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IZ VSEBINE / BESEDA UREDNIŠTVA

Spoštovane občanke in občani, državljani 
Slovenije in bralci našega glasila Lipnica!
Pred tridesetimi leti je naš narod izpolnil želje upanja in sanje 
naših davnih prednikov. Stoletja smo Slovenci kot narod pod 
različnimi vladavinami ohranjali svoj jezik, kulturo, vero in običa-
je. Leta 1990 in 1991 pa so spričo sprememb v vzhodni Evropi 
in nekdanji Sovjetski zvezi nastopile okoliščine, ki so omogočale 
razvoj dogodkov, ki so tudi v Sloveniji povzročili spremembe na 
političnem področju. Socializem kot oblika družbene ureditve 
je propadal. Volitve spomladi 1990 so prinesle zmago koalicije 
strank združenih v DEMOS, ki ga je vodil dr. Jože Pučnik. Dve glavni točki Demosovega 
političnega programa sta bili osamosvojitev Slovenije ter sprememba političnega siste-
ma v demokratični večstrankarski politični sistem s tržno usmerjenim gospodarstvom. 
Prav dr. Jože Pučnik je s svojo osebno izkušnjo iz Nemčije kot vodilne na področju 
gospodarstva v takratni Evropi želel model socialne demokratične tržno usmerjene 
države uveljaviti v Sloveniji. Seveda pa takratni enopartijski jugoslovanski ustroj tega 
prehoda ni sprejemal. Sprememba političnega sistema je za mnoge člane vodilne kaste 
v politiki, vojski, policiji ter državnih podjetjih pomenila konec lagodnega življenja in 
privilegijev. Razpadu Jugoslavije so nasprotovale tudi vse mednarodne velesile, saj so 
se bali nenadzorovanih razmer v Sovjetski zvezi zaradi vojaški posledic takega procesa. 
V Demosu je bilo zbranih mnogo pogumnih in odločnih ljudi, ki so neomajno verjeli 
in delali za uresničitev načrta o samostojni državi. Na plebiscitu v decembru 1990 je 
velika večina volivcev podprla osamosvojitev Slovenije. Vlada pod vodstvom Lojzeta 
Peterleta je dobila nalogo, da v šestih mesecih po plebiscitu izvede vse postopke za 
ustanovitev in razglasitev samostojne države. Ves čas so potekale prikrite in odkrite 
grožnje jugoslovanske politike in vojske, da tega za nobeno ceno ne bodo dovolili. 
Skupščina republike Slovenije je Temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisno-
sti Republike Slovenije sprejela 25. junija 1991. Naslednji dan, 26. junija 1991, je na Trgu 
republike v Ljubljani bila slovesna razglasitev z dvigom nove slovenske zastave. Vendar 
je že isti večer in ponoči JLA po ukazu Vlade SFRJ, ki jo je vodil Ante Marković, krenila 
na vojaški pohod po Sloveniji. Mlada država se je morala braniti. Obrambo Slovenije 
sta vodila ministra Janez Janša in Igor Bavčar. Po desetih dneh neuspešnih vojaških 
akcij JLA in z mnogimi ujetimi vojaki in oficirji je Slovenija zmagala. Vojska se je morala 
umakniti v vojašnice. Po brionskem sporazumu je zadnji vojak JLA decembra 1991 
zapustil ozemlje Slovenije. Slovenijo je priznalo vse več držav. Sledila so leta bolj ali manj 
uspešnega razvoja naše države. Tudi takrat pa žal vsa politika ni bila enotna. Nekateri na 
levem političnem polu so prikrito ali odkrito nasprotovali osamosvojitvi in gospodar-
sko-političnim spremembam. Le izjemnemu pogumu in odločnosti voditeljev Demosa 
ter domoljubom v vseh strukturah prebivalstva gre zasluga za naše takratne uspehe. 
Danes se s ponosom spominjamo časov pred tridesetimi leti. Mnogi številčnejši narodi 
niso nikoli v zgodovini imeli te sreče ali okoliščin, da bi živeli v svoji državi. Taki so Kurdi, 
Palestinci pa tudi Katalonci v Španiji. Mnogi tudi danes ne razumejo, zakaj je dobro, da 
ima narod svojo državo. Jezik, kultura, običaji in ozemlje ter politična in gospodarska 
ureditev je nujen pogoj, ki ga izpolnjuje državnost vsakega naroda. V evropski družini 
narodov so tu še vrednostni sistemi, ki povezujejo to našo zahodno civilizacijo. Danes, 
po tridesetih letih, je Slovenija uspešna mednarodno priznana država. To je naša država 
in tudi naša domovina. Gradimo jo, čuvajmo jo, branimo jo, spoštujmo jo in bodimo 
ponosni nanjo, saj je naša edina in neponovljiva. Mi sami smo Slovenija.
Iskrena zahvala vsem, ki ste vsak na svoj način tudi v naši občini gradili in ustvarjali ter se 
žrtvovali za našo domovino, državo Republiko Slovenijo. Iskrene čestitke ob državnem 
prazniku, trideseti obletnici Republike Slovenije.

Alojz Glavač, župan
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Potrdili idejni zasnovi večnamenske športne dvorane in urbanega 
razvoja

16. redno sejo Občinskega sveta Občine Moravske 
Toplice, ki je v skladu s 35. členom Zakona o lokalni sa-
moupravi potekala na daljavo preko video konferenčne 
povezave v aplikaciji Zoom,  v torek, 23. aprila 2021, je vo-
dil podžupan Andrej Baligač. Po ugotovljeni navzočnosti 
je občinski svet soglasno sprejel zapisnik 15. redne seje 
Občinskega sveta Občine Moravske Toplice.
Sprejet je bil naslednji dnevni red:
1. Poročilo o izvršitvi sklepov občinskega sveta sprejetih 

na 15. redni seji 
2.  Predlog soglasja k določitvi cene storitve pomoč dru-

žini na domu
3.  Predlog soglasja k izplačilu redne delovne uspešnosti 

direktorjem oz. ravnateljem (OŠ Bogojina, OŠ Fokovci, 
DOŠ Prosenjakovci, Vrtci občine Moravske Toplice, Ga-
lerija Murska Sobota, Pomurski muzej Murska Sobota, 
Zdravstveni dom Murska Sobota)

4. Mnenje k imenovanju ravnatelja OŠ Bogojina
5. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet šole 

DOŠ Prosenjakovci
6. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdra-

vstveni dom Murska Sobota in Odloka o ustanovitvi 
sveta ustanoviteljic javnega zavoda Zdravstveni dom 
Murska Sobota - I. obravnava

7. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju kmetijstva in 
podeželja v  Občini Moravske Toplice za programsko 
obdobje 2016 – 2020 - skrajšani postopek

8. Predlog sklepa o potrditvi idejne zasnove večnamen-
ske športne dvorane v Moravskih Toplicah

9. Predlog sklepa o potrditvi idejne zasnove urbanega 
razvoja Moravskih Toplic

10. Pobude in vprašanja 
11. Razno.

Občinski svet Občine Moravske Toplice se je seznanil s Poro-
čilom o izvršitvi sklepov Občinskega sveta Občine Moravske 
Toplice, sprejetih na 15. redni seji. 
Predlaganega soglasja k določitvi cene storitve pomoč dru-
žini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve po-
moč družini na domu občinski svet ni sprejel. 
Sprejel pa je soglasje k sklepom sveta zavoda Osnovna 
šola Bogojina, Osnovna šola Fokovci in DOŠ Prosenjakovci 
ter Vrtci občine Moravske Toplice o izplačilu redne delov-
ne uspešnosti ravnateljice; ter soglasje k sklepom sveta 
zavoda Galerija Murska Sobota, Pomurski muzej Murska 
Sobota, TIC Moravske Toplice ter Zdravstveni dom Mur-
ska Sobota o izplačilu redne delovne uspešnosti direktor-
jem. Občinski svet je na podlagi druge alineje 2. odstavka 
53a. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje 

in izobraževanja, podal pozitivno mnenje k imenovanju 
kandidata Boštjana Majeriča za ravnatelja OŠ Bogojina. V 
svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda DOŠ Pro-
senjakovci sta bila kot predstavnika ustanovitelja Občine 
Moravske Toplice imenovana: Bojan Šušlek, Pordašinci, in 
Iris Gergorec, Prosenjakovci.

Občinski svet je sprejel Odlok o ustanovitvi javnega zavoda 
Zdravstveni dom Murska Sobota in Odlok o ustanovitvi sve-
ta ustanoviteljic javnega zavoda Zdravstveni dom Murska 
Sobota ter ju posredoval v 15 - dnevno javno razpravo. Po 
skrajšanem postopku je bil sprejet Pravilnik o spremembah 
in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju ra-
zvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravske Toplice za 
programsko obdobje 2016-2020.

Po predstavitvi idejnih zasnov je občinski svet potrdil pre-
dlagano Idejno zasnovo večnamenske športne, kulturne in 
kongresne dvorane Moravske Toplice in idejno zasnovo ur-
banega razvoja Moravskih Toplic. Direktorica občinske upra-
ve Martina Vink Kranjec je člane občinskega sveta seznanila, 
da je na spletni strani občine in na zavodu za zaposlovanje 
objavljen javni razpis za zaposlitev strokovnega sodelavca za 
nadomeščanje javne uslužbenke na porodniškem. Podala je 
obvestilo o poteku mednarodne vojaške vaje, ki bo med 17. 
in 22. majem potekala tudi na območju občine Moravske 
Toplice, ter informacijo o naslednji seji občinskega sveta, na 
kateri bo obravnavan zaključni račun in bo predvidoma v 
sredini maja. Župan Alojz Glavač je pozval k cepljenju proti 
covid-19.

Občinska uprava
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V novem šolskem letu 14 vrtčevskih oddelkov
17. redno sejo Občinskega sveta Občine Moravske To-
plice, ki je potekala 18. maja 2021 ob 15.30 v ŠRC Martjanci 
je vodil podžupan Sašo Koca. Po ugotovljeni navzočnosti je 
občinski svet soglasno sprejel zapisnik 16. redne seje Občin-
skega sveta Občine Moravske Toplice.
Na predlog predsedujočega je bil sprejet naslednji dnevni red:
1. Poročilo o izvršitvi sklepov občinskega sveta sprejetih 

na 16. redni seji 
2. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Mora-

vske Toplice za leto 2020 - skrajšani postopek
3. Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premo-

ženjem Občine Moravske Toplice v letu 2020
4. Predlog sklepa o potrditvi inventurnega elaborata 
5. Predlog letnega programa ukrepov ohranjanja in spod-

bujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Mora-
vske Toplice v letu 2021

6. Predlog Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodar-
ske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Moravske 
Toplice - II. obravnava

7. Predlog Odloka o določitvi stroškov lokacijske preve-
ritve v Občini Moravske Toplice - I. obravnava

8. Predlog sklepa o potrditvi letnega programa ravnanja 
s komunalnimi odpadki in cen zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov za leto 2021

9. Predlog sklepa o določitvi ekonomske cene programov 
predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno-
-varstvenem zavodu Vrtci občine Moravske Toplice

10. Predlog soglasja k sistemizaciji delovnih mest in k obliko-
vanju oddelkov v javnem vzgojno-izobraževalnem zavo-
du Vrtci občine Moravske Toplice za šolsko leto 2021/2022

11. Predlog sklepa o izdaji soglasja k zadolžitvi Zdravstve-
nega doma Murska Sobota

12. Informacija o pogojih pridobivanja koncesijske pravice 
na vrtini Mt-2

13. Pobude in vprašanja 
14. Razno.

Občinski svet Občine Moravske Toplice je bil seznanjen s 
Poročilom o izvršitvi sklepov Občinskega sveta Občine Mo-
ravske Toplice, sprejetih na 16. redni seji ter s Poročilom o 
realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine 
Moravske Toplice v letu 2020. 

Po skrajšanem postopku je sprejel predlagan Zaključni račun 
proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2020 s prilogami, 
ter potrdil inventurni elaborat o popisu osnovnih sredstev, 
drobnega inventarja, denarnih sredstev, terjatev in obvezno-
sti na dan 31. 12. 2020. Sprejel je predlagan Letni program 
ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in 
podeželja v Občini Moravske Toplice v letu 2021 in Odlok o 
načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe 
s pitno vodo v Občini Moravske Toplice. 

Občinski svet je sprejel tudi predlagan Odlok o določitvi 
stroškov lokacijske preveritve v Občini Moravske Toplice 
in ga posredoval v 15 - dnevno javno razpravo.

Na predlog direktorja Subermacher&Komunala d.o.o. je 
sprejel Sklep o potrditvi letnega programa ravnanja s ko-
munalnimi odpadki in cen zbiranja določenih vrst komu-
nalnih odpadkov, na predlog ravnateljice Vrtcev občine 
Moravske Toplice pa Sklep o določitvi ekonomske cene 
programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem 
vzgojno-varstvenem zavodu Vrtci občine Moravske To-
plice.

Občinski svet je podal soglasje k sistemizaciji 49,40 de-
lovnih mest v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu 
Vrtci občine Moravske Toplice za šolsko leto 2021/2022 
ter soglasje k oblikovanju 14 oddelkov v javnem zavodu 
Vrtci občine Moravske Toplice v šolskem letu 2021/2022 
(od tega so 3 polovični oddelki in 1 oddelek brez pove-
čanega normativa).

Podano je bilo tudi soglasje k zadolžitvi Zdravstvenega 
doma Murska Sobota za namen finančnega najema vozila 
z nizkimi emisijami za obdobje 48 mesecev v pogodbeni 
višini 18.789,64 EUR brez DDV oz. 22.523,36 EUR z DDV. 

Župan Alojz Glavač je podal informacijo, da občina ne more 
pridobiti koncesijske pravice, pridobi pa jo lahko gospodar-
ska družba, zato išče ustrezno pravno rešitev. Občinski svet 
je seznanil tudi z novico, da je občina uspela na javnem 
razpisu ter iz državnega proračuna pridobila 703.000 EUR 
za sanacijo DOŠ Prosenjakovci.

Občinska uprava
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Izdelava novih OPPN v občini Moravske Toplice
Leta 2017 je bil sprejet Odlok o občinskem prostorskem na-
črtu Občine Moravske Toplice, ki določa skupno kar 35 ob-
močij, na katerih je predvidena izdelava občinskih podrobnih 
prostorskih načrtov (OPPN). Tako je občina poleg že odprtih 
postopkov za izdelavo OPPN na pobudo investitorjev pričela 
še z naslednjimi tremi postopki:
OPPN za del območja EUP MT 33 – Papičov breg; 

Na pobudo lastnika zemljišča parcela 12/1 k.o. Moravci se 
je pričel postopek izdelave OPPN. Z OPPN se bodo določili 
prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo individualne stano-
vanjske hiše. V skladu z določili 63. člena OPN se znotraj 
obravnavanega območja predvideva gradnja stanovanjske-
ga objekta, ki se lahko nameni tudi spremljajočim dejavno-
stim (turizem, kmečki turizem, vinotoč ipd.).
OPPN za gradnjo kmetijskih objektov (hlev za perutni-
no) na kmetijskih zemljiščih kmetije Lainšček

izobraževalne, kulturne, verske ter podobne dejavnosti  v 
kombinaciji z bivanjem, turizmom in rekreacijo in z večjo 
javno površino (trg s parkovno zasaditvijo). Na obravnavani 
parceli se predvideva izvedba ročne avtopralnice

Anita Gomboc

Na predlog lastnika zemljišča parcele št. 879, 881, 882, 883, 
884, 885 in 886, vse k.o. Moravci, v skupni velikosti 0,7 ha, se 
bodo v OPPN določili prostorski izvedbeni pogoji tako, da 
bi se v območje umeščala nova stavba za rejo živali (hlev 
za perutnino) v neposredni bližini obstoječe lokacije kme-
tijskega gospodarstva. Z OPPN bo tako pridobljena osnova 
za pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo hleva za 
perutnino ter ureditev območja s potrebno prometno in 
komunalno infrastrukturo. 
OPPN za del območja EUP MT 14 v Moravskih Toplicah
Na predlog investitorja, se je pričel postopek izdelave OPPN 
za del območja EUP MT 14, za parcelo št. 3609/1 k.o. Moravci. 
Skladno z določili 63. člena OPN so v enoti urejanja MT 14 
zemljišča namenjena za mešane dejavnosti, to so central-
ne dejavnosti z oznako CU (družbene, oskrbne, storitvene, 
upravne, trgovske, socialne, zdravstvene, športne, vzgojne, 

Poziv poslovnim subjektom
Spoštovani,
po končani postavitvi turistične in druge obvestilne si-
gnalizacije (TOS) ob državnih cestah na območju občine 
Moravske Toplice, bo občina pristopila k izvedbi TOS še ob 
občinskih cestah.
TOS je namenjena obveščanju udeležencev cestnega pro-
meta o kulturnih, naravnih in turističnih znamenitostih ter 
drugih pomembnih objektih in vsebinah v in izven naselja 
in mora biti v skladu z Zakonom o cestah ter Pravilnikom o 
prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah.
Vse obstoječe table, ki stojijo oziroma so trenutno postavlje-
ne in niso skladne z navedenimi predpisi, bodo odstranjene.

V kolikor bi želeli, da se na postavljene nosilce doda tudi vaša 
lamela z vašo ponudbo, vas pozivamo, da nam svoj predlog 
posredujete najkasneje do 20. julija 2021 na naslov: Občina 
Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice ali 
po elektronski pošti na naslov: obcina@moravske-toplice.si.

Kontaktna oseba za dodatne informacije je Anita Gomboc, 
telefon: 02 538 15 03; 
e-mail: anita.gomboc@moravske-toplice.si.
 

Občinska uprava
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Župan sprejel odličnjake
Ob koncu šolskega leta, 21. junija, je Alojz Glavač, župan 
Občine Moravske Toplice, sprejel odličnjake osnovnih šol 
v gostišču OAZA v Mlajtincih. Učenci občine Moravske 
Toplice obiskujejo več šol v občini in regiji. Največ odlič-
njakov je bilo na OŠ Bogojina, OŠ Puconci in OŠ I Murska 
Sobota, kjer so z odličnim uspehom šolanje končali po 
trije učenci iz naše občine. OŠ Fokovci ima dva odličnjaka, 
na DOŠ Prosenjakovci pa letos niso imeli odličnjaka. Na 

OŠ II in OŠ III Murska Sobota imajo po enega odličnjaka 
iz občine Moravske Toplice. Na glasbenih šolah letos iz 
občine ni odličnjaka. Odličnjakom ob njihovem uspehu 
čestitamo in jih spodbujamo, da z odličnim delom na-
daljujejo. Prav tako pa si želimo, da bosta njihov trud in 
delo spodbuda za ostale učenke in učence osnovnih šol.

Občinska uprava
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Komisija za priznanje in nagrade objavlja na podlagi 11. člena Odloka o priznanjih in nagradi Občine Moravske Toplice 
(Uradni list RS, št.  35/97, 21/15, 25/17 in 30/19) 

RAZPIS
ZA PODELITEV PRIZNANJ IN NAGRADE

OBČINE MORAVSKE TOPLICE ZA LETO 2021

I.
Občina Moravske Toplice podeljuje priznanja in nag-
rado Občine Moravske Toplice posameznikom za po-
membna dejanja, življenjsko delo in dosežke. Podje-
tjem, samostojnim podjetnikom, zavodom, društvom, 
političnim strankam, krajevnih skupnostim in drugim 
organizacijam se lahko podelijo za pomembne dosežke 
na področju gospodarskega razvoja in splošnega ra-
zvoja (kmetijstva, turizma in gostinstva, obrti, industrij-
ske proizvodnje itd.), družbenih dejavnosti (kulturna, 
športna, izobraževalna itd.), informiranja, gasilstva in 
reševanja, pri delu drugih društev, reševanju manjšin-
ske problematike ter razvoju posameznih dejavnosti 
oziroma krajev v občini.

II.
Priznanja in nagrade Občine Moravske Toplice so:
1. naziv častni občan Občine Moravske Toplice
2. priznanje Občine Moravske Toplice
3. velika zahvalna listina Občine Moravske Toplice
4. nagrada Občine Moravske Toplice

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

Priznanje Občine Moravske Toplice se podeljuje za po-
membna dejanja in dosežke na področju iz I. točke 
tega razpisa, dosežene v zadnjem obdobju.

Velika zahvalna listina  Občine Moravske Toplice se pode-
ljuje za dosežke na področjih iz I. točke tega razpisa, 
ki so prispevali k uveljavitvi občine in njeni specifični 
prepoznavnosti v širšem slovenskem prostoru.

Nagrada Občine Moravske Toplice se podeljuje za iz-
jemno pomembne dosežke na kateremkoli podro-
čju delovanja za sistematično in dosledno delo pri 
razvijanju gospodarskih dejavnosti, negovanju in 
razvijanju kulturnih vrednot, za izjemne športne in 
druge dosežke, ki nosilca uvrščajo v vrh državnih in 
mednarodnih tekmovanj, ustvarjalnih dosežkov na 
področju raziskovanja, umetniškega delovanja ali na 
drugih področjih.

Predloge za podelitev priznanj in nagrade lahko 
podajo posamezniki, skupine občanov, politične 
stranke, župan, krajevne skupnosti, podjetja, zavodi, 
društva ter druge organizacije in skupnosti. Predlog 
mora vsebovati podatke o kandidatu za priznanje ozi-
roma nagrado z utemeljitvijo predloga ter podatke o 
predlagatelju. Pisne predloge je potrebno posredova-
ti najpozneje do petka, dne 6. avgusta 2021, na naslov:

OBČINA MORAVSKE TOPLICE, 
Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice s pripisom
»Razpis – komisija za priznanja in nagrado«. Ne odpiraj!
Številka: 094-0001/2021-1
Datum: 16.06.2021

Komisija za priznanja in nagrade

TUDI LETOS VAŠKIH IGER NE BO

Obveščamo vas, da tudi letos zaradi situacije z epidemijo COVID-19 ne bo Vaških iger. Upajmo, da se bomo v naslednjem 
letu na njih lahko ponovno veselo družili.

Občinska uprava
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IZ OBČINE

Popolna rekonstrukcija in 
dograditev dvojezične osnovne 
šole v Prosenjakovcih

A pártosfalvi Kétnyelvű Általános 
Iskola teljes felújítása és 
kibővítése

Občina Moravske Toplice se je prijavila na javni raz-
pis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za 
sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu 
v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021 – 
2024 s projektom Novogradnja in rekonstrukcija DOŠ 
Prosenjakovci. Razlog za prijavo investicijskega projekta 
na razpis je v dotrajani stavbi šole iz leta 1981. Občina 
Moravske Toplice se je ob tem odločila za izvedbo po-
polne rekonstrukcije in dograditve obstoječe stavbe 
dvojezične osnovne šole. Rekonstrukcija DOŠ Prose-
njakovci bo obsegala zamenjavo strojnih (ogrevanje, 
vodovod in kanalizacija) in elektro inštalacij ter posle-
dično gradbeno – obrtniška dela. Izvedla se bo novo-
gradnja pomožne večnamenske stavbe in nadstrešek 
terase prve triade.

