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Gasilca prejela priznanje 
za požrtvovalnost

Imamo novega 
častnega občana

Spoštovane občanke in občani!

Župan Občine Moravske Toplice, občinski svetniki in 
občinska uprava vam čestitamo 

ob 25. prazniku Občine Moravske Toplice! 
Letošnji občinski praznik bomo obeležili s slavnostno sejo ter podelitvijo občinskih priznanj. 

Zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa (SARS-CoV-2) dogodek ne bo namenjen širši javnosti. 
Skupaj varujmo naše zdravje!
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IZ VSEBINE / BESEDA UREDNIŠTVA

Spoštovane občanke in občani 
ter bralke in bralci Lipnice!
Poletje se počasi izteka in z njim tudi počitniški čas. 
Jesen že trka na vrata in vse kaže, da bo podobna 
lanski. Tako bo tudi letos praznovanje 25. občinskega 
praznika potekalo v luči zdravstvene situacije, torej za 
zaprtimi vrati. Kljub temu na tem mestu v imenu ure-
dništva, občinske uprave in župana vsem občankam 

in občanom iskreno čestitam ob občinskem prazniku. Več o dobitnikih priznanj 
in nagrad si boste lahko prebrali v naslednji številki Lipnice. Glede na dejstvo, 
da je pred kratkim po dveh letih v živo potekal 59. kmetijsko-živilski sejem Agra, 
smo nekaj več pozornosti tokrat namenili kmetijstvu, ki je zagotovo ena izmed 
pomembnejših dejavnosti v naši občini.
V tej številki lahko pričakujete tudi več o pestrem družabnem dogajanju, ki ga po-
leti ni manjkalo, vključno z dogodki, ki jih je organiziral naš Turistično informativni 
center Moravske Toplice, ki tako kot naša občina praznuje 25 let delovanja. V Pro-
senjakovcih je denimo potekalo tradicionalno tekmovanje v streljanju na glinaste 
golobe in tudi zanimiva razstava vzglavnikov. Kljub črnogledim napovedim upamo, 
da otroci v letošnjem šolskem letu ne bodo prikrajšani za pouk v šolskih klopeh, 
kajti kar nekaj nadobudnih mladih upov raste v naših krajih, med njimi sta tudi zlata 
in diamantna maturantka, ki ju predstavljamo na naslednjih straneh. 
Posebno pozornost sta si zaslužila tudi naša gasilca, ki sta si za svoje pogumno 
in požrtvovalno dejanje prislužila priznanje Gasilske zveze Slovenije. Zagotovo 
omembe vreden je podvig, ki je uspel 18-letnemu Domnu iz Kančevcev. Na trnek 
je namreč ujel več kot osemdeset kilogramskega soma, s čimer se je vpisal med 
deseterico najtežjih ulovov v državi. Manjkalo ni niti športnega dogajanja, saj je 
NK Čarda letos ponovno uspešno izvedla nogometni tabor, proslavilo pa se je 
tudi Društvo upokojencev Moravske Toplice, ki ima za sabo uspešne nastope v 
pomurski upokojenski ligi. Skratka, tudi tokratna Lipnica ponuja precej zanimivih 
zgodb, ki jih pišejo dejanja in dosežki posameznikov širom naše občine, zato želim 
vsem bralkam in bralcem obilo užitkov ob prebiranju našega občinskega glasila. 
In ne glede na to, da nam preti ponovno zaostrovanje ukrepov, ki ga narekuje 
poslabšanje epidemiološke situacije, vendarle upamo, da našim društvom tudi 
jeseni uspe izvesti organizacijo kakšnih zanimivih dogodkov in izvedbo načrto-
vanih aktivnosti. 
Kot je dejal zdravstveni 
minister Janez Poklukar, 
ne potrebujemo razgla-
sitve epidemije, pač pa 
zdravo kmečko pamet. In 
te zagotovo v naši občini 
ne manjka. 

Rok Šavel, urednik

Sončni zahod v Fokovcih. Foto: Silvija Hari
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Slavko Škerlak je častni občan, nagrada za KTD Tešanovci
Naziv ČASTNI OBČAN OBČINE MORAVSKE TOPLICE se 
podeli Slavku Škerlaku, Sebeborci za uspešno opravlje-
no delo na več področjih življenja v dobro lokalne in širše 
skupnosti.
NAGRADO OBČINE MORAVSKE TOPLICE prejme Folklor-
na skupina Kulturno -turističnega društva Tešanovci za 
20-letno uspešno udejstvovanje na kulturnem področju in 
za promocijo občine.
PRIZNANJE OBČINE MORAVSKE TOPLICE prejmejo: 
- Okrepčevalnica Viktorija, Emilija Varga s.p. Filovci za 

posodobitev gostilniških prostorov in obogatitev svojih 
ponudb domačim in tujim gostom.

- Štefan Kodila, Selo za raznoliko in uspešno delo ter za 
pozitiven doprinos v družbi.

- Štefan Klement, Martjanci za promocijo slovenskega 
čebelarstva doma in po svetu.

PRIZNANJA ŽUPANA OBČINE MORAVSKE TOPLICE prej-
mejo: 
- MATEJA KUMIN iz Berkovcev za izjemen učni uspeh in 

pridobljen naziv zlati maturantka na poklicni maturi.
- TJAŠA OZVATIČ iz Ratkovcev za izjemen učni uspeh 

in pridobljen naziv diamantna maturantka na po-
klicni maturi.

- br. JURIJ ŠTRAVS, župnik iz Kančevcev za več letno od-
lično sodelovanje z lokalnim okoljem ter za prostovolj-
no zagotavljanje duhovne in osebne opore bolnikom 
na covidnem oddelku murskosoboške bolnišnice. 

- TOMAŽ KOLTAI iz Lončarovcev za prostovoljno delo 
v lokalni skupnosti, h kateremu je pritegnil prosto-
voljce in dokazal, da dobri medsebojni odnosi med 
ljudmi povečajo njihovo učinkovitost.

Občinska uprava

Spoštovane občanke in občani, dragi bralci Lipnice
Spoštovane občanke in občani, dragi 
bralci Lipnice Praznik občine Mora-
vske Toplice, ki ga praznujemo vsako 
leto 7. septembra, je priložnost , da 
se spomnimo dosežkov na vseh pod-
ročjih delovanja lokalne skupnosti. 
Seveda je to tudi čas, ko se spomni-
mo nekaterih posameznikov in or-

ganizacij, ki so s svojim delom pomembno zaznamovali 
življenje in delo v lokalni skupnosti v daljšem časovnem 
obdobju. Te bomo tudi letos izpostavili in nagradili ob na-
šem prazniku. Brez takšnih posameznikov tudi občina ne 
bi bila tako uspešna kot je.
Tudi v letošnjem letu v naši občini potekajo obsežne investicije. 
Vse je nemogoče našteti na tem mestu. Naj jih opišem samo 
nekaj. Najbolj vidne investicije so seveda v cestni in komunalni 
infrastrukturi. Končno bomo tudi v Moravskih Toplicah dobili 
urejeno zahodno vpadnico z novim mostom in vso pripadajo-
čo infrastrukturo. Dela bodo zaključena predvidoma oktobra. 
Poteka tudi notranja prenova DOŠ Prosenjakovci. S to investicijo 
bomo zaokrožili vlaganja v vse tri naše osnovne šole. V prejšnjih 
letih smo uredili OŠ Fokovci in OŠ Bogojina. Na področju pred-
šolske vzgoje smo letos prenovili streho vrtca v Bogojini. Pote-
kajo tudi investicije v cestno in komunalno infrastrukturo, ki jih 
podrobneje predstavljajo sodelavci na občinski upravi. Občina 
mnogo energije in sredstev vlaga v načrtovanje in projektiranje 
novih investicij. Ves čas rešujemo tudi neurejena lastninska in 
služnostna razmerja na že zgrajeni javni infrastrukturi. Občina 
Moravske Toplice je tudi v tem obdobju zelo obiskana turistična 
destinacija. Kljub oviram, ki jih predstavljajo vsakokratna grad-
bišča, so naši gostje očarani nad našo regijo. Običajno tisti, ki 
večkrat pridejo sem, bolj opazijo spremembe in napredek kot 
domačini. Tudi poteza vlade s turističnimi in gostinskimi boni je 

pomembno pozitivno vplivala na turizem, zato večinoma pre-
vladujejo domači  gostje. Mnogi so prvič v naših krajih in za njih 
je naš svet še posebej zanimiv. Vsak dober občutek, ki ga bodo 
odnesli domov, bo v bodoče pozitivno vplival na ponovni obisk. 
Zdravstvena kriza je tudi v turizmu pomenila ogromne premike. 
Tako smo tudi pri nas priča poplavi kolesarjev in pohodnikov. 
Včasih nas tudi ovirajo v prometu, a vendar ostanimo strpni 
in prijazni, saj smo domačini in bolje poznamo svoje bivalno 
okolje. V tem preteklem letu nas je kot družbo najbolj zazna-
moval koronavirus. Omejil in prikrojil je naša prejšnja ravnanja 
in življenja po svoji meri. Tako tudi letos ne moremo praznova-
ti občinskega praznika kot običajno. Izkazalo se je, kot vedno, 
da sta zdravje in življenje naši največji vrednoti. Zato je toliko 
bolj pomembno, da spoštujemo ukrepe PCT. S tem varujemo 
najprej sebe, svoje bližnje, sodelavce in prijatelje. Vem, da se 
pojavlja v zvezi z virusom in z njim povezanimi ukrepi mnogo 
dvomov in teorij zarote. Vendar moramo kot posamezniki in 
družba zaupati stroki. Virus je živ organizem. Za svoje preživetje 
in razmnoževanje potrebuje človeka, zato se bo prilagajal in 
mutiral. Tako majhen je, da ga ne vidimo, pa vendar lahko zaradi 
njega tudi umremo. Zato vas kot župan prosim, da se cepite, 
če vam zdravstveni razlogi tega ne preprečujejo. Samo tako 
bomo lahko preprečili ponovno rast okužb. Tako bomo lahko 
ohranili tudi, kolikor se bo dalo, odprto družbo. Zahvaljujem se 
vsem sodelavcem, organom občine, društvom, zavodom in 
družbam ter vsem krajevnim skupnostim, verskim skupnostim 
in posameznikom za še eno uspešno leto dela v naši lokalni 
skupnosti. Brez vseh vas tudi naše delo ne bi obrodilo sadov. 
Iskrene čestitke in vse dobro ob letošnjem prazniku občine 
Moravske Toplice. 

Ostanite zdravi. 
Alojz Glavač, župan
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Rekonstrukcija DOŠ Prosenjakovci
Občina Moravske Toplice je z izvajalcem gradbenih del v okvi-
ru projekta Novogradnja in rekonstrukcija DOŠ Prosenjakovci  
z junijem pričela obnovo strojnih in elektro instalacij ter posle-
dično gradbenimi deli v notranjosti na obstoječem objektu 
dvojezične šole. Na koncu šolskih počitnic dela dobro napre-
dujejo, predvsem potekajo po načrtih, po sprotnem usklaje-
vanju vseh udeležencev pri obnovi in skladno z zastavljenim 
terminskim planom, ki pa se je tekom obnove spreminjal za-
radi prihajanja do več del. Zelo se je povečal obseg rušitvenih 
del, katerih glavni vzrok je bila vlaga na veliko večjih površinah 
kot je bilo s projektom predvideno. Več dela in posledično 
dodatna dela so narekovala da se obnova zaključi z mesecem 
septembrom. Obnovo si je v strokovnem spremstvu izvajalca 
del in nadzora ogledal tudi župan Alojz Glavač.

Trenutno potekajo že zaključna dela, beljenje, polaganje 
talnih oblog, montaža električne in strojne opreme, izde-
lava spuščenih stropov ter v lastni režiji kolektiv šole že iz-
vaja čiščenje in opremljanje dokončanih učilnic, knjižnice z 
šolsko opremo. Kuhinja je bila obnovljena po zastavljenem 
terminskem planu in bo z 1. septembrom začela obratovati. 
Pred prihodom učenk in učencev meseca oktobra v  pro-
store šole bo potrebno vložiti še veliko dela tako s strani 
izvajalca del kot kolektiva šole, da bo pouk in organizacija 
pouka stekla normalno.
V nadaljevanju pa izvajalca del čaka še izvedba nadstreška 
terase I. triade 30 m2 in pomožna večnamenska stavba v 
velikosti 60 m2. V nadaljevanju pa fotografija pove veliko, 
prej in potem kuhinje, vlaga in zaključevanje del.

Pločnik Dolga ulica
Izvajalec del Čista narava d.o.o. je v mesecu julija pričela z 
ureditvijo – dograditvijo pločnika ob lokalni cesti na levi stra-
ni Dolge ulice od križišča z Ulico na Bregu mimo trafo posta-
je levo na javno pot. Dolžina pločnika bo znašala 765 m, na 
zgornjem delu Dolge ulice se izgradi manjkajoči vodovod, 
kanalizacija in javna razsvetljava z asfaltiranjem javne poti. 
Predvideni pločnik bo širine 1.50 m, ločen od vozišča z kori-
tnico in dvignjenim robnikom oz. spuščenimi na uvozih in 
zaključen z grednim robnikom ali betonskim podstavkom. 
Obstoječa meteorna kanalizacija se bo prilagodila predvide-
nemu pločniku. Manjkajoča komunalna infrastruktura (vo-
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Objekt Vrtec Bogojina

Investicijsko-vzdrževana dela na 
področju prometne in okoljske 
infrastrukture

Na objektu vrtca Bogojina so bila v poletnih mesecih izve-
dena vzdrževana dela, ki so zajemala sanacijo strehe: za-
menjavo poškodovanih tramov, zamenjavo strešne kritine, 
žlebov in strelovoda, in ureditev dimnika ter talne vode v 
kleti. Streha vhoda v vrtec je bila očiščena.
Izvajalec del Gradbeništvo Tkalec je prevzeto delo konča-
lo v skladu z pogodbo, vrednost vzdrževanih del, ki so bila 
opravljena bodo znašala 30.000,00 € z DDV.

Občina Moravske Toplice je izvajala in so v izvajanju inve-
sticijsko vzdrževana dela na področju prometne in okoljske 
infrastrukture:

- Ureditev dela ceste v Andrejcih - JP 765872 v dolžini 196. 
Izvedeno je bilo asfaltiranje javne poti v širini 3.00 m z 
ureditvijo pripadajočih elementov odvodnjavanja jarkov 
ter prilagoditvijo brežin, dostopov. Dela so bila izvedena 
s strani JKP Čista narava d.o.o. za 35.500,00 EUR.

 - Ureditev dela ceste JP 766361 v Prosenjakovcih mimo 
HŠ 95. Izvedeno je bilo asfaltiranje javne poti v širini 3.00 
m z ureditvijo pripadajočih elementov odvodnjavanja 
jarkov ter prilagoditvijo dostopov ter sanacijo obstoječe-
ga mostu.  Dela so bila izvedena s strani JKP Čista narava 
d.o.o. za 11.000,00 EUR.

- Rekonstrukcija ceste JP 765631 Sebeborci. Izvedeno 
je bilo asfaltiranje javne poti v širini 3.00 m z ureditvijo 
pripadajočih elementov odvodnjavanja jarkov ter pri-
lagoditvijo dostopov. Dela so bila izvedena s strani JKP 
Čista narava d.o.o. za 51.000,00 EUR.

- Sočasno z izgradnjo optičnega omrežja Telemach se 
izvaja predpriprava za vzpostavitev javne razsvetljave. 
Za katero pa sočasno pripravljamo projektno dokumen-
tacijo po naseljih Suhi vrh, Moravci, Berkovci, Ratkovci, 
Lončarovci,….. 

- Dela pa potekajo ali so bila izvedena še na ŠRC Bogojina, 
Vodovod Moravske gorice (HŠ85-HŠ 89), Sanacija mostu 
LC Martjanci – Fokovci, Dela na objektu Kocljevina Pro-
senjakovci, vzdrževana dela na kanalizacijskem omrežju, 
Igrišče Tešanovci, Cesta Mlajtinci, …..

dovod, javna razsvetljava) se dogradi. Sočasno pa se izvaja 
polaganje elektroenergetskih in telekomunikacijskih vodov.
Trenutno se izvajajo zemeljska dela, izkopi in polaganje 
PVC cevi - komunalne infrastrukture, zasipi in izvedba bet. 
podstavkov ob usmerjanju prometa na delu ceste, kjer 
se dela izvajajo. Nato pa po sledilo polaganje robnikov in 
priprava spodnjega in zgornjega ustroja pločnika,….
Rok dokončanja del je zadnji september. Vrednost investicije 
pa znaša 191.800,00 € z DDV.



|   Lipnica 1776 Trg zmage 8, p.p. 30, SI 9000 Murska Sobota, Tel. št.: 070/879-212, 031/528-396, 040/736-313 
Spletni naslov: www.dzzpomurja.si, e-pošta: dzzpom@gmail.com 

AKCIJA STERILIZACIJ IN KASTRACIJ 
20 % popust pri ceni storitve 

NA VSEH VETERINARSKIH AMBULANTAH v POMURJU in v MOŠKANJCIH  

od 1. 9. do 31. 10. 2021 
KAJ JE TO? Sterilizacija in kastracija sta operativna posega, ki ju opravi veterinar. Namen je preprečiti 
razmnoževanje, ki vodi v nezaželena legla mladičev. 

PREDNOSTI: Sterilizacija in kastracija psa ali mačke sta pomembni za zdravje živali, pozitivno vplivata 
na vedenje živali, predvsem pa preprečujeta nepotrebno trpljenje 

- Ni več problema kam z mladiči - ZA VSE ŽIVALI NI DOVOLJ DOMOV  
- Prepreči ali zmanjša se tveganje za bolezni (rak na maternici, jajčnikih, mlačni žlezi, idr.) 
- Manjše tveganje za spolno prenosljive bolezni (mačji aids, levkoza, …) 
- Manj potepanja in pobegov (ni gonitve), posledično manj povoženih živali 
- Manj markiranja, tuljenja in drugih nezaželenih vedenj 
- Bolj umirjeni in vodljivi, lažji za vzgojo 
- Mačke še zmeraj lovijo miši 

DOLŽNOST! Dolžnost lastnikov živali je, da preprečijo nekontrolirano razmnoževanje: ″Skrbnik 
hišnih živali mora z zagotovitvijo osamitve, kontracepcije, sterilizacije ali kastracije živali preprečiti 
rojstvo nezaželenih živali.″ (11. člen Zakona o zaščiti živali) 

POMOČ: Če se vaše mačke ne pustijo prijeti, nas pokličite na 070/879-212.  

POZOR! Mačko  pripeljite v prenosni kletki, da vam ne pobegne! Takih primerov je veliko! Če nimate 
prenosne kletke si jo sposodite ali nas pokličite: 070/879-212. 

ZA STERILIZACIJO/KASTRACIJO VAŠE ŽIVALI POKLIČITE NA NAJBLIŽJO VETERINARSKO POSTAJO. 
KUPON ODREŽITE, IZPOLNITE IN PRINESITE S SEBOJ NA POSTAJO.  

Za vedno smo odgovorni za tisto, kar smo udomačili! 
 

(IZVOD ZA DRUŠTVO)  
 
PODATKI O LASTNIKU ŽIVALI (vpišite): 
 
Ime in priimek: _________________________________________________ 
Naslov: _______________________________________________________ 
Občina: ___________________________________ 
Tel. št./e-naslov:  __________________________________  
Pes (vpiši število pri posameznem spolu): Ž: ________ M: ____________  
Mačka (vpiši število pri posameznem spolu): Ž: _________ M: __________ 

 
P O M E M B N O !  

Z enim kuponom lahko popust uveljavite za več živali.  
Pred sterilizacijo oz. kastracijo mora biti vaša žival zdrava in razglistena!  

 
Po zaključku akcije bomo izžrebali 5 nagrajencev, katerim bomo podelili nagrade! 

 
(IZVOD ZA VETERINARSKO POSTAJO) 

 
AKCIJA S/K 2020/II. 
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- Manjše tveganje za spolno prenosljive bolezni (mačji aids, levkoza, …) 
- Manj potepanja in pobegov (ni gonitve), posledično manj povoženih živali 
- Manj markiranja, tuljenja in drugih nezaželenih vedenj 
- Bolj umirjeni in vodljivi, lažji za vzgojo 
- Mačke še zmeraj lovijo miši 

DOLŽNOST! Dolžnost lastnikov živali je, da preprečijo nekontrolirano razmnoževanje: ″Skrbnik 
hišnih živali mora z zagotovitvijo osamitve, kontracepcije, sterilizacije ali kastracije živali preprečiti 
rojstvo nezaželenih živali.″ (11. člen Zakona o zaščiti živali) 

POMOČ: Če se vaše mačke ne pustijo prijeti, nas pokličite na 070/879-212.  

