan razveselil tudi žu-
pan občine Moravske Toplice Alojz Glavač in ji prinesel majhno pozornost. 
Obiska se je zelo razveselila, z županom pa je tudi nazdravila s šampanjcem. 
Slavljenka je kljub zavidljivi starosti povsem samostojna, komunikativna in 
dobrega zdravja, v uredništvu Lipnice pa ji želimo še mnogo let.

Uredništvo
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Tešanovski strokovnjak, ki išče rešitve za naše penzije
Pogovarjali smo se z ekono-
mistom in profesorjem na Eko-
nomski fakulteti v Ljubljani, ki 
prihaja iz Tešanovcev. 

Jože Sambt je osnovno šolo obi-
skoval v Tešanovcih in Bogojini, 
nakar se je po srednji ekonomski 
šoli vpisal na Ekonomsko fakulteto 
Univerze v Ljubljani, kjer je diplo-
miral, magistriral in leta 2009 pri-
dobil še doktorat znanosti. Že vrsto 
let se ukvarja s proučevanjem medgeneracijskih transferjev in z 
vzdržnostjo javnofinančnega sistema s poudarkom na pokoj-
ninskem sistemu. V svoji zavidljivi akademski karieri je gostoval 
v Avstriji in Združenih državah Amerike, posebej ponosen pa je 
na članek, ki je bil objavljen v vodilni znanstveni reviji Science. 
Njegovo akademsko delo v zadnjem obdobju vse bolj prihaja 
v ospredje javnosti.

Ste eden izmed soavtorjev pomembnega dokumenta 
"Akcijski načrt za višjo rast produktivnosti". Lahko strnete 
izhodišča skoraj 150 strani dolgega dokumenta?
S profesorjem Mramorjem že dalj časa raziskovalno sodelu-
jeva glede simulacij učinkov višje produktivnosti na izboljša-
nje vzdržnosti pokojninskega sistema. Če bi želeli ohranjati 
izdatke za pokojnine glede na BDP nespremenjene, hkrati pa 
se ne bi spremenilo nič drugega v pokojninskem sistemu, bi 
morala biti v prihodnjih nekaj letih rast produktivnosti okrog 
4 % letno, naprej do leta 2060 pa med 6 % in 10 %. To so 
seveda povsem nedosegljivo visoke vrednosti, tako da sva 
jih uporabila zgolj v vlogi merjenja velikosti demografskega 
pritiska, ki se obeta v prihodnje. Ugotavljala sva tudi, za koliko 
se te zahtevane vrednosti znižajo, če hkrati uvedemo druge 
spremembe v pokojninskem sistemu. Učinek višje produktiv-
nosti na izboljševanje dolgoročne vzdržnosti pokojninskega 
sistema je v slovenskem pokojninskem sistemu precej ome-
jen, saj imamo relativno visoko indeksacijo rasti pokojnin na 
rast plač. Ob povišanju produktivnosti (in po predpostavki tudi 
plač) namreč za 60 % te rasti povišajo tudi izdatki za pokojnine. 
Ne glede na vpliv višje produktivnosti na vzdržnost pokoj-
ninskega sistema, pa je učinek višje produktivnosti na go-
spodarstvo zelo pozitiven. Na boljšem niso samo zaposleni 
z višjimi plačami in upokojenci z višjimi pokojninami, tem-
več tudi prejemniki socialnih pomoči, kjer je rast prejemkov 
običajno vezana na rast plač itd. Z istim obsegom resursov 
namreč ob višji produktivnosti proizvedemo več in tako lahko 
več razdelimo oziroma potrošimo. Pod vodstvom profesor-
ja Dušana Mramorja smo zato združili moči še z nekaterimi 
drugimi kolegi na Ekonomski fakulteti v Ljubljani ter skupaj 
z Združenjem Manager pripravili omenjeni dokument za Mi-
nistrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Poskušali smo 

pripraviti čim bolj celovito predstavitev stanja v Sloveniji po 
posameznih področjih gospodarstva v primerjavi z drugimi 
državami in na osnovi tega za vsakega izmed njih predlagati 
konkretne ukrepe za povečanje produktivnosti. Ob poudarja-
nju družbenega dogovora v študiji predlagamo veliko število 
ukrepov, ki se nanašajo na zagotovitev ustrezne infrastrukture, 
vlaganje v raziskave in razvoj,  na izobraževanje, na dober sis-
tem upravljanja države in na tržno usmerjenost.

Svetovno prebivalstvo se ob nizki umrljivosti in tudi 
vse bolj nizki rodnosti posledično vse hitreje tudi stara. 
Prvega januarja 2100 naj bi imela Slovenija 1.888.000 
prebivalcev, kar je 10 odstotkov manj kot leta 2019. Kako 
gledate na te napovedi?
Prejšnje stoletje je bilo stoletje hitre rasti prebivalstva, to stoletje 
pa bo stoletje hitrega staranja prebivalstva. Staranje prebival-
stva običajno merimo z naraščanjem deleža starih 65 in več 
let v celotnem prebivalstvu. V Slovenji bo staranje še posebej 
hitro v prihodnjih treh desetletjih, ko bodo v to starost vstopale 
številčno velike (tudi »babyboom«) generacije, v delovno sta-
rost 20–64 let pa številčno majhne generacije mladih, rojene v 
zadnjih treh desetletjih, ko je znašala stopnja celotne rodnosti 
okrog 1,6 otroka na žensko ali manj. V letu 2003 je znašala celo 
vsega 1,2 otroka na žensko, medtem ko bi morala za obnavlja-
nje prebivalstva na dolgi rok znašati 2,1 otroka, če ni migracij. 
Res je, v zadnjih Eurostatovih projekcijah je za Slovenijo za leto 
2100 zapisana vrednost, ki jo navajate, torej nekaj manj kot 1,9 
milijona prebivalcev. Ob tem pa predpostavljajo, da naj bi se 
med letoma 2024 in 2100 vsako leto neto priselilo med 4,1 in 
5,4 tisoč prebivalcev. V lanskem in letošnjem letu naj bi to bilo 
celo nad deset tisoč. Brez selitev pa bi se število prebivalcev Slo-
venije do leta 2100 mnogo bolj znižalo – na nekaj manj kot 1,3 
milijona. Vendar je to zelo oddaljena in negotova prihodnost. 
Raje se bom omejil na obdobje do leta 2050, ko bo staranje 
prebivalstva najbolj intenzivno, hkrati pa so demografske pro-
jekcije zanesljive, saj so v tem obdobju odvisne predvsem od 
prej omenjene starostne strukture prebivalstva, ki je znana. V 
tem obdobju naj bi se število prebivalcev znižalo za nekaj manj 
kot 40 tisoč, to je na 2,04 milijona, bistveno pa naj bi se ob tem 
spremenila starostna struktura prebivalstva. Delež starih 65+ 
naj bi se povišal z 20 odstotkov na 31 odstotkov, delež oseb v 
delovni starosti pa znižal s 60 odstotkov na 51 odstotkov. Na 
100 oseb v delovni starosti je tako v letu 2020 prišlo 34 oseb, 
starih 65+, v letu 2050 pa bi jih prišlo že 60. 

Kako bi ob vseh teh dejstvih lahko še zagotovili dolgo-
ročno vzdržnost pokojninskega sistema v taki obliki, 
kot ga imamo?
Z vidika pokojninske blagajne se mi zdijo pomembni predvsem 
trije ukrepi. Ključen ukrep je daljše ostajanje v zaposlitvi. To je 
najbolj neposreden odgovor na hitro podaljševanje življenja in 
let zdravega življenja. Hkrati na to kažejo primerjave z drugimi 
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državami. V Švedski delajo približno sedem let dlje, čeprav živijo 
samo dobro leto dlje kot v Sloveniji. Hkrati ima ta ukrep dvojno 
pozitiven učinek – posameznik dalj časa vplačuje v pokojninsko 
blagajno in krajši čas prejema iz nje pokojnino. Daljše delo je 
seveda dodatni napor, ampak z vidika dohodkov so posamezniki 
ob tem na boljšem, saj v času daljšega ostajanja v zaposlitvi pre-
jemajo še naprej plačo, ki je višja, kot bi bila v primeru upokojitve 
njihova pokojnina. Kot drugi ukrep vidim povečanje števila let 
za izračun pokojninske osnove s sedanjih 24 najboljših zapo-
rednih let na 40 oziroma na vsa leta vplačevanja prispevkov. S 
tem se povečajo vzpodbude za vplačevanje prispevkov, saj sicer 
posamezniki iščejo načine za čim nižje plačevanje prispevkov 
za obdobje izven teh 24 let. Ta ukrep je tudi socialen, saj najbolj 
znižuje najvišje pokojnine, manj nižje pokojnine in nič tiste po-
kojnine, ki so odmerjene od minimalne pokojninske osnove. 
Ta dva ukrepa imata postopni učinek na izboljšanje vzdržnosti 
pokojninskega sistema, saj veljata samo za nove upokojence. Kot 
tretji ukrep pa vidim znižanje indeksacije rasti pokojnin z rastjo 
plač, ki glede na druge države znaša v Sloveniji relativno visokih 
60 odstotkov, v realnem izrazu, torej ko odštejemo inflacijo. Ta 
ukrep ima takojšen pozitivni učinek na pokojninsko blagajno, saj 
upočasni rast pokojnin vsem, vključno z zdajšnjimi upokojenci. 
 
Kaj pa lahko posamezniki sami storimo za svojo višjo 
pokojnino?
Eno je dodatno varčevanje za starost, ki je še posebej aktualno 
za mlajše generacije. Tu je ključno, da pričnemo z varčevanjem 
čim prej. Za starejše generacije pa je hkrati aktualno predvsem 
ostajanje v zaposlitvi po izpolnitvi pogojev za upokojitev. Če 
nekdo že ima 40 let pokojninske dobe in nadaljuje z delom, 
bo za tri dodatna leta dela prejel približno za 15 odstotkov višjo 

pokojnino. Hkrati bo v teh treh letih prejemal še 40 odstotkov 
siceršnje pokojnine, obenem pa bo prejemal plačo namesto 
siceršnje pokojnine. In nenazadnje, v teh treh letih ga ne bo 
doletela indeksacija rasti pokojnin na rastjo plač, ki bi ga doletela 
v primeru upokojitve. 
V zadnjem času se je sicer glede tega diskusija razgrela z 
možnostjo delodajalca, da delavcu po izpolnitvi pogojev za upo-
kojitev enostransko odpove pogodbo o zaposlitvi. Jaz upam in si 
želim, da bo čim več delodajalcev zainteresirano za nadaljevanje 
zaposlitve, če bodo delavci to želeli. Dikcija namreč pravi, da 
delodajalec lahko enostransko odpove pogodbo o zaposlitvi, 
ne pa, da jo mora. Odgovornost za ostajanje v zaposlitvi je na 
vseh treh straneh. Prvič, delodajalci bi se morali zavedati, da bo 
v prihodnje vedno manj prebivalcev v delovni starosti in da bo 
tudi znotraj teh naraščal delež starejših delavcev. Projekcije tako 
kažejo, da bo v prihodnje delavcev prej primanjkovalo, kot pa da 
bi jih bilo preveč. Psihološke študije kažejo, da je upad produktiv-
nosti v višji starosti mogoče bistveno bolj ublažiti in odložiti, kot 
se je mislilo, če se tudi starejše delavce še naprej ustrezno obrav-
nava, izobražuje in usposablja. Drugič, odgovornost nosimo tudi 
delavci, saj lahko z zdravim načinom življenja, angažiranjem in 
izobraževanjem ohranjamo vitalnost in produktivnost v bistve-
no višjo starost ter smo s tem zanimivi za delodajalce. Tretjič, če 
vendarle to ne bi bilo dovolj in bi naraščal razkorak med plačami 
na eni strani in produktivnostjo na drugi strani, bi morala priti 
nasproti država – npr. z nadaljnjim zniževanjem prispevkov za 
starejše delavce. Tako z vidika ekonomije kot za delavca osebno 
je namreč najslabše, če se delavca upokoji, ob tem ko bi sam 
želel še naprej delati, in če seveda dobro dela.