Na razpisu je Občina Moravske Toplice pridobila 
702.968,50 EUR oz. 100% neto vrednosti naložbe.  Izve-
den je bil že razpis za izvajalca del in z njim podpisana 
pogodba. Izbran izvajalec podjetje Blisk Montaža d.o.o. 
iz Murske Sobote bo večino del izvedlo že v letošnjih 
šolskih počitnicah. Z rekonstrukcijo DOŠ Prosenjakov-
cih in izgradnjo manjkajočih objektov se bo omogočil 
nadaljnji razvoj dvojezične osnovne šole in širšega na-
rodnostno mešanega območja Prosenjakovcev. Učen-
cem in zaposlenim pa bo prineslo lepšo, bolj varno in 
zdravo okolje za učenje in delo.

Občinska uprava

Moravske Toplice Község az Oktatási, Tudományos és 
Sportminisztérium nyilvános pályázatára benyújtotta A 
pártosfalvi KÁI fejlesztése és felújítása című projektet. 
A pályázat keretében, a 2021-2024-es költségvetési 
időszakban, a Szlovén Köztársaság óvodáinak és iskoláinak 
fejlesztésére biztosítanak támogatást. 
A beruházási projekt benyújtásának indoka az 1981-ben 
épült, napjainkban immár felújításra szoruló iskolaépület. 
Moravske Toplice Község a kétnyelvű általános iskola 
meglévő épületének teljeskörű felújítása és kibővítése 
mellett döntött.
A pártosfalvi KÁI felújítása során lecserélik az 
épületgépészetet (fűtés, vízvezeték és szennyvízcsatorna) 
és az elektromos vezetékeket, illetve elvégzik az ehhez 
kapcsolódó építési-kisipari munkát is. Továbbá megépül 
egy többfunkciós épület és az első harmadnak otthont adó 
terasz tetőzete. 
Moravske Toplice Község a pályázaton 702.968,50 EUR 
támogatáshoz jutott, ami a beruházás nettó értékének 100%-
a.  Lebonyolították már a kivitelező kiválasztásával kapcsolatos 
pályázatot és a szerződést is aláírták. A munkát a muraszombati 
Blisk Montaža vállalat nyerte el, amely a munkálatok nagyrészét 
még az idei nyári iskolai szünetben elvégzi. 
A pártosfalvi KÁI felújításával és a hiányzó létesítmények 
kiépítésével lehetővé válik a KÁI és Pártosfalva szélesebb, 
nemzetiségileg vegyesen lakott térségének további 
fejlődése, a tanulók és az alkalmazottak pedig szebb, 
biztonságosabb és egészségesebb környezetben 
tanulhatnak és dolgozhatnak. 



Lipnica 176   | 9

KOMUNALNI KOTIČEK

LOČENO ZBIRANJE PAPIRJA IN BIOLOŠKIH ODPADKOV 
Z ZABOJNIKOM V GOSPODINJSTVIH 
Spoštovani občanke in občani občine Moravske Toplice,
ali pri vas doma razen mešanih komunalnih odpadkov in meša-
ne embalaže ločeno zbirate tudi papir ter biološke odpadke 
v za to namenjenih zabojnikih? Morda pa ste to možnost spre-
gledali, zato v nadaljevanju nekaj več informacij o tem.  

PAPIR IN PAPIRNA EMBALAŽA
Gospodinjstva lahko zbirate papir in papirno 
embalažo v 240 l zabojnikih zelene barve z 
rdečim pokrovom. Odvoz papirja poteka 
enkrat na štiri tedne, storitev pa je že vklju-
čena v mesečno ceno ravnanja z odpadki in 
vam ne povzroča dodatnih stroškov. 

V zabojnik za zbiranje papirja sodijo: kartonska embalaža in 
lepenka, ovojni papir, papirnate nakupovalne vrečke, časo-
pisi, revije, zvezki, knjige, reklamni letaki, prospekti, katalogi, 
pisarniški papir, pisemske ovojnice … 

BIOLOŠKI ODPADKI
Ločevanje biološko razgradljivih kuhinj-
skih odpadkov in zelenega vrtnega od-
pada od ostalih komunalnih odpadkov za 
gospodinjstva predpisuje Uredba o ravnanju 
z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki 
in zelenim vrtnim odpadom (UL RS št. 39/10). 
Povzročitelji odpadkov iz gospodinjstva mo-
rate hišno kompostirati kuhinjske odpadke in 
zeleni vrtni odpad v hišnem kompostniku ali jih prepuščati 
izvajalcu gospodarske javne službe zbiranja komunalnih 
odpadkov proti plačilu v posebnem zabojniku. 

V občini Moravske Toplice lahko za zbiranje bioloških od-
padkov uporabljate 80 l, 120 l ali 240 l zabojnik rjave 
barve. Odvoz bioloških odpadkov se vrši v skladu z 
letnim urnikom odvoza in sicer od aprila do konca ok-
tobra enkrat tedensko, od novembra do konca marca 
pa enkrat na 14 dni. Storitev vam zaračunamo v skla-
du z vsakokrat veljavnim cenikom občine (povprečno 
8,12 EUR z DDV/mesec za 120 l zabojnik v letu 2020). 

V zabojnik za biološke odpadke sodijo: kavni in čajni zavret-
ki s filtrom, jajčne lupine, ostanki hrane, ki niso v tekočem 
stanju, sadni in zelenjavni odpadki, čebulni in krompirjevi 
olupki, trava, listje, obrezani deli grmov, živih mej in dreves, 
lesni pepel, papirnate brisače in robčki …

Sortirne analize mešanih komunalnih podatkov kažejo, da 
je delež bioloških odpadkov v zabojniku za mešane ko-
munalne odpadke tudi v občini Moravske Toplice še vedno 
visok, zato je še toliko pomembnejše ločeno zbiranje bioloških 
odpadkov. Morda se boste zamislili ob podatku, da en kilogram 
bioloških odpadkov, ki ga pravilno oddate v rjavi zabojnik, stane 
0,13 EUR, če pa ta en kilogram bioloških odpadkov konča v 
črnem zabojniku, pa kar 0,32 EUR, torej 2,5-krat več.
V kolikor zabojnika za zbiranje papirja in/ali bioloških odpad-
kov še nimate, pa bi ga želeli uporabljati, se oglasite na sedežu 
našega podjetja, na Noršinski ulici 12 v Murski Soboti, kjer 
uredimo vse potrebno in zabojnik tudi prevzamete v uporabo.

Hvala, da nam pomagate ustvarjati zdravo okolje. 

Saubermacher - Komunala

Hidranti so namenjeni zagotavljanju požarne varnosti, ne polnjenju 
bazenov in za zalivanje
Občane ob nastopu poletnih višjih  temperatur pozivamo 
k varčnemu ravnanju z vodo, predvsem pa opozarjamo na 
kršitve – nedovoljene odvzeme vode iz hidrantov, ki se v 
tem obdobju vsako leto močno povečajo  (predvsem za 
polnjenje individualnih bazenov in zalivanje).
Opozarjamo, da so hidranti v javnem vodovodnem omrežju 
namenjeni zagotavljanju požarne varnosti, zato morajo biti 
vedno dostopni in v brezhibnem stanju.
Brez soglasja upravljavca se sme voda iz hidranta uporabiti 
zgolj za gašenje požarov in odpravljanja posledic elementar-
nih nesreč. Nenadzorovan odvzem pitne vode iz omrežja na-
mreč lahko povzroči prekinitve dobave pitne vode, motnost 
pitne vode, nihanje tlaka v omrežju, vodni udar, poškodbo 
hidranta in podobno. 

Neozaveščeni posameznik lahko z nedovoljenim odvzemom:
- ogrozi ali prekine vodooskrbo večjemu številu občanov 

na območju ene ali celo več občin!
- poškoduje hidrant in posledično onemogoči gašenje požara!
Odvzem pitne vode za polnjenje bazenov in zalivanje je do-
voljen le preko internega vodovodnega sistema. 
Vse občane pozivamo, da morebitne kršitve nedovoljenega 
odvzema vode iz hidrantov prijavite na telefonsko številko 
086-820-1841 ali info@vodovod-b.si, oziroma neposredno 
pristojni komunalni inšpekciji.
Skupaj poskrbimo, da bo oskrba s pitno vodo nemotena 
in varna!

Vodovod sistema B
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VRTNARSKI NASVETI / KMETIJSKI NASVETI

Erozija tal
Vodna in vetrna erozija sta v naši okolici nenehno prisotni. In-
tenzivno obdelovanje zemlje pospešuje vse vrste erozije. Erozija 
tal je prisotna že na ravninskih področjih, vendar z nagibi in pa-
davinami značilno narašča. Najbolj občutljiva kmetijska zemljiš-
ča za erozijo so pobočni psevdogleji. Z neustrezno tehnologijo 
obdelave se zelo poveča erozijska ogroženost tal. Razmere pa 
izrazito slabšajo tudi daljša sušna obdobja in močna deževja. Ob 
fizičnih poškodbah tal pride tudi do izpiranja fitofarmacevtskih 
sredstev in rastlinskih hranil v vodo. Nevarni za spiranje so pred-
vsem talni herbicidi, pri hranilih pa fosfor in dušik. Varovanje tal 
pomeni tudi varovanje voda pred onesnaženjem.
Pri vseh oblikah kmetovanja moramo skrbeti za varovanje tal. 
Uredba o navzkrižni skladnosti (Ur.l. RS, št. 97/15,18/16, 84/16, 
5/18, 81/18) predpisuje standarde za Dobro Kmetijsko in Okolj-
sko Stanje zemljišč (DKOS). Osnovni namen te zahteve je zago-
tavljanje ustrezne zaloge ogljika v tleh in preprečevanje erozije. 
Na kmetijskih površinah z rabo njiva, ki imajo srednji naklon 
20 % ali več, je treba po tej uredbi med 15. novembrom in 15. 
februarjem imeti opravljeno oranje po plastnicah ali ohraniti 
strnišče ali poskrbeti za ozelenitev. 
Učinek delovanja erozije z vodo je predvsem posledica nagiba 
zemljišča, zato bi morala biti tista z naklonom večjim od 20 % 
(12o ) trajno zatravljena. Pri naklonini med 10 in 20 % (6–12o) 

tla lahko obdelujemo, vendar je potrebno redno uporabljati 
agrotehnične ukrepe za zmanjševanje učinka delovanja vode 
na tla. Obdelava tal, setev in drugi agrotehnični ukrepi naj bodo 
opravljeni prečno na naklonino. Na nakloninah ima ohranitvena 
obdelava prednost pred oranjem. Ohranitvena obdelava vpliva 
na povečanje obstojnosti strukturnih agregatov ter s tem na 
povečanje infiltracijske sposobnosti in zmanjšanje površinskega 
odtoka vode in erozije.
Na tleh s slabo strukturo v primeru, da na njih pridelujemo 
okopavine (koruzo, buče ...), lahko izboljšamo vpijanje vode z 
vrezovanjem jarkov ali poglobljenih brazd v določeni razdalji, ki 
jih pustimo odprte celo rastno dobo. Druga možnost je setev 
pasov prečno na nagib. V okopavine lahko vsejemo pasove 
strnin, ki s svojim koreninskim sistemom in  gostoto posevka 
zmanjšajo nevarnost odnašanja prsti. Na poravnano brazdo 
zgodaj spomladi posejemo 2–3 m širok pas jarega ječmena ali 
ljuljke ali cvetoči pas. Po setvi lahko potrosimo ozek pas slame 
ali pustimo en 3 m širok pas brez uporabe herbicida. Ob vznožju 
parcele je dobro, da naredimo vsaj en razgon in pustimo zatrav-
ljen varovalni pas, ki zadrži vodo in erodirano zemljo.  

Zita Flisar Novak, KGZS-zavod MS

VZGOJA SADIK ZA JESEN IN ZIMO 
Poletje je tukaj, vrtovi so polni in velikokrat 
se zgodi, da v vsem tem veselju kar pozabi-
mo na jesen in zimo. Če nismo že v mesecu 
juniju posejali, je sedaj pravi čas za setev mla-
dega zelja, cvetače, brokolija, endivije, radiča, 
solate, sladkega komarčka, kitajskega zelja in 
kolerabe. Nekatere rastline namreč potrebu-
jejo kar nekaj časa, da zrastejo v lepe in zdra-
ve. Ker pa so vrtovi verjetno že polni vse do 
zadnjega kotička, priporočam, da si za jesen 
in zimo pripravite čim več sadik, ki jih potem takoj, ko se sprosti 
kakšno mesto na vrtu, presadite. Tudi tukaj priporočam zelo 
dober načrt, saj je potrebno že v naprej vedeti, koliko prostora 
imamo in kje bo dobro mesto za presajanje naših sadik. Če 
imate rastlinjak, je potrebno upoštevati, da sadike presajamo 
nekoliko kasneje, saj je v njem za sadike v začetku poletja še 
prevroče. Včasih je pravi čas setve težko napovedati, saj je veliko 
odvisno od dolžine poletja, ki se lahko konča zelo hitro, lahko 
pa  se zavleče tudi v pozno jesen in takrat nam rastline hitro 
pobegnejo v cvet.
NAPAKE IN TEŽAVE PRI VZGOJI SADIK 
Poletna vzgoja sadik nam res lahko povzroča nekaj težav, 
zato se je dobro že vnaprej na njih pripraviti. 
VROČINA
Največja razlika med vzgojo že pozimi in poleti je ta, da je 
poleti sonce res zelo močno in da se naše sadike lahko zelo 

hitro presušijo. Manjši je lonček ali prostor, 
kjer sadiko vzgajamo, hitreje to poteka. 
Zato je dobro, da si za poletno vzgojo iz-
beremo dovolj velike lončke, platoje, po-
sodice, kjer bomo lahko tudi zlahka zalivali 
naše rastline. Meni najljubši način za poleti 
je ta, da imam lončke v večjem podstavku, 
kamor lahko zlijem večjo količino vode in 
potem zemlja sama vpije toliko vode, koli-
kor je potrebuje. Ko so sadike še majhne, jih 

vzgajamo na zelo svetlem, tudi direktnemu soncu, ko pa so 
že večje in skoraj pripravljene za presajanje na vrt, pa jih lahko 
prestavimo v polsenco. 
GOSENICE 
Največ težav nam povzročajo ravno v času poletne vzgoje 
sadik. Metulj kapusovega belina odlaga jajčeca, ki jih tež-
ko opazimo in iz katerih se razvijejo gosenice, ki pojedo 
liste sadik. Če jih ne opazimo pravočasno, lahko naredijo 
veliko škode, predvsem če pojedo sredino sadike, saj se v 
tem primeru ta ne more več razvijati. Metulji priletijo tudi 
v notranjost rastlinjaka, zato bodimo pozorni vsepovsod.  
Najbolje je sadike že od samega začetka zaščititi z mrežo, 
da metulju onemogočimo odlaganje jajčec. Pokrite naj 
bodo že od setve naprej. 

Brigita Šušteršič
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Z NAŠIH KMETIJ

Kmetija Vitez iz Tešanovcev: Bučno olje za potrditev slovesa njihove 
odličnosti

Za odločitev, ko so se zaradi tržnih razmer iz polje-
delsko-živinorejske kmetije pred desetletjem preusme-
rili v »čisto« poljedelsko in okrepili dopolnilno dejav-
nost prodaje olj, jim ni žal. 

Denis je od leta 2019 mladi prevzemnik kmetije. Dotlej je več 
kot tri desetletja in pol v vlogi nosilca kmetije bil njegov oče 
Franc, po domače Feri. Nenadomestljivo vlogo kot skrbna go-
spodinja v kuhinji še vedno opravlja babica oziroma mama 
Amalija. Pa tudi zaposleni – mama Darja, zaročenka Sonja ter 
brat Jan s Sarah – so pomembni členi v uspešni zgodbi ene 
največjih kmetij v tej tipično obcestni panonski vasi. 

Kmetija

Osnovna dejavnost je poljedelstvo. Doma in v bližnji 
okolici obdelujejo že okrog 90 hektarjev njiv. Nudijo tudi 
strojne storitve – najbolj setev in žetev ter obdelavo zem-
lje. Premorejo tudi gozdarsko opremo za spravilo lesa in 
pripravo drv za kurjavo. 
Prav z obdelavo zemlje – od izboljšanja njene strukture 
z uporabo apnenčeve moke ter aktivatorjev nedosto-
pnih hranil v tleh, do sodobnih načinov priprave, kakor 
z velikim naborom poljščin v njihovem kolobarju – so 

vodilni v svoji branži. Ob klasičnih poljščinah so v njiho-
vem pestrem kolobarju (zaradi nizke odkupne cene in 
dragi agrotehniki v pridelavi pšenice) vse bolj zastopane 
stročnice, zlasti pa oljnice z bučami in sončnicami ter in-
dustrijske rastline. So namreč tudi dolgoletni pridelovalec 
oljne ogrščice, soje, ajde in drugih strniščnih posevkov. S 
setvijo sladkorne pese (letos že na dobrih 17 hektarjih) pa 
vse od začetka (2017) močno podpirajo vrnitev te nekoč 
tudi za naše kmetijstvo pomembne industrijske poljščine. 
S pridelavo pivovarskega ječmena pa sledijo izzivom v po-
ljedelstvu za jutri.  In ne samo to: z izjemnimi hektarskimi 
pridelki in njihovo vrhunsko kakovostjo so Vitezovi sino-
nim, da polna izkoriščenost razpoložljive vrhunske  kme-
tijske mehanizacije in sodobna agrotehnika  ob ugodnih 
letinah omogoča  tudi solidni dohodkovni izplen. 
Zato tudi ni naključje, da so že četrt stoletja med vodil-
nimi poskusniki poljščin ter različnih škropilnih nanosov 
koncerna Syngente. Doslej so bili že dvakrat tudi gostitelji 
njihovih vseslovenskih dnevov polja. S 1.150 trsi vinogra-
da na bližnjem Jelovškovem bregu pa nadaljujejo s tradi-
cijo (več kot ljubiteljskega) vinogradništva.

Bučno olje
»Z namenom prodaje bučnega olja, kjer se bučna semena 
pred tem v oljarni zmeljejo in toplo pražijo, vsako leto 
pridelavi oljnih buč za lastne potrebe namenimo več kot 
15 hektarjev,« pravi Denis. S to dejavnostjo v okviru do-
polnilne sta oče in dedek Jože na kmetiji začela že leta 
2000. S količino prodanega olja povečujejo tudi površine 
pod bučami za olje, ki se bodo letos debelile predvidoma 
na 18 hektarjih, kar je največ doslej. Sončnice, prav tako 
namenjene pridelavi belega olja, pa bodo cvetele na 5 
hektarjih. 

Denis, sicer z diplomo iz turizma, ki pa se je z opravlje-
no nacionalno poklicno kvalifikacijo že kmalu po študiju 
odločil za kmetijstvo, pravi, da hektarski pridelki bučne-

Vitezovi (od leve): Sonja, Denis, Franc, Amalija, Darja, Jan in Sarah. 

Domačija.

Bučam za olje so v okviru dopolnilne dejavnosti lani namenili 16 hektarjev.
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ga semena in sočnic niha in je odvisen tako od količine 
padavin, pozebe, najbolj pa od toče. »Ob običajni letini 
pridobimo tudi do 3.000 litrov bučnega in 800 litrov sonč-
ničnega olja. Pri nas v Prekmurju, Prlekiji in na Štajerskem 
je običaj toplo stiskanje olja in te tradicije se držimo,« 
pojasni. »Četudi je letina slaba in je jasno, da bo potem 
končni izplen bučnega olja čez leto za polovico manjši, 
bučnice potem kupimo od lokalnih pridelovalcev, ki imajo 
podobno tehnologijo pridelave in sorte. Po navadi od 
njih odkupimo mokro seme,« poudarja. »Ker imamo pri 
bučnem olju stalne odjemalce, ki se radi vračajo, na to niti 
ne pomislimo,« pa dodaja Feri. Ob stalni sorti buč imajo 
tudi stalnega izvajalca njihovega spravila. Tam seme tudi 
operejo, posušijo in ga zračno očistijo.

Z namenom razširitve ponudbe dopolnilne dejavnosti 
pa že tri leta ponujajo tudi toplo stiskano sončnično olje, 
katere surovino prav tako pridelajo doma. Enako pa ponu-
jajo tudi praženo slano in navadno bučno seme. »Ker so 
potrebe strank različne, so naša olja v stekleni in plastični 
embalaži. Slednje je v litrskih in pollitrskih polnitvah;  buč-
no olje v steklenih embalažah v treh različnih velikostih, 
sončnično v dveh.«

Priznanja
Kot sta sogovornika že omenila, je vselej najpomemb-
nejša konstantna kakovost ponujenih olj. Tako med po-

sameznimi leti kakor tudi med meseci znotraj določene-
ga, saj potrošnik morebitna odstopanja  hitro zazna. Ob 
enaki tehnologiji pridelave, sušenju in načinu skladiščenja 
najvišjo kakovost Vitezovi dosežejo tudi z vedno enako 
oljarno, ki jim uslužnostno stiska olja. Niso je menjali vse 
od začetka svoje dejavnosti. Enako tudi intervale stiskanja, 
ki so zato, da je bučno olje vedno sveže in dišeče,  obi-
čajno dvakrat mesečno. Glede na potrebe pa so včasih 
tudi pogostejši. »Šele dan pred stiskanjem bučnic, ki je 
seveda vnaprej posušeno skladiščeno v big-bag vrečah na 
suhem in hladnem prostoru, odmerjeno količino bučnic s 
starim lesenim vejalnikom čistimo,« nam zaupa Denis. To 
pa iz razloga, pravi, da se suho oljno seme pred tem čim 
manj mehansko poškoduje in da iz njega potem dobijo 
maksimalen  izplen. Za liter bučnega olja je potrebnih od 
dobra 2 do 3 kilogramov čistih bučnih semen, še pravi. 
Za sončnično, katere surovina je doma skladiščena na 
podoben način, vendar je prej v celoti očiščena, pa za 
oluščeno seme 2 kilograma. 

Da se že leta strogo držijo teh načel, kar potrjuje tudi njiho-
va redna vrhunska kakovost, dokazuje niz najvišjih priznanj, 
ki so jih prejeli za svoja bučno olje, zadnje čase pa tudi 
za sončnično olje in pražena bučna semena.  Na držav-
nih ocenjevanih  Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju, ki je 
morda najbolj realni odraz konstante v ponudbah kmetij, 
so Vitezovi za trikrat zapored osvojena zlata priznanja v 
posameznih letih za sončnično olje prejeli en znak  kako-
vosti, za bučno olje pa imajo 5 zlatih in 2 srebrni priznanji.  
Z najvišjimi medaljami za kakovostni izdelek pa se lahko 
pohvalijo tudi z mednarodnih ocenjevanj Alpe-Jadran v 
Varaždinu in Celovcu.