POZOR! Mačko  pripeljite v prenosni kletki, da vam ne pobegne! Takih primerov je veliko! Če nimate 
prenosne kletke si jo sposodite ali nas pokličite: 070/879-212. 

ZA STERILIZACIJO/KASTRACIJO VAŠE ŽIVALI POKLIČITE NA NAJBLIŽJO VETERINARSKO POSTAJO. 
KUPON ODREŽITE, IZPOLNITE IN PRINESITE S SEBOJ NA POSTAJO.  

Za vedno smo odgovorni za tisto, kar smo udomačili! 
 

(IZVOD ZA DRUŠTVO)  
 
PODATKI O LASTNIKU ŽIVALI (vpišite): 
 
Ime in priimek: _________________________________________________ 
Naslov: _______________________________________________________ 
Občina: ___________________________________ 
Tel. št./e-naslov:  __________________________________  
Pes (vpiši število pri posameznem spolu): Ž: ________ M: ____________  
Mačka (vpiši število pri posameznem spolu): Ž: _________ M: __________ 

 
P O M E M B N O !  

Z enim kuponom lahko popust uveljavite za več živali.  
Pred sterilizacijo oz. kastracijo mora biti vaša žival zdrava in razglistena!  

 
Po zaključku akcije bomo izžrebali 5 nagrajencev, katerim bomo podelili nagrade! 

 
(IZVOD ZA VETERINARSKO POSTAJO) 

 
AKCIJA S/K 2020/II. 
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IZ OBČINE

Občina pridobila sredstva za izvedbo agromelioracije s komasacijo 
Martjanci-Noršinci
Občina se je z naložbo prijavila na razpis Ministrstva za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano ter pridobila kar 1.183.827 EUR 
nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (oz. 100% upravičenih stroškov). Vrednost investicije po 
tekočih cenah znaša 1.215.496,22 EUR (z DDV) od tega bo Občina 
Moravske Toplice zagotovila 31.668,82 EUR, preostanek pa kot 
navedeno predstavljajo nepovratna sredstva EKSRP. Naložba se 
bo izvajala v obdobju 2022-2024. 
Komasacijsko območje obsega 463 ha kmetijskih zemljišč v k.o. 
Martjanci in Noršinci, ki ga predstavlja 1545 katastrskih parcel, 
katerih povprečna velikost znaša cca. 0,3 ha. V komasacijski po-
stopek je vključenih 344 lastnikov kmetijskih zemljišč. 

Namen izvedbe agromelioracije s komasacijo v Martjancih in 
Noršincih je racionalizirati in optimizirati kmetijsko proizvodnjo, 
saj se bodo zaradi združevanja zemljišč v večje lastniške kose 
zmanjšale spravilne razdalje in stroški pridelave, posledično pa 
se bo povečal pridelek na kmetijskih površinah in s tem dohodek 
na kmetijah. Velika razdrobljenost kmetijskih zemljišč v naseljih 
Martjanci in Noršinci upočasnjuje obdelavo kmetijskih površin 
in zavira kmetijsko dejavnost tamkajšnjih kmetijskih gospodar-
stev. Razdrobljenost in majhnost kmetijskih parcel predstavlja 
velik problem, saj dodatno obremenjuje kmetije z višjimi stroški 
pridelave in jim onemogoča doseganje optimalnih rezultatov v 
kmetijski proizvodnji. Racionalizacija kmetijske proizvodnje na 
podlagi izvedene agromelioracije s komasacijo bo spodbudila 
razvoj kmetijske dejavnosti v Občini Moravske Toplice ter vplivala 
na širši gospodarski razvoj. Izvedba komasacije na komasacijskem 
območju bo pospešila prestrukturiranje kmetijskih gospodar-
stev, zaokrožila in povečala povprečne velikosti parcel in GERK-ov, 
omogočila učinkovitejšo izrabo proizvodnih dejavnikov, povečala 
produktivnosti dela in bruto dodano vrednost na kmetijah ter 
imela pozitivne okoljske učinke (zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov). Po izvedbi postopka komasacije se bo pristopilo k izvedbi 
del za ureditvi dostopov do novih zemljišč: rekonstrukcije ob-
stoječih poti, izgradnja novih poti, razgradnja starih poti, krčitev 
grmovja in dreves, obnova jarkov za odvodnjavanje in tako dalje. 
Z izvedbo komasacije kmetijskih zemljišč se odpirajo možnosti 
za učinkovitejšo kmetijsko pridelavo, pri tem pa se ohranja krajin-
ska identiteta. Prihodek od investicije bodo imeli lastniki zemljišč 
(kmetje) na komasacijskem območju na katerem se bodo uredile 
poti. Po izvedbi naložbe se bo povečala bruto dodana vrednost 
kmetijske proizvodnje na območju komasacije.

Občinska uprava



Lipnica 177   | 7

IZ OBČINE

Občinski svetniki potrdili ustanovitev družbe z omejeno 
odgovornostjo

18. redno sejo Občinskega sveta Občine Moravske Topli-
ce, ki je potekala 22. junija 2021 ob 15. 30 v ŠRC Martjanci 
je vodil župan Alojz Glavač, ki je predstavil dnevni red, po-
sredovan z vabilom ter predlagal razširitev dnevnega reda z 
novo točko 12. Predlog sklepa o ustanovitvi d. o. o.. Tako je bil 
sprejet naslednji dnevni red:
1. Poročilo o izvršitvi sklepov občinskega sveta sprejetih na 

17. redni seji 
2. Poročila uporabnikov občinskega proračuna (Osnovna 

šola Bogojina, Osnovna šola Fokovci, Dvojezična osnovna 
šola Prosenjakovci, Vrtci občine Moravske Toplice, Turistič-
no-informativni center Moravske Toplice, Madžarska na-
rodna samoupravna skupnost Občine Moravske Toplice)

3. Predlog Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve 
v Občini Moravske Toplice - II. obravnava

4. Predlog Odloka o predkupni pravici Občine Moravske 
Toplice – I. obravnava

5. Predlog obvezne razlage 65. člena Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Moravske Toplice - skrajšani 
postopek

6. Predlog sklepa o dopolnitvi načrta pridobivanja nepre-
mičnega premoženja za leto 2021 in 2022

7. Poročilo o potrjeni investicijski dokumentaciji
8. Predlog soglasja k izplačilu dela plače za delovno us-

pešnost iz naslova povečanega obsega dela ravnateljice 
Vrtcev občine Moravske Toplice

9. Potrditev skupne liste kandidatov za volitve članov Ra-
zvojnega sveta Pomurske regije 2021-2027

10. Imenovanje člana skupščine Javnega podjetja Center za 
ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.

11. Pobude in vprašanja 
12. Predlog sklepa o ustanovitvi d.o.o.
13. Razno.  
                                      
Občinski svet se je seznanil s Poročilom o izvršitvi sklepov 
Občinskega sveta Občine Moravske Toplice, sprejetih na 17. 
redni seji ter z naslednjimi poročili uporabnikov občinskega 
proračuna za leto 2020: 
1. Osnovna šola Bogojina,
2. Osnovna šola Fokovci,
3. Dvojezična osnovna šola Prosenjakovci,
4. Vrtci občine Moravske Toplice,
5. Turistično-informativni center Moravske Toplice,
6. Madžarska narodna samoupravna skupnost Občine 

Moravske Toplice.

Občinski svet je sprejel Odlok o določitvi stroškov lokacijske 
preveritve v Občini Moravske Toplice in Odlok o predkupni 
pravici Občine Moravske Toplice, ki ga je posredoval v 15 - 
dnevno javno razpravo.
Po skrajšanem postopku je bila sprejeta obvezna razlaga Odlo-
ka o občinskem prostorskem načrtu Občine Moravske Toplice. 
Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2021 
in 2022 je bil dopolnjen z zemljišči znotraj veljavnega zazi-
dalnega načrta Močvar v Moravskih Toplicah, ki so predmet 
javne dražbe ter z zemljiščem v k. o. Tešanovci, ki je predmet 
prodaje, občina pa je že njegova solastnica.
Občinski svet Občine Moravske Toplice se je seznanil s potrje-
no investicijsko dokumentacijo (IP Nadgradnja vodovodnega 
sistema B, IP Izvedba agromelioracije na komasacijskem ob-
močju Martjanci – Noršinci, IP Novogradnje in rekonstrukcije 
DOŠ Prosenjakovci).
Opravljeno je bilo tajno glasovanje, ki ga je v skladu s poslov-
nikom občinskega sveta vodila tri članska komisija v sestavi: 
Alojz Glavač, Dušan Puhan in Bojan Šušlek. Komisija je po 
opravljenem glasovanju ugotovila, da je skupna lista kan-
didatov za volitve članov razvojnega sveta Pomurske regije 
2021 - 2027 prejela 3 glasove PROTI in 11 glasov ZA in tako 
bila izglasovana s predpisano večino.
Kot članica skupščine Javnega podjetja Center za ravnanje z 
odpadki Puconci d. o. o. je bila imenovana Martina Vink Kra-
njec, za njeno namestnico pa Majda Lipič Prosič.
Kot članica sveta ustanoviteljic Javnega podjetja Center za 
ravnanje z odpadki Puconci d. o. o. je bila imenovana mag. 
Mojca Breščak.
Občinski svet je podal soglasje k namenu in cilju ustanovitve 
družbe z omejeno odgovornostjo in pooblastil župana kot 
zakonitega zastopnika Občine Moravske Toplice, da podpiše 
notarski zapis akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovor-
nostjo ter v imenu Občine Moravske Toplice opravi vsa deja-
nja, potrebna v postopku ustanavljanja družbe.
Župan Alojz Glavač je pod točko razno člane občinskega sveta 
pozval, da podajo predloge za občinska priznanja in nagrado, 
ter podal informacijo, da letos ne bo tradicionalnih vaških iger. 
Članom občinskega sveta in občanom je čestital ob državnem 
prazniku ter jih pozval k izobešanju zastav.
Seja je bila zaključena ob 17.30.

Občinska uprava
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KMETIJSKI NASVETI

Setev travno-deteljnih mešanic ter detelj

Strokovni posvet vinogradnikov v Suhem Vrhu 

Izkušnje kažejo, da je najprimernejši čas za setev travni-
kov, črne detelje in lucerne na območju Pomurja pozno 
poletni čas ali v prvih dveh dekadah jeseni. 
Trave in detelje se do prve jesenske pozebe optimalno raz-
vijejo za prezimljanje, spomladi pa lahko pričakujemo dober 
pridelek zelinja.
Izbira vrst oziroma njih mešanic je ključnega pomena za 
uspeh zasnove travnika. Za območje Pomurja je značilna 
pedološka sestava tal, ki jo je tudi potrebno upoštevati pri 
izbiri mešanic. Rezultati večletnih preizkusov kažejo, da 
smo na težjih tipih tal dosegali zelo dobre pridelovalne 
rezultate z mešanicami na osnovi trpežne ljuljke in bele 
detelje, dočim pa smo na lažjih tleh, kjer je v teksturni se-
stavi tal večji poudarek na produ in pesku, dobili boljše pri-
delovalne rezultate z monokulturnimi setvami pasje trave. 
Svetujemo vam, da se pred setvijo travnika posvetujete o 
mešanici s kmetijskim svetovalcem. Na hektar sejemo od 
35 do 40 kg mešanice oziroma pasje trave v samostojni 
setvi 20 kg/ha.
V jeseni je tudi aktualno dosejavanje travnikov. Za ta ukrep 
se bomo odločili, v kolikor je prišlo iz določenih vzrokov do 
zredčitve sklopa, ni pa v botanični sestavi travne ruše trdov-

Kljub toči in vremensko težavnem letu za trgatev dobri 
obeti. Spoznanja, da je uspešnost pridelkov v primarni 
pridelavi v veliki meri odvisna od zdravstvenega varstva 
poljščin, sadja in grozdja, se že vrsto let zavedajo tudi 
pri znani vinogradniško-vinarski kmetiji Mirana Erniše 
v Suhem Vrhu. Letos je pridelava grozdja specifična, saj 
je bil lani vinograd močno poškodovan zaradi toče. 
 
Z dobrim hektar velikim vinogradom in z vinotočem kot 
dopolnilno dejavnostjo na kmetiji so namreč Erniševi tudi 
dolgoletni poskusnik podjetja Karsia Dutovlje, vodilnega 
podjetja v Sloveniji na področju ponudbe kemičnih priprav-
kov različnih domačih in tujih ponudnikov za zdravstveno 
varstvo v kmetijstvu, vinogradništvu in sadjarstvu. Pred kon-
cem varstvene sezone v vinogradih so zbrani pred njihovim 
vinskim hramom na praktični način ugotavljali stanje v njih 
ter pri tem napovedovali potrebne ukrepe do trgatve.

Šele topel junij je nadoknadil zamujeno
Na Jelovškovem bregu je Ernest Novak, na KGZ Murska So-
bota specialist za vinogradništvo, uvodoma predstavil težavne 
vremenske pogoje v tem letu in opozoril na tehnološke ukre-
pe, ki so (poleg uporabe FFS) za vzdrževanje zdravstvenega 
stanja v vinogradih še potrebni. 
Poudaril je, da tudi letošnja pridelovalna sezona ni primerljiva 
z nobeno iz prejšnjih let. »Spomladi in vse do meseca junija 

ratnih zeli in plevelov. Namreč izkušnje kažejo, v kolikor je 
v ruši ščavje, rman, pirnica in še kateri, je smiselneje takšen 
travnik preorati. Koreninski izločki predvsem pirnice negativ-
no delujejo na vznik rastlin, zato je uspeh setve minimalen. 
Lucerno priporočamo sejati predvsem na lažjih do srednje 
težkih tleh z urejenim vodno zračnim režimom, medtem 
ko črni detelji bolj prijajo težka tla z veliko akumulativno 
sposobnostjo za vodo.
Sta precej zahtevni za založenost tal z osnovnimi hranili, še 
zlasti pa za pH-a. Tla, ki vsebujejo nižji pH-a od 5.5, niso pri-
merna za setev lucerne in črne detelje. Prav bi bilo, da pred 
setvijo preverite kemične lastnosti tal s kemično analizo. 
Po hektarju sejemo lucerne in črne detelje do 30 kg. Obe 
vrsti pa je tudi mogoče pridelovati v mešanici s travami. 
Lucerno sejemo v mešanici s pasjo travo (15 do 20 kg/ha 
lucerne in 10 kg/ha pasje trave), črno deteljo pa v mešanici 
z mnogocvetno ljuljko (15 do 20 kg/ha črne detelje in 15 
kg/ha mnogocvetne ljuljke).
Smiselno bi bilo, da se pred setvijo posvetujete o izboru vrst 
trav in detelj s kmetijskim svetovalcem.

Dr. Stanko KAPUN, KGZ Murska Sobota

smo zaradi hladnega vremena ugotavljali velik zaostanek v 
vegetaciji. Maja so bile tudi obilne padavine, tudi do 150 li-
trov na kvadratni meter, vendar se zaradi nizkih povprečnih 
temperatur zraka k sreči peronospora ni pojavila v velikem 
obsegu. Letošnji junij pa je bil potem kar za 2,4 stopinje Celzija 
toplejši od lanskega. To je pospešilo cvetenje, tako da smo v 
razvoju trte ulovili lanski letnik,« je bil izčrpen.

Novak napoveduje, da bodo vinogradniki v juliju izvedli še 
eno ali dve škropljenji, opravili korekturno pletev z namenom 
povečanja zračnosti v območju grozdja. Poudaril je še, da se 
mulčenje in prilagajanje njihovih presledkov prilagodi potre-
bam trte po vodi. 

Pri Erniševih se je zbralo veliko vinogradnikov. Foto: Luka Valentin Grabar
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Številne novosti na kmetiji Novak v Ivanovcih

Zaradi pandemije težje pogoje v kmetijstvu občutijo 
tudi Novakovi, a so kljub temu uvedli številne posodo-
bitve. 
Tako so deloma že zasadili 1.75 ha novega sadovnjaka s sor-
tami alegro, elstar, idared, del površine pa še čaka na mlade 
jablane.
So ena izmed redkih kmetij, ki so izdelali sistem oroševanja 
in namakanja. V ta namen so izgradili 6000 kubikov veliko 
zajetje, ki je ograjeno. Orošujejo 2 ha sadovnjakov, kar se 
je pokazalo pozitivno ob veliki spomladanski pozebi. Vseh 
7 ha sadovnjakov pa namakajo. S tem so zaključili enega 
večjih projektov.
Popotnika vodi pot ob čudovitih sadovnjakih mimo kmetije, 
Novakovi radi poklepetajo z mimoidočimi od blizu in daleč. 
Ob njihovi domačiji poteka tudi kolesarska pot, polna turistov, 
ki preživljajo dneve v bližnjih toplicah in drugod po Goričkem.
Mladi prevzemnik kmetije, Adam Novak, se trudi kmetijo 
čimbolj posodobiti, pri čemer ga podpirajo tudi partnerica 
Andreja in njegova starša Ludvik in Irena. Pregovor pravi: 
»Eno jabolko na dan odžene zdravnika stran.« Naj bo letina 
kljub vsemu obilna, da bomo uživali ob Novakovih jabolkih.

Cvetka Šavel Kerman

 
Ostati pozoren 
Drago Majcen iz Karsie pa je govoril o varstvu pred bo-
leznimi in škodljivci s poudarkom zatiranja peronospore, 
oidija in še posebej letos aktualnega ameriškega škržatka 
ter grozdnih sukačev. 
Po praktičnem ogledu so tudi številni prisotni ugotovili, 
da si je zahvaljujoč skrbnim rokam gospodarja in uporabi 
pripravkov iz ponudbe podjetja Karsia Dutovlje vinograd 
po lanski toči zelo dobro opomogel in je tačas popolnoma 
zdrav. Navkljub vremensko težavnemu letu za vinogradni-
ke in v prvi vrsti zahvaljujoč uporabi učinkovitih zaščitnih 
sredstev in pravočasnim tretiranjem je tačas vinska trta, 
vključena v ogled, brez napada bolezni. 
»Tudi v tem primeru se je potrdilo pravilo, da so ključna 
prva pravočasna škropljenja, ki zagotavljajo dobro zaščito 
pred peronosporo in oidijem,« je poudaril.
Ponovil je, da je bilo letos izredno težavno leto predvsem 
zaradi obilnih padavin v mesecu maju in se je peronospora 
pojavljala v vseh vinorodnih rajonih. Tudi on napovedu-
je, da je tudi v nadaljevanju sezone še potrebno opraviti 
škropljenje za zatiranje grozdnih sukačev in dati poudarek 
zaščiti pred morebitnim pojavom oidija, saj lahko ta vse do 
avgusta v vinogradnih povzroči še veliko škode.

Geza Grabar

Strokovno tudi na Jelovškovem bregu. Foto: Luka Valentin Grabar
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Delo na kmetiji je lahko tudi zabavno
»Kar se Janezek nauči, to Janez 
vé!« pravijo. Če slednja trditev 
načeloma drži na nemalo pod-
ročjih, pa to še posebej velja za 
kmetijsko domeno. 
Tam se znanje prenaša iz gene-
racije v generacijo in se otrokom 
polaga že v zibko. Večina otrok ima 
zelo rada živali, še raje pa traktorje, 
kmetijsko mehanizacijo in druge 
stroje. Vendar se z leti ta strast po-
gosto razblini, mladostniki se od-
daljujejo od kmetovanja, saj le-to 
prinaša ogromno dela in odrekanj, 
nekoliko manj pa družbenega ug-
leda in ekonomskega blagostanja. 
Pri peščici prej omenjenih otrok pa ljubezen do dela na kme-
tiji z leti raste in se razvija, pri nekaterih se nadgrajuje v za to 
specializirani srednji šoli in na univerzi. Eden teh perspektiv-
nih mladeničev, ki obvlada sleherno kmečko opravilo, obe-
nem pa se pridno uči, je tudi naš občan, 16-letni Jože Sambt 
iz Lukačevcev. Jože, ki je junija končal prvi letnik Biotehniške 
šole v Rakičanu, je v kmetijstvo vpet že od malega. O tem, 
kdo ga je navdušil za to poslanstvo in kakšni so njegovi na-
črti za prihodnost, boste izvedeli v spodnjih vrsticah.