Rok Šavel

Korona je prinesla prvi nagradni pesniški natečaj
Tako kot dejavnosti vseh drugih društev, je tudi društvena dejav-
nost KUD Avgust Gašparič Vučja Gomila zaradi okoliščin, poveza-
nih z zdravstveno situacijo v državi, v zadnjem letu zelo okrnjena. 
Ker smo jo želeli vsaj malo obuditi, smo se v duhu praznovanja 
kulturnega praznika, Prešernovega dne, v začetku letošnjega 
leta odločili, da pripravimo prvi nagradni pesniški natečaj. Na-
tečaj smo naslovili z »Juhuhu, poezija je tu!« in sodelujoče smo 
razvrstili v tri starostne skupine, in sicer do vključno 10 let, od 10 
do 18 let in nad  18 let. Prispeli sta dve deli v prvi starostni skupini, 
dve deli v drugi starostni skupini in sedem del v tretji starostni 
skupini. Prispela dela je pregledala 3-članska strokovna komisija 
in podelila praktične nagrade najboljšima dvema oziroma trem.
V prvi starostni skupini sta najboljši pesmici prispevala Aisha in 
Mark Malačič, v drugi skupini Nika Smej in Žana Kolarič, v sku-
pini nad 18 let pa Urška Votek, Jože Gergorič in Kristina Küronja 
Rogač. Praktična nagrada pa je vsebovala pridelke lokalnih po-
nudnikov: Slaščičarstva Zver iz Mlajtincev, Eko-socialne kmetije 
Kocljevina iz Prosenjakovcev, Zadruge Žitek iz Bogojine, Kmetije 
Küčan iz Tešanovcev, Medičarstva Jožica Celec iz Ratkovcev in 
Kmetije Novak iz Ivanovcev.  Pri tem se iskreno zahvaljujemo 

zlasti prvima ponudnikoma, ki sta nam svoje proizvode podarila 
popolnoma brezplačno. 
Vsem sodelujočim se zahvaljujemo za sodelovanje in jim iskre-
no čestitamo, obenem pa si želimo, da bi na naš drugi tovrstni 
natečaj prispelo več pesniških del. 

Maja Cigüt, 
predsednica KUD Avgust Gašparič
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Obeležitev madžarskega 
narodnega praznika
V  spomin na marčno revolucijo in narodnoosvobodilni 
boj na Madžarskem v letih 1848–1849 so predstavniki  
MNSS OMT, KS in društev položili vence pred spomin-
skim obeležjem v Motvarjevcih in Prosenjakovcih.
Alen Vugrinec, član sveta MNSS OMT, je v kratkem govoru 
spomnil na dogodke marčne revolucije  in narodnoosvobo-
dilnega boja na Madžarskem v letih 1848–1849, spregovoril 
pa je tudi nekaj besed  o trenutnih težkih razmerah. 
Po kratkem govoru je sledilo še polaganje vencev v Motvar-
jevcih in nato še v Prosenjakovcih.

MNSS OMT

Alen Vugrinec, član sveta MNSS OMT, je v svojem kratkem govoru spomnil 
na pretekle dogodke in se dotaknil težke sedanjosti. / Vugrinec Alen, a 
Moravske Toplice Községi MNÖK Tanácsának tagja rövid ünnepi beszédében 
emlékeztetett a múltbeli eseményekre és érintette a jelenlegi nehéz 
körülményeket is.

Dejan Cmor iz Moravskih Toplic je na trnek ujel krapa, ki je tehtal 14 kilo-
gramov.

Polaganje vencev v Motvarjevcih. / Koszorúzás Szentlászlón.

Megemlékezés a magyar nemzeti 
ünnep alkalmából
A márciusi forradalom és az 1848-49-es magyar 
szabadságharc emlékére a Moravske Toplice Községi 
Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség Tanácsa, valamint 
a helyi közösségek és egyesületek képviselői koszorúkat 
helyeztek el Szentlászlón és Pártosfalván, a kopjafa előtt.
Vugrinec Alen, a Moravske Toplice Községi MNÖK Tanácsának 
tagja rövid ünnepi beszédében emlékeztetett a márciusi 
eseményekre és az 1848-49-es magyar szabadságharcra, 
ugyanakkor röviden szólt a jelenlegi nehéz körülményekről is. 
A rövid ünnepi beszéd után koszorúkat helyeztek el a 
szentlászlói, ezt követően pedig a pártosfalvi kopjafánál.

Prvi spomladanski ulovi rib v gramoznici na Ivancih
Pred mnogimi leti so pred vasjo Ivanci kopali gramoz za gra-
-moziranje in asfaltiranje vaških cest. Od tistega časa je nas-tala 
manjša ribiška gramoznica za ulov rib, s katero upravlja Ribiška 
družina Murska Sobota. V gramoznici so sladkovodne ribe, de-
nimo krap, rdečeperka, amur in druge vrste rib. Ribiči ribji zarod 
tudi obnavljajo, saj v gramoznico spuščajo mladi ribji zarod, ki se 
potem z leti razmnožuje. V tej gramoznici je mogoče opravljati 
športni ribolov pod načelom ujemi-  spu-sti. Nad malo gra-
moznico sicer bdi tudi krajevna skupnost Ivanci, pri čemer trije 
ribiči čez leto skrbijo za njeno okolico, očistijo obrežje in krmijo 
ribji zarod. V ivanjski gramoznici živijo kar velike ribe, kjer so že 
bile ulovljene kot kapitalci, med njimi tudi amur, ki je tehtal 12 
kilogramov, ulovljeni krapi pa so tehtali od 3 do 12 kilogramov. V 
ivanjsko gramo-znico najrajši prihajajo ribiči Ribiške družine Mu-
rska Sobota, predvsem iz občine Moravske toplice. Na prvem  
spomla-danskem ulovu rib v ivanjski gramoznici smo v nedeljo, 
7. marca srečali ribiča Ribiške družine Murska Sobota, ki se v to 
gramoznico rad vrača. Od takrat pa so pohvalni ulovi uspeli tudi 
občanom občine Moravske Toplice. Jože Žerdin
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Lani v Občini Moravske Toplice 28 dogodkov, na katerih so 
posredovali naši gasilci
Med 13 regijskimi centri za obveščanje (ReCO) za klic v sili 
na številko 112 je tudi center v Murski Soboti. Kot ostali 
tudi ta opravlja operativno-komunikacijske naloge opa-
zovanja, obveščanja in alarmiranja 24 ur na dan, nepreki-
njeno 365 dni v letu. V soboškem centru, ki deluje v okviru 
Izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR) Mu-
rska Sobota in je lociran v tamkajšnjem gasilskem domu, 
je zaposlenih 10 operativcev in vodja centra. 
Kot nam je povedal vodja Primož Senčar, omenjena v 
večini držav EU enotna številka nudi pomoči potrebnim 
nujno medicinsko pomoč, pomoč gasilcev, nujno vete-
rinarsko pomoč ter pomoč gorskih, jamarskih in drugih 
reševalcev.

Za medicinsko pomoč klicali 6.320-krat, gasilci na 999 
dogodkih
Lani so v Sloveniji na številko 112 skupaj prejeli 514.653 te-
lefonskih klicev na pomoč, samo v Murski Soboti 19.794. 
Sicer pa so v soboškem centru skupaj zabeležili čez 24.200 
pozivov. Poleg tega so v Pomurju na številko 112 prejeli še 
4.415 SMS sporočil ter 45 t. i. Ecall klicev (samodejni klic iz vo-
zila v primeru nesreč). Tudi v soboškem centru je bilo največ 
telefonskih klicev –  kar 6.320 (skoraj 17 na dan) za nudenje 
nujne medicinske pomoči.
Dogodkov, v katere so bili poleg drugih reševalcev vključeni 
tudi gasilci ali pa izključno samo oni, je bilo lani v pokrajini 
ob Muri 999 ali 2,7 na dan. Od tega je bilo največ dogod-
kov vezanih na tehnično in drugo pomoč (541, od tega 349 
prevozov pitne vode), naravne nesreče (183), požare in ek-
splozije (148) ter nesreče v cestnem prometu (74). 

Od vseh zabeleženih pozivov na pomoč je bilo k sreči pot-
rebno dejansko ukrepanje le v približno tretjini primerov. 

V naši občini 274 gasilcev 17 društev na delu 43-krat
Največ intervencij, kjer so sodelovali (tudi) gasilci, je bilo med 
27 lokalnimi skupnostmi na območju Mestne občine Murska 
Sobota (133) ter v občinah Ljutomer (64) in Lendava (63). V 
Občini Moravske Toplice je bilo lani skupaj 34 dogodkov, 
kjer je bila potrebna pomoč gasilcev in drugih reševalcev. 
Od tega na šestih dogodkih niso posredovali gasilci in drugi 
reševalci iz naše občine; v 28 primerih pa so izvozile gasilske 
enote gasilskih društev iz naše občine. Te so skupaj opravile 
43 intervencij. Lani je bilo na teh intervencijah iz naše občine 
aktiviranih 274 gasilcev.  
Med njimi so bili najbolj »delavni« v PGD Moravske Toplice, 
ki je kot osrednje gasilsko društvo v občini aktivirano za vse 
intervencije, kjer so poklicana na pomoč gasilska društva 
iz občine.

Število intervencij gasilskih društev iz občine (na en do-
godek sta dejansko aktivirani najmanj dve društvi, do-
mače in osrednje): PGD Moravske Toplice (13), PGD Teša-
novci (4), PGD Prosenjakovci in PGD Filovci (obe 3), PGD 
Andrejci, PGD Ivanci, PGD Martjanci, PGD Noršinci, PGD 
Sebeborci, PGD Selo in PGD Suhi Vrh (vsi 2) ter po enkrat 
PGD Bogojina, PGD Ivanovci, PGD Krnci, PGD Mlajtinci, 
PGD Motvarjevci in PGD Vučja Gomila. 

Eden največjih požarov v naši  občini v zadnjih letih je  bil leta  2018 v  Filovcih.
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TABELA: Pregled intervencij gasilskih društev v Občini Moravske Toplice, 2005–2020.

Enote v občini 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

PGD ANDREJCI 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 1 3 2 0 2

PGD BERKOVCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

PGD BOGOJINA 2 2 0 2 1 4 1 4 0 3 2 2 3 7 2 1

PGD ČIKEČKA 
VAS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0

PGD FILOVCI 2 0 0 2 1 0 1 2 0 0 2 4 2 5 2 3

PGD FOKOVCI 0 1 0 3 0 0 3 2 2 1 0 0 1 0 1 0

PGD IVANCI 0 1 0 0 0 2 0 3 1 4 2 7 3 3 1 2

PGD IVANJŠEVCI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0

PGD IVANOVCI 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 2 0 1

PGD KANČEVCI 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0

PGD KRNCI 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1

PGD 
LONČAROVCI

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

PGD 
MARTJANCI

3 1 4 1 0 0 1 2 4 5 0 5 4 1 0 2

PGD MLAJTINCI 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 1 0 1 1

PGD MORAVCI 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0

PGD MORAVSKE 
TOPLICE

8 5 2 8 13 5 4 0 10 8 3 9 19 13 7 13

PGD 
MOTVARJEVCI

1 1 0 1 1 0 1 0 0 3 1 0 2 1 1 1

PGD NORŠINCI 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2

PGD 
PROSENJAKOVCI

0 1 0 1 1 0 2 2 1 1 1 1 4 3 2 3

PGD RATKOVCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 0 0

PGD SEBEBORCI 1 1 1 2 2 1 2 3 1 5 0 1 1 4 2 2

PGD SELO 2 1 1 0 1 1 1 3 2 0 1 0 2 1 2 2

PGD SREDIŠČE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0

PGD SUHI VRH 1 0 0 1 0 1 1 0 0 3 0 2 3 0 1 2

PGD 
TEŠANOVCI

4 2 0 1 2 1 3 3 2 5 2 6 15 8 3 4

PGD VUČJA 
GOMILA

0 0 0 3 1 1 1 5 2 4 0 2 0 0 4 1

SKUPAJ 27 17 9 29 24 16 26 36 29 52 15 48 67 55 31 43

(VIR: Uprava RS za zaščito in reševanje)

Lani le 9 požarov
Kar zadeva vrsto oziroma skupino dogodkov za našo obči-
no, je bilo lani (od skupaj 28 dogodkov) 9 dogodkov zaradi 
požarov in eksplozij, v 7 primerih je bila potrebna tehnična 
in druga pomoč, 6 dogodkov je bilo zaradi naravnih ne-
sreč, 5 nesreč v prometu, en dogodek je bil zaradi  druge 
nesreče. 
V Občini Moravske Toplice je bilo lani 28 dogodkov (43 
intervencij društev, članic GZ Moravske Toplice), prav toliko 
dogodkov tudi predlani, ko je bilo 31 intervencij. Leta 2018 
je bilo 32 dogodkov (55), 2017 30 (67), 2016 22 (48) …

V zadnjih šestih letih (od vključno 2015) so med gasilskimi 
društvi iz občine največkrat posredovali PGD Moravske Toplice 
(64), PGD Tešanovci (38), PGD Ivanci in PGD Filovci (18), Bogo-
jina (17), PGD Prosenjakovci (14), PGD Martjanci (12), PGD Se-
beborci (10). Ostala društva so posredovala manj kot 10-krat. 
Kot zanimivost velja omeniti, da so od vključno leta 2005 med 
tremi največkrat aktiviranimi društvi iz naše občine gasilci PGD 
Moravske Toplice, ki so v tem času zaradi nesreč izvozili 127-
krat, PGD Tešanovci 61-krat in PGD  Bogojina 36-krat.