Še je čas tudi za druge aktivnosti
Popolna predanost kmetiji in aktivnostim, ki to zahteva v 
okviru osnovne ali dopolnilne dejavnosti polnega človeka, 
ali pa ravno zato in da malo »izklopijo«, so zelo aktivni  tudi 
v lokalnem okolju.  

Oba sogovornika sta gasilca v domačem društvu, enako 
tudi Jan. Denis je ob nekaj opravljenih gasilskih specialno-
stih tik pred zaključkom tečaja za nižjega gasilskega častni-
ka. Je tudi nogometaš in predsednik domačega nogome-
tnega kluba, aktiven pa je tudi v krajevni skupnosti.  Oče 
Feri in mama Darja pa sta kot ustanovna člana domačega 
kulturno-turističnega društva oziroma folklorne skupine v 
njej aktivna plesalca že 20 let. Oče je dolgoletni predsednik  
tega društva in že več kot 10 let tudi inšpektor evangeli-
čanske cerkvene občine Moravske Toplice. Zaročenka pa 
je aktivna v kulturno-turističnem društvu v Puconcih, kraju, 
od koder prihaja. 

Geza Grabar

Trenutna ponudba.

Izdelke v okviru dopolnilne dejavnosti ponujajo v lični trgovinici na domu. 
Zaradi koronavirusa se je prodaja skoraj v celoti preselila na splet. 
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Odgovoren odnos do pitja alkohola: Kako zlorabo alkohola doživlja 
družinski zdravnik

Po tem, ko sem za prejšnjo številko Lipnice napisal članek 
o prekomerni teži in debelosti, se je kot naslednja tema 
kar sama ponujala problematika pitja alkohola v Sloveni-
ji. Tudi urednik Lipnice je neodvisno od mene prišel na 
enako idejo in me prosil, naj nekaj napišem o tem. Nič 
lažjega. Dokler nisem začel razmišljati o tem, kako naj 
to problematiko predstavim z zornega kota družinskega 
zdravnika.

Bolj kot sem razmišljal, bolj sem se zavedel, kako zelo je 
alkohol prisoten v našem življenju in v naši družbi. Praktič-
no vsi pomembni življenjski dogodki, slavja in družabna 
srečanja so povezani s pitjem alkohola. S pridelovanjem, 
predelavo in prodajo alkohola se preživlja mnogo ljudi, 
tudi obiska gostilne in dobrega obroka hrane si večinoma 
ne predstavljamo brez dobre kapljice. Velika večina odra-
slih ljudi, žal tudi mladoletnikov, ima izkušnje z alkoholom, 
in občutek imamo, da o alkoholu vsi vemo že vse. Kdaj ste 
nazadnje bili na pikniku ali zabavi brez alkohola? Komu 
naj torej solim pamet?

Preverljivih in kakovostnih podatkov o tem, kako veliko 
zdravstveno in družbeno škodo povzroča alkohol, je og-
romno, in ne vidim potrebe, da vas zasujem z njimi. Po-
datki so grozljivi. Nekaj jih bom vendarle naštel:

- Leta 2016 je povprečno vsak prebivalec Slovenije, sta-
rejši od 15 let, spil 87 litrov piva, 48,4 litrov vina ter 2,1 
litra žganja. Gre za registrirano porabo, torej je resnična 
poraba verjetno še nekoliko višja.
- Vsako leto v Sloveniji zaradi alkohola umre okrog 1000 
ljudi.
- Ocenjujejo, da direktno ali indirektno (kot svojec, sode-
lavec ...) zaradi alkohola trpi oziroma ima  posledice vsak 
četrti prebivalec Slovenije. Tudi otroci! (Ocene so sicer 
nekoliko različne.)
- Alkohol (etanol, ki se v telesu predela v acetaldehid) je 
dokazano rakotvorna snov.
- Alkohol je povezan z vsaj 200 različnimi boleznimi, pri 
mnogih je glavni ali celo edini krivec.
- Stroški, ki nastanejo zaradi pitja alkohola, so večji od 
prihodkov, ki nastanejo ob njegovi pridelavi, prodaji in 
davkih.
- Pri visoko tveganem opijanju občina Moravske Toplice 
močno odstopa od slovenskega povprečja, žal navzgor 
(vir: http://obcine.nijz.si/Vsebina.aspx?leto=2021&id=106 ).

Mnoge koristne podatke o tem lahko najdete na spletnih 
straneh NIJZ ( https://www.nijz.si/sl ) in spletni strani pro-
jekta SOPA ( https://www.sopa.si/ ).

Kako pa to občutim v svoji ambulanti? Alkohol je droga, 
pa če nam je to všeč ali ne. Iluzorno je pričakovati, da 
ljudje (torej tudi naši pacienti) ne bodo več pili alkohola, 
ker bodo prebrali ta prispevek. Cilj nam je torej, da sku-
paj (pacient, medicinska sestra, referenčna diplomirana 
medicinska sestra, zdravnik) v iskrenem pogovoru in do-
govoru prispevamo, da pitje alkohola zmanjšamo na še 
sprejemljivo raven ter s tem zmanjšamo telesno, duševno, 
socialno in finančno škodo. Ravno projekt SOPA (Skupaj 
za odgovoren odnos do pitja alkohola) lahko tu pomaga, 
saj ima pozitiven pristop in si zadaja realne cilje.

Dnevno se srečujem z bolniki, pri katerih je glavni vzrok 
za obisk ambulante posreden ali neposreden vpliv alko-
hola na telo, duševnost, službene, finančne ali družinske 
težave. Kaj lahko naredimo? To, da se o alkoholu odkrito 
in neobremenjeno pogovorimo, sprejmemo svojo vlogo 
in odgovornost za pitje in posledice ter skupaj naredimo 
načrt, kako bi škodo odpravili ali vsaj zmanjšali.

Pacient je danes v vlogi partnerja, ki skupaj z nami zdra-
vstvenimi delavci soodloča o zdravljenju. Uspeh je mogoč 
le takrat, ko se strinjamo glede zastavljenih ciljev ter prev-
zamemo vsak svoj del odgovornosti za uspeh ali neuspeh. 
Zdravnik pacientu ne more prepovedati pitja alkohola niti 
ga s prisilo poslati na zdravljenje odvisnosti od alkohola. 
Za to se lahko ob podpori svojcev, zdravnika, delodajalca 
in pravih prijateljev odloči le pacient sam. To poudarjam 
zato, ker svojci še vedno prepogosto pričakujejo, da bom 
jaz tisti, ki bo bolnika »prisilil« v zdravljenje, sami pa bi 
najraje, da bolnik ne bi niti vedel, da so me kontaktirali. 
Tak pristop je obsojen na neuspeh. Le iskren, spoštljiv 
pogovor vseh v bolnikovi okolici je tisti, ki odpira pot v 
spremembo. Zadnja odločitev je vedno bolnikova.

Tibor Škalič, dr. med., specialist splošne medicine



|   Lipnica 17614

AZ EGÉSZSÉGÉRT

Felelős alkoholfogyasztás
Miután a Lipnica előző számában a túlsúlyról és a 
kövérségről írtam, egyszerűen adta magát a téma, hogy 
szlovéniai alkoholfogyasztás kérdését taglaljam. Mivel 
ötletem megegyezett a Lipnica szerkesztőjének tőlem 
teljesen független elképzelésével, arra kért, írjak erről. Ez 
aztán menni fog, gondoltam mindaddig, amíg a témát nem 
a családi orvos szemszögéből kezdtem vizsgálni. 

Minél többet gondolkodtam, annál inkább világossá 
vált, milyen nagymértékben van jelen az alkohol az 
életünkben, a társadalmunkban. Gyakorlatilag az összes 
életesemény, ünnepély, társasági esemény összefügg az 
alkoholfogyasztással. Nagyon sok embernek éppen az 
alkohol előállítása, feldolgozása és értékesítése biztosítja 
az egzisztenciáját, egy vendéglői látogatást és finom ételt 
is nehezen tudunk elképzelni finom nedű nélkül. A felnőtt 
emberek, és sajnos a kiskorúak többsége már kipróbálta az 
alkoholt, és az embernek az az érzése, hogy az alkoholról már 
mindent tudunk. Mikor voltak legutóbb olyan pikniken vagy 
bulin, ahol nem volt alkohol? Hát kinek magyarázzak én?

Rengeteg megbízható és minőségi adat áll rendelkezésre 
arra vonatkozón, milyen egészségügyi és társadalmi károkat 
okoz az alkohol, így nem is fogom önöket ezekkel fárasztani. 
Az adatok borzalmas képet mutatnak. Néhányat azért 
megemlítenék:
- 2016-ban, Szlovénia minden 15 évnél idősebb lakosa 
átlagban 87 liter sört, 48,4 liter bort és 2,1 liter pálinkát 
fogyasztott el. És ez a regisztrált fogyasztás, a tényleges 
adatok bizonyára lényegesen magasabbak.
- Szlovéniában évente mintegy 1000 ember hal meg 
alkoholfogyasztás következtében.
- A becslések szerint az alkohol miatt közvetlenül vagy 
közvetve Szlovénia minden negyedik lakosa (hozzátartozó, 
munkatárs…) szenved. Gyerekek is! (A becslések ugyan némi 
eltérést mutatnak.)
- Az alkohol (etanol, amely a szervezetben acetaldehiddé 
alakul) bizonyítottan rákkeltő anyag.
- Az alkoholfogyasztás legalább 200 különböző betegséggel 
függ össze, néhány esetben a fő, illetve az egyedüli kórokozó.
- Az alkoholfogyasztás által okozott költségek jóval 
meghaladják az előállításából, értékesítéséből és adóiból 
származó bevételeket.
- A magas kockázatú alkoholfogyasztás tekintetében 
Moravske Toplice Község erősen eltér a szlovén átlagtól, 
sajnos, rossz irányba (forrás: http://obcine.nijz.si/Vsebina.
aspx?leto=2021&id=106).

Ezekről hasznos adatokat találhatnak az Országos 
Közegészségügyi Intézet (NIJZ) ( https://www.nijz.si/sl ) és 
a felelős alkoholfogyasztás (SOPA) ( https://www.sopa.si/) 
oldalán.

És hogyan érzékelem mindezt jómagam a rendelőben? Ha 
tetszik, ha nem, az alkohol drog. Illuzórikus lenne elvárni, 
hogy az emberek (tehát a pácienseink is) a cikk elolvasását 
követőn, többé ne fogyasszanak alkoholt. Célunk tehát, hogy 
együtt (páciens, nővér, a referenciarendelő diplomás nővére 
és az orvos), őszinte beszélgetés és megállapodás alapján 
eljussunk odáig, hogy az alkoholfogyasztás még elfogadható 
szintre csökkenjen, ezzel pedig enyhítsük a testi, mentális, 
társadalmi és pénzügyi károkat. Pozitív megközelítésével és 
reális célkitűzéseivel éppen a SOPA projekt (Együtt a felelős 
alkoholfogyasztásért) segíthet ebben.

Naponta találkozom olyan betegekkel, akik azért jönnek 
a rendelőbe, mert alkoholfogyasztásuk közvetlenül vagy 
közvetve hatással van szervezetükre, mentális egészségükre, 
továbbá munkahelyi, pénzügyi vagy családi nehézségekkel 
küzdenek. Ilyenkor mi a járható út? Elsősorban őszintén 
és szabadon beszélünk az alkoholról, elfogadjuk saját 
szerepünket, felelősséget vállalunk az ivásért és annak 
következményeiért, majd közösen készítünk tervet arra 
vonatkozóan, hogy lehetne az így keletkezett károkat 
felszámolni vagy legalább enyhíteni. 

Napjainkban a páciens partneri szerepben van, aki velünk, 
egészségügyi dolgozókkal együtt dönt a kezelésről. Siker 
csak akkor várható el, ha egyetértünk a célokban, és a 
sikerért, illetve az esetleges kudarcért mindenki vállalja a 
rá eső felelősségrészt. Az orvos a páciensnek nem tilthatja 
meg az alkoholfogyasztást, kényszerkezelésre, elvonókúrára 
sem kényszerítheti, hanem a hozzátartozók, az orvos, a 
munkáltató és az igaz barátok támogatása mellett, egyedül 
a páciens dönthet emellett. Ezt azért is hangsúlyozom, 
mert a hozzátartozók sok esetben tőlem várják el, hogy én 
legyek az, aki a beteget kezelésre „kényszeríti”, ők pedig azt 
szeretnék, hogy a beteg ne is tudjon róla, hogy felvették 
velem a kapcsolatot. Az ilyen hozzáállás eleve kudarcra van 
ítélve. A változás felé vezető utat csak a beteg környezetében 
élők közötti őszinte, tiszteletteljes beszélgetés nyithatja meg. 
A végleges döntést pedig mindig a beteg hozza meg. 
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 VSAKDANJI UTRIP

Študijske zimske počitnice leta 1945 so bile za Gustija usodne
Najbolj krvava vojna vseh časov, druga svetovna voj-
na, je vzela ogromno neprecenljivih mladih življenj, 
mnogo sinov in bratov, potencialnih bodočih inte-
lektualcev, ki so si želeli le boljšega sveta. Tak klavrn 
konec je dočakal tudi nič hudega sluteč študent prava 
Avgust Gašparič, ki se je pozimi leta 1945 odpravil v 
rodno Vučjo Gomilo obiskat starše in sestro. O Gusti-
jevem otroštvu in mladosti ter o grozovitem pokolu 
v Črnskih mejah, kjer je izgubil življenje pri rosnih 20 
letih, smo se pogovarjali z njegovo 94-letno sestro 
Emilijo Gašparič.

Za začetek Vas prosim, da se za naše bralce na kratko 
predstavite.
Sem Emilija Gašparič, prihajam iz Vučje Gomile, vendar že 
dolga leta živim v Murski Soboti. Rodila sem se leta 1927 
na skromni kmetiji v majhni gorički vasici, kjer sem skupaj z 
dve leti starejšim bratom Gustijem preživljala zgodnja otro-
ška leta. V rojstni vasi sem obiskovala tudi osnovno šolo. Po 
končanem šolanju je prišel čas za zaposlitev, ustvarjanje 
družine in selitev v Mursko Soboto. Na Vučjo Gomilo me 
vežejo lepi spomini, tam imamo tudi družinsko grobnico, v 
kateri počiva moj, tragično in mnogo prezgodaj preminuli 
brat Gusti in moji starši. 
Svoje otroštvo in mladost ste preživljali v Vučji Gomili, 
skupaj s pokojnim bratom Gustijem. Povejte nam kaj 
več o tem obdobju, kako se ga spominjate? 
Na otroška leta imam lepe spomine. Čeprav nismo bili ravno 
premožna družina, nam je bilo lepo. Kot otrok sem imela 
veliko dobrih prijateljev in prijateljic med sosedi in sovašča-
ni, z bratom pa sva skupaj preživela bore malo časa. Zaradi 
njegovega šolanja izven domačega kraja sva sobivala zgolj 
v času šolskih počitnic. Takrat pa sva znala nadoknaditi za-
mujene trenutke in sva spletla pristne bratsko-sestrske vezi. 
Škoda le, da so se mnogo prezgodaj pretrgale. 
Zaupajte nam kaj več o bratovem, žal mnogo prekrat-
kem, življenju.
Naš Gusti je bil rojen marca 1925. Prva štiri leta osnovne 
šole je obiskoval v domači vasi tako kot jaz, nato pa je s 
šolanjem nadaljeval na nižji gimnaziji v Murski Soboti. Tedaj 
se je kot 10-letni deček preselil v murskosoboški dijaški 
dom, zato sem ga od tedaj videvala redko. Gimnazijsko 
izobraževanje je trajalo osem let. Po štirih letih nižje gim-
nazije se je znanje preverjalo z malo maturo, po naslednjih 
štirih letih pa z veliko maturo. Brat je bil odličen učenec, ki 
je poučeval tudi sošolce in mlajše gimnazijce ter si na ta 
način prislužil kak dinar. Po končani srednji šoli se je odločil 
za študij. Študiral je na Pravni fakulteti v univerzitetnem 
mestu Peč na Madžarskem. Pozimi leta 1945 je bil doma 
na študijskih počitnicah, tu pa je sodeloval s partizani, saj 
je bil že prej nagnjen k levo usmerjeni politični struji.  Te 
počitnice so bile zanj žal usodne.

Vaš brat je žal tragič-
no preminil malo pred 
koncem druge svetov-
ne vojne, 31. marca 
1945 v Črnskih mejah. 
To so bili prav gotovo 
zelo žalostni trenutki 
za vašo družino. Kako 
se jih spominjate in 
kaj bi želeli ljudem 
sporočiti ob tem? 
Kot že omenjeno je bil naš Gusti simpatizer partizanov, v vasi 
pa smo imeli tudi simpatizerje Madžarov. V tem obdobju 
so partizani iskali svoje nasprotnike in so ustrelili dva sova-
ščana, privrženca madžarske oblasti. Slednji so iskali krivca, 
ki je žrtvi izdal, in nekdo je povedal, da je hišo, kjer sta se 
skrivala, pokazal moj brat. Tako so naslednjega jutra k nam 
prišli madžarski žandarji, brata so prijeli, starše in mene pa 
postrojili k steni. Izropali so nam hišo, odnesli shranjeno mast 
in šunko, brata pa s konji odpeljali v murskosoboški zapor, 
od koder se ni več vrnil.  
Ker je to bil čas, ko je že dišalo po koncu vojne in je v Pre-
kmurje prišel glas o silnem hitenju sovjetske vojske preko 
Madžarske proti zahodu, so oblasti sklenile zapornike pre-
mestiti v sosednjo Avstrijo. Tega dne je oče obiskal svojega 
sina v zaporu in videl, kaj se dogaja. Na vprašanje: »Kam 
vas peljejo?«, je brat odgovoril z »Ajta, neven.«, kar so bile 
njegove zadnje besede. Oče jim je sledil, a so mu zagrozili, 
da bodo prijeli še njega, če bi nadaljeval pot. Ker pa je v tem 
času sovjetska konjenica že v korakala v Mursko Soboto, časa 
za pobeg ni bilo več, zato so talce v Črnskih mejah ustrelili. 
Oče se je naslednji dan odpravil na prizorišče pokola, da bi 
poiskal Gustijevo truplo. Ker trupla ni našel, je to predstavlja-
lo upanje za morebiten sinov pobeg. A na domačem pragu 
so ga čakali zaman. Čez nekaj dni so ga našli v Kupšincih, do 
koder je hudo ranjen uspel priti. 
To so bili zelo žalostni trenutki za našo družino, zarezali so 
rane, ki niso zacelile niti do današnjih dni. Ob svoji gren-
ki izkušnji ljudem sporočam, naj bodo dobri in spoštljivi 
eden do drugega, saj je življenje kratko in vsak pride na 
svoj račun. 
Spomin na Vašega brata je še zelo živ, po njem se de-
nimo imenuje tudi kulturno-umetniško društvo v Vučji 
Gomili. Kaj menite o tovrstnem ohranjanju imena?
Poimenovanje kulturnega društva po mojem pokojnem 
bratu se mi zdi zelo lepo, neizmerno srečna sem, da se je 
njegovo ime ohranilo in se še ohranja na tak način. Iskreno 
se zahvaljujem pobudnikom ustanovitve društva in vsem, ki 
skrbite, da društvo živi in dela še naprej. Želim si, da bi tako 
ostalo še vrsto let. 

Maja Cigüt
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Podelitev priznanj Prefrigani 
zgrebaš 2020
Kot smo v eni od preteklih številk občinskega glasila Lipnica že poročali, 
smo se tri članice Kulturno-umetniškega društva Avgust Gašparič iz Vučje 
Gomile udeležile lanskoletnega 14. festivala skečev Prefrigani Zgrebaš v 
Pečarovcih. Zaradi epidemioloških razmer je bil festival sestavljen iz vnaprej 
posnetih skečev, podelitev priznanj najboljšim pa je potekala 29. maja letos 
v Pečarovcih. Na tem mestu je zablestela tudi naša članica Nika Smej, ki je 
prejela priznanje za najbolj obetavno mlado igralko. Niki še enkrat iskreno 
čestitamo in ji želimo veliko odrskih podvigov tudi v prihodnje.

Maja Cigüt, predsednica KUD Avgust Gašparič

Inženirka gradbeništva, ki so jo sladki trenutki materinstva navdihnili 
v izdelavo spominske knjige
Teja Török Resnik iz Murske Sobote veliko prostega časa skupaj z družino 
preživi v Moravskih Toplicah na očetovi domačiji. Po izobrazbi je univerzitetni 
diplomirani inženir gradbeništva, v prostem času pa je aktivna na različnih 
področjih. Njena dvoletna hčerka je bila navdih za izdelavo spominske knjige 
za otroke od 1. do 6. leta starosti. 
Kako je nastala ideja o spominski knjigi za otroke?
Spominska knjiga je nastala z namenom, da bi zabeležila vse sladke zgodbe in 
zabavne dogodivščine, ki so nastale z odraščanjem hčerke po dopolnjenem 
prvem letu starosti. V ta namen je nastala spominska knjiga v tiskani obliki, ki 
zajema otrokov razvoj od vrtca pa do prvega šolskega dne, torej od 1. do 6. leta.
Kdo vse je del projekta in kako je prišlo do uresničitve ideje?
Najprej bi rada omenila, da je celoten koncept in izdelava plod domačega znanja, 
ki je terjal veliko prostega časa, saj imamo vsi člani ekipe svoje stalne službe. Ven-
dar kjer je želja, tam je pot, in z miselnostjo izven cone udobja se lahko uresniči 
marsikaj lepega, kot je v tem primeru ideja prerasla v podjetni preizkus. Kot sem že 
omenila, na trgu ni knjige, ki bi beležila sladke spomine naših malčkov, zato sem 
se lotila izdelave le-te. Ideje in zasnovo so dopolnile barvite in unikatne ilustracije, 
za kar je poskrbela sestra Tia Török, ki je grafična oblikovalka. Knjigo sem v vpogled 
pokazala prijateljicam in pozitivni odzivi so me vzpodbudili, da jo ponudimo še 
na trg. Tako se je vključil še moj mož Benjamin Resnik, ki je naredil spletno stran 
in spletno trgovino www.sladki-spomini.si, kjer lahko knjigo tudi naročite.
Zakaj meniš, da je takšno ohranjanje trenutkov o naših malčkih še kako 
pomembno v današnji digitalni dobi?
Živimo hitro življenje in nihče nima veliko prostega časa, zato smo knjigo zasnovali, 
da nas vodi z že zabeleženimi pomembnimi mejniki otroka. Tako vpišemo le podatke 
o otroku, prilepimo fotografije in že so sladki spomini shranjeni. Poleg tega se ob 
poplavi vseh fotografij lahko hitro zgodi, da se nam pokvari računalnik in na tak način 
vse izgubimo. Zato menim, da je pomembno imeti poleg digitalnega arhiva tudi 
fizično shranjevanje spominov,  kar lahko dosežemo tudi z našo spominsko knjigo. 
Spominska knjiga Sladkih spominov je ob poplavi samo dojenčkovih spominskih 
knjig do 1. leta prva na trgu v Sloveniji, ki beleži spomine otroka od 1. do 6. leta starosti 
in ima kar nekaj posebnosti:

- Platnica knjige je personalizirana, kar pomeni, da je na vsaki knjigi natis-
njeno ime otroka. 