Najprej te prosim, da se za naše bralce na kratko preds-
taviš. 
Sem Jože Sambt , prihajam iz Lukačevcev. Živim z očetom 
Robertom, mamo Metko, sestro Barbaro, dedkom Gezo in 
babico Marijo. Osnovno šolo sem obiskoval v Bogojini, sedaj 
pa obiskujem Biotehniško šolo Rakičan. Moj hobi je igranje 
hokeja na travi, najraje pa delam na njivah.

Prihajaš z relativno velike kmetije, tako da ti nobeno 
delo ni tuje. S čim vse se ukvarjate na vaši kmetiji in kaj 
je tvoje delo?
Na naši kmetiji obdelujemo dobrih 80 ha zemlje. Ukvarjamo 
se izključno s poljedelstvom, in sicer pridelujemo pšenico, 
ječmen, tritikale, koruzo in buče. Kakovostno bučno olje iz 
semen lastne predelave predelujemo v olje, ki ga prodajamo 
tudi doma. Izvajamo pa tudi strojne usluge. 
Moje delo večinoma poteka na njivah, kjer lahko delam s 
kmetijsko mehanizacijo, kar mi je v veliko veselje. 

Kot lahko vidimo in slišimo, ti ni težko poprijeti za delo, 
kar je med mladimi tvojih let že prava redkost. Kdo te 
je navdušil za kmetijstvo in ali se v tem poklicu, lahko 
rečemo poslanstvu, vidiš tudi v prihodnje?
Za kmetijstvo me je navdušil oče Robert, saj me je že od 
malih nog učil, kako delati z raznoraznimi kmetijskimi stroji in 
kako obdelovati zemljo, da bo čim bolj rodna. V tem poklicu 

se vidim tudi v prihodnje, saj želim 
po končanem šolanju ostati doma 
na kmetiji.

Aktualna kmetijska politika in 
razmere na trgu v nekaterih 
pogledih niso najbolj ugodno 
naravnane za dobičkonosne 
kmetije, med katere sodite 
tudi sami. Kako na to gledaš ti 
kot prihajajoča generacija slo-
venskega kmetijstva? Ali gre 
slovensko kmetijstvo v pravo 
smer in zakaj?
Kot predstavnik prihajajoče ge-
neracije slovenskega kmetijstva 

gledam na kmetijstvo v pozitivni smeri in hkrati upam, da 
je sedanje stanje v kmetijstvu zgolj začasno in bo čimprej 
mimo. Opažam, da je temu res tako in menim, da še vseeno 
gre slovensko kmetijstvo v pravo smer. V teh »korona časih« 
se je namreč dosti govorilo o pomenu doma pridelane hra-
ne in se hkrati spodbujalo kupce, naj kupujejo lokalno od 
domačih kmetov in čim manj iz uvoza.

Za tabo je prvi letnik srednješolskega izobraževanja 
na Biotehniški šoli v Rakičanu. Kako si zadovoljen s 
potekom izobraževanja (v živo in preko spleta)? Na-
meravaš po opravljeni maturi nadaljevati s študijem? 
Če ja, katera smer te zanima?
Najbolj sem zadovoljen s izobraževanjem v živo, saj si v šoli 
in si lažje predstavljaš določene stvari o stroki. Izobraževanje 
preko spleta pa ni takšno, kot se zdi na prvi pogled. Po kon-
čani maturi želim nadaljevati študij na mariborski Fakulteti 
za kmetijstvo in biosistemske vede. Za študijsko smer pa se 
še nisem odločil.

V prihodnosti boš najbrž mladi prevzemnik kmetije. 
Ali meniš, da imate bodoči kmetovalci dovolj dobre 
možnosti in pogoje za nadaljevanje in posodobitev 
kmetije? Kakšne so tvoje sanje o prihodnosti vaše 
kmetije?
Menim, da imamo kot bodoči kmetovalci dobre pogoje za 
nadaljevanje našega poslanstva in posodobitve kmetij. Moje 
sanje o prihodnosti naše kmetije so, da bi se še naprej čim 
bolj razvijali in bili čim bolj konkurenčni na trgu.

Želiš našim bralcem še kaj sporočiti?
Bralcem želim sporočiti, da se pri delu na kmetiji da tudi zelo 
uživati, če seveda delo opravljaš v dobri družbi prijateljev. 

Maja Cigüt
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Letos poudarek solatam, česnu in nizkemu fižolu za zrnje
Z namenom, kako uspešno poteka pridelava zelenjave 
na različnih območjih ter kako na to vplivajo različni 
pedološki ter mikroklimatski pogoji, enako s kombi-
nacijami katerih tehnik obdelave tal ter zdravstvenega 
varstva je mogoče priti do največjih ter najbolj zdravih 
pridelkov, že šest let strokovni poskusi na prostem pote-
kajo tudi v vrtnarski postaji Ivanci. Ta je fizično locirana 
na znani vrtnarski kmetiji Janeza Zadravca. 
Nosilec projekta na nacionalni ravni je ob poljščinah, sadnih 
rastlinah in vinski trti tudi v vrtnarstvu Kmetijski inštitut Slo-
venije (KIS). Ta s partnerji po državi izvaja različne poskuse. 
Podizvajalec vrtnarskega poskusa v Prekmurju je KGZ Murska 
Sobota, praktični izvajalec pa Janez Zadravec.
Breda Vičar, na KGZ Murska Sobota specialistka za zelenja-
darstvo, ki je bila kot predstavnica podizvajalca tudi letos 
močno vpeta v praktični del poskusa, je povedala, da imajo 
letos v preizkušanju na Ivancih tri kulture – dva sortna po-
skusa po 10 sort solate in česna ter tri sorte nizkega fižola 
za zrnje. Poskusi so zasnovani v naključnih blokih s tremi 
ponovitvami, dve leti za posamezno vrsto zelenjave, je do-
dala. Zanje po navodilih stroke (sajenje, namakanje, zaščita 
…) tudi letos skrbi neumorni Janez Zadravec.
Dr. Kristina Ugrinović, na KIS specialistka za zelenjadar-
stvo, pa kot predstavnica nosilca projekta tudi na tej postaji 
strokovno bdi nad izvajanjem poskusa. Na tradicionalnem 
ogledu poskusov za javnost v začetku julija je tudi letos go-
vorila o praktičnih ukrepih pri posameznih vrstah zelenjave.  

Tržna teža solate
Že drugo leto solate na Ivancih preizkušajo v petih termi-
nih sajenja – s štirimi termini pridelave na prostem, zadnji, 
peti, katerega sajenje je predvideno v septembru, pa bo v 
zaščitenem prostoru. »Pri sortnih poskusih spremljamo, v 
kolikšnem času njena posamezna vrsta doseže željeno tr-
žno maso – pri prodaji na kos je to najmanj 300 oziroma 
350 gramov,« je dejala Vičarjeva in dodala, da so poskuse 
10 sort solate prvih dveh terminov, sajenje konec aprila in 
sredi maja, že pospravili. Na tradicionalnem poletnem prika-

zu pa so predstavili solato, ki je bila sajena v junijskem roku, 
konkretno 7. junija. Po izkušnjah sta bila prva dva termina 
setve solat primernejša.

Breda Vičar: »Pri solati, sajeni v zadnjem terminu, smo imeli 
veliko težav s stenicami. Poškodbe se kažejo v obliki drobnih 
vbodov na listih in glavnih listnih žilah. Rane, ki jih povzročijo 
stenice, so lahko vstopna mesta za bolezenske povzročitelje. 
Na poskusu so se na solati pojavile bakterioze.«

Vičarjeva je še pojasnila, je bilo spravilo poskusov česna, 
osem jesenskih, ki bil sajen konec oktobra lani, že konec ju-
nija; spravilo dveh sort spomladanskih česnov pa bo sledilo 
v teh dneh. Fižol pa je zasejan v treh terminih – konec aprila, 
sredi maja in v začetku junija. Ker gre na Ivancih za zelo lahko 
in peščeno strukturo tal, je vrtnine tod potrebno namakati. 
 
Kako do kakovostne zelenjave v specifičnih pogojih 
pridelave?
Direktor KGZ Murska Sobota dr. Stanko Kapun je izrazil za-
dovoljstvo, da so bili pred leti uspešni v nameri vzpostavitve 
vrtnarske postaje tudi v njihovem okolju. Poleg klasičnega 
poljedelstva je namreč Pomurje primerno tudi za pridelavo 
zelenjave, je prepričan. S pomočjo raziskovalnega dela v pra-
ksi pa stroka in pridelovalci pridejo do podatkov, s katerimi 
tehnikami, v katerih terminih in katere sorte zelenjave v tem 
okolju najboljše uspevajo. 
Tudi tokrat je spomnil, da se za vrtnarsko postajo na prostem 
na Ivancih niso odločili naključno. Ker gre na tem območju 
za izrazito prodnato strukturo tal, je mogoče do kakovostnih 
pridelkov priti le z namakanjem. Tu mali namakalni sistem na 
83 hektarjih deluje že več kot 20 let in je še vedno edini na 
kompleksu zemljišč z mešanim lastništvom (lastnik zemljišč 
namakalnih sistemov Panvite, kjer namakajo že več kot 1.500 
hektarjev, je eden). Da bi upravičili strošek namakanja, je po 
prepričanju mnogih pridelava zelenjave edina sprejemljiva, 
čeprav se marsikdo odloči namakati tudi poljščine, zlasti ko-
ruzo. Tudi na Ivancih.

Žal je Janez Zadravec, ki je kljub izgubi žene Marjane pred 
dvema letoma na tem območju med redkimi, ki je ostal 
zvest tržni pridelavi zelenjave. Z njo so na Ivancih na začetku 
imeli velike načrte. Tudi letos je Zadravec največ površin na-
menil pridelavi čebule, poznega zelja in krompirja, po katerih 
je tudi najbolj poznan. Vsakega po 15 arov. Skupaj s poskusi 
na vrtnarski postaji pa zelenjava na kmetiji raste na 60 arih. 
Veliko za enega človeka, če vemo, kako delovno intenzivna 
je ta panoga. Poleg tega Janez Zadravec še obdeluje pet 
hektarjev njiv, kjer rastejo klasične poljščine: od strnih žit do 
koruze, buč in drugo. 

Geza Grabar

Janez Zadravec: s pridelavo zelenjave vztraja že več kot 20 let. 
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Farteljevo olje grozdnih pečk
Pomembno novost v ponudbi na eni od stojnic Turistič-
ne tržnice 2021 v Moravskih Toplicah je hladno stiskano 
nerafinirano olje Evioil in razmaščene moke, oboje iz 
grozdnih pečk družine Fartelj iz Tešanovcev. 
Domačin Sebastijan in njegova žena Monika, ki prihaja iz Or-
moža, oba pa začasno še živita v Ljubljani, sta med redkimi, ki 
sta se odločila za to ponudbo. Po začetnih težavah so usvojili 
že marsikatero skrivnost. Na področju priprave surovine, sti-
skanja, ponudbe olja in izdelkov iz njega imata še veliko načr-
tov. S tem namenom sta pri Veliki Nedelji tudi kupila kmetijo. 
V dejavnost trženja na stojnici pa tudi sicer se je vključil Se-
bastijanov oče Jani. Kratek pogovor smo opravili s Sebasti-
janom. 

Kako ste prišli do ideje in koliko časa je minilo od ideje 
do prakse?
Že nekaj časa sva si želela začeti s pridelavo olja. Najprej je 
bila ideja, da bi posadila buče in pridelovala bučno olje. Med 
raziskovanjem trga sva z ženo našla članek o olju grozdnih 
pečk. Navdušil naju je širok nabor uporabnosti ter številnih 
pozitivnih lastnosti, še bolj pa dejstvo, da ga pridobiš prak-
tično iz ostankov neke druge dejavnosti. Ker je v okolici ve-
liko grozdnih tropin kot stranskega produkta pri stiskanju 
grozdja, sva se odločila, da poskusiva. Seveda je bila pot do 
realizacije dolga, saj sva morala ugotoviti, kako iz tropin čim 
bolj učinkovito ločiti pečke. Ko sva bila z ženo na degustaciji 
olj v eni oljarni, je lastnik rekel, da ima stroj za ločevanje, ki 
ga ne uporablja več. In tako se je začelo.
Od kod dobivate surovino? 
Grozdne tropine dobimo iz največje vinske kleti Jeruzalem 
Ormož in od okoliških vinarjev.
Grozdne tropine katerih sort grozdja je za stiskanje olja 
najprimernejše?
Za pridelavo olja so primerne prav vse sorte grozdja. Razlika 
je v tem, kako so posamezne sorte donosne in tukaj so v 
prednosti temne sorte grozdja.
Kakšen je postopek priprave pečk za stiskanje olja?
Gre za velike količine vhodne surovine (tropin), iz katere je 
potrebno ločiti pečke. To počnemo s postopkom sejanja. 

Nato pečke operemo in posušimo. Stiskamo jih v eni od 
oljarn, ki ima za to primerno hidravlično stiskalnico. Gre za 
zelo zmogljivo napravo, saj so pečke zelo trde in da iz njih 
priteče olje, je potrebno ogromno energije. Po stiskanju olja 
ostanejo briketi, ki se jih zmelje v moko, ki ima prav tako števil-
ne pozitivne lastnosti in se prvenstveno uporablja v prehrani 
ljudi. Tudi razmaščena moka, ki jo prav tako prodajamo, je 
namreč bogata z antioksidanti ter vsebuje veliko vlaknin, ki 
ugodno vplivajo na prebavo. Zdrobljeni, torej zmleti briketi, 
pa se lahko kot dodatek uporabljajo tudi v krmi živalim.
Za mletje tropin je potreben mlinski kamen.
Iz presejanih tropin, ki več ne vsebujejo pečke, se lahko kuha 
žganje tropinovka, uporablja pa se lahko tudi kot gnojilo. 
Koliko olja denimo vsebujejo grozdne pečke?
Grozdna pečka vsebuje 8–20 % olja. Koliko ga uspemo iztisniti, 
je odvisno od metode stiskanja. Odločili smo se za hladno sti-
skanje, pri katerem dobimo sicer količinsko manj olja, vendar je 
to popolnoma naraven način. Drug način je ekstrakcija s topili. 
Za liter olja potrebujemo povprečno 13 kilogramov suhih pečk. 
Količina se razlikuje glede na sorto grozdja.
Kaj bi izpostavili kot ključno prednost vašega olja? 
Ker temperatura pri hladnem stiskanju grozdnih pečk v olje 
ne preseže 40 °C, se v njem ohranijo vse pomembne sno-
vi. Zato dobimo popolnoma naravno, 100-% olje grozdnih 
pečk. Pri tem sledimo trajnostni proizvodnji, saj popolnoma 
izkoristimo dano surovino; vinarji naredijo iz grozdnega soka 
vino, mi naredimo iz grozdnih pečk olje. Kot sem že omenil, 
brikete zmeljemo v moko, ostalo med ločevanjem pečk upo-
rabljajo za živalsko krmo in gnojenje. Trudimo se proizvajati 
po principu ničelnega odpada.
V kakšnih embalažah ga prodajate in kako so ga sprejeli 
kupci?
Olje prodajamo v temnih steklenicah po 100, 250 in 500 
mililitrov. Za olje je vedno bolje, da je v temni in manjši ste-
klenici, saj tako dlje časa ostane sveže. Prodajamo ga tudi v 
večjih pakiranjih, in sicer strankam, ki olje uporabljajo kot 
surovino pri kozmetičnih izdelkih. Kupci so ga dobro sprejeli. 
Všeč jim je okus in njegove lastnosti.
Verjetno pečke za olje stiskate po potrebi. Kako dolg je 
rok uporabe olja, skladiščenje,...?
Olje stiskamo v manjših količinah, da lahko kupcem ponu-
dimo čim bolj sveže. Uporabni rok olja je minimalno 18 me-
secev. Če je pravilno skladiščeno, ni izpostavljeno visokim 
temperaturam in je v temnem prostoru, pa zdrži še veliko 
dlje časa.
Kje vse oz. na kakšen način poteka prodaja?
Prodaja poteka v dveh vinotekah, v trgovini z lokalnimi pri-
delki ter priložnostno na tržnici. Trenutno smo vsak vikend 
prisotni na tržnici v Moravskih Toplicah. Od aprila letos imamo 
tudi spletno trgovino www.evioil.com. Več o olju in moki iz 
grozdnih pečk Evioil si lahko preberete v naši spletni trgovini 
www.evioil.com. Za tiste, ki nimajo spletnega medija, pa naj 
poudarim, da vsebuje olje grozdnih pečk visok delež nena-
sičenih, zlasti omega 6 maščobnih kislin, ki jih telo ne more 
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Jani Fartelj na turistični tržnici v Moravskih Toplicah. 



Lipnica 177   | 13

Z NAŠIH KMETIJ / VSAKDANJI UTRIP

proizvajati samo. Ima tudi veliko vitamina E. Olje ima številne 
pozitivne učinke na zdravje, jedem pa dodaja prijeten okus in 
aromo po grozdju, zato se uporablja tudi v kulinariki. Za nego 
kože in las je široko uporabno tudi v kozmetiki.
Kaj bi še dodali za konec?
Zadovoljen sem, da smo letos lahko sodelovali na tržnici v 
Moravskih Toplicah, saj je osebni stik s strankami zelo dobro-

došla izkušnja. Kot proizvajalec si hvaležen za vsako povrat-
no informacijo. Kot že rečeno, imamo še veliko načrtov in 
upamo, da jih bomo lahko uresničili v zastavljenem času ter 
tudi na tržnici v Moravskih Toplicah prihodnje leto ponudili 
še katero novost.

Geza Grabar

Zlata maturantka, ki dela na kmetiji in obožuje rože
Vsi, ki smo se kdaj pripravljali na 
maturo, vemo, da ta ni mačji kašelj. 
Po štirih letih spraševanj in raznih 
preverjanj znanja je to pika na i, ki 
jo sleherni maturant želi zapisati naj-
boljše kar se da, nekateri jo zapišejo 
z zlato barvo. 
Ena izmed teh izjemnih maturantk je 
tudi naša občanka, Mateja Kumin, ki je 
dosegla prag 22 točk in se s tem vpisala 
v knjigo zlatih maturantov Biotehniške 
šole Rakičan, ki ob učenju veliko časa 
namenja tudi delu na domači kmetiji. 
Po zasluženih šolskih počitnicah se naša 
zlata maturantka odpravlja na študij v 
prestolnico, kjer ji želimo obilo uspeha 
in prijetno študentsko življenje. Več o 
Matejini dosedanji poti pa si preberite 
v nadaljevanju. 
Najprej te prosim, da se za naše bralce 
na kratko prestaviš.
Sem Mateja Kumin in prihajam iz Berkovcev. Živim skupaj s 
sestro Romano, z mamo Sonjo, babico Angelo in dedkom 
Ludvikom. Osnovno šolo sem končala v Fokovcih. Po konča-
ni osnovni šoli pa sem se vpisala na Biotehniško šolo v Raki-
čanu, ki sem jo pred kratkim uspešno končala. Vsakodnevno 
se posvečam opravilom na kmetiji, a moja velika strast so 
rože, zato jim namenjam veliko svojega prostega časa. 
Sedaj pa mi dovoli, da ti čestitam za dosežen izjemen 
rezultat  na letošnji strokovni maturi – zlata maturantka! 
Kako sama gledaš nanj, si pričakovala takšen rezultat in 
kako si se pripravljala na maturo?
Hvala. Tako izjemnega rezultata nisem pričakovala, sem pa 
zelo vesela, da sem ga dosegla. Dosežen uspeh mi je kot 
nagrada za vložen trud in čas, ki sem ga porabila v štirih letih 
izobraževanja. Sama s pripravami na maturo nisem imela 
težav. Priprave na maturo so potekale v šoli in potem sem 
doma še utrdila pridobljeno znanje. 
Kako pa je izgledala letošnja matura, iz katerih predme-
tov si jo opravljala in koliko točk si dosegla?
Letošnja matura se ni prav veliko razlikovala od tistih iz 
prejšnjih let. Edina razlika je bila, da smo morali upoštevati 
ukrepe NIJZ. Poklicno maturo sem opravljala iz slovenščine, 

matematike, kmetijstva in iz storitve ozi-
roma izdelka. Na maturi sem dosegla 22 
točk od 23 možnih. 
V tvoje srednješolsko izobraževanje 
je dodobra posegla epidemija co-
vid-19. Kako ocenjuješ izobraževa-
nje preko spleta napram šolskemu 
učenju? Kje vidiš pomanjkljivosti in 
morebitne prednosti spletnega spre-
mljanja pouka?
Meni osebno je bolj ustrezalo izobraževa-
nje preko spleta. Bila sem sama svoj šef, 
kar pomeni, da sem si sama razporejala 
ter kombinirala šolsko delo, ki nam je bilo 
posredovano s strani profesorjev. Edina 
obveza so bile videokonference, na ka-
terih sem morala biti prisotna. Edina po-
manjkljivost je ta, da sem bila primorana 
veliko časa preživeti pred računalnikom.
Živiš na družinski kmetiji, zato ne 

dvomim, da si nepogrešljiva delovna sila tudi ti. Kako 
ti je uspelo usklajevati delo na kmetiji z delom za šolo? 
Ti je bilo kdaj težko in kako si se znašla?
Moram povedati, da nisem nikoli imela težav s tem. Vedno sem 
znala usklajevati delo na kmetiji in šolo, čeprav so doma vedno 
govorili, da je šola na prvem mestu in šele nato delo. 
Matura je za tabo in sedaj je čas, da si nekoliko oddahneš 
od tovrstnih skrbi. Kakšni pa so tvoji načrti za prihodnost? 
Nameravaš nadaljevati z izobraževanjem na terciarni ravni?
Tako je. Šolanje nameravam nadaljevati na Biotehniški fakulteti 
v Ljubljani. Vpisala sem se v program agronomija in hortikultura. 
Kot perspektivna mladenka imaš najbrž svoje sanje o 
prihodnosti. Kje se vidiš čez 10 let?
Trenutno zelo težko napovem, kje se vidim. Vsekakor pa si 
želim, da bi ostala v tej gospodarski panogi. 
Prihajaš iz majhne vasice goričkega dela naše občine. 
Kako ocenjuješ življenje v naši občini, zlasti v domačem 
kraju? Kaj manjka za mlade tvojih let, česa si želiš?
Bivanje v majhni vasici je prijetno in mirno. Menim, da nam 
nič ne manjka. Imamo skoraj vse na dosegu roke. Prav tako 
posebnih želja nimam.