Geza Grabar
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Štefan Kuhar (1941–2011)
Bil je aktiven na številnih področjih, najbolj in najdlje v ga-
silstvu. Kako hitro mineva čas, potrjuje obletnica njegove 
smrti, saj je 11. marca od takrat minilo že 10 let. 
Ni bilo družbenih dejavnost, kamor se ne bi vključil že kot 
mladenič in v katerih je bil aktiven vse do svoje prezgodnje 
smrti. V vseh, kjer je bil aktiven, je pustil neizbrisen pečat.

Že kot 15-letni mladenič se je vključil v gasilske vrste v doma-
čem društvu. Ves čas dela v gasilski organizaciji je bil aktiven 
tako na operativnem kot organizacijskem področju. Od leta 
1966 do 1975 je bil v domačem društvu podpoveljnik, zatem pa 
vse do leta 2003, torej polnih 28 let,  poveljnik. Dolga desetletja 
je bil eden od najbolj aktivnih gasilcev v sektorju Martjanci ter 
z ustanovitvijo Občinske gasilske zveze Moravske Toplice tudi 
v njej. Med leti 1998–2003 je bil sektorski poveljnik, med leti 
2003 in 2005 pa poveljnik gasilske zveze. Ko zaradi starostne 
omejitve v njej ni več mogel opravljati operativnih nalog, je bil 
aktiven na organizacijskem področju. Tako je bil zadnjih sedem 
let predsednik domačega društva, od leta 2005 pa tudi predse-
dnik GZ Moravske Toplice. Kruta bolezen mu ni dopustila, da bi 
dokončal mandata na obeh funkcijah. Kot višji gasilski častnik in 
sodnik gasilsko športnih tekmovanj je bil velikokrat tudi odliko-
van; tudi z Gasilske zveze Slovenije (GZS) za posebne zasluge, 
vseh treh plamenic, bronastega znaka Civilne zaščite Slovenije 
ter plaketo gasilskega veterana z značko. Je tudi dobitnik značk 
GZS za dolgoletno delo v gasilstvu in gasilski operativi, od 10 pa 
vse do 50 let. Vedno je bil  na strani opremljanja domačega ali 
številnih društev v občini s sodobno opremo, ki je bila in je še 
vedno velik pozitiven dejavnik pri uspešnosti gasilskega društva 
pri opravljanju javne gasilske službe.

Štefan Kuhar je bil zelo aktiven tudi na drugih področjih, kjer 
so njegova dela prav tako pustila globok pečat. Prva dva man-
data Občine Moravske Toplice (1994–1998 in 1988–2002) je bil 
tudi občinski svetnik in predsednik občinskega sveta. V 80-ih in 
90-ih letih prejšnjega stoletja je bil kar nekaj mandatov predse-
dnik domače krajevne skupnosti, ko je z ureditvijo okolice in z 
zgraditvijo poslovilne vežice pokopališče v Moravskih Toplicah 
dobilo sedanjo podobo. V času njegovega predsedovanja se je 
v večjem delu kraja zgradila tudi kanalizacija, uredile so se vaške 
ceste in številna druga komunalna infrastruktura. Ob predsedni-
ku komasacijskega odbora je bil v skrbi za čim lepšo podobo 
kraja in čim boljše počutje turistov zelo aktiven tudi v domačem 
turističnem društvu, vrsto let je bil tudi inšpektor evangeličan-
ske Cerkvene občine Moravske Toplice. In še bi lahko naštevali.
Skratka: Bil je človek, ki bi si tudi od lokalne skupnosti zagotovo 
zaslužil več kot samo leta 2002 priznanje občine. 

Geza Grabar

Z Glasilko logo-surdo želimo logopedijo na Slovenskem ponesti med 
ljudi
»Točno vem, kdo je logoped in kaj dela!« je stavek, ki ga nikoli ni nihče 
izgovoril. Medtem ko nekateri še sploh niso slišali za logopeda, drugi 
vsaj približno vedo, da »popravlja črko R«. Logoped sicer med drugim 
res pomaga v primeru dislalij, tj. motenj v izgovorjavi glasov, vendar 
počne še marsikaj drugega. 

Z namenom seznanitve širše javnosti o pomenu in delu logopeda in surdo-
pedagoga je pred štirimi leti med študentkami nastala ideja o ustvarjanju 
strokovne študentske revije Glasilka logo-surdo. Ker je ideja o pisanju padla 
na plodna tla, smo že marca 2018 v roke prejeli prvo številko. Glasilka izhaja 
enkrat letno, tako je marca letos izšla že četrta številka. Glasilka sestoji iz petih 
rubrik: strokovni članki, didaktični pripomočki, iz tujine, intervju in razvedrilo. 
V njej objavljamo izključno študentje omenjene smeri, vsi prispevki pa so 
strokovno pregledani s strani profesorjev in izkušenih praktikov. 
Naj se na tem mestu še za hip ustavimo pri tem, kaj pravzaprav dela logoped. 
Logoped je strokovnjak, ki se ukvarja z osebami, ki kažejo odstopanja na po-
dročju govora, jezika, komunikacije in požiranja. Kot surdopedagog pa skrbi 

za (re)habilitacijo gluhih in naglušnih, dandanes ob 
napredku medicine zlasti z učenjem govora, jezika 
in komunikacije ob vstavitvi slušnih aparatov in/ali 
polževih vsadkov. Študij logopedije in surdopeda-
gogike se v Sloveniji izvaja izključno na ljubljanski 
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Kaj dela logoped?
Kdo je sploh ta logoped?

Temu še nobeden ni prišel na sled.
Zakaj vsak tretji otrok rabi ga,

če pa že kar dobro govoriti zna?

Kaj pa se zgodi,
Ko otrok razumljeni ni?

Če namesto, da navija za Muro,
v sebi kuha mulo.

To nerodna situacija je prav zares,
a tu se lahko zgodi še progres,

če  namesto Marina
sošolko pokliče malina.

Vse to popraviti se da.
Kako? Le logoped to zna!

Tako po svojih metodah zvitih
otrok pravilnih glasov uči po trikih.

Z logopedom je glas r pravi,
če je treba tudi kljukico na s postavi.

Kadar pa se stavki nikakor dobro ne sestavijo,
tudi to logopedi odpravijo.

In če težave povzročata branje in pisanje,
se z logopedom ta nočna mora spreminja v znanje.

Pri nekaterih se pojavlja tudi jecljanje,
ki ga olajša logopedovo sodelovanje.

In ko otrok odraste, preveč kriči ali preglasno govori,
logoped pomaga, da govorno tehniko spremeni.
In če v starosti kap te zadane, pa govora več ni.

Koga pokličemo? Logopeda, seveda!

Pedagoški fakulteti, in sicer kot 4-letni dodiplomski  študij, ki 
se nadaljuje z 1-letnim magistrskim študijem. Po zaključenem 
študiju se posameznik lahko zaposli bodisi v šolstvu bodisi v 
zdravstvu, dela pa tako z otroki kot tudi z odraslimi. Medtem 
ko je v  Sloveniji poudarek zlasti na obravnavi predšolske in 
šolske populacije, je ponekod po svetu logoped prisoten kot 
ključni člen tima v domovih starejših občanov. V otroški dobi so 
v ospredju zlasti motnje izgovorjave glasov, jezikovne motnje, 
glasovne motnje in motnje govora ter jezika v okviru raznih 
sindromov ali kot pridružene motnje drugim motnjam. V od-
rasli dobi pa so težave pogosto posledica bolezni, tumorjev, 
operacij, poškodb glave ipd.

Gotovo bi bilo dobro, da bi bili logopedi prisotni že v porod-
nišnicah, kjer bi staršem svetovali in podali smernice o razvoju 
otrokove komunikacije, ti pa bi na podlagi pridobljenega zna-
nja znali opaziti odstopanja že tekom prvega leta otrokovega 
življenja. Druga ključna dobrobit za naše najmlajše pa bi bila, 
da bi imeli vsi vrtci zaposlenega logopeda, ki bi z otroki delal 
preventivno, saj bi s tem kar najbolje izkoristili kritično obdobje 
za usvajanje govora, ki sovpada s prvimi leti življenja. Ker pa 
so to spremembe, ki jih še lep čas ne bomo doživeli, bomo 
zadovoljni, če ljudi seznanimo, kdaj poiskati pomoč logopeda.
 

Maja Cigüt, 
urednica študentske revije Glasilka logo-surdo

Nova sezona mednarodne kampanje Now We Move
Pred vrati je nova sezona uveljavlje-
ne mednarodne kampanje Now We 
Move. K sodelovanju v omenjeni 
kampanji vabimo športna društva, 
šole in sorodne organizacije.
Že od leta 2012 pod okriljem Medna-
rodne organizacije športa in kulture ISCA poteka uveljav-
ljena mednarodna kampanja Sedaj se gibamo – Now We 
Move. Namen akcije, ki se odvija predvsem v Evropi in južni 
Ameriki, je povezati sektor športa za vse in sorodne sektorje 
s prizadevanjem zniževanja telesne neaktivnosti ter s tem 
zmanjšanje nezdravega, nekvalitetnega življenja. V okviru 
akcije se odvija širša evropska promocija koristi gibanja ter 
redne udeležbe na športnih in drugih telesnih aktivnostih. 
Potrebno je povečati ozaveščenost ljudi o pomembnosti 
ukvarjanja s športom in splošno fizično aktivnostjo ter jih 
aktivno vključiti v šport, rekreacijo in gibanje. Telesna de-
javnost je zato že vrsto let visoko na lestvici prednostnih 
tem Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), v zadnjem 
desetletju pa tudi visoko na politični agendi Evropske Unije. 
Le z učinkovitimi ukrepi za krepitev in ohranjanje zdravja 

bomo lahko bolje obvladovali breme kroničnih bolezni v 
dolgoživih družbah. Poleg nezdravega prehranjevanja tudi 
premalo telesne dejavnosti namreč pomembno prispeva 
k bremenu kroničnih nenalezljivih bolezni ter k stroškom 
zdravstvenih blagajn.
Športna unija Slovenije bo v sodelovanju s športnimi društvi 
in sorodnimi organizacijami v letu 2021 izvedla sledeče med-
narodne projekte oziroma kampanje:

• No Elevators Day – Dan brez dvigal: 28. april 2021,
• Move week - Teden gibanja: 31.maj – 6. junij 2021.