- Vsebuje barvito vsebino z unikatnimi in sladkimi ilustracijami.

- Ob strani jo krasi prikupna okrasna 
pentlja, ki je ravno tako posebnost 
na slovenskem trgu.

- Ima zajete pomembne otroške mej-
nike in nam tako ne vzame veliko 
časa za shranjevanje spominov.

- Vsebuje veliko prostora za fotogra-
fije.

- In ne nazadnje je slovenske oz. pre-
kmurske izdelave. 

Za bralce Lipnice pa smo pripravili še 
popust. V kolikor bi želeli naročiti knjigo, 
lahko na spletni strani www.sladki-spo-
mini.si ob zaključku nakupa vpišete kodo 
LIPNICA5 in tako dobite 5% popust. 

Rok Šavel
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Iz 12 društev kar 42 novih operativnih gasilcev
Prva polovica letošnjega leta je bila v Gasilski zvezi (GZ) 
Moravske Toplice v znamenju dveh 149-urnih tečajev za 
operativne gasilce. Potekala sta sočasno. Zaradi ome-
jitev druženja zaradi koronavirusa sta potekala v zelo 
težkih okoliščinah, zato sta trajala skoraj pol leta. 
Tudi zato si tečajniki, inštruktorji ter nosilci tečaja – po-
veljstvo GZ Moravske Toplice zaslužijo veliko pohvalo. 
Tečaj je bil zahteven tudi zato, ker je bil na nivoju naše 
gasilske zveze izveden prvi po novih temeljnih pro-
gramih usposabljanja prostovoljnih gasilcev Gasilske 
zveze Slovenije (GZS).

S teoretičnim delom se je tečaj po že omenjenih novih 
učnih vsebinah pričel že v začetku januarja, ko so ob vi-
kendih kandidati dobra dva meseca opravili 57-urni tečaj 
preko svetovnega spleta (Google Meet) ali Zooma. Po iz-
pitih iz predavanih predmetov je pred komisijo GZS sledil 
še zaključni ustni izpit iz teoretičnega dela. S strani GZS sta 
bila kot predsednika ocenjevalne komisije (POK) delegira-
na Matjaž Šipek in Tomaž Kristan. Opravilo ga je vseh 45 
prisotnih tečajnikov.

Domači inštruktorji
Po enomesečnem čakanju na ugodne epidemiološke razmere 
so sledile še 92-urne praktične vaje, ki jih je obiskovalo 42 
kandidatov. Zaradi možnosti uporabe balkona ter ustreznih 
prostorskih možnosti so jih izvajali pri in na objektu starega 
lovskega doma pri Moravskih Toplicah. 
Teoretični del so predavali vsi člani poveljstva – Štefan Cmor, 
Miran Cvetko, Kristjan Ivanič, Ludvik Gomboc in Matej Puhan 
ter Dominik Hari, ki ima opravljene večino specialnosti (preda-
val je tehnično reševanje in zaščito telesa in dihal). Pri praktič-
nem delu so se omenjenim, ki so bili potem še v vlogi inštruk-
torjev, z enakim namenom  pridružili še Boštjan Železen, Aleš 
Režonja, Emil Hari in Dušan Grof.  Tako je bilo na praktičnih 
vajah prisotnih 10 inštruktorjev, ki so s tečajniki po sistemu 
rotacije sočasno delali na petih različnih delovnih točkah.
 
Več kot zgolj osnove gasilstva
Pri delu z bodočimi operativnimi gasilci so veliko pozornost 

namenili razvrščanju, vrvni tehniki, delu z radijskimi postajami, 
spoznavanju orodja, različnih armatur in opreme, uporabi oseb-
ne in skupne zaščitne opreme, zaščiti dihal, gasilnim sredstvom 
ter njihovi uporabi za posamezne vrste požarov, delu z gasilski-
mi lestvami, požaru v naravi, požaru na objektih in reševanju iz 
njih, prometnim nesrečam, dimniškim požarom, nesrečam z 
nevarnimi  snovmi, gasilnikom, poplavam, plazovom, različnim 
vrstam  neurja, reševanju na in iz vode itd. 

Po preizkusu iz praktičnega znanja po predmetih je nato junija 
sledil še zaključni izpit. S strani GZS sta bila kot POK za praktičen 
del prisotna Tomaž Žagar in Zvonko Glažar. Obakrat pa je bil 
s strani poveljstva Gasilske regije Pomurje prisoten Leonardo 
Markovič, sicer na njej zadolžen za izobraževanje. 
Da je tečaj potekal skoraj pol leta, priča tudi podatek, da je ob 
57-urnem teoretičnem in 92-urnem praktičnem delu zaradi 
dveh velikih skupin kandidatov bilo dodatno 28 ur porabljenih 
še za izpite.

Tečajniki, ki so opravili vse obveznosti, so bili iz: PGD Bogo-
jina (5), PGD Filovci (2), PGD Kobilje (4), PGD Krnci (6), PGD 
Lončarovci (1), PGD Moravske Toplice (2), PGD Selo (1), PGD 
Martjanci (1), PGD Noršinci (7), PGD Ratkovci (4), PGD Sebe-
borci (2) in PGD Tešanovci (7).

Tudi novi gasilci bodo dobri gasilci 
Kot je ob koncu tečaja ponosno povedal Štefan Cmor, poveljnik 
GZ Moravske Toplice in vodja tečaja, je zveza bogatejša za kar 
42 operativnih gasilcev, kar je zelo lepa številka. »S tem, da so se 
kandidati redno udeleževali predavanj in vaj, so pokazali veliko 
zanimanja za gasilstvo. Na tečaju so spoznali veliko novega in 
pridobljeno znanje bodo lahko prenesli v resnične intervenci-
je,« je poudaril. Dodal je, da se sedaj lahko udeležijo tečajev iz 
specialnosti ter tako pridobijo specifična znanja iz posameznih 
tematik. »Prepričan sem, da bo to veliko pomenilo za društva, iz 
katerih ti tečajniki izhajajo. Nekateri med njimi se bodo zagoto-
vo po temeljnih programih usposabljanja prostovoljnih gasilcev 
izobraževali tudi naprej in s tem pridobili čine višji gasilec, nižji 
gasilski častnik, gasilski častnik.«

Geza Grabar

Le usposobljeni so lahko uspešni na intervencijah. 

Le usposobljeni so lahko uspešni na intervencijah. 
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Devet novih nižjih gasilskih častnikov

Mlaj tudi v Tešanovcih

4 nove NGČ imajo v PGD Tešanovcih, 
po dva v PGD Suhi Vrh in Selo ter ene-
ga v PGD Ratkovci.
K živahnemu impulzu letošnjih izo-
braževanj je svoje prispevalo kar de-
vet kandidatov za nižjega gasilskega 
častnika (NGČ) oziroma vodjo enote iz 
naše gasilske zveze. Pridobljeno zna-
nje bodo zagotovo s pridom uporabili 
za krepitev operativnega dela v svojih 
gasilskih društvih; enako povezovanja 
med njimi, občinskimi gasilskimi zve-
zami, gasilsko regijo in nacionalno Ga-
silsko zvezo Slovenije.
Naši višji gasilci in gasilci II. stopnje so 
bili med tistimi, ki so uspešno končali 
izobraževanje, ki je potekalo na nivoju 
regije, točneje Pomurske gasilske regije. 
Ta z obeh bregov Mure povezuje kar 237 
prostovoljnih gasilskih društev iz 21 ob-
činskih gasilskih zvez. 

Zaradi omejitve gibanja in druženja zaradi 
koronavirusa je prvi, teoretični del tečaja 
tudi pri njih potekal prek videokonference 
ZOOM. Praktični del, ki je sledil, pa je bil 
aprila in maja izveden na posestvu in v 
objektih nekdanjih garaž in delavnic Pan-
vite Kmetijstvo v Rakičanu. 

Kot je povedal Leonardo Markovič, vodja 
tečaja, sicer na nivoju regije zadolžen za 
izobraževanje, se je letos na tečaj prijavilo 

Tradicija je kot železna srajca. O tem priča 
tudi niz postavitev mlajev na predvečer 1. 
maja. Kljub omejitvam  zaradi epidemije 
koronavirusa se tradiciji niso izneverili niti 
v večini krajev naše občine. 
Niti v Tešanovcih ne, kjer vsako leto poteka 
postavitev majskega drevesa na Veščini. Do-
mača mladina je po predhodnem dovolje-
nju letos smreko za mlaj posekala v gozdu 
pri Bukovnici. Dekleta so njegov vrh okrasila 
z raznobarvnimi trakovi iz krep papirja, na 
njen vrh pa so namestili slovensko tribarv-
nico, pod zeleni del pa tradicionalni venec.  
V skladu z epidemiološkimi razmerami je 
po postavitvi mlaja tradicionalni družabni 
del odpadel.

kar 54 tečajnikov, a je zaradi različnih vzrokov skoraj 4-mesečno izobra-
ževanje in usposabljanje, ki je potekalo ob vikendih (sobota popoldne, 
nedelja dopoldne), končalo 44 tečajnikov. Obe obliki izobraževanja so 
opravili gasilski inštruktorji iz domače gasilske regije, ki jih ne manjka. Kot 
po navadi se je tečaj sredi maja končal z zaključnimi vajami pred komisijo 
v Republiškem izobraževalnem centru na Igu pri Ljubljani.

Geza Grabar

Novi gasilski kader iz GZ Moravske Toplice (od leve): storijo Matjaž Lainšček, Dejan Küčan, 
Leon Deutsch, Simon Kardoš in Matjaž Trajber; čepijo: Doris Letina, Patrik Letina, Denis 
Vitez in Ludvik Vratar. 

Geza Grabar
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V Prosenjakovcih so vrh majskega drevesa pomagali krasiti 
tudi otroci. / Pártosfalván a májusfa csúcsának díszítésében 
a gyerekek is segítettek.

Postavljanje majskih dreves

Rokodelska delavnica v Alvariumu

Májusfákat állítottak

Ker je tradicija postavljanja majskih dreves doma v vseh naseljih naše obči-
ne, so jih večer pred prvim majem postavili tudi vaščani dvojezičnih naselij, 
sicer ne v ustaljeni obliki in na meji z Madžarsko, kot je bila to navada pred 
epidemijo, ampak le v centrih vasi. Tako so se na ta večer zbrali mladi in stari 
ter z raznimi trakovi oz. okraski okrasili mlaj, ki so ga nato močni možaki z 
lastno močjo dvignili in postavili visoko pod oblake.

Uredništvo

MNSS Občine Moravske Toplice in Kulturno turistično mladinsko 
društvo Muravidékre sta 20. maja 2021 ob svetovnem dnevu čebel 
v čebelarskem učnem centru Alvarium v Motvarjevcih za šolarje or-
ganizirali rokodelsko delavnico Čebelica, ki so se je udeležili učenci 
DOŠ Prosenjakovci, ki obiskujejo čebelarski krožek. 
Učenci in spremljevalna učiteljica so se na delavnico pripeljali kar s kolesi 
in takoj pričeli z delom. Razdelili so se v dve skupini, ena skupina je pod 
vodstvom mentorice Silvije Gerenčer krasila medenjake, druga skupina pa 
se je lahko pod budnim očesom mentorice Klaudie Ábrahám, ki je obenem 
tudi predsednica društva Muravidékre, preizkusila v barvanju oz. poslikavi 
panjskih končnic, nakar sta se skupini lahko zamenjali.
Ker je Turistična zveza Slovenije v okviru svetovnega dneva čebel in sve-
tovnega dneva biotske raznovrstnosti objavila natečaj Zelena mandala 
za biotsko raznovrstnost Slovenije, so udeleženci za zaključek delavnice 
ustvarili še čudovito mandalo iz cvetlic, ki so jo krasili izdelki, izdelani na 
delavnici. Ob zaključku delavnice je predsednica sveta MNSS Občine Mo-

Mivel községünk területén nagy hagyománya van a májusfaállításnak, igaz, a 
járvány miatt ez most rendhagyó módon történt, mert május elseje előestjén, 
a nemzetiségileg vegyesen lakott települések lakói nem a szlovén-magyar 
határon, hanem a falvak központjában állítottak májusfát. 
Így aztán aznap este összegyűltek a fiatalok és a kevésbé fiatalok, majd színes 
szalagokkal és egyéb díszekkel díszítették a májusfát, amit azán az erős férfiak 
emeltek a magasba. 

Učenci so z veseljem in mirnimi rokami izdelovali izdelke, 
ki so jih na koncu lahko odnesli domov. / Az ügyeskezű 
tanulók örömmel készítették a termékeket, amelyeket aztán 
haza is vihettek magukkal.

ravske Toplice med drugim povedala, da se bodo 
podobne delavnice odvijale tudi v prihodnje. 

MNSS OMT

A Moravske Toplice Községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség 
és a Muravidékre – Művelődési, Turisztikai és Ifjúsági Egyesület 
szervezésében 2021. május 20-án, a méhek világnapján Méhecske 
címmel szervezett kézműves műhelymunkát a szentlászlói Alvarium 
méhészeti oktatóközpontban az iskolások számára. A foglalkozáson 
a pártosfalvi KÁI méhészeti szakkörét látogató tanulók vettek részt.
A tanulók és az őket kísérő tanárnő kerékpárral érkeztek a foglalkozásra, 
és azonnal munkához láttak. Az egyik csoport,  Gerenčer Silvija mentor 
vezetésével mézeskalácsot díszített, a másik pedig Ábrahám Klaudia 
mentor, aki egyben a Muravidékre egyesület elnöke, vigyázó tekintete 
mellett kipróbálta a kaptárvégek festését, majd a munka végeztével a két 
csoport cserélt.

Kézműves műhelymunka az Alvariumban
Mivel a méhek nemzetközi napja és a biotikai 
sokszínűség világnapja alkalmából a Szlovén 
Idegenforgalmi Szövetség meghirdette a Zöld 
mandala Szlovénia biológiai sokszínűségért 
pályázatot, a résztvevők a foglalkozás végén 
virágokból csodálatos mandalát alkottak, és ezt 
a foglalkozáson készített termékekkel díszítették. 
A foglalkozás végén a Moravske Toplice Községi 
MNÖK Tanácsának elnökasszonya többek között 
jelezte, hogy hasonló foglalkozásokat a jövőben 
is szerveznek majd.
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PGD Martjanci, najstarejše v občini in širše
Februarja letos je minilo 130 let 
od ustanovitve,  jubilej pa so s 
slavnostno sejo počastili 26. ju-
nija.
Le še pet društev je v Prekmurju 

starejših od martjanskega, tudi danes med vodilnimi 
na številnih področjih. Danes premorejo 106 članov, 
od tega 30 operativnih, imajo  dve tekmovalni eno-
ti  in zavidanja vreden vozni park z orodnim vozilom, 
avtocisterno, prikolico za prevoz opreme, novo mo-
torno brizgalno in vso potrebno opremo za gašenje 
in reševanje.

Iz obsežne kronike je razvidno, da se lahko ves čas v dru-
štvu pohvalijo z veliko množičnostjo, saj je bilo vanj že v 
času ustanovitve vključenih 17 rednih in 5 podpornih čla-
nov, v večini so to bili premožni kmetje in obrtniki.  Tudi 
med obema vojnama se je število članov redno gibalo ok-
rog 25, kmalu po koncu druge pa že čez 60.
V vzorno urejeni spominski sobi, ki je v novem prizidku ga-
silskega doma nad garažami (spominska soba je v prostorih 
vaškega doma), so številni primerki  iz bogate zgodovine 
društva kot pomembne zgodovinske dediščine. Med red-
kimi hranijo tudi lastne pomembne arhivske dokumente 
– prva pravila društva, ustanovni zapisnik in zapisnik prvega 
občnega zbora. Že od 120. obletnice (2011) pa se lahko 
pohvalijo tudi z zunanjo samostojno razstavno hišico – vi-
trino s prenovljeno štirikolno ročno brizgalno iz leta 1904. 

Od zanosa do velikih uspehov
Sprva skromno opremo so s prostovoljnimi in drugimi pri-
spevki kmalu po I. vojni nadgrajevali. Med najpomembnejšimi 
člani društva velja omeniti gostilničarja Gezeka Vezera, ki je bil 
v 20. in 30. letih prejšnjega stoletja poveljnik in zatem še pred-
sednik društva ter kot dva mandata župan občine Martjanci 
zelo aktiven tudi na družbenem in političnem področju. S svo-
jim širšim delovanjem v Gasilski župi Martjanci je veliko pri-
speval k razvoju gasilstva na Ravenskem in Goričkem. Sredstva 
za opremo in nove uniforme ter prvo motorno brizgalno so 
pridobivali tudi s prirejanjem veselic in leta 1934 celo tombole. 
Že takrat so bili med najboljše organiziranimi, opremljenimi 
ter tudi tekmovalno uspešnimi društvi v gasilski župni. Kljub 
težkim časom so po 2. vojni zgradili sedanji gasilski dom 
(1955), se tehnično opremljali in strokovno usposabljali, med 
prvimi so se lahko takoj po vojni pohvalili tudi z zelo uspešno 
žensko in mladinsko in člansko ekipo. 
Že v zgodnjih 50. letih so kupili prvo tovorno vozilo, ki so ga 
preuredili v gasilsko, med prvimi so razvili prapor, leta 1962 
pa z nakupom nove motorne brizgalne obogatili rabljeno. 
Novo orodno vozilo TAM so kupili leta 1974,  v 80. letih raz-
vili še pionirski prapor in bili bogatejši še za avtocisterno in 
nekaj let pred tem za nove garaže ob nekdanji stari šoli. Ob 

stoletnici je bilo v društvo vključenih že 92 ljudi, premogli pa 
so 4 tekmovalne desetine.  Ob praznovanju 110. obletnice 
(2001) so namenu predali novo orodno vozilo z vodo GVV-1, 
kot prizidek gasilskega doma pa so dobili tudi nove prostore.

Med pomembnimi gasilskimi osebnostmi v povojnem 
času velja izpostaviti Viktorja Pintariča. V zadnjih 30 letih 
pa se praktično nič ne zgodi brez izjemnega gasilskega 
zanesenjaka Jožeta Lipaja, dolgoletnega poveljnika in po-
tem predsednika. Zadnjih 10 let je tudi podpredsednik GZ 
Moravske Toplice, kar 10 let pa je bil tudi poveljnik martjan-
skega gasilskega sektorja. 

Zadnje desetletje
Glede na dolgo zgodovino društva gre sicer za časovno 
kratko, a pomembno obdobje. Na področju načrtnega 
opremljanja, kakor z uspehi na tekmovanjih in drugod so si 
martjanski gasilci in gasilke učvrstili položaj med najboljšimi. 
Med praznovanjem okroglih jubilejev (med 2011 in 2021) 
sedanji predsednik Rolando Zakšek na področju opremljanja 
nikakor ne more mimo zamenjave avtocisterne z novejšo 
(2013) in  nakupa nove motorne brizgalne Ziegler (2018). 
Tudi za sprotno dopolnjevanje in posodabljanje  opreme 
za zaščito in reševanje (zaščitne obleke, nove cevi in druge 
gasilske armature) so v zadnjem obdobju namenili več deset 
tisoč evrov. Nad vzorno urejenimi novimi garažami so uredili 
tudi nove gasilske prostore. 
A sodobna oprema, objekti in še kaj brez ljudi ne pomeni 
nič, poudarja sogovornik. Tako so že ob 120. obletnici obu-
dili tradicijo aktivnega vključevanja članic v delo in življenje 
društva. »Ob izobraževanju so se ženske in dekleta vključile 
tudi v delo s pionirji, sestavile so zelo uspešno tekmovalno 
ekipo, ki se je kot večkratna zmagovalka tekmovanj v GZ Mo-
ravske Toplice udeleževala tudi regijskih tekmovanj.« Pohvali 
se, da so bile njihove članice s svojo enoto takrat med prvimi 
v zvezi, zato brez dvoma motivacija drugim, da so se ženske 
angažirale tudi v drugih društvih. Zadnjih nekaj let članice 
niso več aktivne na tekmovanjih, so pa nenadomestljive na 
drugih področjih  delovanja društva.
Z izjemnimi tekmovalnimi uspehi (2-krat občinski prvak, in 
3-krat 3.) pa se v tem času lahko pohvali tudi njihova moška 
članska ekipa A. Člani se nenehno izobražujejo in obnavljajo 
svoje znanje ter ga prenašajo na mlajše rodove. V društvu, 
zavedajoč se pomena pomladitve svojih vrst, dajejo velik po-
men zlasti delu z mladimi, kjer pomembno vlogo igrajo tudi 
članice. Vsako leto se z njimi udeležujejo različnih tekmovanj 
in kvizov, in to na nivoju zveze in regije. Tudi na gasilskih 
taborih je martjanska gasilska mladež redno prisotna. 
Pomembno poslanstvo gasilcev je vse od ustanovitvi dru-
ženje, izmenjava izkušenj in povezovanje z okoliškimi in 
drugimi društvi. Tako je PGD Martjanci leta 2014 podpisalo 
listino o pobratenju z gasilskim društvom iz sosednje Hrva-
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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 SKU.

PGD ANDREJCI 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 1 3 2 0 2 13

PGD BERKOVCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2

PGD BOGOJINA 2 2 0 2 1 4 1 4 0 3 2 2 3 7 2 1 36

PGD ČIKEČKA 
VAS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2

PGD FILOVCI 2 0 0 2 1 0 1 2 0 0 2 4 2 5 2 3 26

PGD FOKOVCI 0 1 0 3 0 0 3 2 2 1 0 0 1 0 1 0 14

PGD IVANCI 0 1 0 0 0 2 0 3 1 4 2 7 3 3 1 2 29

PGD IVANJŠEVCI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2

PGD IVANOVCI 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 2 0 1 8

PGD KANČEVCI 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 7

PGD KRNCI 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 7

PGD 
LONČAROVCI

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2

PGD 
MARTJANCI

3 1 4 1 0 0 1 2 4 5 0 5 4 1 0 2 33

PGD MLAJTINCI 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 1 0 1 1 9

PGD MORAVCI 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 7

PGD MORAVSKE 
TOPLICE

8 5 2 8 13 5 4 0 10 8 3 9 19 13 7 13 127

PGD 
MOTVARJEVCI

1 1 0 1 1 0 1 0 0 3 1 0 2 1 1 1 14

PGD NORŠINCI 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 5

PGD 
PROSENJAKOVCI

0 1 0 1 1 0 2 2 1 1 1 1 4 3 2 3 23

PGD RATKOVCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 0 0 6

PGD SEBEBORCI 1 1 1 2 2 1 2 3 1 5 0 1 1 4 2 2 29

PGD SELO 2 1 1 0 1 1 1 3 2 0 1 0 2 1 2 2 20

PGD SREDIŠČE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3

PGD SUHI VRH 1 0 0 1 0 1 1 0 0 3 0 2 3 0 1 2 15

PGD 
TEŠANOVCI

4 2 0 1 2 1 3 3 2 5 2 6 15 8 3 4 61

PGD VUČJA 
GOMILA

0 0 0 3 1 1 1 5 2 4 0 2 0 0 4 1 24

SKUPAJ 27 17 9 29 24 16 26 36 29 52 15 48 67 55 31 43 524
(VIR: Uprava RS za zaščito in reševanje)

Podpis pobratenja z DVD Martijanec (Hrvaška), 2014. 