Maja Cigüt
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Diamantna maturantka iz Ratkovcev se v prihodnosti vidi v tujini

Za abrahama jo je bog obdaril s talentom za slikanje 

Tjaša Ozvatič je Srednjo zdravstveno šolo 
v Murski Soboti zaključila z odliko. Na po-
klicni maturi je dosegla vseh 23 točk in 
tako postala diamantna maturantka.
Obiskali smo 19-letno Tjašo Ozvatič iz majhne 
vasice v goričkem delu naše občine, Ratkovcev, 
ki še uživa preostanek počitnic, preden se bo 
podala na novo pot. Izobraževanje bo po več 
kot uspešno opravljeni maturi, kjer je dosegla 
maksimalno število točk, nadaljevala v Mariboru 
na Fakulteti za zdravstvene vede. Priznava, da je 
bilo za zavidanja vreden uspeh vloženega veli-
ko truda, a da je največ odvisno od tega, koliko sodeluješ pri 
pouku, poslušaš in si sposoben, da si stvari čim bolj zapomniš. 
Zanimivo, čeprav so ji blizu tudi strokovni predmeti, pa ima 
najraje nemščino. Morda je tudi to eden izmed razlogov, da se 
v prihodnosti vidi na delovnem mestu diplomirane medicinske 
sestre v sosednji Avstriji, ali pa še malo dlje, v Nemčiji. Poleg 
bistveno boljših plačilnih pogojev, seveda. V šolskih počitnicah 
si dodatne izkušnje nabira z delom preko študentskega servisa 
v Splošni bolnišnici Murska Sobota, kjer dela na oddelku kirurgi-

Suzana Černela iz Bogojine je pri svojih petdesetih letih 
odkrila talent, ki je dolgo časa čakal, da stopi na plano, a 
pravzaprav njegovo odkritje v resnici niti ni tako veliko 
presenečenje. Šivilja, zaposlena v Wolfordu, ga manife-
stira v lastnem gospodinjstvu že ves čas, a na drugačne 
načine in pri raznih drugih hišnih opravilih.
Novopečena slikarka iz Bogojine zadnje mesece svoj prosti čas 
zapolnjuje z novo ljubeznijo – ustvarja raznovrstne umetnine 
s pomočjo takšnih in drugačnih barvil. Pri svojem delu se ne 
omejuje, uporablja številne tehnike, materiale in modele. Kot 
pravi, nikoli v življenju ni slikala in niti ni mislila, da je česa takšne-
ga sploh sposobna. Vse se je spremenilo, ko je dopolnila 50 let 
in se nenadoma navdušila nad umetnostjo. Je samouk, čeprav 
je poskušala nekaj znanja odnesti iz raznih slikarskih delavnic, a 
pravi, da to ni bilo zanjo. Večinoma si tako pomaga s spletom 
in raznimi poučnimi videoposnetki na priljubljeni spletni strani 
za izmenjavo posnetkov, YouTube. 
Tehnika, ki ji je ta hip najbolj blizu, se imenuje 'pouring'. Pri tej 
tehniki slika nastane tako, da na platno razlije različne odtenke 
tekočih akrilnih barv ali drugo slikarsko podlago. In kaj nastane? 
Lahko nekaj povsem naključnega, lahko pa z usmerjanjem bar-
ve vpliva na ustvarjene oblike, ki so nato temelj za nadaljevanje 
njenega slikarskega ustvarjanja. Opus nadobudne slikarke sicer 
zajemajo raznovrstna dela, od portretov, do tihožitja in abstrak-
tne umetnosti. Kot pravi, ji je najbolj zahtevno ravno ustvarjanje 
portretov, ampak na koncu prinese tudi največ zadoščenja. Do-

je. Pravi, da je zelo zadovoljna, tudi odnosi med 
medicinskimi sestrami so na zelo dobrem nivoju 
in nasploh v bolnišnici vlada dobro vzdušje. »Ve-
liko se tudi naučim in pridobivam prepotrebne 
izkušnje, ki mi bodo še kako prišle prav v priho-
dnosti. Morda je dvomesečna praksa v okviru 
srednješolskega izobraževanja premalo in lahko 
tako na ta način dobim več praktičnega znanja,« 
dodaja diamantna maturantka. Njena družina 
je zelo ponosna nanjo, saj, kot pravijo domači, 
je zelo samoiniciativna in ambiciozna, zato niso 
niti nikoli nad njo vršili pritiska. Kljub temu da 

se v prihodnosti vidi na delu v tujini, pa vseeno meni, da bi si 
lahko ustvarila življenje v domači vasici. »Prav prijetno je živeti 
v majhni vasici, v kateri se vsi poznamo. Mogoče pogrešam 
le kakšno gostilno, da bi se lahko podružili na pijači,« še pravi 
19-letna Tjaša, ki ji tudi v uredništvu Lipnice iskreno čestitamo 
za dosežek na maturi in ji želimo še obilo uspehov na njeni 
nadaljnji poti.

Rok Šavel

mači prostori so tako polni njenih umetnin, ki jih s ponosom 
pokaže, na stenah pa visijo tudi portreti njene družine. 
Zaveda se, da je še novinka v tej obrti, a je pred kratkim tudi 
odprla samostojno dejavnost, preko katere trži svoje umetnine, 
na voljo pa je tudi za slikanje po naročilu. Poudarja, da pri tej 
dejavnosti ni vse v nadarjenosti in inspiraciji, ampak je potrebno 
imeti predvsem veliko potrpljenja. Polega tega je tu še finančni 
vložek, saj materiali, predvsem barve, ki jih je potrebno mešati 
za ustvarjanje, niso poceni. In kakšne želje ima v prihodnosti? 
Upa, da bo lahko nekoč svoja dela predstavila na kakšni razstavi, 
morda celo v galeriji. Njena dela lahko najdemo tudi na druž-
benem omrežju Facebook, kjer se predstavlja na strani Slikarski 
studio SUSI TIME.

Rok Šavel
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Gasilca PGD Moravske Toplice sta iz goreče hiše rešila človeka
Aleš Režonja in Dominik Hari iz Mo-
ravskih Toplic sta dobila priznanje za 
požrtvovalnost in hrabrost. S svojim 
pogumnim in nesebičnim dejanjem 
sta si priznanje več kot zaslužila.
Bilo je v noči na prvi maj lanskega leta, 
ko so zatulile gasilske sirene. V tem 
času bi gasilci običajno morali paziti na 
prvomajski kres, a tega zaradi epidemije 
ni bilo. Je pa prišlo do nekaj bistveno 
manj prijetnega, kar je terjalo posredo-
vanje gasilskih enot. V Sebeborcih je 
bila namreč hiša v plamenih, na intervencijo pa so bila pozvana 
prostovoljna gasilska društva Sebeborci, Andrejci, Krnci, Mar-
tjanci in Moravske Toplice. Ravno člana slednjega, Aleš Režonja 
in Dominik Hari, sta bila tista, ki sta prevzela zahtevno nalogo 
in vstopila v gorečo hišo. Prva informacija je bila, da v hiši ni 
nikogar, a izkazalo se je, da to ne drži. Približno petnajst mi-
nut je trajalo, ko sta po utečenem postopku, v močnem dimu, 
gorelo je namreč ostrešje hiše, preiskala prostore in naletela 
na moškega, ki je ležal v nezavestnem stanju. Zunanje enote 

sta obvestila o presenetljivem odkritju 
in ponesrečenca brž odnesla ven iz 
goreče hiše. »Ni se odzival, bil je v ne-
zavesti. Odnesla sva ga ven na varno, 
preverila pulz in ugotovila, da diha, nato 
pa je bil ob prihodu reševalcev nujne 
medicinske pomoči predan v njihovo 
oskrbo,« se spominja Režonja, ki je tako 
s kolegom Dominikom tvegal življenje, 
da je rešil sočloveka. Njuno dejanje je 
prepoznala tudi Gasilska zveze Mora-
vske Toplice, ki ju je na letošnji skupščini 

nagradila s priznanjem za požrtvovalnost in hrabrost. Priznanje 
ju je pozitivno presenetilo, saj, kot pravita, gre za lepo gesto in 
dobro popotnico za nadaljnje delo. 
»Včasih me malo prizadene, ko ljudje zbijajo šale na račun ga-
silcev in na nas gledajo zviška,« še pravi Režonja, ki zlobnim 
jezikom postavlja vprašanje, kako bi bilo njim, ko bi morali vsto-
piti v gorečo hišo, v neznano in za nekoga tvegati lastno glavo. 

Rok Šavel 

Podelitev činov za operativne gasilke in gasilce
Kot smo že poročali, je Gasilska zveza (GZ) Moravske Toplice v 
prvi polovici leta več kot uspešno izvedla tečaj za operativne-
ga gasilca. V slabega pol leta – vmes so bile prekinitve zaradi 
prepovedi druženja zaradi korona virusa, pa tudi zaradi drugih 
okoliščin, ga je uspešno zaključilo kar 42 gasilskih pripravnikov 
in pripravnic. Z novim gasilskim kadrom se lahko pohvalijo v kar 
12 društvih, članicah zveze. Po uspešno opravljenih zaključnih 
izpitih pred komisijo Gasilske zveze Slovenije (GZS) – najprej iz 
teoretičnega, potem pa maja tudi iz praktičnega dela, so konec 
junija novemu gasilskemu kadru svečano podelili tudi diplome 
in čine. Prireditev je bila v gasilskem domu v Moravskih Toplicah. 

Podelitve so se poleg tečajnikov v večini udeležili vsi predava-
telji teoretičnega ter inštruktorji praktičnega dela. V veliki večini 
člani predsedstva in poveljstva GZ Moravske Toplice ter iz PGD 
Moravske Toplice. Med njimi je bil tudi Leonardo Markovič, na 
nivoju gasilske regije za Pomurje zadolžen za izobraževanje, je 
pa tudi član podobne komisije na nivoju GZS. Največ zaslug 
za pripravo, izvedbo in koordinacijo 149-urnega tečaja na ni-
voju GZ Moravske Toplice imata njen poveljnik Štefan Cmor in 
predsednik Dušan Grof.

Geza Grabar

Za mladi gasilski rod
Skrb za gasilski podmladek je v PGD Tešanovci že vrsto let med 
najpomembnejšimi nalogami. Kot pravijo v vodstvu, je to eden 
od pogojev, da se bo s prevzemom vodstvenih funkcij v društvu 
s strani mlajših članov tradicija gasilstva – letos že šteje 125 let, 
nadaljevala. Zato med letom prirejajo tudi številna neformalna 
srečanje v okviru družabnih prireditev. Po peki koruze na plo-
ščadi pred gasilskimi garažami se je naslednji dan kar 15 njih 
odpravilo še na enodnevno kopanje na morje. V Izolo sta jih 
odpeljala podpredsednik in mentor mladih Matjaž Trajber in 
podpoveljnik Robert Casar, za varnost mladih pa je skrbela tudi 
Mirjana Mutvar. Predzadnji četrtek v avgustu je tešanovska ga-
silska mladež namenila celodnevnemu kopanju v Simonovem 
zalivu ter družabnim igram. Tudi mladi v tem društvu druženje 
zaradi pomanjkanja gasilskih aktivnosti še kako pogrešajo. Da 

bi jih obdržali povezane in pripadne gasilski organizaciji, so tudi 
to načini, pravi Trajber, da bosta pionirska in mladinske ekipa v 
društvu ostali na svojih področjih aktivni tudi po koroni.
 

Geza Grabar
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PGD Selo: Mejniki, ki jim je težko slediti

PGD Selo je bilo po pisnih virih uradno ustanovljeno leta 
1924. Ustni viri pa govorijo, da naj bi gasilstvo v kraju 
delovalo še okrog leta 1910. To potrjuje tudi prva ročna 
dvokolna brizgalna, ki je bila kupljena na Madžarskem. 
Tako kot drugod so bili tudi za ustanovitev tega društva 
ključni učitelji, ki so pomenili napredek v kraju. Za selan-
sko društvo takratni upravitelj OŠ Fokovci Aladar Verteš 
in Jože Hack.
Med obema vojnama in po njej so bili pogoji za delovanje 
težki, a so kljub vsemu z velikim odrekanjem in entuziazmom 
zmogli opravljati svoje gasilsko poslanstvo in se opremljati po 
razpoložljivih materialih zmožnostih. 
Kot je razvidno iz društvene kronike, so po številnih prizade-
vanjih v Selu začeli gasilski dom graditi maja leta 1961. Ta se 
je potem večkrat širil in obnavljal. 
Med opremo v kar dveh garažah ima PGD Selo danes poleg 
številne sodobne opreme in vozil tudi dve starejši motorni 
brizgalni: znamke Savica iz leta 1950 in Rosenbauer iz leta 
1960. Motorna brizgalna Zigler, letnik 1977, pa je še danes v 
njihovi uporabi.

Prvo vozilo že leta 1987
Kot se spominja predsednik Zlatko Balaic, ki na tej funkciji 
vztraja že od leta 1998 in je najbolj zaslužen za uspehe zad-
njega četrt stoletja, je društvo začelo vidneje napredovati v 
80-ih letih prejšnjega stoletja in od takrat do danes je deležno 
silovitega razvoja. Prvo vozilo so gasilci iz Sela v svojo garažo 
pripeljali leta 1987, in sicer orodno znamke TAM 75. Leta 1990 
so začeli graditi orodišče in širiti večnamensko dvorano. Leta 
1995, ko so razvili novi društveni prapor, sta začeli delovati 
pionirska in ženska tekmovalna enota. Intenzivna sanacija 
vaško-gasilskega doma je bila med leti 2009 in 2014, ki je bil 

v celoti obnovljen in namenu predan ob 90. obletnici društva. 
Sanirali so ga od temeljev do strehe, dobil je novo fasado, 
obnovljena je bila tudi njegova notranjost.
Vseskozi so gasilci v kraju skrbeli za splošen napredek in razvoj, 
s prirejanjem številnih veselic, akcij in drugih dogodkov pa so 
pomembno prispevali tudi k pestremu družabnemu življenju, 
s čimer se je njihova prepoznavnost še povečala. Leta 1997 
so bili tudi pobudnik in organizator prvega vseslovenskega 
srečanja vasi Selo, Sele in Sela, ki potekajo še danes.

Prva avtocisterna že leta 1998, nova letos
Velik mejnik so v PGD Selo postavili leta 1998, ko so se od-
ločili za nakup 4000-litrske gasilske avtocisterne Stayer 750 
v kraju Apfelberg v Avstriji. Od tedaj so gasilci z obeh strani 
meje obdržali stike, saj na gasilskem področju sodelujejo še 
danes. Cisterna kot voda na kolesih se je tako na požariščih 
kot pri prevozu pitne vode v sušnih obdobjih pokazala kot 
zelo pametna odločitev. 
Člani in članice so leta 2000 dobili nove delavske in svečane 
uniforme, leta 2005 pa je prišlo do zamenjave starejšega oro-
dnega vozila z novim za prevoz moštva GVM-1 znamke Opel. 
Kupili so tudi novo prikolico za prevoz opreme. Med prvimi 
so leta 2013 dobili daljinsko vodeno sireno za obveščanje in 
alarmiranje. 
Čeprav so o zamenjavi avtocisterne v društvu razmišljali že 
vrsto let, so na občnem zboru leta 2018 sprejeli sklep o na-
kupu nove. »V letu 2020 smo z velikim zagonom pristopili 
k nabavi vozila, v sredini marca je izbruhnila pandemija, ki 
nas je pri realizaciji močno omejevalo. Kljub temu smo istega 
leta izbrali izvajalca za izdelavo nadgradnje, in sicer podjetje 
Rosenbauer iz Gornje Radgone, nato pa še nabavili podvozje 
Mercedes Arocs,« je dejal predsednik. 

Člani društva.

VSAKDANJI UTRIP
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Klub težkemu in napornemu delo jim je uspelo, da so letos na 
dan državnosti, 25. junija, ko je bila tudi 30. obletnica Slovenije, 
v domači kraj pripeljali novo gasilsko avtocisterno s kar 6.000 
litri vode. S tem so zamenjali staro, ki šteje 43 let. »Zelo smo 
ponosni, da nam je to uspelo. Brez pomoči Občine Moravske 
Toplice, GZ Moravske Toplice, vaščanov, prebivalcev okoliš-
kih vasi ter sponzorjev in donatorjev, ki so nam pomagali s 
prostovoljnimi prispevki, namere ne bi uresničili,« je poudaril 
in dodal, da to ni samo pridobitev gasilcev in kraja, temveč 
celotne občine..

Med operativnimi gasilci tudi ženske
»Danes društvo šteje 65 članov, od tega jih je več kot 20 ope-
rativnih. V društvu se lahko pohvalimo s kar štirimi tekmoval-
nimi enotami (člani, članice, mladinci in pionirji),« nadaljuje 
Zlatko Balaic. Poudarja, da se v društvu zavedajo, da bodo 
slej ko prej potrebne generacijske prenove, zato dajejo velik 
poudarek vključevanju mladih v njihove vrste, enako se z njimi 
udeležujejo različnih vrst tekmovanj, taborov in izobraževanj. 
Izpostavi, da skrbijo tudi za dopolnjevanje opreme za gašenje 
in reševanje, osebno zaščito gasilcev ter posodobitev voznega 
parka. Slednje pomeni ogromen finančni in večletni organi-
zacijski zalogaj. 
Ker sodobna gasilska oprema ne pomeni veliko, če z njo ne 
znamo rokovati, dajejo v Selu velik poudarek tudi strokovne-
mu izobraževanju in usposabljanju operativnih gasilcev. Šte-
vilni imajo opravljene specialnosti za nosilca izolirnih dihalnih 
aparatov, gašenje v naravi, tehnično reševanje in drugo. So 
med redkimi društvi, kjer se v slednja usposabljanja redno 
vključujejo tudi članice, ki predstavljajo pomemben del ope-
rativne enote. 
V društvu imajo po štiri častnike in štiri nižje gasilske častnike 

Dobrodošlica nove avtocisterne.

Vozni park pred obnovljenim gasilskim domom.

ter tri strojnike; kot že rečeno, pa imajo ostali gasilci in gasil-
ke opravljene razne specialnosti. V letošnjem izobraževanju 
na nivoju GZ Moravske Toplice in gasilske regije Pomurje je 
društvo bogatejše za enega operativnega gasilca in dva nižja 
gasilska častnika, od teh je ena ženska. 
Do 100. obletnice, ki bo leta 2024, bi radi v PGD Selo slav-
nostno namenu predali novo gasilsko avtocisterno GVC 24/60, 
nadalje razširili orodišče, izdelali vitrino za starejšo gasilsko 
opremo ter dopolnjevali potrebno opremo z novo. 
 