Lepo vas vabimo, da se pridružite mednarodnemu špor-
tnemu gibanju, ki je iz leta v leto bolj številčno in prepoznav-
no. Vključite se lahko z dnevi odprtih vrat v okviru vaših rednih 
vodenih vadb (online in/ali v živo). 
 Razpisi nacionalnih programov Športne unije Slovenije, kot 
npr. Slovenija v gibanju, Aktivno staranje, Veter v laseh itd., 
bodo objavljeni predvidoma v mesecu maju. 
Več na spletni strani: https://www.sportna-unija.si ali http://
www.slovenijavgibanju.si/ ali tel. 041 389 905, Branko Recek.

Branko Recek, podpredsednik Športne unije Slovenije
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Poselitev skrajno severovzhodnega dela Slovenije je stičišče ljudstev s 
severa, vzhoda in zahoda
Zanimivo  potepanje od Bukovniškega jezera po cesti 
skozi Bukovnico do Motvarjevcev in severnega dela ob-
čine Moravske Toplice, področja kolesarskih in pešpoti, 
med njimi vse bolj obiskane Kulturne poti sv. Martina 
– pešpoti od Sombotela do Toursa v Franciji.

Že pred 3500 in več let pr. Kr so na Bližnjem vzhodu, ob vzhod-
nih obalah Sredozemlja nastajale prve civilizacije, prve oblike 
pisav, nastajala mesta, razvijal se je Egipt s svojo visoko kulturo. 
Na Kreti rojstvo evropske prve visoke civilizacije, grška kultura 
, filozofija in umetnost, stavbarstvo sta močno vplivala na ra-
zvoj mogočnega Rimskega imperija, ki je vplival tudi na naša 
ozemlja. Rimska cesta, ki je vodila do rimskega mesta Savaria 
Szombathelyja kot glavnega mesta rimske province Panonia 
– današnjega Sombotela, škofije in študijskega središča inte-
lektualcev Slovenske krajine – Prekmurja. Rimska Panonia je 
prispevala v 1. in 2. stol. k razvoju tudi tega ozemlja. O zgodnji 
poselitvi Prekmurja priča prazgodovinsko naselje Oloriš pri 
Dolnjem Lakošu, pričajo ostanki poselitve v Bukovnici, pričajo 
gomilni pokopi iz rimskega obdobja. Vse do prihoda Rimlja-
nov so prekmursko ravnico naseljevali tudi Kelti, arheolog dr. 
Branko Kerman jih kot avtor razstave Kelti so tudi tu opisuje 
kot posebno ljudstvo:  “Bili so bojevniki, živeli za pustolovšči-
ne, s pohodov prinašali razne trofeje, bili so poljedelci, tkalci, 
kovači in obrtniki, v grobiščih pa so odkrili tudi bojevniške 
grobove, kar kaže, da je obstajal tudi neki višji, bojevniški sloj, 
ki je izstopal iz povprečja podeželja."  Arheolog dr. Branko Ker-
man je tudi avtor razstave Tu mo o poselitvi Slovanov v drugi 
polovici 6. stol. po Kr. med preseljevanjem Slovanov iz Alpskih 
predelov in vzhodnih izza Karpatov. V 8–9.stol. po Kr. je to 
slovansko ljudstvo dokončno razklalo poseljevanje Obrov ali 
Avarov izza Urala. Najbolj zastopani uralski jezik je madžaršči-
na, Po jeziku imenovani Madžari,so med 6. in 9. stoletjem na 
območju Panonske nižine ustvarili mogočen imperij. 

Vasi ob meji, Motvarjevci, Pordašinci, Čikečka vas, Prosenja-
kovci, Berkovci, Ivanjševci, Središče, Lončarovci, so tista mej-
na pokrajina  v občini Moravske Toplice, ki je skozi zgodovino 
morda več izgubila, predvsem odhod mladih, kot dobila. 
Najhuje je k temu prispevala meja po 2. svetovni  vojni – 
železna zavesa, ki je delila tako slovenske kot madžarske vasi 
od matičnega naroda.

V Motvarjevcih se na blagem severnem pobočju gozda z le-
dinskim imenom Arkos nahaja 9 gomil, premera od 8 do 16,5 
m in višine od 1 do 2,5 m. Še na drugi lokaciji je 6 gomil. Vse 
gomile kažejo znake prekopavanja. V obsežnem gozdu je 
Voglerjeva koča, ki je nekdaj posestnikom Voglerjem služila 
v gozdarsko-lovske namene, Samo kakšnih dvesto metrov 
nižje od koče proti zahodu so Voglerji na eno od dreves 

dali postaviti Marijin kip. Motvarjevci so najbolj kalvinska 
vas, v tem kraju imajo tudi svojo cerkev in župnijo. Osamelci 
mogočnih madžarskih domačij čakajo nove gospodarje. V 
Motvarjevcih so obratovali trije mlini: Voglerjev parni mlin  
in vodna mlina. Ohranjen je le zadnji, Goezejev mlin. V idi-
lično vasico je grobo zarezal betonski zid bioplinarne. Okuse 
prekmursko-madžarske kuhinje in prijaznost domačinov bo 
obiskovalec doživel v Gostišču Puhan.

Na odcepu ceste proti Selu je rahlo dvignjena Čikečka vas, 
na njenem zahodnem delu sta dve gomili, ki sicer poško-
dovani in v paru predstavljata verjetno rimsko obdobje 
iz 1.–2. stol. po Kr. Kolesarjem zanimiva pokrajina, neko-
mu pa v obnovljeni mogočni domačiji nov dom. Lepo 
restavrirana domačija kaže lepoto arhitekturnih domačij 
v preteklosti in je spodbuden primer obnove za tiste do-
mačije, ki na takšno podobo še čakajo.

Pordašinci: V ravni dolini, kjer so množico njiv in osred-
kov zamenjale velike strnjene kmetijske površine, je vas, 
ki kaže podobo redkih vitalnih gospodarstev. Zanimiv je 
značilen lesen zvonik iz madžarskih vasi s šesterokrako 
Davidovo zvezdo na vrhu …

Prosenjakovci: Pred vstopom v vas iz smeri Motvarjevcev je 
na levi strani vzpetina z  ruševino razkošnega dvorca Matze-
nau. Propad dvorca je nepopravljiva škoda – posledica zgo-
dovinskih okoliščin. Bil je razkošna zgradba v enem izmed 
pomembnih lovskih revirjev in prostor razvedrila in oddiha 
elitnih evropskih družin, kako sicer razumeti nastanek tako 
prestižne zgradbe, verjetno celo italijanskih arhitektov. Še 
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vedno nas navduši pročelje dvorca z ostanki balkona in bar-
vitimi grbi lastnikov. Ob stavbi je bil urejen park s fontano in 
klopmi za počitek, celotno zemljišče pa je obsegalo okrog 150 
hektarjev. 
Vodna učna pot Dvojezične osnovne šole Prosenjakovci vodi 
mimo vodnih izvirov Prosenjakovcev, mimo dvorca Matze-
nau, mimo vodnjaka Carla von Matzenauerja, do naslednjega 
pomembnega vodnjaka, ki leži ob dvojezičnem vrtcu, mimo 
Koltayjevega mlina na Ratkovskem potoku (mlin je bil prva 
elektrarna v vasi in predstavlja kulturni spomenik), do lovskega 
doma. Pot poteka med travniki, sadovnjaki in ob gozdu, kjer je 
možno opazovati številne naravne habitate v neokrnjeni naravi. 
V pokrajino s kulturnozgodovinsko in geografsko zanimivimi 
kraji nekateri inovativni pristopi prinašajo dodano vrednost, 
turistični utrip in nekomu nov dom v restavriranih domačijah.

Jožef Gutman

Pohod k rotundi
Epidemija koronavirusa je dodobra 
premešala naše načrte in žal prepreči-
la tudi mnoga popoldanska druženje s 
starši in otroki. Tako smo morali izpustiti 
tradicionalni pohod k rotundi v Tednu 
otroka, kjer smo se vsako leto srečali z 
vzgojiteljicami, starši in njihovimi otroki 
iz Fokovcev.
A da pohoda le ne bi izpustili, smo se 
vzgojiteljice našega vrtca odločile, da se 
bomo k rotundi v Selo odpravili sami. In 
to smo tudi storili. Z otroki smo se pred-
hodno pogovorili, kam bomo šli in kako 
se moramo obnašati na cesti, si nadeli 
varnostne brezrokavnike ter se odpravili 
na pot. Mlajši otroci so šli z nami le del 
poti, nato pa so se vrnili nazaj v vrtec, 
medtem ko smo ostali nadaljevali pot 
do našega zadanega cilja. Ob strumnih korakih naših 
otrok smo kaj hitro prišli do cerkvice v Selu. Najprej 
smo se vsi skupaj malce okrepčali, in ko smo bili zopet 
polni energije, smo se lovili, rajali in tako je čas našega 
odhoda kaj hitro prišel.
Ob vrnitvi smo del poti prehodili po gozdu, kjer smo 
opazovali drevesa, jih preštevali in jih primerjali. Čeprav 
gozd še ni zelen, pa so ga otroci opazovali z velikim 
zanimanjem. 
Upajmo le, da se bomo v novem šolskem letu zopet 
lahko odpravili na tradicionalen pohod k rotundi, kjer 
se bomo srečali s svojimi prijatelji.

Zapisala vzgojiteljica Bernarda Koroša Pantović 
iz dvojezičnega vrtca Prosenjakovci

Rotunda-túra
A koronavírusjárvány igencsak beleszólt 
a terveinkbe, így sajnos számos, a 
szülőkkel és gyerekekkel tervezett 
délutáni program megvalósításába is. 
Így le kellett mondanunk a Gyermek-heti 
hagyományos Rotunda-túráról, amelyen 
évek óta találkoztunk a fokovci óvónőkkel, 
szülőkkel és gyerekeikkel.
De hogy a túra teljes egészében mégse 
maradjon el, az óvodánk óvónői úgy 
döntöttünk, egyedül is elindulunk a seloi 
körtemplomhoz. És a szavakat tettek 
követték. A gyerekekkel előzetesen 
megbeszéltük, hogy hova indulunk, 
hogyan kell viselkedni az úton, majd 
felvettük a láthatósági mellényeket és 
útra keltünk. A legkisebbek csak a túra egy 
rövidebb részén kísértek el bennünket, 

majd visszatértek az óvodába, a többiek pedig a kitűzött célig 
folytattuk az utat. A gyerekek magabiztosan lépkedtek, és 
hamarosan a seloi kistemplomhoz értünk. Ahogy megérkeztünk, 
egy kis erőt gyűjtöttünk, aztán energiával teli kergetőztünk, 
játszottunk és hamarosan elérkezett a visszaindulás pillanata. 
Visszafele utunk egy része az erdőn keresztül vezetett, 
ahol megfigyeltük és megszámoltuk a fákat, majd össze is 
hasonlítottuk őket. Noha az erdő még nem zöld, a gyerekek 
nagy érdeklődéssel figyelték.
Reméljük, hogy az új tanévben újra a hagyományos módon 
tudjuk megszervezni a rotundához vezető túránkat, amelyek 
találkozunk barátainkkal is.

Lejegyezte Bernarda Koroša Pantović óvónő
a pártosfalvi kétnyelvű óvodából
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PROSTA MESTA in PLAČILO 
STARŠEV
NOVO: Za vsakega drugega 
otroka vključenega v vrtec 
in vsakega tretjega otroka v 
družini starši oproščeni plačila 
vrtca

SZABAD HELYEK és SZÜLŐK 
ELLÁTÁSI DÍJFIZETÉSE
ÚJDONSÁG: Minden második 
óvodába beiratkozott gyerek és a 
család minden harmadik gyermeke 
esetében a szülő mentesül az 
óvodai díj befizetése alul

PROSTA MESTA: 
Vrtci občine Moravske Toplice, v šolskem letu 2020/21, 
razpolagamo še:

- z dvema prostima mestoma v enoti Fokovci, 
- enim prostim mestom v enoti Moravske Toplice in 
- štirimi prostimi mesti v enoti Prosenjakovci. 