ške, DVD Martijanec. Vsako leto se družijo na občnih zborih, 
imajo organizirane športno-gasilske igre, maja se udeležijo 
Florjanove maše in vaj v mesecu oktobru.

»Nadaljnjih 10 let si lahko želimo le, da bo delo v društvu 
potekalo kot do sedaj in da bodo člani v društvu vsaj tako 
aktivni, kot so bili. Vsekakor pa si bomo prizadevali, da se 
nam bodo še vnaprej vključevali mladi rodovi bodočih ga-
silcev,« je zaključil predsednik.

Geza Grabar
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Geza Džuban: Iz koruze prišel v državno politiko in odigral vlogo pri 
vzpostavljanju nove države

Ob 30. obletnici samostojnosti smo se pogovarjali z nek-
danjim poslancem, podžupanom in svetnikom občine 
Moravske Toplice, ki je spregovoril o svojih dragocenih 
izkušnjah v hramu demokracije v času, ko se je država 
šele začela postavljati na noge. Džuban tudi pri svojih 
častitljivih 77-ih letih velja za lucidnega in odlično prip-
ravljenega sogovornika, ki premore dobršno mero pro-
nicljivosti pri ocenjevanju aktualnih političnih razmer in 
družbene klime. V času, ko je Slovenija upihnila ravno 
30. svečko samostojnosti, je častni občan Moravskih To-
plic več kot primeren sogovornik, saj je bil poslanec v 
prvem sklicu državnega zbora, poslansko funkcijo pa je 
opravljal štiri mandate oziroma zavidljivih 16 let.

V kritičnih dneh osamosvajanja je bil kot kmetijski sveto-
valec na takratnem živinorejsko-veterinarskem zavodu v 
Murski Soboti ravno na strokovni ekskurziji na Danskem. 
»Zvečer v Københavnu, na eni redkih televizij, ki so bile 
v hotelu, smo videli, da tanki gredo na ceste,« se spomi-
nja. Po zapletih jim je vendarle uspelo priti v domovino, 
najbolj pa se spominja trenutka, ko so z družino sedeli 
na domači terasi v Moravskih Toplicah in je Jelko Kacin 
sporočil, da so vzletela letala v Banji Luki. »Na srečo so se 
vrnila in se je odvilo, kakor se je,« pove inženir agronomije.

V politiki se je znašel bolj kot ne po naključju, ko ga je 
leta 1992 za kandidaturo na listi LDS nagovoril profesor iz 
Maribora. »Drnovšek kot zmeren politik mi je bil najbližje. 
Pristal sem in rekel, pa dajmo, saj tako ali tako ne morem 
dobiti,« je domneval, a se je hudo zmotil. Proti njemu so 
kandidirali prekaljeni politiki, kot so bili Gerenčer, Obal, 
Halb in Šiftar, a kmetijski svetovalec, ki je »v politiko pri-
šel malone iz koruze«, je na volitvah dobil 24 odstotkov 
glasov. Potrebno je bilo iti proti Ljubljani.

»Upam priznati, da me je bilo strah. Nisem poznal sistema in 
načina funkcioniranja politike. Največ znancev sem imel sicer 
iz ljudske stranke, ker je bilo tam največ kolegov agronomov, 
kmetijcev,« opiše svoje prve občutke ob skoku v politiko. 
Potrebni sta bili dve leti, da je ujel ritem, pred izvoljenimi 
predstavniki ljudstva pa so bile zahtevne naloge. Državo je 
bilo namreč potrebno vzpostaviti na novo. Bila so obdobja 
nočnih sej, brez kakršnihkoli omejitev. Neskončne razprave 
in blokade v državnem zboru, poslanskih stanovanj pa takrat 
še ni bilo in Džuban se je v Moravske Toplice iz Ljubljane 
večkrat vračal, ko se je zunaj že danilo. 

Z izbranimi besedami se spominja pokojnega dolgoletnega 
predsednika vlade in pozneje predsednika države Janeza 
Drnovška. »Vsi naslednji niso niti njegova bleda senca,« pove 
o nekdanjem liderju liberalne demokracije. Po Džubanovih 
besedah je Drnovšek uspešno krmaril in sklepal kompromise 

tako z eno kot z drugo stranjo, svoje celotno življenje pa je 
posvetil vodenju države. »Interesi so bili različni. Vrelo je po 
tistem, kar je tudi danes še žal zmeraj prisotno – obračunati 
s prejšnjim sistemom in prejšnjimi ljudmi,« toda Džubanu 
je sla po obračunavanju predstavljala nekaj povsem tujega, 
nekaj, kar ni mogel nikoli razumeti. Kljub temu pa 77-letnik, 
sicer tudi velik ljubitelj starodobnikov, ocenjuje, da so bili 
odnosi med poslanci takrat neprimerno boljši, kot so da-
nes. V zelo dobrem spominu je tako denimo ohranil tudi 
pokojnega Franca Zagožna, s simpatijami pa se spominja še 
enega politika, ki ga danes ni več med nami, Andreja Bajuka.

Poslanec je bil od leta 1992 do 2008, njegova LDS pa je po-
zneje tudi razpadla. Bil je svetnik v občinskem svetu občine 
Moravske Toplice, podžupan, kasneje pa so se mu poklonili 
v občini in ga počastili z nazivom častni občan. Kot pravi, se 
spominja obdobja, ko je sodeloval pri ustanavljanju občin in 
so mu določeni posamezniki očitali, da je občina Moravske 
Toplice umetna tvorba, on pa je kriv, da jo je naredil. »Do 
nekega obdobja so občine svojo vlogo dobro opravljale in 
so svoje osnovne naloge, ki jih je kar nekaj, tudi uspešno 
izpolnjevale. Ko se je to vodilo vse iz velike občine Murske 
Sobote, je bilo to bolj lobiranje, recimo s šunko. Pretiravam, 
ampak tako nekako si lahko predstavljate,« slikovito pojasni 
pomen občin in doda, da smo trenutno v obdobju večjih 
regionalnih projektov, a da zadeve nikakor ne stečejo tako, 
kot bi morale. Sam je sicer mnenja, da bi moralo biti največ 
osem pokrajin, če bi jih bilo več, pa ne bi več služile svojemu 
namenu. 

Džuban uživa penzijo v rojstnih Moravskih Toplicah, kjer »ne 
dela nič, pa marsikaj«. Tu in tam prelista dnevno časopisje 
in pogleda poročila, rad pa, kot pravi, vsiljuje svoje usluge 
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na področju tesarstva, zidarstva, elektrike in avtomehani-
ke. Je tudi član več društev, od upokojenskih, do Rotary in 
ljubiteljev starodobnikov. »Ob nedeljah se dobimo na kavi, 
v sredo imamo Rotary klub. Gore ne premikamo. Umaknil 
sem se med preproste ljudi in to mi tudi najbolj ustreza. V ta 
krog tudi najbolje sodim,« priznava. Z županom Glavačem 
sicer prihajata iz diametralno različnih političnih strank, a 
se dobro razumeta in se nikoli nista sporekla. »Bil sem priča 
številnim kritikam na račun občine, takšnih in drugačnih, 
ampak v politiki dobiš širši pregled, kaj je dejansko možno 
in kaj ni,« pojasni. 

In kakšne so njegove želje ob 30. rojstnem dnevu države, 
ki jo je tudi pomagal vzpostavljati kot poslanec? V prvi vrsti 
si želi, da se bo stara garnitura, ki ne more preboleti svoje 

preteklosti, kmalu umaknila iz politike. »Da se bodo neka-
tere stranke malo 'pošlihtale', stopile skupaj in to pestrost 
na političnem prizorišču bolj enotno obarvale,« je jasen. Za 
občino Moravske Toplice meni, da ima veliko potenciala in 
številne priložnosti, predvsem na področju turizma, kjer že 
danes velja za eno izmed vodilnih v Sloveniji. »Želim si, da 
bodo prišli pravi lastniki v našo turistično destinacijo. Takšni, 
ki bodo vlagali v razvoj in zaposlovali,« še pove in doda, da 
se mu zdi trenutno najbolj zanimiv projekt večnamenske 
dvorane na območju starega lovskega doma. »Če bodo bo-
govi naklonjeni, je to lahko ena lepa stvar za občino,« zaključi 
Džuban, ki se tako kot številni v času epidemije ni izognil 
koronavirusu, a je okužbo brez težav prebolel.

Rok Šavel

Slikarji so navdih za slikanje na plano črpali iz čarobne panonske vasi 
Tešanovci in Prekmurja
V dneh med 1. in 4. junijem 2021 je v Panonski vasi v Te-
šanovcih, kjer so krite hiše s slamo, potekala prva likovna 
kolonija, ki so jo poimenovali »INDA« – podeželja nekoč in 
danes s prepoznavnostjo Panonske vasi Tešanovci tudi na 
kulturnem področju. Na prvi slikarski koloniji v Panonski 
vasi v Tešanovcih je sodelovalo sedem umetnikov: Bog-
dan Čobal, Maribor, Matjaž Duh, Maribor, Albina Kragelj,  

Radenci, Jerca Šantej, Sevnica,Viktor Šest, Maribor, Brane 
Širca, Ljubljana in Tatjana Mijatović, Radenci, ki je umetni-
ke povezala in ji je bila zaupana koordinacija likovne ko-
lonije. Strokovni vodja likovnega srečanja je bil likovni 
kritik Mario Berdič. 

Jože Žerdin 
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Hokejistke osvojile prvenstvo, najboljša igralka in strelka Ana Vegič
Po zares čudni hokejski sezoni, katero je pretežno oblikovala 
korona pandemija, so tudi hokejisti na travi končali prven-
stvo. Tekmovanja so potekala po zgoščenem sistemu zgolj 
za članice in člane in to ob vseh predpisih Nacionalnega in-
štituta za javno zdravje. V zadnjem kolu so bili člani poraženi 
od ekipe Lipovci z 4:1 in so zasedli končno 3. mesto, članice 
pa so v že prej dobljenem prvenstvo premagale Triglav z vi-
sokih 10:2. Na koncu prvenstva je bila opravljena razglasitev 
najboljših. V konkurenci članic je bila za najboljšo igralko in 
strelko izbrana Ana Vegič iz HK Moravske Toplice. V tem času 
poteka tudi trenerski seminar za nove trenerje. Teoretični del 
organizira Fakulteta za šport preko Zoom povezave, praktič-
ni del pa Zveza za hokej na travi Slovenije. Iz HK Moravske 
Toplice prihajajo trije kandidati, veseli pa dejstvo, da je med 
njimi precej mladih.

Hokejski klub Moravske Toplice je letos tudi prvič začel z 
novo dejavnostjo. Ob petkih otrokom ponujajo  t.i. "Petkova 
druženja", kjer bo obilo glasbe, športnih dejavnosti, iger in 
ostalega. Tudi ta srečanja se bodo dogajala pri starem lo-
vskem domu med Moravskimi Toplicami in Tešanovci, začelo 
pa se bo v petek 2. julija ob 8.30 uri. Druženja bodo trajala 
vse petke v juliju, če pa bo interes, pa se dejavnost podaljša 
v avgust.

Jože Črnko

Selanski gasilci bogatejši za novo gasilsko vozilo s cisterno
PGD Selo se veseli nove pridobitve, ki so jo prevzeli rav-
no na dan državnosti ob 30. rojstnem dnevu Slovenije.

Državni praznik, ki ga je zaznamovala 30. obletnica Slovenije, bo 
v zgodovino Prostovoljnega gasilskega društva Selo zapisan z 
zlatimi črkami. Pa ne toliko zaradi jubileja države, ampak pred-
vsem zato, ker so na ta dan v Selu prevzeli novo in moderno 
gasilsko vozilo s cisterno GVC-24/60, ki ima vgrajen rezervoar za 
6000 litrov vode. Investicijo, težko okoli 190 tisočakov, so pokrili 
z zbiranjem prispevkov in s pomočjo Občine Moravske Toplice, 
ki je prispevala 85 tisoč evrov. Gre za veliko pridobitev za PGD 
Selo, predsednik društva Zlatko Balaic pa je počaščen, da je do 
nje prišlo ravno v njegovem času. Kot je dejal, delo gasilcev ne 
predstavlja zgolj gašenje požarov, ampak gre za skupnost, ki 
temelji na solidarnosti in medsebojni pomoči. Ob svečanem 
sprejemu so nekaj besed spregovorili Štefan Cmor, poveljnik 
Gasilske zveze Moravske Toplice, Zlatko Balaic, predsednik PGD 
Selo in Alojz Glavač, župan Občine Moravske Toplice, ki je selan-
skim gasilcem zaželel, da naj jim nova pridobitev dobro služi, 
a da bi jo čim redkeje morali uporabiti. Po svečanem delu je 
sledila še pogostitev in druženje vaščanov.

Rok Šavel  
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Sašo Norčič, predsednik strokovnega sveta za šport: Zavzemam se, da 
ne glede na situacijo jeseni pustimo šport sproščen

Sebeborčan, nekdanji občinski svetnik in 
trenutni načelnik Upravne enote Gornja 
Radgona Sašo Norčič je nedavno postal 
predsednik državnega strokovnega sve-
ta za šport. Z našim občanom smo se na 
kratko pogovorili o njegovi novi vlogi in 
izzivih na področju športa.
Kakšne so vaše naloge v okviru predse-
dovanja strokovnemu svetu Republike 
Slovenije za šport?
Predsednika strokovnega sveta Republike 
Slovenije za šport izvolijo člani strokovnega 
sveta izmed sebe z večino glasov vseh članov. Naloge predse-
dnika strokovnega sveta so opredeljene v Poslovniku Strokovne-
ga sveta RS za šport. Kot predsednik predstavljam strokovni svet, 
sklicujem seje, vodim seje, podpisujem akte strokovnega sveta 
in obveščam zainteresirano javnost o delu strokovnega sveta. 
Pri vodenju strokovnega sveta mi nudi strokovno, administrativ-
no in tehnično pomoč Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport. Naj poudarim, da smo do sedaj že imeli ustanovno sejo in 
dve redni seji  in da je delo strokovnega sveta konstruktivno, kar 
me navdaja z občutkom, da bomo dosegli željene cilje.
Kaj menite, da lahko storite v vašem mandatu?
Naj uvodoma poudarim, da nas je Vlada Republike Slovenije 
imenovala  kot nadomestne člane, kar pomeni, da z imenova-
njem nismo dobili polnega mandata. Naš mandat ne traja pet 
let, ampak samo slabo leto in pol oziroma najdlje do novembra 
2022. Zavedam se, da je časa zelo malo, potrebno pa bi bilo 
marsikaj postoriti. Na prejšnji seji smo imenovali pet delovnih 
teles, ki bodo strokovnemu svetu pomagala pri uresničevanju 
zadanih ciljev. Kot cilje do konca mandata sem si zadal izvedbo 
analize Nacionalnega programa športa za obdobje 2014–2023, 
priprava strokovnih podlag za nastanek Nacionalnega progra-
ma športa za obdobje 2024–2033, pregled ustreznosti financi-
ranja športa in tudi odprava nesorazmernih izplačil iz Letnega 
programa športa v letu 2021. Pri slednjem naj navedem, da je 
recimo Smučarska zveza Slovenije v letu 2021 dobila cca. 1,5 
milijona evrov, Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih 
zvez kot krovna organizacija pa cca. 1,2 milijona evrov, kar je 
neobičajno. Konjeniška zveza Slovenije pa samo slabih 19 tisoč 
evrov, pa čeprav vemo, da je konjeništvo izredno drag šport. 
Epidemija in z njo povezani ukrepi so močno prizadeli špor-
tne panoge, sedaj se zdi, da se stvari vračajo v normalne 
tirnice. Kakšne bodo posledice, sploh ob  bojazni, da bi se 
jeseni ukrepi ob slabi epidemiološki situaciji znova vrnili?
Strinjam se, da je rahljanje strogih epidemioloških ukrepov ko-
rak v pravo smer. Upam, da se isti ali podobni ukrepi v priho-
dnosti ne bodo ponovno uvedli, a prepuščam pristojnim, da 
sprejmejo ustrezne ukrepe. Ne glede na situacijo menim, da 
mora šport teči naprej in da rabi šport navijače in navijači šport. 

Resnično sem vesel, ko gledam npr. Evropsko 
prvenstvo v nogometu in vidim navijače na 
tribunah, kako se veselijo in športno navijajo. 
Iz njihovih gest izžareva pozitivna energija, 
veselje in sreča. Prav tako ne smemo pozabiti, 
da je bilo z odloki vlade omejeno tudi gibanje 
prebivalstva. Pred kratkim sem prebral, da se 
ljudje po epidemiji gibljejo manj kot pred njo, 
kar me skrbi, saj sta gibanje in telesna aktivnost 
pogoj za zdrav način življenja. Zavzemam se, 
da ne glede na situacijo, ki bo jeseni, pustimo 
šport sproščen, seveda pod določenimi pogo-

ji. Pa da ne pozabim na otroke in mladostnike, ki jim trening 
športa ne predstavlja zgolj treninga v taktičnem smislu, torej 
prenos strokovnega znanja na mladostnike, ampak tudi obliko 
socializacije in druženja. Zaradi pomanjkanja socialnih stikov in 
druženja mladostnikov se je marsikateri mladostnik že znašel 
v stiski, česar pa kot družba ne smemo dopustiti. Seveda pa se 
strinjam, da upoštevamo preventivne ukrepe.
Kako gledate na stanje športa v Pomurju in kot nekdanji 
občinski svetnik na stanje konkretno v naši občini? So po-
goji dobri, s kakšnimi težavami se soočajo naša društva? 
Lahko tudi sami na svoji funkciji kakorkoli pomagate?
V vsaki regiji prevladuje določen šport. V Prekmurju je seveda 
najbolj priljubljen nogomet. No, mi imamo tudi hokej na travi, 
in lahko rečem, da sem ponosen na naše hokejiste in hokejistke. 
Tako imamo trenutno v občini dva nogometna kluba velikega 
nogometa, ki imata dobre rezultate in dobro športno infrastruk-
turo. Poleg tega ima skoraj vsaka vas v občini tudi nogometni 
klub malega nogometa. Prav tako imamo  kar nekaj urejenih poti 
za rekreacijo, kar je izredno pomembno. Na šport ne gledam z 
ekonomskega vidika, ampak kot sredstvo za rekreacijo, druže-
nje in navezovanje socialnih stikov. Ampak žal ugotavljam, da 
marsikdo izpostavlja ekonomsko komponento športa, kar pa je 
po mojem mnenju narobe. Prav tako Občina Moravske Toplice 
nameni kar nekaj denarja za šport. Sam sem mnenja, da se vlo-
žena sredstva v šport vedno oplemenitijo, seveda če so vložena 
na pravi način. Pa tukaj ne mislim zgolj na ekipni šport, ampak na 
vse oblike športa, tudi šport invalidov, šport otrok in mladostnikov 
ter šport starejših. Veste, vse se začne in konča pri financiranju 
športa. Marsikateri športni klub bo sčasoma moral dojeti, da je 
šport v prvi vrsti volonterstvo in rekreacija. Ko bomo to dojeli, bo 
šport dosegel svoj pravi pomen, torej druženje. Kot predsednik 
strokovnega sveta lahko dam kako pobudo, odprem razpravo 
na določeno strokovno temo in kot strokovni svet podamo npr. 
predlog za spremembo zakonodaje v korist slovenskega oziroma 
pomurskega športa. Prav tako lahko z dobro besedo tudi marsi-
komu pomagam, da pride do željenega cilja oziroma rezultata.