Osnovni poudarki nove avtocisterne GVC 24/60
Zgrajena je na Mercedesovem podvozju AROCS, ima pogon 
4 x 4, 420 konjskih moči, s čimer je vozilo primerno za vožnjo 
v težkih hribovitih območjih. 
Kabina je opremljena s posadko 1 + 2, ima komandno plo-
ščo z LCD zaslonom Rosenbauer Kmetex. Namenjena je za 
prenosne radijske postaje s polnilci, svetilkami, nameščen je 
indikator za vklop stikal, sistemsko delovanje vseh stikal, ima 
tudi kamero za vzvratno vožnjo z monitorjem.
Nadgradnja je iz nerjavečih aluminijastih materialov, cisterna 
vsebuje 6000 litrov vode, rezervoar je izdelan iz polipropilena 
in je tudi primerna za prevoz pitne vode.
Cisterna ima na vsaki strani po dva boksa za opremo, na vsaki 
strani vozila je vgrajena osvetlitev okolice, opremljena z ele-
ktričnim agregatom Rosenbauer 9.KW. Med opremo sta dva 
izolirna dihalna aparata z dvema rezervnima jeklenkama za 
zrak, v prvih boksih je nameščena izvlečna stena s fiksnimi 
pritrdišči za tehnično opremo.
V zadnjem boksu je nameščena črpalka Rosenbauer NH 25 
- 24/60, opremljena s kontrolno ploščo, s štirimi stopnjami 
visokega tlaka z zmogljivostjo 2500 litrov vode na minuto, s 
pritiskom 10 barov, s sesalnim priključkom Storz. Nameščena 
je tudi hitra napadalna naprava Rosenbauer, 60/25 s hitrim 
napadalnim ročnikom Nepiro Ergo 200 litrov na minuto. 
Svetlobni stolp višine 6 metrov je nameščen na strehi vozila in 
je opremljen z led reflektorji, 11.000 lumov, ki so napajani prek 
elektrike vozila. Prehod na streho je preko preklopne lestve. 
Streha je pohodna, nedrsna, nameščen je zaboj za daljšo 
opremo. Na strehi vozila je tudi montirana trodelna razteglji-
va lestev s podporniki.
Vozilo ima vgrajen tudi vitel, LB Fire Work z vlečno silo 18.500 
Lbs in dolžine 30 metrov. Pod prednjim branikom je nameš-
čena pralna naprava Rosenbauer nizkega in visokega tlaka ter 
z nastavljivimi šobami. 
 
Skupna vrednost vozila (podvozje, nadgradnja, oprema) je z 
davkom dobrih 197 tisoč evrov, pri čemer je bilo 85 tisoč evrov 
zagotovljenih iz občinskega proračuna. Znaten del sredstev, 
okrog ¼ vrednosti investicije, pričakujejo na račun razpisa Mi-
nistrstva za obrambo. Ostalo so prostovoljni prispevki krajanov 
in občanov okoliških vasi, sponzorjev in donatorjev ter lastnih 
sredstev. 

Geza Grabar

VSAKDANJI UTRIP
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prvega občnega zbora. Že od 120. obletnice (2011) pa imajo 
tudi zunanjo samostojno razstavno hišico, kjer je v vitrini pre-
novljena štirikolna ročna brizgalna iz leta 1904. 

Tudi predsednik društva Rolando Zakšek se je na svečani seji 
zahvalil vsem, ki so na kakršen koli način pomagali pri delo-
vanju društva, pri nabavi opreme, s prispevki in drugače. Prav 
tako se je zahvalil operativcem za dosežene uspehe, pose-
bej pa številnim najmlajšim in njihovim mentorjem. Skupaj s 
poveljnikom Bojanom Horvatom sta podelila tudi priznanja, 
zahvale in odlikovanja. 
Odlikovanja GZ Moravske Toplice so dobili člani: I. stopnje: 
Kristjan Lang in Rudolf Žekš; II. stopnje: Dušan Grof, Marjan 
Gubič in Martina Zakšek ter III. stopnje: Tone Horvat. 
Podelili so tudi značke za dolgoletno delo v gasilski organizaci-
ji. Najvišje, za 50 let so jih dobili Avgust Horvat, Štefan Pintarič 
in Tiberij Pintarič, za 70 let pa Vladimir Ülen. Plaketo društva pa 
dolgoletna pomembna člana Jože Hari in Jože Lipaj.

Geza Grabar

Dobitniki priznanj na slavnostni seji.

130 let PGD Martjanci
Visok jubilej je konec junija počas-
tilo najstarejše gasilsko društvo v 
Občini Moravske Toplice, ki sicer 
skupaj premore kar 27 gasilskih 

organizacij. Sočasno s tem so počastili tudi 30-letni ju-
bilej države Slovenije. 
Epidemiološke razmere so bile razlog, da so v večnamenski 
dvorani pri nogometnem igrišču pripravili samo svečano 
sejo. Prebrali so kroniko društva, podelili priznanja, društvu 
pa so v čast pomembnega jubileja čestitali tudi številni go-
sti. Med njimi župan Občine Moravske Toplice Alojz Glavač, 
član poveljstva GZS in regijski gasilski poveljnik Dušan Utroša, 
poveljnik GZ Moravske Toplice Štefan Cmor in predstavnika 
prijateljskega društva PGD Kamnica in pobratenega DVD 
Martijanec iz sosednje Hrvaške. Pa tudi društev iz vasi. Vsi so 
poudarili vlogo, pomen in poslanstvo društva pri razvoju kraja, 
skrbi za družabno življenje, zlasti pa za reševanje ljudi in nji-
hovega premoženja ob nesrečah. Tudi težek koronski čas je 
pokazal, so poudarili, da poslanstvo gasilcev ostaja enako. In 
da povezanim in poslanstvu predanim gasilskim tovarišem 
ničesar ne more do živega. 
Iz bogate kronike društva, ki so jo predvajali kot zvočni po-
snetek mlade gasilke Hane Čahuk in je bila podprta s projek-
cijo številnih fotografij iz zadnjih 130 let, je razvidno, da je v 
Prekmurju od več kot 150 gasilskih društev le pet starejših od 
martjanskega. Tudi danes to ostaja vodilo na številnih pod-
ročjih. Kot društvo I. kategorije PGD Martjanci premore 106 
članov, od tega 30 operativnih, imajo dve tekmovalni enoti in 
zavidanja vreden vozni park z orodnim vozilom z vodo (GVV-
1), avtocisterno s 5.000 litri vode, prikolico za prevoz opreme, 
novo motorno brizgalno Ziegler Ultra Power 4 in vso potreb-
no opremo za gašenje in reševanje. Ves čas se lahko v društvu 
pohvalijo z veliko množičnostjo.
V vzorno urejeni spominski sobi, ki je v novem prizidku ga-
silskega doma nad garažami, so številni primerki iz bogate 
zgodovine društva kot pomembne zgodovinske dediščine. 
Med redkimi hranijo tudi lastne pomembne arhivske doku-
mente – prva pravila društva, ustanovni zapisnik in zapisnik 

Gasilci si ne želijo ponovitve lanskega leta
V prostorih Prostovoljnega gasilskega društva Kobilje 
je bila 11. julija izvedena redna letna skupščina Gasilske 
zveze Moravske Toplice. 
Na skupščini so gasilci sprejeli poročila za leto 2020, med dru-
gim finančno poročilo z zaključnim računom za leto 2020, in 
program dela s finančnim načrtom za leto 2021. Med gosti 
so bili Milan Antolin, podpredsednik Gasilske zveze Slovenije 
in predsednik Regijskega gasilskega sveta za Pomurje, Slavko 
Škerlak, poveljnik štaba Civilne zaščite Občine Moravske Toplice, 
in žal že pokojni Robert Ščap, župan Občine Kobilje. Gasilska 
zveza Moravske Toplice v letošnjem letu načrtuje še vrsto ak-

tivnosti, ki pa so predvsem odvisne od epidemiološke situacije. 
Kot je poudaril predsednik Dušan Grof, si želijo, da se leto, kot 
je bilo minulo, ne bo več ponovilo. Opozoril je tudi na upad 
novega članstva, kar je tudi posledica pomanjkanja aktivnosti. 
»Zavedamo se, da brez usposabljanj nismo tako pripravljeni, 
kot bi morali biti, da tako naše intervencije ne morejo biti tako 
uspešne in predvsem varne. Kot je razvidno iz podatkov o šte-
vilu članov, se leto z malo aktivnostmi takoj pozna pri pridobi-
vanju novih članov, predvsem pa pri vključevanju mladih,« je 
dejal predsednik GZ Moravske Toplice in opozoril, da bo škoda 
nepopravljiva, če se bo takšna situacija nadaljevala še kakšno 
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leto ali dve. Antolin se je zahvalil gasilcem za opravljeno delo in 
vodstvu gasilske zveze čestital, da so med najbolje organizirani-
mi zvezami v Pomurju. Škerlak je PGD Noršinci podelil plaketo 
Civilne zaščite, ki so jo prejeli ob 90. obletnici delovanja društva, 
poveljniku GZ Moravske Toplice Štefanu Cmoru pa je predal 
spominski znak za požrtvovalnost v boju proti covidu-19, ki ga 
podeljuje Vlada Republike Slovenije. Grof je na koncu še čestital 
dobitnikoma priznanja za požrtvovalnost pri reševanju osebe iz 
goreče hiše v Sebeborcih, pri čemer se je čestitki pridružil tudi 
Antolin. Prejemnika priznanja sta bila Aleš Režonja in Dominik 
Hari. Gasilska zveza v letošnjem letu načrtuje za 40.797 evrov 
prihodkov in odhodkov.

Rok Šavel

VSAKDANJI UTRIP

Na taboru GZ Moravske Toplice kar 46 mladih
Načrtna vzgoja mladih v gasilstvu v tej sredini se je potr-
dila tudi letos, ko so se prve dni julija 5-dnevnega tabora 
udeležili mladi v starosti od 9 do 13 let s kar osmih društev. 
Bivali so v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti v kraju 
Gorenje pri Zrečah. 
Tudi letos je bilo veliko priložnosti za druženje in gasilske tema-
tike. Kot je povedal vodja tabora Dušan Grof, tudi predsednik GZ 
Moravske Toplice, so bile dnevne aktivnosti po vnaprej priprav-
ljenem urniku in so se začele z dvigom zastave in jutranjo telo-
vadbo, končale pa s spuščanjem zastave. Dnevi so bili prežeti s 
številnimi izobraževalnimi in športnimi aktivnostmi, tekmovanji, 
pripravili pa so tudi 5,8-kilometrski pohod po Škratovi poti na 
Rogli ter zadnji večer taborni ogenj s kulturnimi točkami. Mladi 
s kar šestimi mentorji so obiskali tudi domače PGD Gorenje, kjer 
so jim gostitelji predstavili društvo in opremo, prikazali pa so jim 
tudi prilagojeno hitro mokro vajo. 
Na začetku tabora so se mladi s svojimi mentorji na spoznav-
nem večeru tudi predstavili, enako društva in kraji, od koder 
prihajajo. Pomemben del tabora je bilo tudi usposabljanje 
za tekmovanje v gasilski orientaciji, ki so ga potem za šest 
pionirskih in devet mladinskih 3-članskih ekip tudi izvedli. 

Na taboru je bilo zelo pestro. 

»Gasilska« mladinskih gasilcev.

To je bil lep uvod za prihodnja tovrstna tekmovanja na re-
gijskem in drugih nivojih. Jože Herman, namestnik vodje 
tabora in pri občinski gasilski zvezi vodja gasilske mladine, 
pa je dodal, da so med številnimi ocenjevanji tekmovali tudi 
v urejenosti bivalnih sob mladih.

Geza Grabar
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Tradicionalno tekmovanje v streljanju na glinaste golobe v LD 
Prosenjakovci

Člani lovske družine Prosenjakovci tradicionalno vsako leto 
tretjo nedeljo v juliju, letos 19. julija, organizirajo tekmo v stre-
ljanju na glinaste golobe. Tekmovalo se je ekipno in posame-
zno. Med seboj je tekmovalo je 15 ekip. Prve tri ekipe so bile:
 1. LPN Pohorje, 34 zadetkov,
 2. LD Bizeljsko, 34 zadetkov, in
 3. SD Kaliber, 31 zadetkov.

V posamični močni konkurenci se je pomerilo 212 tekmo-
valcev. Prva tri mesta so zasedli: 
 1. Andrej Rupret, LD Orlica,
 2. Nejc Garmut, LD Podvelka, in
 3. Maks Garmut, LD Janžev Vrh.
Člani LD so zadovoljni z izredno dobrim obiskom tekmoval-
cev in drugih gostov, posebej domačinov z območja lovske 
družine, kar dokazuje, da lovska družina deluje oziroma živi v 
sožitju z domačini, ko zagovarja sobivanje v naravnem okolju.

Uredništvo

HAGYOMÁNYOS AGYAGGALAMBLÖVŐ VERSENY PÁRTOSFALVÁN
A pártosfalvi vadásztársaság tagjai minden év július harma-
dik vasárnapján, az idén így július 19-én szervezték meg a 
hagyományos agyaggalamb-lövő versenyt, amelyben egyé-
nek és csapatok mérték össze ügyességüket. Összesen 15 
csapat indult, és a legjobbnak az alábbiak bizonyultak:
 1. LPN Pohorje, 34 találat,
 2. LD Bizeljsko, 34 találat és
 3. SD Kaliber, 31 találat.
A rendkívül erős egyéni mezőnyben 212 versenyző mérte 
össze képességeit, a legjobb eredményeket pedig az alábbi 
versenyzők érték el:
 1. Andrej Rupret, LD Orlica,
 2. Nejc Garmut, LD Podvelka és
 3. Maks Garmut, LD Janžev Vrh.
A vadásztársaság tagjai elégedetten állapították meg, hogy 
mind a versenyzők, mind a vadászterület lakói közül nagyon 
sokan látogattak el a rendezvényre, ami ékes bizonyítéka 
annak, hogy a vadásztársaság a helybéliekkel együtt tud tenni 
a természeti környezetben történő békés együttélésért. 

Foto: Patricija Puhan

Kulinarični popoldan v Prosenjakovcih
Madžarska narodna samoupravna skupnost Občine Mora-
vske Toplice je 24. julija priredila kulinarični popoldan, na 
katerem so sodelujoči z narodnostno mešanega območja 
Občine Moravske Toplice pripravljali obilo okusnih in tradi-
cionalnih jedi, ki jih povezujemo z našo okolico.
Na kulinaričnem popoldnevu so sodelovale ekipe krajevnih 
skupnosti narodnostno mešanega območja Občine Mora-
vske Toplice, poudarek kulinaričnega popoldneva pa je bil 
na pripravi in pokušini tradicionalnih jedi, ki so značilne za 
narodnostno mešano območje občine in okolico.
Obiskovalci so lahko tako tekom popoldneva spremljali pri-
pravo različnih tradicionalnih jedi, ki so jih lahko na koncu 
tudi poskusili.

MNSS OMT

VSAKDANJI UTRIP
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Tradicionalna postavitev klopotca v Prosenjakovcih. / Hagyományos ke-
lepelőállítás Pártosfalván.

Robert in Slava v pordašinski zbiralnici mleka z dob-
ljenim priznanjem. / Robert és Slava az elismeréssel 
Kisfaluban, a tejcsarnokban.

Prosenjakovski klopotec že klopota

Priznanje zbiralnici mleka 
Pordašinci za najboljše rezultate 
v kvaliteti mleka

Már kelepel a pártosfalvi kelepelő

Gasztronómiai délután Pártosfalván

Kot zdaj že vrsto let zapored, smo člani vinogradniške sekcije 
KTD »Ady Endre« Prosenjakovci tudi letos, natančneje 8. av-
gusta, obeležili postavitev klopotca, ki je skozi leta postal naša 
etnološka znamenitost in simbol prosenjakovskega vinograda.
Zahvaljujoč našim vinogradnikom bo klopotec v prosenjako-
vskem vinogradu klopotal in odganjal ptice vse do trgatve, 
mimoidoče pa spomnil, da smo na tem območju doma 
delovni in skrbni ljudje, ki pridelujemo odlična vina ter 
ohranjamo tradicijo naših prednikov.

Vinogradniška sekcija KTD »Ady Endre« Prosenjakovci

23. junija je v Kidričevem potekal 
29. redni občni zbor Mlekarske za-
druge Ptuj, na katerem so med dru-
gim podelili tudi priznanja oziroma 
nagrade v različnih kategorijah.
Priznanje za najboljše zbiralce mleka, 
ki skrbijo za visoko čistočo in higieno 
vsled zbiranja mleka v okviru skupin-
skih zbiralnic, je za leto 2020 prejel 
tudi Robert Balog iz Pordašincev, ki 
skupaj z življenjsko sopotnico Sla-
vo že tretje leto skrbi za zbiralnico v 
Pordašincih, v kateri dnevno zbereta 
okoli 350 l mleka. 

A pártosfalvi Ady Endre kulturális turisztikai egyesület 
szőlészeti tagozata a hagyományokhoz híven az idén 
is, éspedig augusztus 8-án, felállította a helyi néprajzi 
jellegzetességnek és a pártosfalvi szőlőhegy jelképének 
tartott kelepelőt. Szőlőtermelőinknek hála a pártosfalvi 
szőlőben a kelepelő egészen a szüretig riasztja a madarakat, 
az arra járókat pedig emlékezteti, hogy itt dolgos és 
gondos emberek élünk, kitűnő borokat termelünk és 
ápoljuk őseink hagyományait. 

Moravske Toplice Község Magyar Önkormányzati Nemzeti 
Közössége július 24-én gasztronómiai délutánt szervezett, 
amelyen Moravske Toplice Község nemzetiségileg vegyesen 
lakott területének képviselői készítették el a térségünkben 
ismert hagyományos és finom ételeket.A gasztronómiai 
délutánon a Moravske Toplice község nemzetiségileg vegye-
sen lakott területe helyi közösségeinek csapatai vettek részt, 

amelyek tagjai a nemzetiségileg vegyesen lakott területre 
és környékére jellemző hagyományos ételek elkészítésére 
és kóstolására összpontosítottak.A látogatók így a délután 
folyamán végignézhették a különböző hagyományos ételek 
elkészítését, amelyeket a végén meg is kóstolhattak.

Elismerés a legjobb 
tejminőségért a kisfalusi 
tejcsarnoknak

Június 23-án, Kidričevoban tartották meg 
a ptuji tejtermelési szövetkezet 29. rendes 
éves közgyűlését, amelyen különböző 
kategóriákban osztottak ki elismeréseket 
és díjakat.A közösségi tejcsarnoki 
tejgyűjtés tisztaságáról és higiéniájáról 
magas szinten gondoskodóknak járó 
elismerést 2020-ban a kisfalusi Balog 
Robert is kiérdemelte, aki élettársával, 
Slavával együtt már harmadik éve 
gondozza Kisfaluban a tejcsarnokot, 
amelyben naponta mintegy 350 liter 
tejet gyűjtenek be. 
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Razstava vzglavnikov v Prosenjakovcih

Odprtje poti Őrzők öröme (Veselje čuvajev) med naseljema 
Kercaszomor in Središče

Díszpárnakiállítás Pártosfalván 

Članice rokodelskega društva VRTNICE iz Prosenjakov-
cev smo pripravile tematsko razstavo na temo Vzglav-
niki - VANKIŠI. Na plan smo potegnile vzglavnike, ki smo 
jih poleg vezenin izdelovale skozi 14 letno delovanje 
društva. Vzglavniki so izdelani z različnimi tehnikami ve-
zenja in jih bogatijo različni motivi. Od izvirnih, značilnih 
za različne madžarske pokrajine, do slovenskih in mo-
dernejših vzorcev. Še posebej so dragoceni vzglavniki, 
ki so jih izvezle naše babice in jih skrbno čuvamo kot 
kulturno dediščino našim zanamcem. Vzglavnike rade 
poklanjamo svojim bližnjim, najbolj pa so jih veseli otro-
ci, saj si ti pogosto izberejo motiv svoje najljubše živali.