Veseli nas, da smo skoraj 
popolnoma zasedeni, hkra-
ti pa smo hvaležni vsem 
staršem naših malih zado-
voljnih obrazkov za zaupa-
nje in mnoge pohvalne in 
spodbudne besede, ki nas 
vedno znova dodatno mo-
tivirajo. 
Za novo šolsko leto 2021/22 
smo tudi že opravili vpis. 
Nekaj prostih mest še ima-
mo (razen v enoti Filovci). 
Vabljeni k vpisu!
PLAČILO STARŠEV: 
Obveščamo vas, da bo s 1. 
9. 2021, začela veljati sprememba Zakona o vrtcih (ZVr-
t-G, Ur. l. RS, št. 18/21), glede sofinanciranja plačil staršev 
za vrtec (29. in 32. člen).
Starši so oproščeni plačila vrtca za:

- mlajšega otroka, če imajo hkrati vključena v vrtec dva 
otroka;

- tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, 
ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim 
sorojencem.

Plačilo staršev za vrtec v višini znižanega plačila vrtcem za-
gotavlja državni proračun.
Določilo se začne uporabljati 1. septembra 2021.

Monika Šlichthuber Jerebic, univ. dipl. ped., prof. soc.

SZABAD HELYEK: 
Moravske Toplice Község óvodáiban, a 2020/21-ben, még 
az alábbi szabad helyek állnak rendelkezésre:

- két szabad hely a fokovci tagozatban,
- egy szabad hely a Moravske Toplice-i tagozatban, és
- négy szabad hely a pártosfalvi tagozatban.

Örömünkre szolgál, hogy 
szinte teltházasok vagyunk, 
és  há lásak  vagyunk a 
mosolygós kis óvodásaink 
szüleinek a bizalomért, a 
köszönő és bíztató szavakért, 
amelyekkel mindig újra 
további ösztönzést adnak 
munkánkhoz.
Megtörtént már a 2021/2022-
es évi beiratkozás, és van még 
néhány szabad hely (kivéve 
a filovci tagozatot). Várjuk a 
gyerekeket!
SZÜLŐI DÍJFIZETÉS: 
Tájékoztatjuk önöket, hogy 

2021. szeptember 1-jén lép hatályba az Óvodai Törvény 
módosítása (ZVrt-G, Szlovén Köztársaság Hivatalos Közlönye 
18/21) a szülői óvodai ellátási díjfizetésre vonatkozóan (29. 
és 32. cikk).
A szülők az alábbi esetekben mentesülnek az óvodai ellátási 
díj fizetése alul:

- amennyiben két gyerekük látogatja az óvodát, a 
fiatalabb esetében

- a család minden harmadik és további gyereke esetében 
tekintet nélkül arra, hogy testvérével együtt látogatja-e 
az óvodát.

Az óvodai ellátás kieső szülői hozzájárulási díját az országos 
költségvetés fedezi az óvodáknak.
A rendelkezés 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

IZ ŠOL IN VRTCEV
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Po rednem vpisu otrok novincev v Vrtcih občine Moravske Toplice še 
nekaj prostih mest

Med 9. in 11. marcem je potekal redni vpis 
otrok novincev v Vrtce občine Moravske 
Toplice za šolsko leto 2021/22. Tako kot 
večino dejavnosti izven naših domov smo 
morali tudi redni vpis novincev letos pri-
lagoditi razmeram in starše na vpis naro-
čiti po časovnem razporedu. To staršem 
ni predstavljalo večjih težav, saj smo bili 
fleksibilni tudi za spremembo terminov.
Sama kot svetovalna delavka vrtca kljub 
vsem razmeram in trenutni situaciji ob 
vpisu še vedno zagovarjam osebni stik s 
starši. Še posebej starši, ki prvič vpisujejo 
otroka v vrtec, potrebujejo pomoč, potr-
ditev, navodila, informacije in možnost, da 
izrazijo svoje občutke, strahove, dileme.

Starši nam v varstvo puščajo svoje največ-
je zaklade, zato je prav, da so informirani, 
komu jih bodo zaupali. Vrtec pa že dolgo 
ni več samo varstvo in starši se vedno po-
gosteje zanimajo o programu in dodatnih 
ponujenih dejavnostih vrtca. Sama v prvi 
vrsti izpostavljam pomen socializacije ot-
rok v zgodnjem obdobju. Na podlagi raz-
iskav, še posebej pa na podlagi izkušenj 
kot strokovne delavke v oddelku, lahko 
trdim, da se mlajši otroci hitreje in uspe-
šneje uvajajo in vključujejo v vrtec ter ima-
jo manj težav na socialnem, vedenjskem 
in tudi govorno-jezikovnem področju. 
Medtem ko so pri vključevanju starejših 
otrok (starejši od treh let) uvajalne stiske 
daljše, otroci se kljub pomoči strokovnih 
delavcev težje vključijo v že oblikovane 
vrstniške, prijateljske kroge, saj nimajo 
tako dobro razvitih socialnih in komuni-
kacijskih kompetenc, posledično pa lahko 
to privede do vedenjskih ali govorno-je-
zikovnih težav (motnja pozornosti, anksi-
oznost, frustracije, selektivni mutizem …).

Vrtec je najbolj pomemben in vpliven 
socialni prostor in dejavnik vključevanja 
otrok v novo institucionalno in družbeno 
okolje, ki v znatni meri sooblikuje in po-

gojuje otrokovo kakovost življenja. Vrtec ne more nadomestiti družinske 
vzgoje in prav tako družinska vzgoja ne more nadomestiti vrtca, v kombi-
naciji pa nudita otrokom optimalne možnosti razvoja na vseh področjih 
(Marjanovič Umek, 2009). 

O prednostih zgodnje vključitve otrok v vrtec sem več zapisala v prispev-
ku »Zakaj v vrtec pred šolo« v eni izmed glasil Lipnica kar nekaj let nazaj, 
dostopen pa je na spletni strani vrtca www.mojvrtec.com pod rubriko 
Svetovalno delo. Dodati bi želela le še dejstvo, da po številnih raziskavah 
socialne kompetence predšolskega otroka, ki jih ta uspe razviti do vstopa 
v osnovno šolo, imajo zanesljivo napovedno vrednost za kasnejšo otroko-
vo šolsko uspešnost. Pokazalo se je, da celo večjo kot same intelektualne 
sposobnosti ali dotedanje doseženo akademsko znanje otroka (Socialni 
in čustveni razvoj predšolskega otroka, Zbornik IV. Strokovne konference 
vzgojiteljev v vrtcih 2011).

Po rednem vpisu novincev za šolsko leto 2021/22 imamo še nekaj prostih 
mest v enotah Bogojina, Martjanci, Moravske Toplice in Prosenjakovci, zato 
vabim vse starše, ki razmišljajo o vpisu svojega otroka v vrtec za naslednje 
šolsko leto (tudi otroci, ki 1. 9. 2021 še ne bodo dopolnili starosti 11 me-
secev), da se čim prej oglasijo na upravi vrtca in opravijo vpis. Svetovalna 
delavka sem dosegljiva na telefonski številki 041 304 866 ali po e-pošti 
monika.s.jerebic@vomt.si.

Monika Šlichthuber Jerebic, univ. dipl. ped., prof. soc.
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NAŠE ZVEZDE BEL ZVONČEK
Čez dan izginejo,

ponoči pa z nami so.
Čas mineva, ko smo ob njih,

izpolnjujejo nam želje
in dajejo navdih.

Ko utrinek čez nebo prileti,
se mi zaiskrijo oči.

Ko jih uzrem, se mi vse razjasni
in ob njih se pogled izgubi.

Veselje nam namenijo in
pokažejo simbole, katerih
skrivnosti poznajo le one.

V tihi in jasni noči
nam svoj ples pokažejo

in naše skrite misli poslušajo.

Sonce zjutraj se prebudi,
zvonček že na plano hiti.
Pride nov pomladni dan,

da zimo odžene stran.

Cela vas se zbudi
in zvončke si ogledat hiti.

Naj nasmeh naša lica objame,
naj lep bo ta dan,

da nesrečo odžene stran.

Zvonček bel kot sneg
pokukal na sosednji breg,

ob vzhodu ga sonce z biseri obda,
tam otrok srečen bo doma.

Ljubezen se rodi,
upanje vzbudi,

ko zvonček se ti oglasi
in pove: »Tam večno bom doma.«.

Miša Ošlaj
OŠ BOGOJINA

6. a

NOV DAN DREVO
Zimsko jutro se je prebudilo,

sonce sramežljivo pokukalo je v nov dan.
Nov dan, spet zaspan.

Ne štejem več dni,
ne štejem več ure.

Sedem za ekran in ponovim prejšnji dan.

Klikam, poslušam, rešujem.
Misel odplava mi stran.

Smeh do neba, veter v laseh.
Brezskrbno sedimo na klopci,

polni načrtov in upov.
Danes pri tebi, jutri pri meni, pojutrišnjem tam.

»Ajda, prosim, da odgovoriš na zastavljeno vprašanje!«
»Ajda?«

Moja misel je spet tu.
Tu. V tem norem vsakdanu.

Zazrem se skozi okno.
Kako dolgo še?

Kdaj bomo spet skupaj delili smeh in solze,
žalost, veselje in skrite ljubezni?

Drevo življenja raste visoko v nebo,
vije veje sem in tja, 

levo, desno in navzgor.

Glej, tista mala veja sem jaz!
Vzpenjam se visoko, visoko, 
tja visoko, kjer moji so cilji,

moje želje in moje življenje.  

Rasla in rasla bom dan za nočjo, 
se trudila bom z vso močjo, 
da nekoč na vrhu bom stala 
in moje male vejice čakala. 

Ajda Šebjanič
OŠ BOGOJINA

7. a



|   Lipnica 17536

IZ ŠOL IN VRTCEV

ŠOPEK ZVONČKOV
Za Mio so bili najtežji pomladni dnevi njenega življenja. Še 
pred nekaj meseci se je zgolj jezila nad idejo o selitvi, zdaj 
pa je v novem okolju že dva tedna. 
Poleg tega da je za sabo pustila vse svoje prijatelje, pa se še 
vedno ni vklopila v novo družbo. Ko je stopila do skupine 
sošolk, so jo vedno ignorirale ali kar odšle stran. Fantje pa 
so se norčevali iz njene višine, saj je bila precej manjša od 
drugih punc in ob tem poskušali čim bolj klatiti narečje, da 
jih ne bi razumela. 
Ravno zato jo je še toliko bolj presenetil šopek zvončkov, ki 
jih je danes našla na vratih svoje omarice. Najprej je mislila, 
da jo fantje zopet zafrkavajo, a le trenutek za tem je ob šopku 
našla tudi pismo.
V pismu ni bilo veliko besed. Pisalo je samo: »Drugačnost 
je kot šport, če ga znaš igrati, lahko zelo uspeš.« Podpisani: 
»Skrivni oboževalec.«
Pisma ni takoj razumela, a se vanj ni zelo poglabljala. Hotela 
je izvedeti, kdo je njen skrivni oboževalec. Ko je prišla do-
mov, je odšla naravnost v sobo, se usedla za mizo in položila 
košček papirja predse, zvončke pa je dala v vazo na komodi.
Preučila je listek. List je bil iztrgan iz zvezka, pisava pa je bila 
precej lepa. Očitno se je za pisemce precej potrudil. Črnilo je 
bilo črno, podpisal pa se je z rdečo. Še vedno se ji ni sanjalo, 
kdo bi lahko bil.
Osredotočila se je na besedilo. Še vedno ga ni povsem ra-
zumela. Tedaj jo je prešinilo: »Šport … Najbrž je športnik!«
Odpravila se je na sprehod, listek pa vzela s sabo. Povsod so 
cvetele rože, a zvončkov skoraj ni bilo.
Zopet se je zatopila v listek, a tokrat je premlevala športnike v 
njihovem razredu. »Miha igra košarko, Luka igra hokej, Simon 
pa pleza …« Zatopljena v misli sploh ni opazila, da ji nasproti 
hodi še nekdo. Že po nekaj korakih sta treščila. Oba sta rahlo 
zardela in se začela opravičevati.
 »Oprosti, popolnoma sem se prepustil glasbi … Jaz sem Maj 
mimogrede. Ti si nova, ne? Hiša na koncu ulice.«
 »Ne, mislim ja!« Mia je čisto zardela. »Jaz sem kriva, zatoplje-
na sem bila v listek in ja, jaz sem nova. Mia, mimogrede.«
»Me veseli.« 
»Enako.«
»Kaj pa imaš to?«
»Oh, nič. Samo pisemce. Kakšno glasbo pa poslušaš?«
»Oh, Queene. Jih poslušaš?«
»Ja, zakon so!«
Zapletla sta se v pogovor, ki je trajal vse do večera. Mia je 
bila tako srečna, da je čisto pozabila na pisemce. Končno je 
imela prijatelja. 
Naslednji dan sta se družila pri vseh predmetih, saj sta bila 
v istem razredu. Drug o drugem sta izvedela marsikaj, a Mia 
mu o oboževalcu še vedno ni povedala, dokler ji po pouku 
ni ponudil listka in rekel: »Včeraj ti je padel iz jakne. Očitno 