Rok Šavel
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Nekoč soboški bombarder, danes trener Čarde: »Kolikor daš 
nogometu, toliko ti nogomet vrne nazaj, a ne smeš biti neučakan.«

Leon Horvat iz Martjancev je nosil 
črno-beli dres soboške Mure tri sezo-
ne, od tega je igral tudi pod tvorcem 
največjih uspehov murskosoboškega 
prvoligaša Antejem Šimundžo. Danes 
je trener članske ekipe martjanske Čar-
de, kjer stavijo predvsem na mlade.
Leon Horvat ali Lenči, kot ga kličejo prija-
telji, je prve nogometne korake naredil pri 
Muri, kjer je ostal vse do mladinskih selek-
cij, nato pa se je preizkusil v lendavski Naf-
ti. K svoji Muri se je vrnil, ko je ta nastopala 
v drugi nogometni ligi v sezoni 2010/2011. 
Takrat je četrto mesto bilo dovolj za pova-
bilo v prvi kakovostni razred slovenskega 
klubskega nogometa. V prvi ligi je vodenje 
črno-belih prevzel Robert Pevnik, ki pa se je po začetnih 
neuspehih moral hitro posloviti in v 7. krogu je svoj prvi 
'mandat' pri Muri pričel Ante Šimundža. Mariborčan je tisto 
sezono spisal prvo nogometno pravljico v Murski Soboti, saj 
so Muraši osvojili tretje mesto in se v naslednji sezoni prebili 
vse do 4. kroga kvalifikacij za Ligo Evropa. 
»Ante je bil zelo pedanten, perfekcionist, kar se je odražalo 
v rezultatih,« se spominja Horvat, ki je v črno-belem dresu 
zaigral celo proti slovitemu Laziu, kjer so nastopali takšni 
nogometni asi, kot so Miroslav Klose, Hernanes, Antonio 
Candreva in drugi. 
Takratni uspehi so nekako ostali v senci finančnih težav, saj 
je Mura 05 v sezoni 2012/2013 klavrno propadla in za sabo 
pustila dolgove. »Denarja smo dobili zelo malo, a pokazalo 
se je, da denar ni vse. Ko igraš za Muro, pač igraš za Muro 
s vsem srcem in dušo. Ko stopiš na zelenico Fazanerije in 
vidiš polne tribune navijačev, v tistem trenutku pozabiš na 
denar,« opisuje svoje občutke Horvat, ki so mu privrženci 
črno-belih zaradi močnega udarca nadeli vzdevek »soboški 
bombarder«. 
Kot pravi Horvat, je bilo zelo pomembno, da je bilo ogrodje 
ekipe sestavljeno iz domačih nogometašev, ki so imeli Muro 
radi in na igrišču pustili zadnji atom moči. Črno-beli dres 
so takrat med drugim nosili Damjan Bohar, Erik Janža, Mitja 
Lotrič, Matic Maruško, Žiga Kous, Nino Kouter, v napadu pa 
je blestel Nusmir Fajić. Nekateri od navedenih so sestavni 
del ekipe, ki je v minuli sezoni osvojila zgodovinski državni 
naslov, še danes.
 »Mi smo se družili in bili povezani tudi izven igrišča. De-
jansko smo bili dobri prijatelji, kar se je odražalo potem tudi v 
kemiji na zelenici,« razloži sogovornik, ki je ostal najbolj v sti-
ku z nepogrešljivim členom današnje Mure, Ninom Koutrom. 
Horvat je po razpadu Mure 05 igral še za Aluminij v drugi 
ligi, kamor ga je potegnil ravno Šimundža, ki je bil nekaj 

časa tam trener. Nato se je preizkušal še v 
Avstriji, kjer je igral v tretji in četrti ligi za 
Gleisdorf in Mettersdorf.
 »V nekem trenutku se je ponudila mož-
nost, da bi prišel nazaj k Muri. Bili so v 
drugi ligi, klub pa so takrat že vodili drugi 
ljudje – Rajbar in Kuzmič. Zaradi slabega 
priokusa v preteklosti in osebnih okoliščin 
se takrat nisem odločil, da bi še enkrat šel 
k Muri, za kar mi je malo žal,« priznava 
Horvat. 
Leta 2019 je postal trener članske ekipe 
martjanske Čarde, najuspešnejšega kluba 
v občini Moravske Toplice. V klubu pouda-
rek dajejo na mladih in se lahko pohvalijo, 
da imajo igralce v vseh selekcijah, od U-7 

navzgor. Dobro sodelujejo z Vrtci občine Moravske Topli-
ce, vsako leto pa organizirajo tudi nogometni kamp, ki je 
brezplačen in dobro obiskan. Letos bo na sporedu od 12. 
do 17. julija. 
Lanska sezona Pomurske nogometne lige, kjer nastopa 
Čarda, je bila zaradi epidemije prekinjena, sicer pa imajo v 
klubu željo, da postanejo stabilen pomursko ligaš, na dolgi 
rok pa načrtujejo tudi vrnitev v tretjo nogometno ligo, kjer 
so nekoč že igrali. 
»Pomembno je, da delamo z mladimi in na dolgi rok. Ustva-
rili smo si dobro ime, otroci radi pridejo k nam, poleg tega 
so tudi pogoji super, kar se tiče infrastrukture. Dobro sode-
lujemo tudi z občino Moravske Toplice, ki nas podpira. Za-
vedamo pa se, da se bomo morali v prihodnosti povezovati 
z drugimi za izmenjavo igralcev,« pojasni in pri tem navede 
NK Bogojino kot primeren klub za povezovanje, saj prihaja 
iz iste občine.
»Mladim govorim, da ni treba takoj hiteti v profesionalizem. 
Jaz sem specifičen primer, saj sem profesionalec postal šele 
pri svojih 23-ih letih. Včasih moraš stopiti dva koraka nazaj, da 
potem narediš štiri naprej. Moraš pa biti vztrajen in ne smeš 
nikoli obupati. Jaz sem že pri Muri dobil trdo kožo, ko sem 
v mlajših selekcijah slišal veliko očitkov, da sem najmanjši, 
ampak me je to naredilo močnejšega,« svetuje 34-letnik da-
nes mladim nogometašem. 
Horvat s Čardo ravno začenja priprave na novo sezono Po-
murske nogometne lige, za katero pa si želi, da se bo odi-
grala do konca, da bodo videli, kje so in ali je začrtana pot 
prava. »V športu in nogometu je tako: kolikor ti daš njemu, 
toliko dobiš nazaj. Prej ali slej se ti obrestuje, ampak ne smeš 
biti neučakan,« še razloži nekdanji vezist, ki priznava, da je 
Ante Šimundža pustil velik pečat v njegovi karieri. 

Rok Šavel
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P R I J A V N I C A T A B O R 2 0 21 

Priimek in ime:    

Naslov:    

Rojstni podatki:      

Telefon:    

Telefon staršev:    

E-mail:    

Obiskujem OŠ:     

P R I J A V N I C A T A B O R 2 0 21 

Priimek in ime:    

Naslov:    

Rojstni podatki:      

Telefon:    

Telefon staršev:    

E-mail:    

Obiskujem OŠ:     

Član nog. Kluba: DA:  NE Član nog. Kluba: DA:  NE 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
I Z J A V A 

 
Spodaj    podpisani  , sem eden od 
staršev/skrbnikov otroka (ime in priimek) in mu 
dovoljujem udeležbo na NOGOMETNEM TABORU v Martjancih od 12.7.2021 do 
16.7.2021 ter soglašam z uporabo njegovih osebnih podatkov in fotografij s 
tematiko tabora za namene izvajanja dejavnosti organizatorjev. Prav tako se 
v primeru poškodbe navedenega otroka pri udejstvovanju na nogometnem 
taboru, odpovedujem vsakršnim tožbam zoper organizatorje. 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
I Z J A V A 

 
Spodaj     podpisani  , sem eden od 
staršev/skrbnikov   otroka (ime in priimek) in mu 
dovoljujem udeležbo na NOGOMETNEM TABORU v Martjancih od 12.7.2021 do 
16.7.2021 ter soglašam z uporabo njegovih osebnih podatkov in fotografij s 
tematiko tabora za namene izvajanja dejavnosti organizatorjev. Prav tako se v 
primeru poškodbe navedenega otroka pri udejstvovanju na nogometnem 
taboru, odpovedujem vsakršnim tožbam zoper organizatorje. 

 
 

    

(kraj in datum) (podpis staršev ali skrbnikov) 
 
Izpolnjeno prijavnico pošljite najkasneje do 6.7.2021 na naslov, ali jo 
prinesite na prvi dan tabora: 
• MNZ MURSKA SOBOTA, Slovenska 25, 9000 Murska Sobota ali 
• NK ČARDA, Martjanci 19, 9221 Martjanci ali 
• na e-naslova: info@mnzveza-ms.si ali trenerji.nkcarda@gmail.com 

(kraj in datum) (podpis staršev ali skrbnikov) 
 
Izpolnjeno prijavnico pošljite najkasneje do 6.7.2021 na naslov, ali jo 
prinesite na prvi dan tabora: 
• MNZ MURSKA SOBOTA, Slovenska 25, 9000 Murska Sobota ali 
• NK ČARDA, Martjanci 19, 9221 Martjanci ali 
• na e-naslova: info@mnzveza-ms.si ali trenerji.nkcarda@gmail.com 
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H
O

KEJSKI KLU
B M

O
R

AVSKE TO
PLICE 

K
R

AN
JČEVA 3, M

O
RAVSKE T

O
PLICE 

9226 M
O

RAVSKE TO
PLICE 

     
 

______________________________________________________________________________________ 
  

A
KTIVN

O
 SKO

ZI PO
LETJE 2021  

 
Kdaj?         vsak petek v m

esecu juliju 2021 od 9.00 - 15.30 ure 
 

Kdo vodi petkova druženja?     izkušeni člani H
K M

oravske Toplice 
 

H
rana?       kosilo, razni prigrizki in napitki 

  
Cena?    8,00 € / dan  za nečlane H

KM
T 

 
Prijave?     w

w
w

.hkm
toplice.si ali info@

hkm
toplice.si ali telefon: 041 610 745 (Jože) 

 
In ne pozabi – hokej je lahko zelo zabaven. 

 
- - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

PR
IJAVN

ICA:  
  Svojega otroka________________________________________________, starost:__________(let).          Spol: M

  Ž (obkroži) 
  naslov:_________________________________________ gsm

:__________________e-pošta:_____________________________,  
  prijavljam

 na razpisani term
in / datum

  ____________________________. 
  Druge posebnosti otroka (vegetarijanstvo, alergije ...)  ____________________________________________________________. 
 Ceno udeležbe na posam

eznem
 dnevu bom

 plačal ob prijavi oz. zjutraj pred začetkom
 aktivnosti.  

  IZJAVA:  
Spodaj podpisani__________________________________ dovoljujem

 svojem
u  otroku ______________________________udeležbo na 

petkovem
 druženju  s sprem

ljajočim
 program

om
 v navedenem

 term
inu in soglašam

 z uporabo njegovih osebnih podatkov za potrebe 
organizacije tabora. Dovoljujem

 snem
anje in fotografiranje otroka ter njihovo objavo na spletni strani w

w
w

.hkm
toplice.si ter televiziji.  

 U
deleženci oz. starši sam

i poskrbijo za nezgodno zavarovanje. 
 

 
 

 
 

 
 

                                                                                                                    Podpis staršev: _________________________________ 
    Prijavo nam

 posredujte na:  
po pošti: H

O
KEJSKI KLU

B M
O

RAVSKE TO
PLICE, Kranjčeva 3, 9226 M

oravske Toplice,   
po m

ailu na: info@
hkm

toplice.si ali na telefon 041-610-745 
  O m

orebitnih sprem
em

bah vas bom
o sproti obveščali, zato nam

 posredujte vašo telefonsko številko, na kateri ste dosegljivi.   

H
O

KEJSKI KLU
B M

O
R

AVSKE TO
PLICE 

K
R

AN
JČEVA 3, M

O
RAVSKE T

O
PLICE 

9226 M
O

RAVSKE TO
PLICE 

     
 

______________________________________________________________________________________ 
  

15.    H
  O

  K  E  J  S  K  I      K  A
  M

  P    za otroke 
 

Kdaj?         1. term
in: od 6. do 9. julija 2021. 

 
 

   2. term
in: od 24. do 27. avgusta 2021. 

 
Kaj se v kam

pu dogaja? Igra se hokej, družabne nam
izne igre, različne prostočasne delavnice, 

dejavnosti in tekm
ovanja …

 
Kdo vodi kam

p?   člani H
K M

oravske Toplice. 
H

rana?  kosilo, razni prigrizki in napitki. 
  

Cena?  5,00 € za člane H
KM

T za posam
ezni dan oz. 8,00 € za nečlane. 

Prijave? w
w

w
.hkm

toplice.si ali info@
hkm

toplice.si ali telefon: 
041 610 745 (Jože) in 031 388 250 (M

etka). 
In ne pozabi – hokej je lahko zelo zabaven. 

 
- - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

PR
IJAVN

ICA:  
  Svojega otroka________________________________________________, starost:__________(let).          Spol: M

  Ž (obkroži) 
  naslov:_________________________________________ gsm

:__________________e-pošta:_____________________________,  
  prijavljam

 na razpisani term
in ____________________________. 

  Druge posebnosti otroka (vegetarijanstvo, alergije ...)  ____________________________________________________________. 
 Ceno hokejskega kam

pa  20,00 € oz. 32,00 € bom
  plačal ob prijavi oz. prvi dan kam

pa.  
 IZJAVA:  
Spodaj podpisani__________________________________ dovoljujem

 svojem
u  otroku ______________________________udeležbo na 

poletnem
 kam

pu s sprem
ljajočim

 program
om

 v navedenem
 term

inu in soglašam
 z uporabo njegovih osebnih podatkov za potrebe 

organizacije tabora. Dovoljujem
 snem

anje in fotografiranje otroka ter njihovo objavo na spletni strani w
w

w
.hkm

toplice.si ter televiziji.  
U

deleženci oz. starši sam
i poskrbijo za nezgodno zavarovanje. 

 
 

 
 

 
 

 
                                                                                                                    Podpis staršev: _________________________________ 
   Prijavo nam

 posredujte na:  
po pošti: H

O
KEJSKI KLU

B M
O

RAVSKE TO
PLICE, Kranjčeva 3, 9226 M

oravske Toplice,   
po m

ailu na: info@
hkm

toplice.si ali po dogovoru po telefonu 031-388-250 (M
etka) najkasneje 3 dni pred pričetkom

 
kam

pa.  
O m

orebitnih sprem
em

bah vas bom
o sproti obveščali, zato nam

 posredujte vašo telefonsko številko, na kateri ste dosegljivi.   
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KULTURNA KRAJINA

Z JUŽNIH SONČNIH VINORODNIH OBRONKOV PANONSKEGA MORJA V 
ŠIRNA PROSTRANSTVA NEZNANEGA … PROSTORE DUHOVNEGA

Po vinorodnih obronkih Jelovščeka, Bogojine, bogojin-
skih goric, Trnavskega brega, Filovskega brega v Filovce 
in preko filovskega Gaja do Bukovniškega jezera in Bu-
kovnice na jugovzhodnem delu občine Moravske Toplice. 
Mreža kolesarskih in pešpoti najpogosteje odpelje obi-
skovalce, kolesarje in pohodnike na Bukovniško jezero. 
Tu smo, približno tri tisoč petsto kilometrov proč od severne-
ga Zemljinega tečaja, petnajst tisoč sto kilometrov od Zemlje 
Kraljice Maud na južnem tečaju Zemlje, tu sva, jaz, ti, bralec, 
bralka, tu sem, si, Edini, Edina, nepononovljivi v neskončnosti 
časov, vsak s svojimi neponovljivimi življenji, iz vekov v veke, 
iz rodov v rodove rojena tukaj, na grobovih časov. Milijone let 
so se tla pod nama oplajala, dajala in jemala ljudstvom pod 
najinimi nogami, spreminjala tokove rek, izsušila morja. 
Tu smo, sosledje časov, globine morskega dna, odprti v ne-
skončnost ozvezdij, rojeni v lepoto Stvarstva za večnost. Tu 
sem, da dajem prejeto, dediščino stoletij, nebo, sonce, zvezde 
in morja, naslednjim rodovom. 
Dva tisoč tristo in nekaj metrov pod nami je kamnito dno 
Panonskega morja. Na tej globini so v eni izmed filovskih vrtin 
našli ribji zob, našli so tudi druge oblike življenj na dnu minu-
lega morja.  Kar več kot petsto metrov debel nanos, imeno-
van Panon, pod nami daje karakter Panonski nižini.  Poselitve 
območja segajo nekaj  tisoč let nazaj, o tem pričajo kamnita 
orodja, ostanki lončevine, obdobja mlajše kamene dobe v Bu-
kovnici nekaj tisoč let pr. Kr., pričajo antična gomilna grobišča, 
nekatera žal že oskrunjena. V Občini Moravske Toplice je kar 
45 evidentiranih  gomilnih pokopov, nekatere gomile so iz 1. 
In 2. stol. po Kr., časa Rimljanov, nekatere pa neidentificiranih 
starejših obdobij.  Grobišče s svojo pojavnostjo predstavlja po-
memben prostorski označevalec v kulturni krajini. O antičnih 
pokopih zelo zanimivo piše raziskovalka arheologinja Irena 
Šavel v Zborniku soboškega muzeja št.1, str. 7–15.
Jelovšček z izredno tradicionalno vinogradniško lego nad Teša-
novci je odlična vstopna točka za potepanje v osrednji del obči-
ne proti Selu in bo z vsebinami predstavljena v drugem sklopu 
Kulturne krajine, tokrat bo naša vstopna točka Bogojina. Cerkev 
Gospodovega vnebohoda, ki je eno najzanimivejših Plečnikovih 
del, Plečnik sam zapiše » … videl sem mnogo lepih stvari in pred 
nobeno me ni bilo cerkve v Bogojini sram.« Pod vinogradniškim 
hribom s kapelo sv. Urbana, zaščitnika vinogradov in vinogradni-
kov, je izhodišče kolesarskih in pešpoti na razgledno teraso, ki pre-

ko vinogradov Trnavskega brega, Filovskega brega vodi v Filovce, 
do Lončarske vasi, Muzeja na prostem Lončarstva Bojnec. Tu se 
srečamo z lončarsko tradicijo, to najstarejšo obrtjo in panonsko 
arhitekturo dveh preseljenih in restavriranih hiš. Krajevno arhi-
tekturo je možno videti na razstavljenih fotografijah v ohranjeni 
panonski Magdini hiši. Jugovzhodno od vasi in zahodno od ceste 
Filovci–Renkovci, na njivah z ledinskim imenom Male čistine se 
nahajajo ostanki naselbine iz bakrene dobe, severno od vasi, v 
gozdu z ledinskim imenom Ciganšček, se tik južno ob gozdu 
nahaja še neraziskana in nepoškodovana gomila.
Zakoni in uredbe so skozi zgodovi-
no postavljali meje. Prostorski načrt 
Bogojini ni dovolil širitve gradbenih 
območij in so mladi iskali dom dru-
god, razkošje prostora Bukovnice 
in filovskega Gaja  je omejeno z 
odredbami spomeniškega varstva, 
meje neusmiljeno posegajo v ge-
ografsko bližino vasi, življenje do-
mačinov, kulturo, običaje in navade 
sosedov in skupnosti. Z nastankom 
občin so meje spet nenaravno od 
Filovcev, šole in župnije Bogojina odrezale Strehovce, v katere 
katastrsko občino spada tudi sv. Vid, Vidov izvir in Bukovniško 
jezero in tako so Bukovnica in Bukovniško jezero s Strehovci go-
spodarsko in  kulturno zgodovinsko ločeni. Nekdanje komunika-
cijske poti vse od bližnje rimske ceste preko Gaja do Bukovnice, 
sv. Vida, gibanje ljudstev po teh krajih ostajajo zgolj zgodovina in  
opomin na nesprejemljivost mej, ki vse bolj močno, nezavedno 
omejujejo tudi prostranstva duha človeštva.
Iz Filovcev vodijo poti spet med vinograde filovskega Gaja. 
Vodijo poti do Bukovnice, kjer se na njivah in v gozdu zahod-
no ter južno od vasi Bukovnica nahajajo ostanki naselbine iz 
bakrene dobe. Najdišče predstavlja dragoceni vir podatkov o 
najzgodnejši poselitvi Goričkega.
Preko Gaja vodi Pomurska pešpot, Evropska kulturna pot sv. 
Martina, Pot kulturne dediščine, SLOVANI.si – kolesarska učna 
pot do Bukovniškega jezera. Gaj predstavlja slemenski zaselek, 
kjer stoji cel niz še ohranjenih vinskih kleti s konca 18., začetka 
19. stoletja. Zaselek je ohranil prvotno parcelacijo, svojevrsten 
raster komunikacij in značilno vinogradniško stavbarstvo. Na 
blagem južnem pobočju zahodno ob potoku Gjonder dou, 
severno ob cesti Murska Sobota–Lendava, se nahajajo ostanki 
rimskodobne naselbine. Cerkvica Marije kraljice družine, Križev 
pot, zametki namestitve gostov v nekaterih kleteh, glamping 
Na bregu in ponudba vin v Panon galeriji vin na odlični razgled-
ni terasi Gaja so kraj, kjer s pogledom tja čez … izginejo meje, 
izgine vsakdan, misel odtava tja čez … v prostore duhovnega.

Jožef Gutman
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dr. LUDVIK ČARNI
(1931–1996)

V naši občini, pomurski pokrajini  
in širše  – v Sloveniji – moramo 
letos s spoštljivim spominom po-
častiti univerzitetnega  profesor-
ja dr. Ludvika Čarnija in njegovo 
znanstveno delo, saj bo v tem letu 
minilo 90 let od njegovega rojstva 
in 25 let od smrti. 
Ludvik Čarni se je rodil 5. novembra 
1931 v Ivanovcih. Osnovno šolo je končal v domačem okolju,  
gimnazijo pa začel obiskovati v Murski Soboti in jo dovršil na 
Ptuju.  Po končani maturi se je vpisal na Filozofsko fakulteto 
univerze v Ljubljani, najprej na študij zgodovine, kasneje pa 
se je prepisal na sociologijo. Iz sociologije je tudi diplomiral 
in promoviral in postal doktor socioloških znanosti. Na filo-
zofski  fakulteti je tudi ostal in napredoval od asistenta do 
rednega profesorja za občo sociologijo. Proučeval pa tudi 
predaval je predvsem zgodovino slovenske sociologije. Umrl 
je prezgodaj, v 65. letu starosti, 11. avgusta 1996 v Ljubljani, 
kjer je tudi pokopan. 
Ena od prvih samostojnih Čarnijevih knjig je Teorija formacij 
družbe (MK, Ljubljana 1979). V njej predstavi marksistična 
načela razvoja človeške družbe, delitve v marksistični litera-
turi in delitev arhaične formacije družbe. Sklene, da imamo 
v razvoju človeške družbe pet formacij: arhaično, sužnje-
lastniško, fevdalno, kapitalistično in komunistično. S knjigo 
predstavi predvsem splošne in najbolj značilne stvari po-
sameznih obdobij, temeljna notranja nasprotja in razvojne 
perspektive. Med njimi so seveda časovne in druge razlike, 
npr. zgodovinske, različni pogledi avtorjev nanje itd. Ker je bil 
že od svojih dijaških let naprej marksistično usmerjen (Marx, 
Engels, Lenin), pa ne le zaradi tega, vztraja pri prej omenjenih 
petih formacijah, čeprav kritično dodaja, da je kljub tej delitvi 
človeške družbe »… ostalo marsikaj spornega in nedoreče-
nega in tudi nedokazanega« (str. 176).
Druga Čarnijeva monografija je za vse nas še veliko po-
membnejša od prej omenjene. Že sam njen naslov – Obča 
in historična sociologija – Izvori sociološke misli na Slovenskem 
(Oddelek za sociologijo. Znanstvena založba Filozofske fa-
kultete univerze v Ljubljani, Ljubljana, 2012) nam pove, da 
gre za široko zastavljen in tudi znanstveno izpeljan projekt, 
namenjen študentom sociologije, Čarnijevim kolegom na 
področju sociologije in nasploh slovenski javnosti. V knjigi 
gre – na kratko rečeno – za prikaz sociološke znanosti v vseh 
njenih razsežnostih in za oris zgodovine sociološke misli na 
Slovenskem. 