Metka Vogrinec, predsednica rokodelskega društva 
Prosenjakovci

31. julija 2021, triinsedemdeset let po miniranju 
obmejnega pasu med Madžarsko in takratno Ju-
goslavijo, je potekalo zgodovinsko srečanje prebi-
valcev sosednjih vasi Kercaszomor na Madžarskem 
in Središče v Sloveniji. Takrat so tudi zaprli vse ceste 
ob skupni meji in med naseljema vse do danes ni 
bilo niti prehodne pešpoti.
Nova, 3,5 kilometrov dolga turistična pot z oznako ru-
menega križa, ki vodi od spomenika vstaji v Somorov-
cih do vaškega doma v Središču je bila vzpostavljena v 
sklopu programa Skupna stoletja Kulturnega društva 
Antal Ferenc iz Središča in Sklada Fortissimi iz Budim-
pešte. Izdelavo tabel in oznak ter srečanje na meji 
so sofinancirali sklad Nemzeti Együttműködési Alap 
(Sklad za nacionalno sodelovanje), Urad predsednika 
vlade Madžarske, sklad Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
in Samouprava naselja Kercaszomor. Pot so odprli na 
spominski slovesnosti sklada Communitas Fortissima 
v Kercaszomoru, od koder so se udeleženci nato spre-
hodili do Središča. 
Med potjo so se zaustavili na lokaciji, imenovani 
Pusztatemető, kjer je potekala svečana spominska 

A pártosfalvi RÓZSA kézműves egyesület tagjai Párnák 
– VÁNKOSOK címmel, tematikus kiállítást szerveztek. 
Elővettük a párnákat, amelyeket a hímzések mellett, 
az egyesület fennállásának 14 éve alatt készítettünk. A 
párnák különböző hímzési technikákkal készültek, és 
különböző motívumok gazdagítják őket, a különböző 
magyar vidékekre jellemző eredeti mintáktól kezdve 

a szlovén és modernebb mintákon át. Különösen értékesek a 
nagyanyáink által hímzett párnák, amelyeket őseink kulturális 
örökségeként gondosan őrzünk a jövő nemzedékeknek. A 
díszpárnákat szívesen ajándékozzuk családtagjainknak és 
barátainknak, a legjobban azonban a gyerekek örülnek nekik, 
mivel gyakran ők választják ki a nekik legjobban tetsző állat 
motívumát.

slovesnost. Na tem mestu so namreč prebivalci naselij Krčica, 
Somorovci, Središče, Szombatfa in drugih vasi stoletja obiskova-
li skupno cerkev. Spomin nanjo danes ohranja spominski steber. 
Svečani trenutki v kraju Pusztatemető so se začeli natanko ob 
11.58 uri, ko je Radio Kossuth pričel s predvajanjem oddaje o 
zgodovini Središča in tamkajšnje kapelice. Tega dne opoldne je 
namreč za vse Madžare po svetu zazvonil zvon kapelice v Sre-
dišču. Prisotnim so oddajo predvajali na starinskem radijskem 
sprejemniku. Po oddaji so številnemu občestvu trije slovenski in 
trije madžarski predstavniki zgodovinskih cerkva izrekli besede 
blagoslova. 
Udeleženci so pot nadaljevali proti novozgrajenim mejnim 
vstopnim vratom, skozi katera vodi pot v vas z večinskim ma-
džarskim prebivalstvom. Kljub dežju so številni mejo prestopili 
s solznimi očmi, med njimi tudi nekateri prebivalci Somorovcev, 
ki še nikoli niso bili v Središču. Pohodnike iz Kercaszomora sta 
prisrčno sprejela, Silvija Šanca, predsednica kulturnega društva 
Antal Ferenc s soprogom Aleksandrom, ki si je za izgradnjo nove 
poti še posebej prizadeval.
V vaškem domu in sosednjem šotoru je potekalo prijateljsko 
druženje, kjer so zbranim izkazali prijazno gostoljubje in jih po-
gostili. Dogodka so se udeležili tudi župani več naselij ter pred-

VSAKDANJI UTRIP



Lipnica 177   | 23

VSAKDANJI UTRIP

Őrzők öröme út nyílt Szerdahely és Kercaszomor között
Hetvenhárom évvel azután, hogy elaknásították 
a magyar-jugoszláv határvidéket, július 31-én 
történelmi találkozót tartott a két szomszédos 
község, a magyarországi Kercaszomor és a szlovéniai 
Szerdahely. Annak idején minden utat megszüntettek 
a két falu közös határa mentén, és mindmáig nem volt 
járható gyalogút sem közöttük.
A szomoróci felkelés emlékművétől a szerdahelyi 
faluházig tartó 3,5 kilométeres, sárga kereszttel jelzett új 
turistaút a szerdahelyi Antal Ferenc Művelődési Egyesület 
és a budapesti székhelyű Fortissimi Alapítvány Közös 
századok programja keretében épült. A táblák, jelölések 
elkészítését, a határtalálkozó megszervezését a Nemzeti 
Együttműködési Alap, a magyar Miniszterelnökség és 
a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., valamint Kercaszomor 
Község Önkormányzata támogatta. Az utat a kercaszomori 
Communitas Fortissima emlékünnepségen nyitották meg, 
és onnan gyalogoltak át a résztvevők Szerdahelyre.
Útközben felemelő megemlékezést tar tottak a 
Pusztatemetőnél. A kercaiak, szomoróciak, szerdahelyiek, 

szombatfaiak és más falvak lakói közös templomukba 
jártak évszázadokon át ezen a helyen, ahol ezúttal 
emlékoszlopot, sőgfát állítottak. 
Az ünnepi pillanatok pontban 11.58 perckor kezdődtek 
a Pusztatemetőben, mert ekkor ismertették a Kossuth 

stavniki naselij Balassagyarmat in Lovászi. Po madžarski in 
slovenski himni je goste pozdravila predsednica Sveta Ma-
džarske narodne samoupravne skupnosti občine Moravske 
Toplice, Zsuzsi Vugrinec. Dejstvo, da lahko po sedmih dese-
tletjih ponovno hodimo po poti, po kateri so naši predniki 
hodili vsak dan, saj jih je povezovala verska skupnost, šola 
in številne družinske vezi, je označila za zgodovinski tre-
nutek. Na tak način lahko okrepimo vezi z matično državo 
in bolje spoznamo vrednote drug drugega, za kar bodo 
imeli priložnost tudi turisti. Današnje generacije se v resnici 
sploh niso zavedale, da se med naseljema nahaja najstarej-
še krščansko sakralno mesto pokrajine Őrség. Zahvalila se 
je vsem, ki so podali pobudo za izgradnjo turistične poti 
Őrzők öröme (Veselje čuvajev), jo v okviru programa Sku-
pna stoletja tudi podprli ter tako omogočili njeno realizaci-
jo. Za zaključek je zaželela, naj bo ta pot vedno razhojena. 
Predsednik sklada Fortissimi Kálmán Soós je po pozdravnih 
besedah na kratko omenil številne zgodovinske krivice, ki 
so jih v 20. stoletju povzročili nekdanji imperiji in z njimi 
pretrgali trdne sorodniške in prijateljske vezi. Njegova dru-
žina je ob rojstvu Slovenije pred tridesetimi leti večjemu ča-
sopisu v prestolnici poslala pismo o sorodnikih v Središču, 
z upanjem, da jim pogreba sorodnikov ne bo treba nikoli 
več gledati z druge strani zaprte meje, kot se je to dogajalo 
prebivalcem Središča in Somorovcev. To upanje se je že 
uresničilo, vendar je vedenje nekaterih predstavnikov bu-
dimpeške elite decembra 2004 označil za še danes bolečo 
točko. Prisotne je prosil, da po govorih v znak opravičila in 
odpuščanja skupaj zapojejo pesem Nélküled (Brez tebe), ki 
jo je glasbena skupina Ismerős Arcok na spominskih karti-
cah posvetila udeležencem srečanja v Središču. 

Srečanja se je udeležil tudi župan občine Moravske Toplice, 
Alojz Glavač, ki že več kot desetletje skrbi za šest in pol 
tisoč prebivalcev 28 naselij. Središče je eno od petih na-
selij, ki poleg slovenskega imena vasi še vedno ohranjajo 
tudi naziv v madžarskem jeziku. Svoj govor v slovenskem 
jeziku, ki ga je prisotnim domačinom in gostom z Madžar-
ske prevajala duhovnica Judit Györfi, je začel s pozdravom 
»Isten hozta Önöket!« (Dobrodošli!). Omenil je, da Slovenija 
letos praznuje 30. obletnico samostojnosti, zato je vsem 
v veliko čast, da je bilo to srečanje in sprehod čez mejo 
organiziran prav zdaj. Hkrati mu je v veliko veselje in za-
dovoljstvo, da se je obmejno območje obogatilo z novo, 
uporabno potjo, ki mladim omogoča, da spoznajo kore-
nine, ki povezujejo okoliške vasi. Izrazil je upanje, da bo 
tudi sosednjim skupnostim in turistom prinesla nove stike 
in doživetja ter prispevala k ohranjanju dobrih sosedskih 
odnosov. Zahvalil se je vsem, ki so organizirali to čudovite 
srečanje med naselji Kercaszomor in Središče, Zsuzsi Vu-
grinec, Kulturnemu društvu Antal Ferenc in duhovnikom, 
zaželel lep dan in se na koncu še zahvalil v madžarskem 
jeziku: »Köszönöm szépen!«
Po govoru so udeleženci zapeli skladbo Nélküled (Brez 
tebe) ter prebivalce Središča počastili s pesmijo. Prvo sre-
čanje med vasmi Središče in Kercaszomor je, ob okusnih 
prigrizkih, minilo v prijetnem, več ur trajajočem klepetu 
med prijatelji in sorodniki. V nedeljo je bilo v Kercaszomoru 
praznično bogoslužje, ki so se ga udeležili tudi verniki iz 
Središča, opoldne pa so na valovih Radia Kossuth družno 
poslušali pesem zvonov iz Kercaszomora. 

Kálmán Soós

Topel sprejem pri mejnih vstopnih vratih turistične poti. / Testvéri fogadás 
a turistaút határkapujánál. Foto: Attila Simon
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Rádióban Szerdahelynek és kápolnájának a történetét. 
Ezen a napon ugyanis a szerdahelyi harang adta 
a Déli harangszót a világ minden magyarjának. A 
Pusztatemetőben jelen lévők egy nosztalgiarádión 
hallgatták a műsort. Utána a történelmi egyházak három 
szlovéniai és három magyarországi képviselője mondott 
áldó szavakat népes közönség előtt a szakrális helyen.

Továbbhaladva megérkeztek a résztvevők a frissen 
épített határkapuhoz, amely a szerdahelyi mezei javakat 
védő elektromos rendszeren át vezet a többségében 
magyarok lakta faluba. Többen könnyes szemmel, a 
megeredő eső ellenére örömmel léptek át a kapun, 
akadt olyan szomoróci is közöttük, aki még sohasem járt 
Szerdahelyen. Az Antal-egyesület elnöke, Šanca Silvija 
és férje, az új út kiépítésében sokat dolgozó Aleksander 
meghatottan fogadta a Kercaszomor felől érkezőket.
A faluotthonban és a mellette álló sátorban baráti 
találkozóra került sor, kitűnő és kedves vendéglátással. 
Jelen volt több település polgármestere, Balassagyarmat 
és Lovászi küldöttsége is. A magyar és a szlovén 
himnusz elhangzása után Vugrinec Zsuzsi, a Moravske 
Toplice Községi Magyar Nemzeti  Önigazgatási 
Közösség Tanácsának elnöke üdvözölte a vendégeket. 
Történelminek nevezte, hogy hét évtized után újra 
járhatjuk azt az utat, amelyet az elődeink napi szinten 
bejártak, mert összekötötte őket az egyházközösség, az 
iskola és a sok-sok rokoni szál. Szorosabbá válhat így az 
anyaországgal a kapcsolat, egymás értékeit kölcsönösen 
jobban megismerhetjük, és erre a turistáknak is módjuk 
lesz. A mostani nemzedékek eddig valójában fel sem 
fogták, hogy a két falu között van az Őrség legrégebbi 
keresztény helye. Köszönetet mondott mindazoknak, 
akik az Őrzők öröme turistautat megálmodták, a Közös 
századok program keretében támogatták és a két 
település azt létrehozhatta, járhatóvá tette. Azt kívánta 
végül, hogy az Őrzők öröme út legyen mindig kitaposva.

A Fortissimi Alapítvány nevében Soós Kálmán elnök 
köszöntő szavak után röviden felidézte, hogy a 20. 
században távoli birodalmak milyen történelmi 
sérelmeket okoztak ezen a vidéken, milyen sűrű rokoni-
baráti kapcsolatrendszert szaggattak széjjel. Szlovénia 
születésekor, harminc évvel ezelőtt egy fővárosi lapba írt 
családja szerdahelyi rokonságáról, abban a reményben, 
hogy többé nem kényszerülnek rokonok a lezárt 
határon túlról nézni a családtagok temetését, például a 
szerdahelyiek a szomoróciakét. Ez a remény már valósággá 
vált, de a budapesti elit egy részének 2004. decemberi 
magatartását ma is fájó pontnak nevezte. Arra kérte a 
résztvevőket, hogy a felszólalások után együtt énekeljék 
el, mintegy bocsánatkérésképpen és megbocsátásként, 
a Nélküled című dalt, amelyet az Ismerős Arcok zenekar 
a szerdahelyi találkozó résztvevőinek emléklapokon 
dedikált.

Megtisztelte a találkozót Glavač Alojz, aki Moravske 
Toplice község polgármestereként több mint egy 
évtizede szolgálja 28 település hat és fél ezer lakóját. 
Szerdahely köztük annak az öt településnek egyike, 
amelyek még ma is őrzik falujuk elnevezésében is a 
magyar nyelvüket a szlovén mellett. Szlovénul mondott 
beszédét, amelyet Györfi Judit lelkésznő tolmácsolt a 
helybéli és vendég magyar résztvevőknek, a polgármester 
„Isten hozta Önöket!” köszöntéssel kezdte. Szlovénia most 
ünnepli önállóságának a 30. évfordulóját, és megtisztelő, 
hogy éppen most szerveződött meg ez a találkozó, a 
határon átívelő séta. Örömtelinek nevezte, hogy egy 
újra használható úttal gyarapodott a határvidék, és hogy 
máris sok fiatalt látott, akik így megismerik a gyökereket, 
amelyek a környékbeli falvakat összekötik. Reményét 
fejezte ki, hogy a szomszédos települések és a turisták 
is új kapcsolatokkal, élményekkel gazdagodnak általa, 
és a jószomszédi viszony fenntartásában is szerepe lesz. 
Köszönetet mondott mindazoknak, akik ezt a csodálatos 
kercaszomori–szerdahelyi találkozót megszervezték, 
Vugrinec Zsuzsiéknak, az Antal Ferenc egyesületnek és 
a lelkészeknek, papoknak, majd szép napot kívánt, és 
magyarul fejezte be szavait: „Köszönöm szépen!”

Ezután elénekelték a Nélküled dalt, majd egy versel 
köszöntötték a szerdahelyieket. Órákon át tartott a 
baráti, rokoni beszélgetés és falatozás az első szerdahelyi-
kercaszomori találkozón. Vasárnap Kercaszomoron volt 
ünnepi istentisztelet, arra szerdahelyiek is elmentek, és 
délben a szomoróci harang szavát hallgatták közösen a 
Kossuth Rádióból.

Soós Kálmán

Prijateljsko srečanje v vaškem domu v Središču. / Baráti találkozó a szer-
dahelyi faluotthonban. Foto: Attila Simon
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Zadruga na dosegu roke

V Selu na goričkem so ponovno zavihteli ročne kose 

Kmetijska zadruga Radgona ima širom Pomurja kar 13 
poslovalnic, od tega kar štiri v moravskotopliški občini. 
Zveste stranke jih lahko obiščejo v Bogojini, Martjancih, 
Fokovcih ali v Prosenjakovcih, kar je prav gotovo velika 
prednost. Tako ima vsak občan, katero od poslovalnic na 
dosegu roke. Tokrat bomo podrobneje predstavili poslo-
valnico v Prosenjakovcih. 
Prosenjakovska zadruga je locirana v bližini meje z Madžarsko 
in je po mnenju kupcev zelo dobro založena s kmetijskim 
repromaterialom, gnojili in semeni. Vrle gospodinje cenijo 
tudi njihov pester nabor sadik vrtnin in okrasnih rastlin. Po-
leg vsega naštetega se lahko v Prosenjakovce odpravite tudi 
po vodovodni material, obutev, barve in lake, motorna olja, 
rezervne dele za kmetijsko mehanizacijo ali gradbeni material. 
Kupci navajajo, da je prosenjakovska zadruga res zelo dobro 
založena in je artikel, ki ga v danem trenutku nujno potre-
bujejo le klic stran. Nadvse ustrežljivo in prijazno osebje jim 
z veseljem odgovori po telefonu, tako da lahko že naslednji 
trenutek dobijo, kar potrebujejo. Zadovoljni zaposleni in za-
dovoljne stranke so namreč ključni faktor vsake zgodbe o 
uspehu, med katere nedvomno sodi tudi prosenjakovska 
poslovalnica KZ Radgona. Vodja poslovalnice je Petra Pintarič 
Rudaš.Poleg široke ponudbe najrazličnejših izdelkov, nepo-
grešljivih za sleherno kmetijo ali vrtičkarja, pa se ukvarjajo 
tudi s prevzemom ječmena, pšenice in koruze. Kmetovalci 
so še posebej zadovoljni, da lahko v trenutku, ko je kombajn 

V eni od idiličnih vasic goričkega dela naše občine je bilo 
v nedeljo 8. 8. 2021 še posebej veselo. V Selu so se na-
mreč po enoletnem premoru ponovno pomerili kosci v 
košnji z ročno koso, zapele pa so tudi kosilnice BCS. 
Tekmovanje v košnji z ročno koso je sicer tekmovanje medna-
rodnih razsežnosti z dolgoletno tradicijo, vendar ga je situacija, 
povezana z epidemijo covid-19 tokrat precej okrnila. Na tok-
ratnem tekmovanju je sodelovalo 22 tekmovalcev, razvršče-
nih v štiri kategorije, in sicer: ženske, moški, veterani in kosci 
s kosilnico BCS. Tekmovalci so pokosili vsak svojo odmerjeno 
parcelo, določeno z žrebom. Tričlanska komisija je merila čas 
košnje in ocenjevala kakovost pokošenih parcel. Na koncu je 
seštela točke in podelila priznanja najboljšim. Med člani je prvo 
mesto zasedel Martin Makari iz Sela, drugouvrščeni je bil Milan 
Mlakar iz Čikečke vasi, tretji pa Vincenc Erniša iz Suhega vrha. 
Med članicami je prvo mesto zasedla Marija Makari iz Sela, dru-
ga je bila Marija Veršič iz Ljubljane in tretja Renata Sever iz Sela. 
V kategoriji veteranov je prvo mesto zasedel Viktor Borštnik iz 
Ljubljane, na drugem mestu je bil Franjo Krznar iz Gornjega 
Lakoša, na tretjem pa Oskar Makari iz Sela. Med kosci z motor-
no kosilnico je prvo mesto zasedel Danijel Kranjec iz Lonča-
rovcev, drugo uvrščeni je bil Bojan Nemet iz Sela, za njim pa 
Koloman Malačič iz Fokovcev. Po uradnem delu se je druženje 

na njivi, pridelek nemudoma odpeljejo na zbirno mesto v 
svojo oziroma sosednjo vas in na ta način ne izgubljajo časa, 
ki je tedaj še posebej dragocen. 
Glede na vse našteto lahko zaključimo, da je poslovalnica 
KZ Radgone v Prosenjakovcih nepogrešljiva za lokalno pre-
bivalstvo. V upanju, da bo tako ostalo še naprej, in da bomo 
o njih slišali še veliko dobrega in lepega, se vsem pristojnim 
v imenu občanov zahvaljujem za njihovo delo in jim želim 
vse dobro tudi v prihodnje.

Maja Cigüt

ob odličnem domačem bograču in žlahtni kapljici nadaljevalo 
v popoldanske ure. Kosci so se po odlično preživetem dnevu 
razšli, z željo in upanjem, da se prihodnje leto snidejo v takšnem 
številu kot pred leti. Velja omeniti, da je bilo v drugi polovici 
avgusta tovrstno tekmovanje na Slovaškem, kjer je Oskar Makari 
v kategoriji kraljeva zasedel tretje mesto, njegova žena Marija 
Makari pa četrto v konkurenci devetih žensk. 