le nisi tako nepriljubljena.« »Očitno res. Ko bi le vedela, kdo 
je.« »Lahko ugotoviva. Imaš že koga v mislih?« 
Mia mu je povedala vse, kar misli o tem pisemcu. Povedala 
mu je o teoriji, da je fant športnik, o pisavi in treh najbolj 
verjetnih fantih. Maj ji je ponudil, da bi s fanti govoril in ji 
nato o tem poročal. Mia je bila nad tem predlogom zelo 
presenečena, a ga je z veseljem sprejela.
Zvečer je Mia prejela SMS- sporočilo od Maja. »Luka odpade. 
Ni vedel, da imamo novo sošolko.« Mia ob tem ni vedela, 
ali naj se smeje sošolčevi neumnosti ali jezi, ker je ni opazil. 
Naslednji dan po pouku je bil s seznama črtan tudi Miha, saj 
se je iz Mie norčeval. Ko je zaradi norčevanja odpadel še Si-
mon, je bila Mia povsem zmedena, hkrati pa tudi razočarana. 
Simon ji je bil všeč, zato je upala, da je on pravi.
»Kaj pa, če se je norčeval, ker so se norčevali drugi in v resnici 
skriva čustva?« je vprašala Maja na poti domov. »Dvomim. 
Takih žaljivk ne bi povedal o ljubljeni osebi. Simon odpa-
de.« »Kdo bi potem lahko bil?« je vprašala in zopet izvlekla 
listek. »Se ti res nič ne sanja?!« je Maj rekel precej razburjeno. 
»Trenutno res ne,« je odgovorila Mia, ki se sploh ni zmenila 
za ton njegovega glasu. »Pa nič,« je rekel precej arogantno 
in začel hoditi v drugo smer. »Hej, kam pa greš? Ne greva k 
meni ugotavljat, kdo je skrivnostnež?« »Mama me je prosila, 
da grem zalit rože. Botaničarka je, če si slučajno pozabila.« 
»Ja, prav,« je zmedeno odgovorila Mia in gledala za svojim 
sošolcem.
Doma se je vrgla naravnost na posteljo. Počutila se je, kot 
da tava v temi. Še enkrat je pogledala sporočilo. » Drugač-
nost je kot šport, če ga znaš igrati, lahko zelo uspeš. Skrivni 
oboževalec.« Pogledala je proti komodi. Na njej so v sapici 
odprtega okna nežno bingljali snežno beli zvončki. 

Zvončki. (vir: splet / https://www.unsplash.com)
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TI IN JAZ
Tiha noč je,

zdaj sva sama. 
Poglej,

le zvezde so nad nama.

Ti pogledaš me v oči,
jaz od sreče zažarim,
a se hitro izgubim.
Občutek dobim, 

da samo v sanjah lebdim.

Ob tvojem dotiku
še bolj se izgubim.
V tvojem objemu

grenke solze izpustim.

Ti rečeš mi:
»Veš, da vedno bom s teboj,

le nasmehni se, 
ker tvoj nasmeh je tudi moj.«

Tvoj poljub
me iz sanj prebudi,

Tako zame obstajaš le ti
in vse resnično se mi zdi.

Tiha noč je,
zdaj sva sama.

Poglej,
le ljubezen je nad nama.

Maja Ošlaj
OŠ Bogojina

9.a

Dvignila se je s postelje in se spomnila: »Oboževalec nima 
nič opraviti s športom, temveč z zvončki!« Komaj je zag-
ledala luč na koncu tunela, spet je padla v temo. Bolj kot 
je tuhtala, kako bi bili povezani, bolj se ji niso zdeli nič 
posebnega. Bili so precej visoki, imeli so zeleno steblo in 
bel cvet v obliki zvončka. 
Kmalu se ji je tuhtanje zdelo brezupno in se je raje posve-
tila nalogi. Med zapiski je našla zapis, da pišejo 23. 4. test 
iz biologije. Zanj se je morala začeti učiti, saj je to bilo že 
naslednji torek. Zopet je pomislila: »Kmalu bo konec aprila 
…« Stopila je k oknu in se razgledala po tratah, kamor ji je 
segal pogled. »Zvončkov ni več, vsi so že oveli,« zopet je 
pomislila, »Vsi razen umetno vzgojenih!«
Sedaj se ji je posvetilo! »Zvončki niso bili natrgani na trav-
niku, bili so vzgojeni! Ampak kdo bi vzgajal zvončke?« Še 
je mislila, dokler se ni spomnila zadnjih Majevih besed: 
»Mama me je prosila, da grem zalit rože. Botaničarka je, če 
si slučajno pozabila.« 
Pograbila je jakno in stekla iz hiše. Točno je vedela, kam gre. 
K Majevi hiši na drugem koncu ulice. Pozvonila je. Odprla ji 
je precej visoka gospa s kratkimi kodrastimi lasmi, na kate-
rih je počival senčnik. V eni roki je držala zalivalko, z drugo 
pa se je oprijemala kljuke. »Dober dan, je Maj doma?« je 
živčno zdrdrala Mia. »Živijo, ti si najbrž Mia. Jaz sem Majeva 
mama, Ana Novak. Me veseli, da sva se končno spoznali.« 
»Tudi mene. Je Maj doma? Nekaj pomembnega mu mo-
ram povedati.« »Oh, ne, ni ga.« Mia se je še enkrat ozrla 
na zalivalko, s katero je gospa Novak najbrž zalivala rože. 
»Pa veste, kje je?« »Najbrž je šel na sprehod. Rad odhaja k 

potoku, v tisti smeri,« je rekla gospa Novak in z roko, ki je 
prej počivala na kljuki, pokazala smer. »Hvala, bom kar šla. 
Nasvidenje!« je pozdravila Mia in stekla proti potoku. 
Maja ni dolgo iskala, saj je njegovo pot ves čas spremljalo 
pljuskanje kamnov, vrženih v potok. »Maj!« je zaklicala za 
njim. Fant se je ves presenečen takoj obrnil in začudeno 
gledal dekle, ki je teklo k njemu. Mia se je končno ustavila 
in zadihana rekla: »Oprosti, bila sem tako neumna. Tvoja 
ponesrečena poezija me je čisto zmedla.« Fant je sedaj 
zardel. Mia je srečna, da se očitno ni zmotila, nadaljevala: 
»Zvončki. Ključ so bili zvončki. Tvoja mama je botaničarka, 
kako se mi to ni posvetilo že prej!« Stopila sta bližje. In … 
in … Maj jo je objel in poljubil.
Odpravila sta se domov. Obema je bilo malo nerodno in 
nista do doma spregovorila niti besede.
Ko je Mia stopila v sobo, je pogledala proti komodi. Na 
njej je še vedno stala steklena vaza, v kateri so stali oveneli 
zvončki. Po sobi je zapihal rahel vetrič in za trenutek se 
je zdelo, kot bi neki glas rekel: »Naša naloga je končana.«
Mia se je rahlo zdrznila, a za glas se ni zmenila. Končno je 
bila srečna. Imela je nekoga, ki jo je sprejel takšno, kot je.

Marinka Horvat 9. a
OŠ Bogojina
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Skrivnost čarovnice Aalis
Pozdravljeni, moje ime je Aalis in sem se odločila, da svojo 
življenjsko zgodbo delim z vami. Ne vem, kdo bo našel to 
zgodbo, ampak ti, ki to bereš … pripravi se na potovanje v 
srednji vek.
Leto 1115. Takrat sem stara … 12 let, no v bistvu 13. Moja 
mati Rhoslyn, čudovito bitje, obožujem jo. Drugačna je od 
vseh meščanov, redko je stopila iz hiše, ni imela veliko prija-
teljev. Ves svoj čas je vložila v mojo vzgojo in ostalo družino. 
Rada je počistila našo visoko hišo v ozki ulici na robu mes-
ta. Oblačil ni prala ali likala, ampak so vedno izgledala kot 
nova. Moj oče Everard je vedno bil močan kot divji prašič, 
zanimivo je, da njegovo ime pomeni prav to, močan kot divji 
prašič. Imela pa sem še tudi brata in sestro. Sestra Isabella, 
zelo je prijazna, oziroma bila, no nima veze. Brat Alistair, tudi 
njegovo ime pomeni nekaj – »branilec človeštva«, vedno 
je branil družino. Če smo že pri pomenih imen, no moje 
ime je iz srednjeveške francoščine, mamino ime pa pomeni 
čudovita dolina vrtnic, Rhoslyn. Sestrino ime, moj najljubše, 
Isabella – moj Bog je moje spoštovanje.
Bili smo revna družina, edini, s katerimi smo spregovorili, 
je bila hiša čisto na koncu ulice, tam so živeli. Bili so revni, 
ampak … Tu se začne zgodba. Najstarejši moški Luther, se 
je poročil z žensko Heloise iz bogate družine. Niti poznala 
se nista, starši so se tako odločili. Luther je zapustil družino s 
težkim srcem. Njegova mati Lotaria je zbolela … Moja mati 
ji je pomagala z zelišči, kuhala je in raziskovala. Luther je 
slišal za novico, da je mati Lotaria zbolela. Prišel jo je obiskat. 
Dobro se spomnim, kako je moj oče Everard gledal skozi 
našo majhno okno in si ogledoval, kako je Luther s svojo 
novo bogato družino korakal proti Lotarii. Videla sem, da je 
zaskrbljen, skrila sem se in ga opazovala. Končno se je obrnil, 
oči je imel polne solz. Zgrabila me je panika. Šla sem v sobo, 
k bratu in sestri. Oba sta se obnašala čudno. Sestra si je zve-
zala ruti na njene čudovite dolge rjave lase. Brat je izgledal 
žalostno in jezno naenkrat. Prišel je do mene, me brez besed 
prijel za ramo in s prstom pokazal na ličila in ruto. Bila sem še 
bolj zmedena. Ko sta me brat in sestra hotela naličiti in ele-
gantno obleči, sem zbežala. Prišla sem do mame. Na poti me 
je ustavil oče. Tudi on je bil urejen in pripravljen na odhod. 
Kam? Dovolj mi je bilo vsega in sem šla k mami. Ona je bila 
normalna in mešala zelišča kot vedno. Zdravilo za Lotario je 
bilo pripravljeno. Z mamo sva se odpravili do hiše, ko se je 
oče nemudoma začel dreti in odnašati vsa zelišča. Mama je 
že bila na poti. Nisem vedela kaj se dogaja, vsi so začeli jokati. 
Gledala sem skozi okno, opazila sem viteze na konjih in celo 
mesto je stalo na trgu. Vse je postalo čudno. Neznanka me 
je od zunaj pogledala skozi okno in mi zašepetala, da ji je žal 
… Matiii! Rhoslyn so vlekli do trga, kričali na njo in ji molili 
njena zelišča pred glavo. Začeli so jo mučiti kar pred vsemi. 
Oče Everard in brat Alistair sta tekla do mame in ji poskušala 
pomagati. Sestra Isabella je izginila. Mati Rhoslyn pa je bila 
vsem znana po tem, da je čarovnica. Mučili so jo, brata in 

očeta več ni bilo. Samo jaz, sama. Hodila sem po mamini 
sobi in na tleh našla izklesan zapis.
AALIS, SAMO POMAGATI SEM HOTELA LOTARII. VEM, DA BOM 
OBSOJENA NA ČAROVNIŠTVO. BEŽI, KO TO NAJDEŠ, BEŽI DO 
KATEDRALE!
RHOSLYN.
Kaj pa če je res bila čarovnica? Nikoli nisem slišala niti besede 
več o mami. 
Tu sem v katedrali, stara približno 27 let, vse vem o mami, 
kaj je bila, kaj je bil njen namen, vsa skrivna sporočila sem 
našla. Nadaljujem njeno pot. Jaz, Aalis, hči čarovnice Rhoslyn, 
prva oseba obsojena čarovništva, ki je pobegnila. Ljudje me 
iščejo, bolni za kugo. Kuku, tu sem še, ista ruta zavita okoli 
las, ampak ne moreš me najti.
Aalis ;)