Prof. dr. Ludvik Čarni je objavil tudi okrog sedemdeset član-
kov, razprav , ocen, poročil in priložnostnih  zapisov. Med 
članki in razpravami naj omenimo vsaj naslednje: O razmerju 
med zgodovino in sociologijo (Anthropos, Ljubljana 1969, št. 
1–2, str. 57–61, 95–96), O marksistični delitvi razvoja človeške 
družbe (Teorija in praksa, Ljubljana 1976, št. 11, str. 925–938), 
Razpravljanje o sistemizaciji zgodovine človeštva (Anthropos, 
Ljubljana 1981, št. 4–6, str. 255–264) in O azijskem produk-
cijskem načinu (Anthropos, Ljubljana, 1994, št. 1/3, str. 223–
226). Že iz tu navedenih člankov ugotovimo, da ga je ves 
čas raziskovalnega dela poleg sociologije spremljalo tudi 
zanimanje za zgodovino, in drugič, da je bil ves čas življenja 
privrženec marksizma. In še: v svojih prispevkih k zgodovini 
sociološke misli pri nas je pisal o pomembnih osebnostih 
slovenske znanosti, npr. o sociologu, filozofu in teologu  
Alešu Ušeničniku (1868–1952), teologu in politiku Janezu 
Evangelistu Kreku (1865–1917), politiku in literatu Etbinu 
Kristanu (1867–1953) in drugih.
Svoje znanstvene in strokovne ugotovitve je objavljal v 
Anthroposu, Zgodovinskem časopisu, Naših razgledih, So-
dobnosti, Komunistu in drugje. Kot zanimivost naj navede-
mo, da se je – sicer redko – v svojih ocenah dotaknil tudi del 
svojih rojakov – Prekmurcev. Tako npr. knjige Cigani  dr. Vane-
ka Šiftarja  (Anthropos, Ljubljana 1970, št. 3–4, str. 209–210) 
in bogojinskega Jožefa Košiča, Življenje Slovencev med Muro 
in Rabo (Zgodovinski časopis, Ljubljana 1995, št. 4, str. 658).   
Filozofska fakulteta (Oddelek za sociologijo) se mu je po 
smrti za njegovo predano in bogato delo oddolžila z ob-
sežnim monografskim delom z naslovom Čarnijev zbornik 
(1931–1996) in podnaslovom Zbornik mednarodnih družbo-
slovnih in humanističnih razprav (Ljubljana, 1998). Prijatelji in 
sodelavci so knjigo posvetili njegovemu spominu. Ob tujih 
in domačih piscih vanj (vseh jih je okrog petdeset), so vsaj 
trije Pomurci:  dr. Tone Ferenc, dr. Cvetka Tóth (oba, žal, že 
pokojna) in dr. Borut Ošlaj.  V zborniku niso poudarjene le 
Čarnijeve zasluge za razvoj sociološke znanosti pri nas in v 
svetu, temveč tudi to, da je bil soustanovitelj Oddelka za 
sociologijo na ljubljanski filozofski fakulteti.
Profesor dr. Ludvik Čarni je bil dober poznavalec sociologije 
in zgodovine in dober predavatelj. Bil je zelo prijateljski do 
študentov in sodelavcev.  Sicer  pa so ga v razpravah s so-
delavci odlikovale preudarnost, pravičnost in modrost. Bil je, 
skratka, odličen znanstvenik in dober človek. Zato si zasluži 
ta naš spominski zapis. 

Jože Vugrinec

1. Čarni Ludvik: Teorija formacij družbe. Mladinska knjiga, Ljubljana 1979.
2. Čarni Ludvik: Obča in historična sociologija – Izvori sociološke misli na Slovenskem. Oddelek za sociologijo. Znanstvena založba Filozofske fakultete univerze v Ljubljani, 

Ljubljana, 2012.
3. Čarnijev zbornik (1931-1996). Zbornik mednarodnih družboslovnih in humanističnih razprav. Zbral in uredil Alojz Cindrič. Ljubljana, 1998.

KULTURNE DROBTINICE
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ŽELVE V NAŠI BLIŽINI

NA OBISKU V VUČJI GOMILI

V vrtcu Moravske Toplice, v oddelku 2–3 let z otroki vsako-
dnevno raziskujemo, katere živali nas obdajajo. Skupaj z otro-
ki smo na sprehodu najprej opazovali le vrane, njihovo ogla-
šanje je bilo za otroke zelo zanimivo, še posebej pa velikost 
in barva. Kasneje smo ob bližnji mlaki prisluhnili regljanju 
žab, ki se skrivajo tam. Žal jih nismo mogli videti v živo, pač 
pa smo si žabe ogledovali v knjigah, leksikonih in na spletu. 
Otroci so po oglašanju spoznali tudi kukavico v bližnjem 
gozdu in sedaj, ko se včasih sprehajamo tam mimo, jo sami 
slišijo in poimenujejo, kdo se oglaša. Otroci ugotavljajo, da so 
zanimive tudi mravlje, polži, murni, ki nam lepšajo te poletne 
dni.  Poleg naštetih pa smo na bližnji domačiji Đurinek-Ficko 
spoznali še želve. Darja Flegar, kandidatka Prve zaposlitve, 
nas je popeljala do tja. Velik, trd oklep je bil otrokom zelo 
zanimiv. Otroci so jih lahko tipali, opazovali premikanje ter 
jih primerjali med seboj. Tudi fotografirali so jih in spoznali, 
da imajo rade solato in jagode. Seznanili so se, da poznamo 
kopenske in vodne želve. Gospod Matej nam je posredoval 
tudi posnetek, kako se hranijo s solato ali jagodami. Foto-
grafije, ki so jih otroci posneli, pa so služile za seznanitev z 
deli telesa ter spoznavanjem želv iz medijev, kar je Darja zelo 
koristno uporabila. Otroci so lahko ob fotografijah vsak dan 

V vrtcu Bogojina dan ni nikoli enak dnevu, a ta dan je bil 
nekaj posebnega. 10. maj je Svetovni dan gibanja in tudi 
mi smo se nanj pripravili. Takoj po zajtrku smo se odpra-
vili na naše potovanje. Ko smo prišli do križišča, kjer po 
navadi zavijemo desno, smo tokrat šli naravnost, po poti, 
ki je bila z dveh strani porasla s travami in prečudovitimi 
pomladnimi cvetovi vijoličnih zvončnic, belih ivanjščic, 
rumenih ripečih zlatic, regratovih cvetov in lučk in še in 
še jih je bilo.
Kmalu smo se znašli pred ograjo, za katero so otroci 
predvidevali, da je namenjena paši živali. Otrok, katerega 
domačija se je prikazala v vsej naravni slikovitosti, je kar 
vzkliknil od sreče in vsem povedal, da je tu doma. Sledilo 
je novo presenečenje na domačiji Litrop-Mulec, ki bi jo 
morali zapisati z veliko začetnico. Njene vrednote se ne 
merijo z vrednotami sodobnega sveta, so bogatejše in se 
jih ne da z ničemer izničiti, so vrednote srca. Lična, sto-
letna hiša, ograde, v katerih so živali vsaka s svojo težko 
usodno zgodbo, vendar po zaslugi njihove rešiteljice s 
srečnim koncem, so otroke popeljale v doživljanje, ki jih 
niti vzgojiteljice nismo mogle v celoti zaznati. Bili so tiho, 
poslušali so z odprtimi usti, govorile so samo svetle oči, ki 
so sledile opisom. Vzdihljaji in izrazi obrazov so povedali 
vse.  Na domačiji smo preživeli prečudovit dan. Nazaj gre-
de pa smo imeli spremstvo otroka iz našega vrtca, njego-
vo sestrico in mamo pa še en izmed mnogih kužkov nam 

podoživljali dogodek. Hvala družini, da so nam omogočili 
seznanitev s tako zanimivo živaljo. Ker pa otroška radove-
dnost ne pozna meja, sedaj raziskujemo že naprej, o čem, 
pa mogoče v naslednjem članku.

Katja Hozjan, vzgojiteljica

je sledil. Na nam že znanem križišču smo se poslovili od 
naših spremljevalcev in nadaljevali pot proti vrtcu. Otroci 
so hodili počasneje, vendar je temu botrovalo današnje 
doživetje s spremljajočimi opisi, pogovori … Hvala družini 
Litrop-Mulec, ki nam je naše potovanje obogatila, in vsem 
staršem, ki ste po našem predhodnem dogovoru poskr-
beli za udobna oblačila in zaščito in nam tako omogočili 
aktivno sodelovanje vašega otroka ob Svetovnem dnevu 
gibanja, ki je bilo obogateno še z neponovljivimi doživetji.

Milena Černela, vzgojiteljica

IZ ŠOL IN VRTCEV
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Odeti v mavrične barve narave A természet szivárványszíneibe 
öltözveMadžarska narodna samou-

pravna skupnost iz Lendave 
nam je poslala vabilo, naj se 
pridružimo igrivi dejavnosti z 
naslovom »Odeti v mavrične 
barve narave«. Povabilo se 
nam je zdelo zelo zanimivo, 
zato smo se mu z velikim ve-
seljem odzvali. V ponedeljek, 
26. aprila 2021, smo si ob 
10. uri preko spletne strani 
»muravidek.re« ogledali vi-
deoposnetek, kjer nas je go-
spa Gerenčer povabila k sodelovanju. Že naslednji dan 
smo začeli zbirati naravni material okoli vrtca in pričeli 
z delom. Otroci so na papir narisali poljubno žival, nato 
pa so jo okrasili z različnimi materiali. Nastali so zanimivi 
izdelki, ki smo jih fotografirali in jih po spletu poslali na 
naslov MNSS Lendava. Čez nekaj dni so nas obvestili, 
da smo si za lepe likovne izdelke prislužili nagrado. In 
tako nas je v vrtcu obiskala gospa Bea Feher, ki nam 
je prinesla škatlo, v njej pa zanimivo spominsko igro 
»Iskanje parov« ter dve zanimivi knjigi »Pridi z menoj v 
Prekmurje« in »Pustolovščine Laure in Erika v Prekmur-
ju«.  Prav skozi spominsko igro in s pomočjo obeh knjig 
bomo spoznali zanimive kraje v Prekmurju, med drugim 
tudi vas Prosenjakovci, kjer stoji naš vrtec. Verjamemo, 
da se bomo veliko naučili, kar nam bo prišlo v življenju 
še kako prav.

Bernarda Koroša Pantović, vzgojiteljica

A Lendva Községi MÖNK 
meghívást küldött nekünk a "A 
természet szivárványszíneibe 
öltözve" elnevezésű játékban 
való részvételre. Nagyon 
érdekesnek találtuk a meghívást, 
ezért örömmel el is fogadtuk.
2021. április 26-án, hétfőn 
10 órakor a "muravidek.re" 
honlapon megnéztünk egy 
videóklipet, amelyben Gerenčer 

asszony részvételre hívott minket. Már másnap elkezdtünk 
természetes anyagokat gyűjteni az óvoda körül, és elkezdtünk 
dolgozni. A gyerekek egy kedves állatukat rajzolták le a papírra, 
majd azt különböző anyagokkal díszítették. Érdekes alkotások 
születtek, amelyeket lefényképeztünk és online elküldtük a 
Lendva Községi MÖNK számára.
Néhány nappal később értesítettek minket, hogy gyönyörű 
alkotásainkkal díjat nyertünk. Így Feher Bea asszony 
meglátogatott bennünket az óvodában, és hozott nekünk egy 
dobozt, melyben egy érdekes memóriajáték, "Párok keresése", 
és két érdekes könyv, "Gyere velem a Muravidékre" és "Laura 
és Erik kalandjai a Muravidéken" volt. 
A memóriajátékon és a két könyvön keresztül megismerkedünk 
a Muravidék érdekes helyeivel, köztük Pártosfalvával is, ahol az 
óvodánk található. Hisszük, hogy sokat fogunk tanulni, ami az 
életben mindig nagyon jól jön.

Írta: Koroša Pantović Bernarda óvónő
Fordította: Rozgonyi Emőke

Tradicionalni slovenski zajtrk

Letošnje šolsko leto je zaznamovano z delom na daljavo in z 
upoštevanjem mnogih ukrepov za preprečevanje epidemije. 
Glavni namen dneva slovenske hrane in tradicionalnega slo-
venskega zajtrka v šolah je podpora slovenskim pridelovalcem 
in predelovalcem hrane ter spodbujanje samooskrbe s kako-
vostno hrano iz lokalnega okolja. Obeležujemo ga vsako leto, 
tretji petek v novembru. Tudi letos smo ta dan obeležili, vendar 
doma, vsak pri sebi, saj je pouk v tistem času potekal na daljavo. 
Osrednji dogodek dneva slovenske hrane pa je tradicionalni 
slovenski zajtrk. Letošnje geslo tega dneva je "Zajtrk z medom 
– super dan!" in smo ga v šolah nadomestno izvedli v petek, 
11. maja. Zjutraj pred poukom smo se vsi, učenci in delavci 
šole, okrepčali s kosom kruha, namazanim z maslom in medom, 
skodelico mleka in jabolkom. Dobili smo dovolj energije, da 
smo lahko zakorakali v delovni dan. Ob tem smo se z učenci 
tudi pogovarjali o pomenu zdrave hrane, o pomenu lokalno 

pridelane hrane in samooskrbi. Še posebej smo izpostavili skrb 
za okolje in biodiverziteto ter s tem ohranjanje čebeljih rodov, 
ki pomembno prispevajo k pridelavi hrane. Učenci so tekom 
dneva pri več predmetih namenili nekaj minut tej tematiki in 
tako ozavestili pomen kmetijstva in ohranjanja naravne kultur-
ne krajine za zdravo prihodnost.

Suzana Deustch, Osnovna šola Fokovci

IZ ŠOL IN VRTCEV
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VRTEC - POLETI IN V NOVEM ŠOLSKEM LETU
Šolsko leto 2020/21se počasi nagiba h kon-
cu, vendar v naših vrtcih otroški vrvež ne 
bo zamrl niti med poletnimi počitnicami. V 
juliju in avgustu je prijavljenih veliko otrok, 
tako da ostajata odprti kar dve enoti (Mora-
vske Toplice in Martjanci). Strokovni delavci 
za brezskrbne poletne dni že pripravljajo 
različne aktivnosti v svojih oddelkih in ot-
roci bodo v vrtcu zagotovo uživali.

V mesecu juniju bomo opravili še skupni sestanek za starše 
otrok novincev, ki se z novim šolskim letom vključijo v vr-
tec. S šolskim letom 2021/22 v šolo odhaja kar 58 otrok, v 
vrtec pa je na novo vpisanih 40 otrok. To pomeni, da naše 

kapacitete dopuščajo še nekaj prostih mest v vseh enotah, 
razen v enoti Filovci. Starši, ki še razmišljate o vključitvi ot-
roka v vrtec v šolskem letu 2021/22, se čim prej oglasite 
na upravi vrtca, da vam zagotovimo prosto mesto v željeni 
enoti.

Vstop v vrtec je pomemben dogodek v življenju otroka in 
staršev. Vsak otrok in starš ta dogodek doživljata po svoje, 
zato ni formule ali recepta za uspešno uvajanje v vrtec. Na 
sestanku za starše otrok novincev podamo nekaj napotkov, 
spoznanj in priporočil, da bi jim bilo nekoliko lažje, in jih 
opozorimo na nekatere negativne odzive na uvajanje, ki 
jih lahko pričakujejo pri svojem otroku. Pomembno je, da 
spremljamo otrokovo doživljanje, ga poskušamo razumeti 
in pomagati, še bolj pomembno pa je, da so starši trdno 
prepričani, da so se pravilno odločili za vključitev otroka 
v vrtec, saj se občutja staršev v veliki meri prenašajo na 
otroka.

Zaradi ukrepov, povezanih s Covid-19, smo pri uvajanju 
otrok v vrtec nekoliko omejeni pri vključevanju staršev v 
oddelke vrtca, vendar se trudimo iskati različne možnosti, 
da bi vsem malčkom olajšali prve korake v vrtcu. Posto-
pno uvajanje pripomore k pozitivnemu doživljanju vrtca 
za otroke, strokovni delavci vrtca pa se trudimo, da otroci 
radi prihajajo v vrtec, gradijo hiške, mostove in prijateljstva.

Monika Šlichthuber Jerebic, svetovalna delavka

Devetošolci so se poslovili
Konec šolskega leta je tu in tudi devetošolci – generacija 
2006 – se je poslovila od osnovnošolskih klopi. V petek, 11. 
junija, smo se delavci šole, starši in učenke ter učenci 9. razre-
da zbrali na našem zadnjem skupnem srečanju, valeti, ki so 
jo kljub še vedno trajajočim epidemičnim razmeram učenci 
skrbno pripravili. V kulturnem programu, ki so ga pripravili 
učenci, smo vsi skupaj v mislih potovali skozi teh devet let, se 
spomnili vseh dogodivščin, izzivov in smeha ter tudi kašnih 
manj prijetnih dogodkov, ki so sestavljali mozaik dogodkov 
te generacije.  To je  generacija, ki je posebna – kot neka 
celica, na katero so se v teh devetih letih občasno nalepile 
druge celice. V prvi razred so prišli štirje učenci, v drugem 
jih je ena sošolka zapustila, dve sta se jim pridružili in tako 
so vztrajali do 6. razreda, ko se jim je pridružil še en učenec, 
v 7. razredu spet eden, v 8. razredu so pridobili še dve so-
šolki. Nenavadno, zanimivo, obenem pa tudi dobro, saj so 
na koncu skupek, ali če se po geografsko izrazim, konglo-
merat, ki je sestavljen iz različnih posameznikov povezanih 
s skupnimi idejami, medsebojnim prijateljstvom in  jasnimi 
cilji. Konec 9. razreda je tako pričakalo 9 učencev, ki so po 

resnem razmisleku v tem letu tudi načrtovali prihodnost z 
izborom srednjega izobraževanja. Vsako slovo je težko in 
tako so nas delavce, pa tudi starše ob tem prevzela čustva, 
ki so izražala tudi zadovoljstvo. Njihov polet iz gnezda so 
simbolično prikazali tudi z baloni, ki so jih spustili v zrak, 
da so z vetrom odpotovali kdove kam. Vsem devetošolcem, 
njihovim staršem smo ob slovesu zaželeli tudi veliko sreče 
in zadovoljstva v prihodnje.

Suzana Deutsch, Osnovna šola Fokovci
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Učenci se veselijo prenovljene 
šole

A gyerekek örülnek a felújított 
iskolának

Za učenke in učence Dvojezične osnovne šole Prosenjakovci 
od 1. junija pouk poteka malo drugače. Zaradi adaptacije šolske 
zgradbe smo učence prvega in drugega vzgojno-izobraževal-
nega obdobja premestili na drugo lokacijo. Lovsko društvo 
Prosenjakovci nam je priskočilo na pomoč in nam omogočilo 
uporabo zunanjih in notranjih prostorov lovskega doma za iz-
vajanje pouka. 

Pouk večinoma poteka na prostem, učenci večino časa razi-
skujejo in opazujejo okolico, izdelujejo različne izdelke iz na-
ravnih materialov, ki jih najdejo v bližini in pri tem odlično 
sodelujejo v skupinah. Tudi med odmori se dobro razgibajo 
in uživajo na svežem zraku. Naše učne ure popestri še opa-
zovanje različnih rastlin in živali, ves čas pa nas spremlja petje 
ptic. Zdaj, ko niso v zavetju učilnice, se učenci toliko bolj zave-
dajo, kako pomembna je medsebojna pomoč in povezanost 
kot celoten razred, da bodo tudi ta konec šolskega leta lahko 
uspešno zaključili.  Tega pa se zavedajo tudi učenci tretje-
ga vzgojno-izobraževalnega obdobja, ki trenutno koristijo 
prostore vaškega doma Prosenjakovci. Vsakemu razredu je 
dodeljena “učilnica”, kjer se bodo učenci učili vse do konca 
šolskega leta. Za izvajanje pouka športne vzgoje in dejavnosti 
razširjenega programa pa se na veselje vseh naprej uporablja 
šolsko zunanje igrišče.  O tej izkušnji lahko povem še to, da so 
učenci pozitivno odreagirali na selitev, marljivo so pomagali 
pri praznjenju svojih učilnic in se že vsi veselijo prenovljene 
šole, ki jih bo pričakala naslednje šolsko leto.

Natalija Novak DOŠ Prosenjakovci / KÁI, Pártosfalva

Június 1-től kicsit másképp zajlik a tanítás a pártosfalvi 
Kétnyelvű Általános Iskola tanulói számára. Az iskolaépület 
átalakítása miatt az első és második oktatási időszak 
tanulói máshová költöztek. A pártosfalvi Vadászegyesület 
a segítségünkre sietett, és megengedte, hogy a vadászház 
külső és belső helyiségeit használjuk a tanításhoz. 
 
A tanórák többnyire a szabadban zajlanak, a tanulók idejük 
nagy részét a környezet felfedezésével és megfigyelésével 
töltik, különböző dolgokat készítenek a közelben található 
természetes anyagokból, és jól együttműködnek a 
csoportokban. Emellett a szünetekben is sokat mozognak 
és élvezik a friss levegőt. Tanóráinkat különböző növények 
és állatok megfigyelése gazdagítja, amelyet állandó 
madárcsicsergés kísér. 
Most, amikor a tanulók nem az osztály védelmében vannak, 
tudatukban van, hogy mennyire fontos az összetartás, 
segítőkészség és a csoportmunka annak érdekében, hogy 
sikeresen befejezhessék a tanévet. 
Ezt jól tudják a harmadik oktatási időszak tanulói is, akik 
jelenleg a pártosfalvi faluotthon helyiségeit használják. 
Minden osztály kapott egy "osztálytermet", ahol a tanulók 
a tanév végéig tanulnak. Az iskola szabadtéri játszóterét 
továbbra is használják testnevelésre és bővített programokra. 
Erről a tapasztalatról még azt mondhatom, hogy a tanulók 
pozitívan reagáltak a költözésre, szorgalmasan segítettek az 
osztálytermek kiürítésében és mindannyian várják a felújított 
iskolát, amely a következő tanévben várja majd őket.

IZ ŠOL IN VRTCEV
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TIC-ova stran

destinacije Moravske Toplice morate uvrstiti na svoj potoval-
ni seznam.  Posebna izdaja poletne Sobotne priloge je do 
konca poletja na voljo tudi v samostojni prodaji na prodajnih 
mestih. Povabilo na destinacijo Moravske Toplice je v obliki 
PR predstavitve bilo aktualno tudi v vodniku Summer In 
Your Pocket Guide oziroma v zemljevidu The Slovenia Tu-
ristični boni.  Turistični ponudniki iz dežele ob Muri smo se 
predstavljali na dogodku Doživimo v Pomurje v Ljubljani, 
ki se je v organizaciji TV AS v drugi polovici junija odvijal na 
Pogačarjevem trgu. Na stojnici TIC Moravske Toplice je bila 
prisotna tudi lokalna ponudnica Sonja Kološa iz Proizvo-
dnje peciva Figaro iz Andrejcev.

PROMOCIJSKE IN MEDIJSKE AKTIVNOSTI PRED POLETNO TURISTIČNO 
SEZONO

Promocijske aktivnosti destinacije Moravske Toplice tudi le-
tošnjo poletno sezono pod okriljem TIC Moravske Toplice 
potekajo v duhu vseslovenske kampanje Slovenske turistič-
ne organizacije »Zdaj je čas. Moja Slovenija«.  