Maja Cigüt
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Klopotec v Tešanovskem trikotniku
Po stari tradiciji se na dan Marijinega vnebovzetja ali tu 
bolj poznane Velke meše v vinogradih ali drugih obmo-
čjih, kjer raste vinska trta, postavljajo klopotci. Kot sim-
bolični znanilci bližajoče se jeseni. Navada na ta dan je v 
veljavi tudi v Prekmurju.
Med tistimi, ki so navkljub vsem okoliščinam ostali zvesti tra-
diciji, so bili tudi v folklorni skupini KTD Male rijtar Tešanovci. 
Leseno napravo z vetrnicami so tudi letos postavili pri društve-
nem lugašu na zelenici, kjer stoji tudi znamenita čiga. Odkar 
si je njihova članica Ivanka Balaško leta 2009 na prireditvi v 
Gerlincih pri Cankovi priborila naziv Princesa mošta, vina in 
kostanjev in je za nagrado med drugim prejela tudi klopotec, 
so ga letos postavili že 11. po vrsti. Na priljubljeni turistični 
točki ob glavni ceni pred Tešanovci iz smeri Moravskih Toplic 
in kjer je prostor za oddih in je tudi ena od informativnih ta-
bel TIC Moravske Toplice, je bilo kljub grozeči nevihti veselo. 
Čeprav posebej dogodek zaradi omejitev druženja zaradi 
korona virusa niti letos niso posebej oglaševali. Po lanskih 
omejitvah je to bila to že druga okrnjena postavitev in vsi si 
želijo, da zadnja v taki obliki. 
Za dobro razpoloženje sta tudi letos poskrbela harmonikar 
Nejc Bagari in bobnar Branko Bauman, ki dajeta ubrane takte 
tudi plesalcem skupine. Feri Janža je poskrbel za peko koruze 
na odprtem ognju, za prigrizek pa so pripravili domače nama-
ze na kruh. V duhu tradicije je bilo poskrbljeno tudi za žejne. 

Geza Grabar
Klopotec so postavili tudi v Jeri-
čevem vinogradu v Čikečki vasi.

VSAKDANJI UTRIP

Tudi letos aktivno poletje s štrkom
Š-T-R-K DRUŠTVO MLAJ iz Mlajtincev je letos že tretje leto 
zapored organiziralo brezplačen dvodnevni tabor za otro-
ke in mladino, ki je bil prilagojen tudi otrokom s posebnimi 
potrebami. Kamp »Aktivno poletje s štrkom« je potekal 
16. in 17. avgusta, vanj pa je bilo vključenih 47 otrok iz 
različnih krajev občin M.Toplice, M.Sobota in Črenšovci. 
Prvi dan so otroci likovno ustvarjali, in sicer so porisali hiške 
za ptice, večja skupina pa je ustvarila glinene figure. Nato so 
opravili pohod po samem kraju Mlajtinci, do vasi Tešanov-
ci,kjer so se ustavili na kosilu v Panonski vasi. Za pot nazaj so 
si naročili poseben taksi, ki je poskrbel še za dodatno avanturo 
otrok. Animatorji so pripravili tudi razne druge igre, otroci so 
se zabavalina napihljivih igralih, se kopali in se spoznavali z 
novimi prijatelji. Naslednji dan dan so na kamp prispeli voja-
ki iz vojašnice Slovenska Bistrica in Murska Sobota ter se jim 
predstavili z njihovim, delom, pokazali del opreme in odgo-
varjali na zanimiva vprašanja otrok. Otroci so imeli možnost 
preizkusiti del opreme, najbolj zabavno pa je bilo markiranje z 
barvami. V delavnicah so nato otroci očistili pripravljena zelišča 
in jih skupaj z soljo napolnili v kozarčke, da bodo lahko doma 
kuhali s pripravljeno mešanico kot mali chefi. Ob koncu dneva 
so se odpravili še na sprehod skozi eno najmanjših vasi- Luka-

čevce, kjer so jim animatorji pripravili tekmovanje v kotaljenju 
velikih slamnatih bal. Tako raznoliko kot je bilo vreme v času 
tabora, je bilo tudi njihovo druženje, z veliko dobre volje, za-
bave, stkanih novih prijateljstev in izkušenj. 
V društvu bi se posebej radi zahvalili vsem staršem, ki so nam 
zaupali v varstvo svoje otroke in vsem donatorjem, s pomočjo 
katerih nam je uspelo izpeljati brezplačen kamp za širši krog 
otrok.

Š-T-R-K društvo Mlaj
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Domen Bočkor iz Kančevcev ujel soma, ki je tehtal 84 kilogramov in v dolžino meril 225 cm.
Foto: Osebni arhiv Domna Bočkorja.

Mladenič ujel soma kapitalca
V Kančevcih na Goričkem v občini Moravske 
Toplice živi 18-letni Domen Bočkor, ki svoj 
prosti čas nameni ribolovu. Velikokrat se 
poda z ribiško palico in vabami na ribolov v 
prekmurske in prleške ribolovne vode. 
Doslej je sicer ujel kar nekaj težkih rib, a v petek, 
6. avgusta, se bo v njegov spomin in srce zapi-
sala velika ribiška sreča. Nič sluteč se je s prijatelji 
odpravil na ribolov. Kupil je ribiško karto, kajti 
kot nam je povedal, trenutno ni član novega ri-
biškega društva, ampak je ljubiteljski ribič. Tako 
se je z ribiško opremo in vabo odpravil k obrež-
ju gramoznice 087 v Gradišče pri Tišini, s katero 
upravlja Ribiška podružnica Tišina pod vod-
stvom Ribiške družine Gornja Radgona. Ura je 
bila okrog 13.00 popoldne, ko se je že naveličal 
celodnevnega ribolova. Naenkrat pa je začutil, 
da se v vodi nekaj premika. Kaj kmalu je uvidel, 
da se bo začela »borba«, zato je na pomoč pok-
lical prijatelje Miha Kardoša, Igorja Bacona in 
Reneja Nagyja. Mladi ribič Domen Bočkor je bil 
srečen in vesel, da so mu na »pomoč« priskočili 
prijatelji, kajti preden so soma ujeli in ga pote-
gnili iz vode k obrežju, so se kar lepo namučili. 

Šele takrat so videli, kaj je mladi ribič Domen ujel, veselje je bilo nepopisno. Ko 
so soma potegnili na kopno, so ga stehtali in izmerili njegovo dolžino. Tehtnica 
je pokazala, da tehta 84 kg, v dolžino pa meri 225 cm. Mladi ribič Domen je 
povedal, da je šlo za enega od večjih ulovov soma v Sloveniji, kajti doslej je 
med ulovljenimi somi en tehtal 102 kg, njegov kapitalec pa spada med deset 
najtežjih ulovljenih rib v ribolovnih vodah v Sloveniji. Ulovljeni som v ribniku 
v Gradišču mu je dal nov zagon in veselje do ribolova. Ker si je že pridobil 
veliko izkušenj in znanja s področja ribolova, si vabe največkrat naredi doma, 
velikokrat pa se odpravi v ribiško trgovino Mišel Zadravec v Mursko Soboto.

Jože Žerdin

V Martjancih tudi letos uspešno izveden nogometni tabor za otroke
NK Čarda Martjanci je v sodelovanju z Občinsko športno 
zvezo Moravske Toplice tradicionalno organizirala Nogo-
metni tabor 2021, ki se ga je letos, kljub omejitvam pove-
zanih s covidom-19, udeležilo kar 121 otrok od 5. do 12. 
leta starosti. Aktivnosti so potekale v 5 ločenih skupinah 
na odlično pripravljenih igriščih Športno rekreacijskega 
centra Martjanci. Za otroke je bilo seveda najpomemb-
nejše od vsega igranje nogometa na zelo lepo urejenem 
Športno rekreacijskem centru Martjanci, še posebej so 
uživali v nogometu na mivki. Obiskali so nas igralci dr-
žavnega prvaka Slovenije – NŠ MURA, trenerji mednaro-
dne nogometne akademije COERVER in člani ŠD Murska 
Sobota STORKS, ki je edini klub v Pomurju, ki se ukvarja z 
ameriškim nogometom. Otroci so se zelo razveselili pre-
jetih majic z oznako tabora in značk nogometaša, ki so jih 
ob pomoči župana Alojza Glavača podelili Klemen Pucko, 
Tomi Horvat in Žan Karničnik iz NŠ Mura. 
Nogometni klub Čarda Martjanci deluje že od leta 1972 in bo 
naslednje leto praznoval 50 let delovanja. Skozi leta je dobil 
podobo odprtega nogometnega kluba, ki s prostovoljnim in 
volonterskim udejstvovanjem svojih članov uresničuje pos-
lanstvo kluba in skrbi, da "Nogomet ni le 'lejtanje 22 nourih za 
enof labdof', to je prijateljstvo, dvigovanje fizičnih sposobnosti 
in spodbujanje mladih k pozitivnemu razmišljanju v okviru dru-
ženja in ukvarjanja s športom." 

Nogometni tabor predstavlja največji dogodek društva, letos 
se je uspešno izvedel že štirinajstič, udeležilo pa se ga je kar 121 
dečkov in deklic od 5. do 12. leta starosti. Otrokom se je skozi 
igro in zabavo v okviru enotedenskih aktivnosti predstavljalo, 
kaj pomeni biti nogometaš in kaj pomeni nogomet kot šport. 
»Kljub omejitvam je letos spet bilo veliko število udeležencev, 
kar priča o kvaliteti izvedbe Nogometnega tabora v Martjancih, 
ki je bil tudi tokrat prava promocija športa in nogometa ter 
dokaz, da je nogomet v Pomurju zelo popularen. Udeležba je 
bila za vse udeležence brezplačna, kar v današnjih časih še po-
večuje pomen izvedbe tovrstnih dogodkov. Pri OŠZ Moravske 
Toplice smo prepričani, da lahko otroci z igranjem nogometa in 
ukvarjanjem s športom dobro skrbijo za svoje zdravje, sklepajo 
nova prijateljstva, spoznavajo delovanje v skupini ter pridobi-
vajo ostale pozitivne vrednote, ki jim bodo koristile pozneje v 
življenju. Vsem, ki so skrbeli za izvedbo aktivnosti, se iskreno zah-
valjujem in jim čestitam za odlično opravljeno delo,« je povedal 
predsednik OŠZ Moravske Toplice g. Branko Recek.
Vodja Nogometnega tabora Andrej Pučko: »V nogometni šoli 
NK Čarda pri svojem delovanju zasledujemo vrednote, kot so 
prijateljstvo, volonterizem, množičnost, strokovnost in načela 
»fair playja«. Vse našteto predstavlja, poleg ustrezne infrastruk-
ture, osnovo za organizacijo dogodka, kot je nogometni tabor 
v Martjancih. Udeležence smo razdelili v pet skupin (U7, U9, 
U11, U13 in kreativni kotiček), pri vsaki pa so za vadbo skrbeli 



|   Lipnica 17728

gometnega tabora in značke nogometaša. Posebna zahvala gre trenerjem, 
volonterjem in vsem, ki nam pomagajo na kakršen koli način. Odzivi otrok in 
staršev so pozitivni, kar za nas predstavlja obvezo, da naslednje jubilejno leto 
(50 let NK Čarda in 15 let nogometnega tabora) organiziramo še bolj zanimiv 
nogometni dogodek v Martjancih.«

O tem, kako so se zabavali otroci, si lahko ogledate na https://www.facebo-
ok.com/nkcarda/. Nogometni tabor 2021 je bil tudi letos za vse udeležence 
brezplačen, kar omogočata Fundacija za šport in MNZ Murska Sobota.

ŠPORT

po 4 vaditelji. Letos smo spet izvedli veliko no-
gometnih vsebin, pri čemer so nam pomagali 
tudi trenerji priznane nogometne akademije 
Coerver. Igrali smo tudi nogometni človek ne 
jezi se, štiri v vrsto, tekli s skakalnimi smučmi, ig-
rali nogomet na mivki, izvajali poslikave obraza 
in še veliko drugih zanimivih aktivnosti. Otroci 
so poleg novih nogometnih znanj in sklenjenih 
prijateljstev prejeli tudi majico z znakom no-

Uspešni nastopi naših kegljačev
Končano je tekmovanje v pomurski upo-
kojenski ligi v kegljanju s kroglo na vrvici 
za sezono 2020/2021. V ligi sta že četrto 
sezono nastopili tudi moška in ženska eki-
pa Društva upokojencev Moravske Toplice. 
V začetku avgusta so kegljačice in kegljači 
nastopili še na regijskem prvenstvu upo-
kojenskih ekip.
Po 18 kolih tekmovanja v ligi je bila uspešnejša 
moška ekipa, ki je z zbranimi 24 točkami pristala 
na tretjem mestu med 10 ekipami za ekipo DU 
Murska Sobota (30 točk) in ekipo DU Puconci 
(26 točk). Za našo ekipo so nastopili Franc Vuč-
kič, Štefan Vučkič, Štefan Sambt, Avgust Hidič, 
Franc Cor in Franc Papič. Med našimi tekmovalci 
je največ kegljev podrl Franc Vučkič (1945), kar 
je tretji rezultat med posamezniki.
V ligaški konkurenci ženskih ekip so kegljačice 
DU Moravske Toplice zasedle 5. mesto z 19 toč-
kami. Zmagala je ekipa DU Bodonci-Zenkov-
ci-Brezovci z 28 točkami, enako število točk je 
zbrala tudi ekipa DU Puconci, tretje mesto je 
zasedla ekipa DU Murska Sobota (22 točk). Za 
ekipo DU Moravske Toplice so nastopile Marta 
Stepanovič, Erika Sočič, Ana Gomboc, Elza Hidič, 
Greta Bauman in Nada Papič. Najvišji zbir točk 
je dosegla Ana Gomboc (1854 podrtih kegljev).
Obe ekipi sta nastopili tudi na regijskem prven-
stvu upokojenskih ekip. Ženska ekipa – hkrati 
organizator tekmovanja na kegljišču v Noršin-
cih – je zasedla odlično tretje mesto med 11 

ekipami z rezultatom 438 podrtih kegljev in le za en kegelj zaostala za drugou-
vrščeno ekipo DU Šalamenci. Zmagala je ekipa DU Murska Sobota z rezultatom 
456 podrtih kegljev. Najboljši rezultat v naši ekipi je zabeležila Greta Bauman 
(113 podrtih kegljev), sicer pa je bila med posameznicami najboljša Irena Grah 
(DU Murska Sobota) s 125 podrtimi keglji. Moška ekipa je v začetku avgusta 
nastopila na regijskem prvenstvu na Kobilju in s 463 podrtimi keglji zasedla 
drugo mesto med 12 udeleženci. Zmagala je ekipa DU Murska Sobota s 469 
podrtimi keglji, enak rezultat je dosegla ekipa DU Puconci, vendar je imela 
slabši rezultat v čiščenju.Med posamezniki je tretji rezultat zabeležil Gusti Hidič, 
član ekipe DU Moravske Toplice (127 podrtih kegljev).

Ludvik Sočič, predsednik DU Moravske Toplice

Kegljačice in kegljači DU Moravske Toplice.
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Mladi športni trener vabi na vadbo v Moravske Toplice
Nejc Matis iz Sebeborcev želi h gibanju spodbuditi 
predvsem otroke, pri katerih je ravno v času epidemije 
zaznati velik upad motoričnih sposobnosti.

Diplomirani športni trener Nejc Matic v športni dvorani Term 
3000 organizira funkcionalno vadbo, ki je namenjena izboljša-
nju splošne telesne pripravljenosti za vse generacije, in vadbo 
za otroke, ki otrokom od 4-9 leta starosti omogoča vsestranski 
razvoj in krepitev gibalnih sposobnosti. Kljub mladosti, šte-
je zgolj 24 let, ima nadobudni trener že precej izkušenj na 
področju izvajanja športne vadbe. Je namreč nogometni in 
kondicijski trener v NK Puconci, pomočnik trenerja mlajših se-
lekcij pri NŠ Mura in trener za Crossfit, funkcionalno vadbo in 
vadbo za odrasle, kjer ima trenutno 40 članov. Doslej je svoje 
storitve nudil v Puconcih, zdaj pa bo svoje znanje preselil v 
Moravske Toplice, saj želi na ta način predvsem najmlajše v 
naši občini spodbuditi h gibanju in jih tako tudi v nadaljevanju 
usmeriti k ustreznemu športu. Kot pravi, je lahko njegova vad-
ba dobra odskočna deska za otroke, športno udejstvovanje 
pa je še toliko bolj pomembno v času, ko so otroci bili več ali 
manj za računalniki, kar je izrazito negativno vplivalo na njihov 
psiho-fizični razvoj. Matis pričakuje pozitiven odziv lokalnega 
okolja, ki se zagotovo zaveda pomena športa za zdravje in 
dobro počutje, obljublja pa strokoven in celovit pristop po 
sprejemljivih cenah. Gre za več kot dobrodošlo novost za našo 
občino. Dogajanje in novosti lahko spremljate na njegovi Fa-
cebook strani pod imenom Športni utrip.

Rok Šavel
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V Moravskih Toplicah potekal ulični turnir v košarki
Občinska športna zveza M.Toplice, je v soboto, 31.julija v Moravskih Toplicah organizirala 1. Ulični turnir v košarki 3 x 3, in 
sicer v dveh kategorijah: dečki do 16 let - U16 in člani. 

V kategoriji do 16 let – U16 se je turnirja 
udeležilo 5 ekip:
 1. Dream Team M.Sobota
 2. Alley Oop M.Sobota
 3. Ajdas Lenart
 4. Swish Maribor
 5. Gorenci Kranj

Igrali so vsak s vsakim, končni vrstni 
red 1.Uličnega turnirja 3 x 3 do 16 let 
- U16 je bil:
 1. Ajdas Lenart - zmagovalci
 2. Swish Maribor
 3. Alley Oop M.Sobota
 4. Dream Team M.Sobota
 5. Gorenci Kranj

V kategoriji članov se je turnirja ude-
ležilo 8 ekip:
 1. Pomurje Beltinci
 2. Ajdas Lenart Beli
 3. Ajdas Lenart Modri
 4. 3 + 1 Gratis (M.Toplice)
 5. Železničar 3 na 3 (Maribor)
 6. Mladinsko društvo Černelavci
 7. King Quatrtro (Ptuj
 8. Space Jam (M.Sobota)

Razdeljeni so bili v dve skupini. Prvi dve ekipi iz vsake skupine sta se uvrstile v polfinale in nato zmagovalca dvobojev v finale. 
Ostale ekipe so igrale glede na doseženo mesto v skupini, in sicer: tretji za 5. in 6. mesto, četrti pa za 7. in 8.mesto. 

V polfinalu so se pomerile ekipe:
 o Space Jam M.Sobota (B1) : Železničar 3 na 3 Maribor 

(A2) - rezultat 11 : 7
 o Pomurje Beltinci (A1) : Ajdas Lenart Modri (B2) – rezul-

tat 5 : 4
Za tretje mesto sta se pomerila poraženca polfinala:
 o Železničar 3 na 3 Maribor : Ajdas Lenart Modri – re-

zultat 19 : 18
Za prvo mesto na 1.Uličnem turnirju 3 x 3 v M.Toplicah sta 
se pomerila ekipi:
 o Pomurje Beltinci : Space Jam M.Sobota – rezultat 14 : 

16, po podaljšku
Zmagvalec 1. Uličnega turnirja 3 x 3 v M.Toplicah je postala 
ekipa Space Jam iz M.Sobote.
Zaključne tekme 1. Uličnega turnirja 3 x 3 M.Toplice si je 
ogledalo več kot 200 gledalcev.

Končni vrstni red:
 1. Space Jam M.Sobota - zmagovalec
 2. Pomurje Beltinci
 3. Železničar 3 na 3 Maribor
 4. Ajdas Lenart Modri
 5. Ajdas Lenart Beli
 6. Mladinsko društvo Černelavci
 7. King Quattro Ptuj
 8. 3 + 1 Gratis M.Toplice
Pri dečkih do 16 let - U16, so dobile prve tri ekipe pokale in 
praktične nagrade sponzorjev. Pri članih pa so dobile prve 
tri pokale, praktične nagrade sponzorjev pa so dobile prve 
štiri ekipe 1.Uličnega turnirja 3 x 3 v M.Toplicah.