Zara DOBRIJEVIČ 
Osnovna šola Fokovci, 7. razred

IZ ŠOL IN VRTCEV

Maja Ošlaj
OŠ Bogojina

9.a

Ti in jaz
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KULTURNE DROBTINICE

Dr. FRANC OŠLAJ
(1883–1932)

Ob 100-letnici mesečnika Domo-
vina, ki je izhajal od konca leta 
1920 do oktobra 1922 v Budim-
pešti v prekmurskem narečju z 
madžarskim črkopisom in ki ga 
je izdajal ter urejal Sándor Miko-
la (1871–1945), profesor fizike na 
evangeličanski gimnaziji v glav-
nem madžarskem mestu, smo se 
v Lipnici dolžni spomniti tudi dr. Franca Ošlaja, ki je 
časnik zalagal s svojimi članki o prekmurski zgodovini.
Franc Ošlaj (pomadž.: Ferenc Oslay) je bil profesor zgodovine 
in zemljepisa. Rodil se je 22. IX. 1883 v Filovcih. O njegovih 
zgodnjih letih šolanja nimamo podatkov, vemo le, da je v 
Budimpešti študiral prej omenjena predmeta in tu tudi pro-
moviral. Služboval je kot profesor na realni gimnaziji kralja 
Matjaža v Budimpešti. Med 1. svet. vojno je bil poslan za šol-
skega nadzornika v Srbijo, kjer je spremljal šolstvo in o njem 
poročal v madžarskih strokovnih revijah. V njih je objavljal 
tudi druge vrste prispevkov. Umrl  je mlad, v 49. letu starosti, 
22. IV. 1932 v Budimpešti, kjer je tudi pokopan.
Jožef Klekl st. (1874–1948) je 1933 ob Ošlajevi smrti v nekro-
logu v Kalendaru Srca Jezusovega med drugim zapisal, da 
je vsako leto obiskal svoj rojstni kraj, da bi rad prišel za pro-
fesorja na soboško gimnazijo, pa mu to ni bilo dano; da je 
bil človek dobrega srca in eden redkih znanstvenikov, ki jih 
je dala svetu naša pokrajina. Zelo povedna je Kleklova ugo-
tovitev: »Ne je živo med nami, ali lübo je svojo domovino, 
pisao je od njene zgodovine v slovenskom jeziki.«
Ošlajevi zgodovinski članki v Domovini so res lokalnega, po-
krajinskega značaja, a vsi po vrsti zelo zanimivi in (z redkimi, 
manjšimi netočnostmi) tudi strokovni. Vsaj eden izmed njih, 
ki ne zajema zgolj našega geografskega področja – Prekmur-
ja oz. takrat Slovenske krajine, temveč je širšega pomena, 
nosi naslov Vrémen vadlüványszke reformácie i prótireformácie 
(Domovina 3, 1922, št. 1-2, str. 5–6). Bralcem njegov avtor v 
zelo zgoščeni razpravi predstavi začetke reformacije v prvi 
polovici 16. stoletja in širitev protestantizma po Evropi v nas-
lednjih desetletjih in stoletjih ter protireformacijo na drugi 
strani, predstavi predvsem s poudarkom v madžarskih (ogr-
skih) deželah, tudi v naši. 
Zelo zanimiv je njegov spis o zgodovini prekmurskih go-
ric oz. o pridelovanju vina pri nas z naslovom Nase gorice i 
vinopôvanye indasnyega szvêta (Domovina  3, 1922, št. 7-8, 
str. 5–6, prepis v zborniku Košičev teden X,  Bogojina 1998). 
V uvodu vanj spregovori o lepoti naše pokrajine in o njenih 

ljudeh, pridnih in veselih: »Csi od Müre  na szöver poglėd 
nas obrnėmo, vídimo na nasoj vogrszko-szlovėnszkoj krajíni 
póleg gladke ravnice escse mále, dvêsztó metrov viszoke 
bregė. Na têj bregáj sze gószta góscsa pa lėpe, plodne go-
rice zeleníjo. /…/ Tü nájdemo tiszte veszėle, csrsztve lüdė, 
steri ednók z koszóv, drgócs z motikov, da pa szigdár veszėli 
iscsejo szvoj trdi, ali dober krüj« (KT  X, 66). V nadaljevanju 
omenja, da je bil rimski cesar Probus  (232–282, vladal od 
276 do smrti) tisti, ki je na Ogrskem začel vpeljevati sajenje 
vinske trte, pove, da so bili Nemci, Italijani in Francozi tisti, 
ki so Madžare vpeljali v gojenje le-te in v pridelovanje vina, 
ter navede madžarska mesta in pokrajine, kjer se je pride-
lovalo najboljša vina (Tokaj  , Eger, Balaton idr.). Večji  del 
članka nato nameni zgodovini prekmurskih in porabskih 
vinogradov, listinam, ki so o njih govorile (Martjanska po-
godba o najemu vinograda v Vučji Gomili iz l. 1627 idr.), in o 
pridelovanju vina pri nas vse do njegovih časov. Poleg Vučje 
Gomile omenja v sedanji naši občini še naslednje vinorodne 
kraje oz. področja: Sveti Benedikt, Selo, Sebeborski breg, Te-
šanovce, Bukovnico ter Bogojino in svoje Filovce. Pri obeh 
zadnjih našteje tudi njune vinske brgė: »Bogánycsanje na 
Bogányskom pa Trnavszkom-brêgi, Filovcsanje na Trnavsz-
kom-, Filovszkom pa Gáj-brêgi  /…/ majo gorice.« Tako kot 
pri Bogojini je verjetno dr. Ošlaj pozabil omeniti še kakšen 
kraj ali vinorodni breg.
Po naslovih omenimo še nekaj Ošlajevih člankov, objavljenih 
v Mikolovi Domovini, in to, kaj prinašajo. Zgodovinski: Edna 
histórinszka lázs, v katerem zanika, da bi pejorativno besedo 
»Vend« za naše prekmurske prednike iznašli Madžari, v spisu 
Törszko goszposztvo vu nasoj krajini piše o trpljenju naših vasi 
in njih prebivalcev v času turških vpadov, v članku História 
martyanszke protesztánszke cėrkvi pa o sporu med kalvinskim 
in luteranskim predikantom. Umetnostnozgodovinska pa je 
npr. Ošlajeva razprava Nase sztáro cėrkevno málanye, v kateri 
prikaže freske v martjanski in stari turniški cerkvi.         
Za sklep: Dr. Franca Ošlaja moramo zaradi vsega prej prika-
zanega prišteti k imenom znamenitih Prekmurcev in med 
najpomembnejše Filovčane. In ga kljub temu, da je sode-
loval  z Aleksandrom Mikolo, gornjepetrovskim  rojakom, ki 
se je ob prelomnih časih zavzemal za priključitev Prekmurja 
k Madžarski, ne k Sloveniji, ohraniti v spoštljivem spominu.  
Po znanju in pomembnosti  ga med Filovčani prekaša le 
še pater Oswald (Jožef ) Ošlaj. O njem bomo pisali v eni od 
naslednjih številk občinskega glasila.

Jože Vugrinec

1. Domovina, mêszecsne novine za szlovenszki národ, 3. Budapest 1922, št. 1-2, 5-6, 7-8, 9-10.
2. Klekl st., J.: Naši pokojni. Kalendar Srca Jezusovega 1933, str. 69.
3. Košičev teden X, KS Bogojina in Filovci, Bogojina 1998, str. 66–71.
4. Smej, J.: Drobci iz člankov dr. Franca Ošlaya, objavljenih v Domovini. Stopinje 2014, Murska Sobota 2013, str. 112–119.
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TIC-ova stran

VÜZENSKE SPLETNE ZGODBE IZ MORAVSKIH TOPLIC 2021
TIC Moravske Toplice je letos velikonočno dogajanje 
preselil na splet. Z mislijo na najmlajše in tudi odrasle, 
je pripravil ustvarjalne in uporabne video vsebine z na-
menom pristnega doživetja vüzma, pozabil pa ni niti na 
nagradno igro. Vüzenske spletne zgodbe iz Moravskih 
Toplic so se odvijale med 1. in 5. aprilom 2021 na  Face-
book in Instagram strani TIC Moravske Toplice.
Letošnje velikonočne praznike smo ponovno praznovali 
umirjeno in v varnem zavetju svojih domov. Ker pa velika 
noč simbolizira upanje in veselje ter zmago življenja nad 
smrtjo, je TIC Moravske Toplice svoje sledilce na spletnih 
družbenih omrežjih povabil, da so z nami soustvarjali  veli-
konočne zgodbe na spletu. 
Z namenom nagovoriti najmlajše občinstvo je TIC k soustvar-
janju velikonočnih vsebin povabil otroško animatorko Mišo 
Zečević, ki je v ustvarjalni video delavnici za otroke prikazala 
enostavno okraševanje remenk z bleščicami in čarobnim 
prahom, odrasli pa ste dobili namig, kako do svetlikajočih se 
jajc, pobarvanih s teranom. Ker ustvarjalnost ne pozna meja, 
so otroci v drugi ustvarjalni video delavnici iz papirja izdelali 
zajčkov podstavek za remenke. Tisti najmlajši in mladi po 
srcu, ki se najbolj svobodno izražajo skozi ples, so z zajčkom 

v plesni video delavnici lahko zaplesali na Mišino pesmico 
Bel zajček. 
V video vsebinah se je vse dni pojavljal tudi prisrčen in nadvse 
radoveden TIC-ov zajček, njegova zajčja igrivost in nagajivost 
pa sta razlog, da nam je mestoma marsikakšno tudi zagodel.  
Tako ste lahko spremljali tudi njegove velikonočne zajčje pri-
gode.
TIC Moravske Toplice skuša tudi z organizacijo virtualnih do-
godkov komunicirati edinstvenost umeščenosti turistične 
ponudbe v lokalni prostor. Tako se je sila potepuški TIC-ov 
zajček, ki je raznašal remenke po občini Moravske Toplice, po-
mikal od znane do manj znane turistične lokacije in pošiljal 
fotografije, na podlagi katerih so s pomočjo petih nagradnih 
vprašanj sledilci na družbenih omrežjih morali iz objavljene 
fotografije uganiti lokacijo in spozna(va)ti občino Moravske 
Toplice. 
Poleg interakcije z nagradnimi vprašanji je TIC sledilce povabil k 
posredovanju fotografij z velikonočno tematiko, zbiral je veliko-
nočne šege in navade, tudi tokrat smo vključevali velikonočno 
kulinariko s poudarkom na relevantnih lokalnih ponudnikih. 

TIC Moravske Toplice
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TIC-ova stran

PROJEKT SLOVENIA GREEN
POVABILO OBČANOV K IZPOLNITVI SPLETNE ANKETE: 
Trajnostni razvoj destinacije Moravske Toplice 
Spoštovani občani in cenjene občanke, naprošamo vas, da 
izpolnite krajšo anketo na temo trajnostnega razvoja desti-
nacije Moravske Toplice, nosilke bronastega znaka Slovenia 
Green. Vsak vaš prispevek v obliki odgovorov je dragocen, 
saj nam pomagate soustvarjati trajnostni razvoj destinacije 
Moravske Toplice.
Spletno anketo najdete na Facebook straneh @LipnicaMT in 
@TIC.MoravskeToplice in na spletni strani TIC Moravske Toplice 
www.moravske-toplice.com (klik na pasico Slovenia Green). 