Tik pred začetkom uradne turistične sezone je sredi junija 
destinacijo Moravske Toplice obiskala radijska ekipa Radia 
SI. V radijski oddaji Na lepše smo tako turistični predstavniki 
Pomurja predstavili možnosti za poletni oddih in poletne 
turistične programe. Poleg TIC Moravske Toplice so različne 
možnosti za doživet poletni oddih predstavili še Expano, 
Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota, Doživ-
ljajski park Vulkanija in Zavod Kultprotur. V turistični prilogi 
Slovenija - Turistični boni 2021, ki je v sredini junija bila 
priložena dnevnemu časopisju Novice Svet24 in Športni 
Dnevnik Ekipa, ste lahko prebrali PR predstavitev za aktivni 
oddih pri nas s predlogom izleta po kolesarski poti Rotunda. 
V posebni Poletni izdaji Sobotne priloge 2021, ki je na-
menjena vsem, ki si želijo kakovostnega poletnega branja, 
smo v PR predstavitvi nanizali doživetja, ki jih ob raziskovanju 

POVABILO NA POLETNE DOGODKE IN AKTIVNOSTI

V okviru projekta Slovenija - Evropska gastronomska regija 
2021 je TIC Moravske Toplice v začetku turistične sezone pri-
čel kampanjo na družbenih omrežjih, kjer se po sklopih 
tematsko predstavlja ponudba prekmurske kulinarike. 
V treh tematskih filmčkih so prikazane prekmurske gastro-
nomske delicije domačih gostišč, ponudnikov na vinotočih 
in izletniških kmetijah in  lokalnih ponudnikov hrane. V de-
želi buč z zaščitenim bučnim oljem kot drugo promocijsko 
aktivnost v okviru projekta Slovenija – Evropska gastronom-
ska regija 2021 izpostavljamo dokumentarni filmček na 
temo bučnega olja. S filmčkom, ki bo na ogled na Festivalu 
buč v Moravskih Toplicah, želijo ustvarjalci in naši lokalni pri-
delovalci poudariti dragocen pomen bučnega olja. 

Pred vrati je poletje, katerega namen je znova nas povezati, zato vas nagovarjamo, da ga še posebej letos preživite v naši 
družbi. Naj bo vaše poletje osvežilno - vabljeni na naše prireditve. 

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

Etno program ob četrtkih
Etno program bo na sporedu ob četrtkih v juliju in avgustu. 
Nastopili bodo folkloristi, tamburaši, cimbalist, ljudski godci 
in pevci ter številni drugi izvajalci etno glasbe iz domače 
regije in tudi širše. 
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Poletna jutranja joga ob sobotah 
Zavedamo se, da je skrb za zdravje, vitalnost, harmonijo in 
notranji mir v teh turbulentnih časih na prvem mestu.  S tem 
namenom prirejamo brezplačne vadbe joge, ki se bodo od-
vijale ob sobotah med 17. julijem in 28. avgustom 2021 
ob 10.00 na zelenici pred hoteli Term 3000 (na zelenici 
za stojnicami Poletne turistične tržnice). Vadba je na-
menjena tako domačinom, kot tudi turistom. Vabljeni, da 
skupaj zakorakamo v harmonična in čarobna poletna jutra. 
Vadba se odvija v sodelovanju s Centrom za krepitev zdravja 
Zdravstveni dom Murska Sobota. S seboj prinesite ležalne 
podloge, vodo, oblecite se v udobna oblačila. 

Poletni sobotni glasbeni večeri 
Glasbeno obarvani poletni sobotni večeri potekajo ob so-
botah v juliju in avgustu s pestrim 
programom za različne glasbene okuse. Tudi letos nadalju-
jemo z organizacijo treh prekmurskih festivalov: festivalom 
bezga, festivalom buč in festivalom ajde. 

Več o programu na:
www.moravske-toplice.com
FB strani @TIC.MoravskeToplice

TIC Moravske Toplice

VIDOV BREJG NA GORIČKEM Z NOVO PRIDOBITVIJO
Energije poletnega solsticija z dišavami cvetočih zelišč, travni-
kov in gozda so bili idilična kulisa za poletno zeliščno doživetje 
s kuharskimi chefi, predavateljico in gostiteljskim timom, ki so 
v vročem opoldnevu predstavili izjemno pridobitev na eko-
loški kmetiji za predelavo zelišč in sadja ter idejno zasnovo 
razvoja kulinarične in turistično doživljajske ponudbe butič-
ne mikrolokacije Goričkega v okviru blagovne znamke Vidov 
brejg. Dogodek, ki je sam po sebi nosil v sebi bogato sporo-
čilno vrednost o spoštovanju kulturne in naravne dediščine, 
prenosu znanj in izkušenj ter vključevanju inovativnih trendov 
in metod oblikovanja butične kulinarične doživljajske zgodbe 
za prepoznavnost in dodano vrednost turistične zaokrožene 
destinacije Moravske Toplice in Goričkega.

V uradnem delu dogodka in pred samo otvoritvijo predelo-
valnega obrata za zelišča in sadje, sofinanciranega iz ukrepa 
4.2. »Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma ra-
zvoj kmetijskih proizvodov 2019, Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije so bili gostje 
gostiteljice ge. Tatjane Buzeti:

- Podžupan občine Moravske Toplice, g. Andrej Baligač
- V.d. predsednika Turistične zveze Slovenije, g. Jože Prah. 

Po uradnem delu je sledilo predavanje na temo razvoja in po-
zicioniranja produktov v okviru projekta Slovenija – Evropska 
gastronomska regija 2021 v sklopu projekta »Blaženje podneb-
nih sprememb v kmetijstvo skozi socialne inovacije, ki ga je za  
navzoče izvedla ga. Janja Viher iz Agencija SIV, dolgoletna poz-
navalka in strokovna sodelavka  na področju slovenskega turiz-
ma. Brbončice pa so razvajali Damir Pintarič in Srednja šola za 
gostinstvo in turizem Maribor, v okviru projekta »Ekološki mlečni 
izdelki in zelišča iz Goričkega v trajnostni prehranski verigi.«- 
V prihodnjih dneh se je zvrstilo še nekaj odličnih predavanj, 
izobraževalnih sklopov, predstavitev ponudnikov in ob kon-
cu, 25. junija. tudi pohod do Vidovega brejga ter pogovor z 
najbolj brano pisateljico go. Deso Muck in njeno predstavi-
tev knjige o zgodbah Goričkega za najmlajše o krtku Oliju 
iz dežele vulkanov.

Tatjana Buzeti
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Naša bauta: Trgovina, ki je prijazna do narave, ljudi in živali
Sara Sukič iz Martjancev je v središču Murske Sobote odpr-
la prvo trgovino brez plastične embalaže v našem okolju.

Kaj te je gnalo, da si zakorakala na pot samostojne pod-
jetnice?
Vedno me je veselilo delo z ljudmi, sem diplomirana orga-
nizatorka poslovanja v turizmu in gostinstvu, po diplomi pa 
sem nekaj let delala v Domu starejših Rakičan. Vedno sem se 
trudila, da jemo kakovostno in lokalno hrano, po rojstvu otrok 
je to postalo še bolj pomembno. Motila pa me je plastična 
embalaža, ki jo srečaš v bistvu na vsakem koraku. Spoznala 
sem, da so za bolj trajnostni način življenja dovolj že majhni 
koraki in želela tak način življenja približati ljudem v moji lo-
kalni skupnosti in jim ponuditi možnost, da tudi pri nas kupu-
jemo v trgovini brez plastične embalaže. Tako je nastala ideja 
o Naši bauti, trgovini, ki je prijazna do narave, ljudi in živali.
Zaupaj našim bralkam in bralcem, zakaj je tvoja trgovi-
na nekaj posebnega?
Trgovina Naša bauta je prva tovrstna trgovina v naši regiji, 
saj nudimo lokalne izdelke in pridelke ter izdelke za oseb-
no nego in dom brez plastične embalaže. Nekateri izdelki 
so na voljo tudi v rinfuzi. Ker želimo zmanjšati količino od-
padne embalaže, stranke vabimo, da pridejo po izdelke s 
svojo posodo, kot je recimo očiščen kozarec za kumarice ali 
posoda od mehčalca. Če naše stranke le-teh nimajo zraven, 
jim damo izdelke v papirnato vrečko.
Tudi sam videz trgovine daje pridih domačnosti in to-
pline. Kdo ti je pomagal pri pohištvu?
Trgovina se nahaja v središču mesta na Slovenski ulici, ki 
je sedaj dobila novo podobo. Naša bauta se nahaja v sta-
rejši stavbi in daje poseben čar in vsebino središču mesta. 
Že ko vstopite, boste najprej zaznali prijeten vonj po lesu. 
Vso pohištvo smo naredili iz že uporabljenih palet. Tukaj gre 
velika zahvala Goranu T., ki se je angažiral in potrudil, da 
je iz dotrajanih palet ustvaril čudovit ambient. Prav tako so 
mi pomagali številni prijatelji in družina, brez katerih si ne 
predstavljam, da bi mi podvig uspel. 
Kakšne izdelke lahko najdemo na tvojih policah in kje 
jih dobavljaš?
Na naših policah najdete poleg bogatega nabora živil še 

izdelke za osebno nego in dom. Večina izdelkov, pridelkov 
je lokalnih, oziroma od priznanih slovenskih proizvajalcev 
trajnostnih izdelkov. Med živili bi izpostavila predvsem te-
stenine, kaše, žitarice in stročnice, ki jih dobavljamo lokalno 
in so na voljo tudi v rinfuzi. Seveda ne manjkajo izdelki, kot 
so bučno in olivno olje, vloženine, omake, med in čokola-
de. Izbirate lahko tudi med različnimi sokovi, vini in žganimi 
pijačami, priljubljeni so tudi čaji. Vsa čistila, kot so čistila za 
tla, za pranje perila ali posode, in gel za tuširanje ter šampon 
za lase lahko dobite na rinfuzo, zato je zaželeno, da prine-
sete svojo embalažo, ko porabite čistilo ali šampon, ki ga 
uporabljate trenutno. Trenutno sprejemamo tudi naročila za 
tedensko dostavo jagod, špargljev in zabojčkov zelenjave. 
Seznam izdelkov je res predolg, da bi vse naštevala, saj bo 
v trgovini kmalu 300 različnih artiklov, lahko pa spremljate 
Facebook profil Naše Baute, kjer redno objavljam novosti 
ter cenik izdelkov.
Zdi se, da je epidemija pozitivno vplivala vsaj na naše 
razmišljanje, ki je bolj trajnostno naravnano, in na več-
je zavedanje o pomenu lokalne hrane. Je bilo tudi pri 
tebi tako?
Epidemija je še bolj izpostavila dejstvo, da je zdaj tisti tre-
nutek, ko moramo poskrbeti za naš planet in skupaj pre-
prečiti, da ga ne uničimo z vse večjo onesnaženostjo in 
kopičenjem plastike. Trgovina Naša bauta tako omogoči 
širši populaciji, da kupuje živila in ostale izdelke, zapakirane 
v trajnostno embalažo. V trgovini se tudi trudim, da izdelke 
ponujamo po cenah, ki so dosegljive vsem prebivalcem. 
Že dejstvo, da izdelkov ni treba predhodno pakirati, vpliva 
na to, da lahko dobavljamo lokalne in kvalitetne izdelke z 
nižjimi stroški.  
Kakšni so tvoji načrti za prihodnost?
V prihodnosti bi rada vzpostavila tudi spletno stran in sple-
tno trgovino. Kupci bodo na spletni strani našli izdelke, ki se 
prodajajo v Naši bauti, videli, če so na zalogi, od kod izdelki 
prihajajo, njihove lastnosti, prehrambene vrednosti, predsta-
vitve naših partnerjev in dobaviteljev, recepte, koledar do-
godkov in dostav v trgovino. Cilj Naše baute je oblikovanje 
lastne blagovne znamke, ki bo sinonim za kvalitetno, lokalno 
pridelano hrano in izdelke. V prihodnosti upam, da se bodo 
Pomurci navadili tudi malo drugačnega nakupovanja in da 
takšen način nakupovanja ne bo več izjema, ampak nekaj 
čisto običajnega.
Kaj bi sporočila bralkam in bralcem Lipnice in vsem tis-
tim, ki imajo podjetniške ambicije?
Pogumno, naj vas ne ustavi prva ovira, še preden ste sploh 
začeli. V regiji imamo ogromno podpornih inštitucij, ki vam 
lahko svetujejo. Tudi sama sem se udeležila programa PONI 
Pomurje, kjer sem nabrala ogromno izkušenj in znanj. Vesela 
bom tudi, če kdo pride k meni po nasvet ali pomoč.

Rok Šavel 
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PRAVILNO GESLO NAGRADNE KRIŽANKE 175. ŠTEVILKE GLASILA LIPNICA: ROČNI MENJALNIK. 
Med prispelimi pravilnimi rešitvami smo izžrebali naslednje nagrajence, ki prejmejo nagrade podjetja Dejan Krpič s.p. iz 
Moravskih Toplic. Nagrajenci: Franc Fartek, Martjanci 107, 9221 Martjanci; Dragica Kianec, Vučja Gomila 1A, 9208 Fokovci; 
Janez Palatin, Na bregu 38, 9226 Moravske Toplice.
Vsem nagrajencem iskreno čestitamo! Prevzem nagrade je možen z osebno izkaznico na sedežu podjetja Dejan Krpič 
s.p., Dolga ulica 16, 9226 Moravske Toplice. Tel. št.: 041 380 497.

Naša bauta
Sara Sukič s.p. trem nagrajencem podarja nakupovalno vrečko Naša bauta iz blaga in 30, 20 ter 
10-odstotni popust na nakup v trgovini Naša bauta, Slovenska ulica 49, 9000 Murska Sobota. Vlju-
dno naprošamo, da nam na dopisnici pošljete GESLO križanke, vaše IME in PRIIMEK ter NASLOV do 
10. avgusta 2021 na naslov: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, s 
pripisom Nagradna križanka 176. Prijetno reševanje vam želimo!

NAGRADNA KRIŽANKA



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

PRIREDITEV DATUM IN KRAJ OPIS PRIREDITVE INFORMACIJE 
JULIJ 2021

Poletna turistična tržnica 24.6. - 29. 8. 2021, 18.00-22.00 med četrtki in 
nedeljami M. Toplice Lokalni ponudniki se predstavijo na stojnici. TIC Moravske Toplice - 02 538 15 20 

www.moravske-toplice.com

Poletje v Moravskih Toplicah V juliju in avgustu, četrtki in sobote, ob 19.30, M. 
Toplice, zelenica pri Mercatorju

Etno program ob četrtkih (od 8.7. naprej),glasbeno in festivalsko dogajanje ob sobotah (od 
3.7.naprej)  

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

Brezplačna poletna joga v Moravskih 
Toplicah

Ob sobotah med 17. 7. in  28. 8. 2021, ob 10.00, 
Moravske Toplice, zelenica pred hoteli Term 3000 
(za stojnicami)

Vadba joge je namenjena tako domačinom, kot tudi turistom. Vabljeni, da skupaj zakorakamo 
v harmonična in čarobna poletna jutra. S seboj prinesite ležalne podloge, vodo, oblecite se v 
udobna oblačila.

Center za krepitev zdravja ZD Murska 
Sobota 
TIC Moravske Toplice 040 829 870 

Teniški turnir parov 3.7.2021, 9.00, teniška igrišča Perunika Vsakoletni teniški turnir parov. Občinska športna zveza M. Toplice 
Branko Recek - 041 389 905

Dan odprtih vrat na razstavi ”Preživeti 
z netopirji”

3.7. 2021, 10.00-17.00 Stara šola v Kančevcih, 
Dom duhovnosti, Kančevci 38 Brezplačen vodeni ogled prve stalne razstave o netopirjih. Predhodne prijave.

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

Proščenje pri rotundi 4. 7. 2021, 10.00, 
Selo, maša zunaj ob rotundi Vsakoletno proščenje, tokrat bo sveta maša zunaj. Župnija Kančevci. p. Jurij ŠTRAVS

031 545 108

Hokejski tabor HKNT M. Toplice 6. 7. - 9. 7. 2021, M. Toplice, 
ŠRC Terme 3000 Vsakoletni hokejski kamp v Moravskih Toplicah. Novost so petkova druženja. www.hkmtoplice.si, 

Črnko Jože - 041-610-745

Festival bezga 10.7.2021, M. Toplice, zelenica pri Mercatorju Glasbeno-folklorni festival z otroško animacijo. TIC Moravske Toplice - 02 538 15 20 
www.moravske-toplice.com

Proščenje v Kančevcih 11. 7. 2021, 10.00
Kančevci – zunaj pri cerkvi sv. Benedikta  Vsakoletno proščenje pri Bedeniku. Župnija Kančevci. p. Jurij ŠTRAVS

031 545 108

Poletni nogometni tabor NK Čarda 12.7.-16.7.2021, ob 16.00, 
ŠRC Martjanci Brezplačen nogometni tabor za otroke v starosti od 5 do 13 let. NŠ Čarda Martjanci - 041 478 683

www.nk-carda.com
Tekmovanje v streljanju na glinaste 
golobe 

18. 7. 2021, 9.00
Lovski dom  Prosenjakovci Vsakoletno tekmovanje na leteče tarče. Ludvik Rituper - 041 671 038

Etno četrtek – prekmurska in češka 
folklora 22. 7. 2021, 19.30, zelenica pri Mercatorju Etno program prekmurske in češke folklore. TIC Moravske Toplice - 02 538 15 20 

www.moravske-toplice.com

Etno četrtek – tamburaši 29. 7. 2021, 19.30, zelenica pri Mercatorju Nastop tamburaške skupine.  TIC Moravske Toplice - 02 538 15 20 
www.moravske-toplice.com

Ulična košarka 31.7.2021, M. Toplice, Kranjčeva 12, ob 9.00 
(sodelujoči do 16 let), ob 16.00 uri člani Zabaven športni dogodek, ki ga ne smete zamuditi. Občinska športna zveza M. Toplice 

Branko Recek - 041 389 905

Odbojka na mivki 31. 7. 2021, ob 9.00, ŠRC Moravske Toplice Ker enostavno ni poletja brez odbojke na mivki. Občinska športna zveza M. Toplice 
Branko Recek - 041 389 905

Poletni sobotni romski večer 31. 7. 2021, 19.30, zelenica pri Mercatorju Noč ima svojo moč, prav tako pa tudi romski ritmi. Nastop romske glasbene zasedbe, ki vas 
bo navdušil.

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

AVGUST 2021
Etno četrtek z mladimi 5. 8. 2021, 19.30, zelenica pri Mercatorju Etno glasbeni program, ki vam bo polepšal večer. TIC Moravske Toplice - 02 538 15 20 

www.moravske-toplice.com

Dan odprtih vrat na razstavi ”Preživeti z 
netopirji” 

7. 8. 2021, 10.00-17.00 stara šola v Kančevcih
Dom duhovnosti, Kančevci 38 Brezplačen vodeni ogled prve stalne razstave o netopirjih. Predhodne prijave. 

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

Pokal Občine M.Toplice - veliki nogomet 7.8.2021, 14.00, ŠRC Bogojina Vsakoletni občinski nogometni turnir v velikem nogometu bo na sporedu tudi letos. Občinska športna zveza M. Toplice 
Branko Recek - 041 389 905

Postavitev klopotca 8.8.2021, 16.00,  Dol. miru Filovci – Filovski 
breg Vsakoletna postavitev klopotca. VSD Filovci. Alojz Berden - 041 733 946

Postavitev klopotca 8. 8. 2021, 13.00, Prosenjakovci Vsakoletna postavitev klopotca. KDT Ady Endre Prosenjakovci 
Ladislav Vöröš - 051 358 675

Etno četrtek – ljudski godci 12. 8. 2021, 19.30, zelenica pri Mercatorju Nastop domačih ljudskih godcev in pevcev. TIC Moravske Toplice - 02 538 15 20 
www.moravske-toplice.com

Festival buč 14. 8. 2021, 19.30, zelenica pri Mercatorju Ansambel, folklora, program… TIC Moravske Toplice - 02 538 15 20
www.moravske-toplice.com

Pokal Občine M. Toplice, mali nogomet 14.8.2021, 10.00, ŠRC Filovci Vsakoletni občinski nogometni turnir v malen nogometu. Občinska športna zveza M. Toplice 
Branko Recek - 041 389 905

Otvoritev prostora za druženje na ŠRC 
Martjanci 14.8.2021, ŠRC Martjanci Posebno povabilo za vse, ki še cenite skupna druženja vaščanov. TD Martin Martjanci

Irena Nemeš - 041 747 484
Postavitev klopotca v »Tešanovskem 
trikotniku«

15. 8. 2021, 17.00
Tešanovci, na začetku vasi – pri Čigi  Krajši kulturni program in postavitev klopotca. KTD Tešanovci Male Rijtar

Franc Vitez - 041 423 321

Etno četrtek – cimbale 19. 8. 2021, 19.30, zelenica pri Mercatorju Prekmurske, slovenske in mednarodne skladbe na cimabalah. TIC Moravske Toplice - 02 538 15 20 
www.moravske-toplice.com

Festival ajde 21. 8. 2021, 19.30, zelenica pri Mercatorju Etno-glasbena prireditev. Obiščite turistično tržnico in spremljevalni program. TIC Moravske Toplice - 02 538 15 20
www.moravske-toplice.com

Postavitev klopotca 22. 8. 2021, 17.00, TK Puhan Bogojina Vsakoletna postavitev klopotca v bogojinskem vinogradu. TD Bogojina - Jože Puhan - 031 703 605

Hokejski tabor HKNT M. Toplice 24.8.-27.8.2021, M. Toplice,  ŠRC Terme 3000 Vsakoletni hokejski kamp v Moravskih Toplicah. Novost so petkova druženja. www.hkmtoplice.si, 
Črnko Jože - 041-610-745

14. Ivanocyjev pohod 28. 8. 2021, start ob 9. uri, pred Vaško-gasilskim 
domom Ivanovci  Tradicionalen pohod s spoznavanjem kulturnih znamenitosti. TKŠD Ivanovci - ales.siftar@gmail.com

031 612 900

Tekmovanje GZ Moravske Toplice 2021 28.8. in 29.8.2021, Vaško-gasilski dom 
Lončarovci Vsakoletno tekmovanje gasilske zveze. Gasilska zveza - Dušan Grof  - 041 683 973

SEPTEMBER 2021
Športne igre zaposlenih 4.9.2021, Moravske Toplice Zabavno tekmovanje v nogometu,  kolesarjenju, tenisu in golfu. Občinska športna zveza M. Toplice 

Branko Recek - 041 389 905

Dan odprtih vrat na razstavi ”Preživeti 
z netopirji"

4. 9. 2021, 10.00-17.00 stara šola v Kančevcih
Dom duhovnosti, Kančevci 38 Brezplačen vodeni ogled prve stalne razstave o netopirjih. Predhodne prijave. 

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

27 km po Občini Moravske Toplice 5. 9. 2021, Moravske Toplice Vsakoletni kolesarski maraton. Občinska športna zveza M. Toplice 
Branko Recek - 041 389 905