SPODBUJAMO DRUŽBENO IN OKOLJSKO ODGOVOR-
NOST: Pridružite se akciji Pometimo pred svojim pragom 
Pomen spodbujanja družbene in okoljske odgovornosti Ob-
čine Moravske Toplice se zavedate tudi njeni občani in se na 
letni ravni udeležujete občinske čistilne akcije. 
Na celoletni ravni se občani v skrbi za urejeno okolje lahko 
pridružite akciji Pometimo pred svojim pragom Turistič-
ne zveze Slovenij, ki se odvija v duhu najnovejšega skan-
dinavskega trenda, znanega pod imenom »plogging« (v 
prevodu pomeni pobiranje smeti med vsakodnevno 
rekreacijo v naravi). Turistična zveza Slovenije nas takole 
nagovarja: »Združite prijetno s koristnim in se med spreho-
dom ali tekom v naravi opremite z vrečko ali nahrbtnikom in 
rokavicami in mimogrede poberite smeti ob poti!  Očistimo 
kulturno dediščino!  Poskrbimo za čiste tematske in druge 
poti! Osvežimo naše gredice! Odstranimo covid nesnago! 
Opozorimo na divja odlagališča! Vključimo najmlajše! Re-
kreirajmo se in pobirajmo smeti!« 

OB SVETOVNEM DNEVU VODA 
Letošnja nosilna tema svetovnega dneva voda je »Ceni-
mo vodo«, zato je pomembno, da se v tem duhu zave-
damo, da je  pitna voda iz pipe pravi turistični produkt, 
zanimiv tistim, ki prihajajo iz držav, v katerih se pitje 
vode iz pipe ne priporoča. V smeri trajnosti pa je odgo-
vorna naloga na strani nas in turističnih ponudnikov ta, 
da odgovorno ravnamo s pitno vodo in se odločamo za 
njeno odgovornejše upravljanje .

RAZPIS NA TEMO UVAJANJA OKOLJSKIH ZNAKOV 
Vse, ki vas zanima razvoj v smeri trajnostnega poslovanja, naj 
vas opomnimo, da je aktualen Javni razpis za spodbujanje 
uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične 
nastanitve in gostinske ponudnike. Rok za prijavo je 5. 
maj 2021. 

E-ZBIRKA KAKO OŽIVITI SLOVENSKI TURIZEM?
Pod okriljem marketinške agencije za turizem April 8 je izšla 
e-zbirka pogledov slovenskih turističnih ponudnikov, ki z 
vami delijo svoja mnenja o pozitivnih posledicah Covida-19 
na slovenski turizem, predstavljajo prilagoditve svojih orga-
nizacij na novo turistično realnost, izpostavljajo 3 ključne 
marketinške in prodajne aktivnosti v 2021 in delijo nasvete 
za hitrejše okrevanje turizma. Med 70 turističnimi ponudniki 
je svoj pogled na obdobje okrevanja turizma in prilagodi-
tve poslovanja podala tudi direktorica TIC Moravske Toplice, 
mag. Sonja Bily. 

ROTUNDA NA NASLOVNICI NACIONALNEGA ZEMLJEVI-
DA KOLESARSKIH POTI 
Naslovno stran brezplačnega e-zemljevida Kolesarska 
potepanja na moj način krasi fotografija romanske ro-
tunde,  medtem ko je zelena rekreativna destinacija 
Moravske Toplice predstavljena v brezplačnem e-ze-
mljevidu, v katalogu Specializirane nastanitve za ko-
lesarje (Moj način kolesarjenja do popolnega oddiha), 
kot tudi v katalogu Pohodništvo v Sloveniji (Pohodniška 
doživetja na moj način). 

Z REGISTRACIJO DO NALEPKE IN KOMUNIKACIJSKIH 
ORODIJ ODGOVORNIH POTOVALNIH STANDARDOV 
GREEN&SAFE
Slovenska turistična organizacija (STO) vabi turistične ponu-
dnike k registraciji uporabe komunikacijskih orodij in znaka 
GREEN&SAFE. Na tej osnovi vam bodo po pošti poslali novo 
nalepko odgovornih potovalnih standardov, ki združuje znak 
GREEN&SAFE in globalni znak WTTC Safe Travels. Registracijo 
izvedete na spletnem mestu www.slovenia.info/standardi. 

POVABILO K SODELOVANJU PRI NACIONALNI KAMPA-
NJI ZA PROMOCIJO GASTRONOMIJE IN SLOVENIJE KOT 
EVROPSKE GASTRONOMSKE REGIJE 2021 / KAMPANJA 
ZDAJ JE ČAS.
Slovenska turistična organizacija v podporo nazivu Slovenija 
– Evropska gastronomska regija 2021 (krajše: ERG 2021) in 
promociji trajnostne gastronomije izvaja komunikacijsko 
kampanjo ZDAJ JE ČAS. TIC Moravske Toplice k sodelovanju 
vabi vse ključne deležnike in s kulinariko povezane turistične 
ponudnike iz občine Moravske Toplice. Več informacij: TIC 
Moravske Toplice. 

TIC Moravske Toplice
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PO POTEH ODLIČNOSTI

Maser, ki je po dveh desetletjih začel uresničevati svojo skrito željo
Dejan Krpič iz Moravskih Toplic je eden izmed tistih 
podjetnikov, ki je popolnoma zasukal svojo karierno 
pot in si po več kot dvajsetih letih končno začel služiti 
kruh s svojo strastjo – avtomobili. 

Kako to, da ste se odločili za samostojno podjetniško 
pot?
Na samostojno podjetniško pot sem zakorakal leta 2019. 
Avtomobili so bili vedno moja strast in hobi, zato sem se po 
23 letih dela v fizioterapiji v Termah 3000 odločil, da končno 
uresničim svojo skrito željo.

Gre za precej veliko spremembo kariere. Morda v dolo-
čenem obsegu še vedno prakticirate fizioterapijo?
Drži, po poklicu sem zdravstveni tehnik – maser. S fiziotera-
pijo pa zdaj pomagam samo še prijateljem, ki imajo težave 
in se še vedno obračajo name.

V vsakem poslu so začetki težki, kaj vse pa je potrebno 
za zagon posla z avtomobili?
V prvi vrsti ljubezen do avtomobilov, znanje in sposobnost 
ocene dobrega nakupa avtomobila. Vsak začetek je težak, 
vendar s trdno voljo, delom in seveda tudi kapitalom, brez 
katerega v tej branži ne gre, je uspeh mogoč. Izpostaviti velja 
tudi odkrit in pošten odnos do strank.

Kako je s konkurenco v vaši branži? 
Konkurenca na trgu prodaje avtomobilov je velika, zato so 
prej omenjene vrline še kako pomembne. Stranke imam 
iz cele Slovenije, pa tudi iz tujine, predvsem iz sosednjih 
držav. Najdete me lahko na portalu avto.net na povezavi 
www.avto.net/3kprodaja

Koliko avtomobilov je trenutno parkiranih na vašem 
dvorišču?
Trenutno imam doma 16 avtomobilov, različnih tipov in 
cenovnih razredov. Avtomobil lahko tudi uvozim po naro-
čilu, nudim pa tudi odkup in menjavo avtomobila in uredim 
ugoden leasing.

Kako je vplivala epidemija novega koronavirusa na vaše 
poslovanje in kakšni so obeti letos?
Kot v vsaki branži, je pandemija pustila hude posledice tudi 
v avtomobilski prodaji. Moje poslovanje je potekalo zelo 
okrnjeno, vendar upam, da so pred nami boljši časi.

Bomo do leta 2050 vsi vozili električne avtomobile?
Ne verjamem. To je težko uresničljivo že zaradi same elek-
trične infrastrukture polnilnih sistemov.
Kaj bi sporočili bralkam in bralcem Lipnice in vsem tis-
tim, ki razmišljajo o uresničitvi lastne podjetniške ideje?
Vsem bralkam in bralcem Lipnice ter občankam in občanom 
občine Moravske Toplice želim veliko zdravja in predvsem 
strpnosti v tej dolgotrajni epidemiji. Moje vodila za uresni-
čitev podjetniške ideje je: »Sledite svojim sanjam in bodite 
vztrajni!«

Rok Šavel 

Avtomobili so njegova strast že odkar je najstnik.
Na parkirišču bo kmalu zmanjkalo prostora za številne avtomobile.

Poskrbi tudi za uvoz avtomobila iz tujine.
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PRAVILNO GESLO NAGRADNE KRIŽANKE 174. ŠTEVILKE GLASILA LIPNICA: TISKANJE MAJIC. 
Med prispelimi pravilnimi rešitvami smo izžrebali naslednje nagrajence, ki prejmejo nagrade podjetja Manuel Šinko s.p., iz
Moravskih Toplic. Nagrajenci: Janez Perša, Vučja Gomila 34, 9208 Fokovci; Geza Vratar, Ratkovci 19, 9207 Prosenjakovci; 
Franc Fartek, Martjanci 107, 9221 Martjanci.
Vsem nagrajencem iskreno čestitamo! Prevzem nagrade je možen z osebno izkaznico na sedežu podjetja Manuel Šinko 
s.p., Dolga ulica 3, 9226 Moravske Toplice. Tel. št.: 031 818 091.

Dejan Krpič s.p.
Dejan Krpič s.p. trem nagrajencem podarja praktične nagrade. Vljudno naprošamo, da nam 
na dopisnici pošljete GESLO križanke, vaše IME in PRIIMEK ter NASLOV do 10. maja 2021 
na naslov: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, s pripisom 
Nagradna križanka 175. Prijetno reševanje vam želimo!

NAGRADNA KRIŽANKA



Noršinska ulica 12, 
9000 Murska Sobota
Tel: 02 526 84 50
info@saubermacher-komunala.si
www.saubermacher-komunala.si

AKCIJE ZBIRANJA NEVARNIH IN POSEBNIH ODPADKOV IZ 
GOSPODINJSTEV V LETU 2021

Podjetje Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. v 
mesecu marcu ponovno začenja z izvajanjem akcij zbiranja 
nevarnih in posebnih odpadkov iz gospodinjstev.
Urnik prevzema odpadkov po prevzemnih mestih za posa-
mezno občino najdete na naši spretni strani https://www.
saubermacher-komunala.si/kje-zbiramo-odpadke .
Urnik smo v letošnjem letu za določena prevzemna mesta 
spremenili, zato bodite pozorni na lokacije in termin akcije 
v vaši občini.
Zaradi preprečevanja širjenja novega koronavirusa (SARS-
-CoV-2) bo na prevzemnih mestih veljal prilagojen režim 
prepuščanja odpadkov.
Občani morajo pri prepuščanju odpadkov upoštevati navo-
dila izdana s strani NIJZ, kot so:

• V primeru, da sumite na okužbo z novim koronavirusom 
ostanite doma in se akcije ne udeležite.

• Izogibajte se tesnim stikom z ljudmi in upoštevajte varno 
razdaljo – min. 2 metra.

• Upoštevajte pravilno higieno kašlja.

• Ne dotikajte se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi / 
neumitimi rokami.

• Redno in temeljito si umivajte roke ali uporabljajte na-
mensko razkužilo za roke.

• Akcija se sicer odvija zunaj, vendar vseeno priporočamo 
uporabo obraznih zaščitnih mask, sploh če ni možno 
stalno vzdrževati varnostne razdalje 3 metrov ali več.

Na prevzemnem mestu upoštevajte navodila ekipe, ki prev-
zema odpadke.
Nevarne in posebne odpadke ustrezno pripravite in presor-
tirajte že doma, da bo prepuščanje 
odpadkov na prevzemnem mestu potekalo varno in čim 
bolj hitro.
Za dodatne informacije lahko pokličete na podjetje Sau-
bermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. na telefonsko 
številko 02 526 84 56 ali pošljete sporočilo na elektronski 
naslov info@saubermacher-komunala.si .

Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o.