Predsednik OŠZ M.Toplice
Branko Recek

Dosti nasmejanih obrazov v hokejskem kampu
Hokejisti HK Moravske Toplice so v dneh pred počitnicami kon-
čali še drugo letošnjo izvedbo hokejskega kampa. Če vemo da 
tovrstno druženje pripravljajo že zadnjih 15 let, pomeni, da so 
izpeljali že 30 izvedb tovrstnega druženja. Kamp so vodili izku-
šene članice in člani kluba, v obeh izvedbah pa se je hokejskih 
veščin učilo 42 mladih. Hokejski kamp pa ni samo hokejska igra. 
Zadnja leta v klubu pripravijo za vsak dan tudi dogodek dneva, 
kar dobro popestri dogajanje v kampu. Pridni organizatorji se 
namreč trudijo, da so otroci vseh 8 ur zasedeni. Po prihodu z 
igrišča v klubske prostore jih je čakalo pestro dogajanje. Tako  
so se učili osnov prve pomoči, izdelovali so izdelke origami, 
obiskali čokoladnico Passero v Tešanovcih in počeli še marsi-
kaj, kar je prinašalo dobro voljo. Seveda so v klubu poskrbeli 
tudi za dobro hrano in pijačo. Ob zaključku druženja pa so tudi 
tokrat vsi udeleženci dobili diplomo za udeležbo v kampu. Žal 
je hladno vreme okrnilo  obmetavanje z vodnimi baloni, ki je 
zadnje dejanje kampa.
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VABILO
Dekleta in fantje. Ste stari od 7 do 14 let in bi  se radi ukvarjali 
z športom, ki je drugačen, atraktiven in nudi obilico poto-
vanj, druženj, zabave… Potem je zate hokej na travi. 

Prav zate organizira HK Moravske Toplice v športnem parku 
Terme 3000
dan odprti vrat HK Moravske Toplice,
da se lahko spoznaš s tem olimpijskim športom.

In kdaj se dobimo?
v petek, 10. septembra , ob 17.00 uri.

Povabi še sošolko, pa prijatelja in tudi starši naj pridejo.
 In ne pozabi: Hokej je pravi šport

Počitnice v enoti Moravske Toplice V zavetju sence
Meseca julij in avgust sta nekoč otrokom predstavljala možnost 
druženja prijateljev različnih enot. Zaradi upoštevanja ukrepov   
so otroci   prikrajšani za marsikatero novo prijateljsko vez, ki 
bi se spletla, če bi bilo kot nekoč, a vseeno   so se otrokom iz 
Moravskih Toplic letos pridružili otroci drugih enot. Mehurčki 
so bili ustvarjeni, otroci starejših oddelkov pa veseli za družbo 
novih prijateljev iz enot Bogojina, Filovci in Prosenjakovci. Teme, 
ki so se odvijale čez počitnice, so se navezovale na vodo, morje, 
gusarje, sladoled …   Vsakodnevne aktivnosti so otrokom po-
pestrile vroče dni,   škropljenje z vodo jih je hladilo, kakor tudi 
sladoled, ki je bil večkrat pri kosilu. Počitnice pa se že približujejo 
koncu, hkrati se približuje novo šolsko leto, ko bodo nekateri 
otroci sedli prvič v šolske klopi, igralnice se bodo spet napolnile 

V poletnih mesecih so se otrokom iz Vrtca Martjanci pridružili 
tudi otroci iz Vrtca Fokovci. Kljub temu, da je potrebno upo-
števati veliko ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa, 
smo se imeli lepo. V zavetju sence smo se hladili, raziskovali, 
ustvarjali, sanjarili in skupaj podoživljali preživete počitnice. 
V zavetju sence so otroci s pomočjo spominov, domišljije in 
različne literature ustvarjali s čopiči in barvo, slikali življenje v 
morju in ob njem. S spretnimi prstki so gubali morske živali, 
ob prepevanju poletnih pesmic gubali papirnate ladje in 
ugotavljali njihovo plovnost v slani in neslani vodi ter se ob 
tem neizmerno zabavali. Vse to in še več v zavetju sence.

Zapisala: Klaudija Goldinskij

kot običajno, tudi novinci se nam bodo pridružili. Spet se bodo 
tkale prijateljske vezi, otrokom svetile otroške radovedne oči in 
grbančili možgani.

Zapisala Katja Hozjan, vzgojiteljica
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Zaključek desetletnega ravnateljevanja in vodenja 
OŠ BOGOJINA (1. 9. 2011 do 31. 8. 2021) 

Z zadnjim avgustom 2021 se je 
iztekel desetletni mandat mojega 
ravnateljevanja, ki se je začel s pr-
vim septembrom 2011.

V vseh teh letih ravnateljevanja sem si prizadevala za strokov-
no in srčno, etično in moralno vodenje šole na vseh ravneh, za 
zagotavljanje čim bolj optimalnih pogojev za delo in učenje, 
za razvoj in napredek vzgojno-izobraževalnega dela v šoli in 
razvoj šole kot celote. Za povezovanje in sodelovanje vseh 
deležnikov v procesu šolanja (učenci, učitelji in drugi zapos-
leni v šoli, starši, lokalna skupnost, vzgojno-izobraževalne in 
druge institucije v ožjem in širšem okolju). Zavzemala sem se 
za znanje in napredek ter posledično doprinos k širši družbi.
Vseh deset let delovanja smo v OŠ Bogojina v ospredje pos-
tavljali celosten in optimalen razvoj vseh učenk in učencev. S 
prizadevanjem in ustvarjanjem motivacijskih učnih okolij, ki 
v središče postavljajo aktivnost učenk in učencev pri vzgoj-
no-izobraževalnih dejavnostih (s poudarkom na pouku), smo 
ustvarjali pogoje za aktivno in izkušenjsko učenje, ustvarjal-
nost, kreativnost ter posledično znanje, ki ga bodo učenci v 
nadaljnjem procesu šolanja uspešno nadgradili. Učiti se ži-
veti v skupnosti, spoštovati sočloveka ne glede na različnost: 
kulturno, narodnostno, versko in druge individualne razlike 
vsakega posameznika. Vzgajanje za obče človeške vrednote, 
ničelno toleranco do nasilja ter strpno in spoštljivo komunika-
cijo na vseh ravneh v procesu šolanja in življenja so bili temelj-
ni cilji naše vzgojne naravnanosti. Z razvojno naravnanostjo 

in sistematično usmerjenostjo v izboljšave pedagoškega in 
drugega dela ter aktualizacijo vzgojno-izobraževalnega pro-
cesa smo s stalnim dodatnim izobraževanjem vseh zaposlenih 
uspešno nadgrajevali ter posodabljali pedagoške pristope in 
strategije učenja ter se soočali z vedno novimi pedagoški-
mi izzivi pri vzgojno-izobraževalnem delu. Na naše uspešno 
delo kažejo tudi številni zelo raznoliki dosežki in rezultati naših 
učenk in učencev na državnih nivojih. Vedno znova pa smo 
tudi poudarjali, da pri otroku in mladostniku šteje vsak, še 
tako majhen napredek vsakega posameznika. Prizadevala sem 
si ustvarjati priložnosti in pogoje za strokovno in sproščeno 
delovno klimo v šoli, za vključujočo šolo, in s tem posredno 
zagotavljati možnosti za  čim bolj kvalitetno delo učiteljev 
in drugih strokovnih delavcev v razredih, kot tudi delo vseh 
ostalih zaposlenih v šoli (tajnica, čistilke, hišnik, kuharja, javni 
delavci itd.), ki so enako pomembni soustvarjalci uspešnega 
delovanja šole.Z ustvarjanjem številnih priložnosti in različnih 
oblik sodelovanja s starši smo starše vedno znova ozaveščali 
o pomembnosti njihovega sodelovanja pri šolanju njihovih 
otrok. Težili smo k medsebojnemu sodelovanju, ki v ospredje 
postavlja odgovornost vseh sodelujočih v procesu šolanja in 
zavedanje, da je naš skupen cilj čim bolj optimalen razvoj vsa-
kega otroka.  V povezanosti in v sodelovanju z ožjim okoljem 
in Občino Moravske Toplice smo s številnimi različnimi kultur-
nimi kot tudi drugimi konceptualno naravnanimi in vsebin-
sko bogatimi prireditvami pomembno prispevali k obogatitvi 
kulturnega, umetniškega, okoljevarstvenega, tehniškega in 

Brezglavi mož
Bil je 20. maj leta 1899, ko se je začela tragedija družine Crest. Dru-
žina Crest je bila bogata družina, ki je imela 2 kozi, 2 psa, hčerko 
Prim, sina Willa, starša in stara starša. 20. maja je cela družina bila 
v hiši, ko je zaslišala pok. Ta pok je prišel iz prostora, kjer sta bili 
kozi. Videli so kri, ki je bila vsepovsod, kozi pa sta izginili. Družina 
se je usedla na klop, ki je bila na njihovem dvorišču. Will in Prim 
sta šla po sledi krvi. Ta sled je vozila v gozd. Ko sta bila Prim in Will 
v gozdu, sta našla samo raztrgane glave koz, trupla pa nikjer. Prim 
je zakričala in oba sta stekla domov ter povedala to staršem. Nas-
lednje jutro, ko je Prim prihajala peš domov iz šole, je na travniku 
zagledala brezglavega moža, ki je imel dolge roke in noge, krvav 
vrat in seveda ni imel glave. Pomahal je njej in ona je otrpnila. 
Začel je teči proti njej, ona pa je tekla domov in se zaletela v Willa 
in mu rekla, da jo brezglavi mož lovi. Will je pogledal na cesto in ni 
videl ničesar. Mislil je, da se šali zaradi tistega, kar je bilo s kozami, 
zato se  je zasmejal in ji rekel: »Vau, Prim, zelo smešno.« Ker ji Will 
ni verjel, je rekla staršem, ki so jo poslali k psihiatru. Vsem je pove-
dala to, ampak ji nihče ni verjel. Tisti večer, ko je prišla domov od 
psihiatra, je zaspala in se zbudila ob 3.00 uri zjutraj, ker je slišala, 
kako psa lajata. Šla je ven in bila je tema, zato je prižgala svetilko in 

zagledala brezglavega moža na njihovem dvorišču. Psa sta stekla 
v hišo in tudi ona. Skozi okno je gledala, kaj mož dela, in videla je, 
da samo stoji in je imela občutek, kot da jo gleda, čeprav ni imel 
glave. Šla je spat in poskušala to pozabiti. Ta isti dan, 22. maja, je 
celotna družina šla na vrt in zagledala brezglavega moža, ki je stal 
na travniku s kozinim truplom v rokah. Začel je teči proti njim in 
oni so tekli v hišo, ampak mož je bil hitrejši in je ušel v njihovo 
hišo. 22. maja je celotna družina izginila in edina stvar, ki je ostala 
od njih, je bila njihova kri v hiši. Nihče ni našel trupel družine Crest 
in nihče ne ve, kaj se je zgodilo. Danes, leta 2021, so znova odprli 
primer in videli fotografijo, ki je bila fotografirana 7. julija 1894 
in družina Crest je bila pred gozdom na travniku. Ko je detektiv 
bolj podrobno pogledal sliko, je videl brezglavega moža, ki je 
stal zadaj tik pred gozdom na travniku. Detektivi tega moža niso 
nikoli prijeli, ampak so vedeli, da je to storil on. Vsi v letu 1899 so 
obžalovali, da niso poslušali Prim, ki jim je to povedala, saj če bi 
ji verjeli, bi družina Crest preživela to tragedijo. Zato so ta primer 
poimenovali brezglavi mož.

Nina Malačič, 8. razred, Osnovna šola Fokovci
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drugega dogajanja v samem kraju Bogojina kot tudi v turi-
stično naravnani Občini Moravske Toplice. Z mednarodnim 
projektom pa smo poleg našega kraja, občine zelo uspešno 
promovirali tudi našo državo Slovenijo.Menim, da smo učenci, 
učitelji, drugi strokovni delavci ter vsi ostali zaposleni v šoli, 
starši, ožje okolje in občina v tem obdobju izkazali pomemben 
napredek in dvignili kvaliteto dela ter življenja v šoli, kot tudi 
obogatili dogajanje v kraju ter prispevali k večji prepoznav-
nosti same občine.S ponosom gledam na vse prehojene poti 
in vse pozitivne spremembe, ki smo jih uvedli v tem dese-
tletnem obdobju. V nekatere smo bili tudi » vrženi od danes 
na jutri«. Tako smo pred dvema letoma zelo uspešno, z zelo 
dobrim medsebojnim sodelovanjem »zagrizli« v učenje na 
daljavo, ki je zgodovinsko poseglo v poučevanje in vzgojno-
-izobraževalno delo šole. Z zavzetostjo, strokovnostjo,  zelo 
dobrim medsebojnim sodelovanjem in veliko srčnosti smo 
uspešno izvedli tudi najzahtevnejše in kompleksne naloge, 
vezane na poučevanje na daljavo.Svoje delo sem opravljala 
strokovno in srčno, z vso predanostjo in entuziazmom.  Cilji 
vodenja so bili usmerjenji v dobrobit vseh učenk in učencev, 
s poudarkom na zagotavljanju enakih možnosti vseh učenk 
in učencev v procesu šolanja in čim bolj kvalitetnem vzgoj-
no-izobraževalnem procesu.Po desetletju zelo dinamičnega, 
zanimivega, zahtevnega in uspešnega vodenja šole sem se 
odločila poiskati druge izzive, zato ob zaključku tega šolskega 
leta zapuščam OŠ Bogojina. Delovne obveznosti ravnateljeva-

nja so vseh deset let krepko posegale v popoldneve, vikende, 
praznike, prosti čas in letni delovni dopust. Ravnateljevanje ne 
pozna osemurnega delavnika, sproščenih prostih popoldne-
vov in vikendov, niti zasluženega letnega dopusta. Delovne 
obveznosti krepko posegajo tudi na vsa področja zasebnega 
življenja ter kvaliteto življenja nasploh.
S ponosom gledam na vse pridobitve – pomembne večje 
investicije, prenove in nabave: od posodobitev učilnic s so-
dobnim pohištvom in sodobno IKT opremo, zunanjih igral 
za otroke, zelo uspešno sanacijo skoraj celotne šole s streho 
(po hudi naravni katastrofi v avgustu 2017), menjavo oken v 
telovadnici in galeriji, do nove povečane in sodobno opre-
mljene kuhinje itd. 
Vse pridobitve so pomembno vplivale na kvalitetnejše vzgoj-
no-izobraževalno delo in boljše pogoje dela v šoli.
Spoštovani, vsem sodelujočim v našem vzgojno-izobraževal-
nem procesu v obdobju zadnjih desetih let se iskreno zahva-
ljujem za zaupanje in odlično sodelovanje ter uspešne skupaj 
prehojene poti. Veliko smo skupaj doživeli, se naučili drug od 
drugega, drug z drugim, drug o drugemu, vsi skupaj, o nas 
vseh, predvsem pa največ o samem sebi! Želim si, da to znanje 
in izkušnje uporabimo na naših nadaljnjih poteh.

Vsem želim vse dobro na vseh poteh življenja! SREČNO

Sabina Juhart, ravnateljica.

Razstava 26. let Slikarske kolonije Primož Trubar Moravske Toplice v 
Galeriji Murska Sobota
Slikarska kolonija Primož Trubar Moravske Toplice že od leta 
1995, kamor segajo začetki kolonije, zajema pomemben 
del programa Slovenskega protestantskega društva Primož 
Trubar, podružnice Murska Sobota. Likovna kolonija se vsa-
ko leto v septembru odvija v Občini Moravske Toplice in 
poteka v organizaciji Slovenskega protestantskega društva 
Primož Trubar v sodelovanju z Evangeličansko cerkvijo v 
Republiki Sloveniji, Občino Moravske Toplice in številnimi 
drugimi podporniki in sponzorji. Kolonija ima tudi med-
narodne razsežnosti in je v 26 letih pritegnila pomembne 
likovne umetnike, ki so z lastno kreativnostjo prekmurski 
krajini in seveda tudi širše dodali in dodajajo pomemben 
ustvarjalni prispevek na področju likovne umetnosti.
Razstava v Galeriji Murska Sobota, ki je bila na ogled od 
9. julija do 20. avgusta, je predstavljala izbor del iz stalne 
zbirke kolonije in dela, nastala na lanski koloniji. Ogledati 
si je bilo mogoče umetnine naslednjih avtorjev:
Elisabetta Bacci, Igor Banfi, Nikolaj Beer, Rudi Bene-
tik, Lucijan Bratuš, Ana Cajnko, Robert Černelč, Jože 
Denko, Dušan Fišer, Franc Golob, Endre Gönter, Mile-
na Gregorčič, Marjan Gumilar, Štefan Hauko, Mihail 
Hodin, Zdenko Huzjan, Rado Jerič, Goce Kalajdžiski, 
Susanne Király-Moss, Dušan Klun, Janez Knez, Mar-

tina Kotnik Fajt, Anka Krašna, Tomaž Kržišnik, Franc 
Mesarič, Keiko Miyazaki, Franc Novinc, Janko Orač, 
Andrej Pavlič, Tihomir Pinter, Silvester Plotajs – Sicoe, 
Aleš Sedmak, Branko Simčič, Apolonija Simon, Rudi 
Skočir, France Slana, Jerneja Smolnikar, Lucija Stramec, 
Viktor Šest, Anton Seifert, Brane Širca, Lučka Šparovec, 
Veljko Toman, Jože Vrščaj, Aleksander Vukan, Huiqin 
Wang, Nika Žunej.

Uredništvo
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Hvaležni za 20 let oratorija
15. avgusta smo animatorji župnije Bogojina s posebno 
radostjo v srcu sodelovali pri sveti maši, saj se je že nasled-
nji dan, tokrat jubilejno 20. leto zapored, odvijal oratorij. 
Leta 2001 se je na župnijskem dvorišču zbralo veliko zve-
davih otrok, med katerimi je bilo tudi nekaj sedanjih ani-
matorjev. Otroci so v štirih oratorijskih dneh pod geslom 
VSAKEMU KOŠČEK NEBA spoznavali Janeza Boska, saj je bilo 
takrat 100 let, kar so salezijanci prišli v Slovenijo, ustvarjali v 
šestih delavnicah in prisluhnili gostoma, domačinoma misi-
jonarju Janezu Puhanu in škofu dr. Jožefu Smeju. O uspehu 
oratorija in o tem, kako dobra odločitev je bila organizacija 
le-tega, je zapisano tudi v Družini. Ta prispevek, ki ga je 
pripravila takratna voditeljica Eva in je za župnijo dragocen 
dokumentiran spomin, smo pri sveti maši s hvaležnostjo 
Bogu in Mariji Vnebovzeti položili na oltar. 
Na letošnjem oratoriju smo tri dni pod geslom ORIGINA-
LEN.SEM s pomočjo glavnega lika oratorijske zgodbe, bla-
ženega Carla Acutisa, puščali svoje originale v izdelkih, pet-
ju, igri in predvsem v novih spominih ter lepih trenutkih, ki 
bodo ostali za nadaljnje generacije voditeljev, animatorjev 
in oratorijancev. Animatorji smo se med pregledovanjem 
slik, ki so nastale v teh 20. letih, spomnili vseh animatorjev 
in voditeljev. Le te smo radovedno izvali, naj se vrnejo v 
čas njihovega vodenja in z nami podelijo misli, občutke, 
spomine in želje.

Ob 20-letnici oratorija v Župniji Bogojina se zahvaljujemo 
vsem otrokom, prejšnjim ter sedanjim voditeljem in anima-
torjem, gospodu župniku, župnijski Karitas, sponzorjem in 
vsem  dobrim župljanom, ki so nam pomagali, da je bil vsak 
oratorij izveden z veliko ljubezni, dobre volje in veselja.

Animatorji Župnije Bogojina

Zlatomašni jubilej in proščenje v cerkvi pri Benediktu v Kančevcih
V  nedeljo, 11.7.2021, so se številni verniki, od blizu in 
od daleč, udeležili zlate maše, ki jo je v cerkvi Sv. Be-
nedikta daroval g. Franc Kodila Ivanocy, zlatomašnik. 
Rojen je bil v
Ivanovcih leta 1946 in po študiju teologije 1971 posvečen v 
duhovnika. 11. julija 1971 je prav v Kančevcih daroval novo 
mašo, tu je tudi v letih 1972–1982 župnikoval. Dal je tudi 
pobudo, da so župnijo prevzeli bratje kapucini. Je sedmi 
duhovnik iz rodu Kodila Ivanocy. Jubilant Kodila je bil tudi 
dekan Lendavske dekanije in si je pridobil naziv častni de-
kan. Zgradil je župnijski dom Danijela Halasa in dal pobudo 
za gradnjo doma starejših v Veliki Polani. Še veliko vsega je 
postoril, pa tudi po upokojitvi deluje pastoralno v župniji 
Beltinci in duhovno oskrbuje stanovalce doma Janka Škra-
bana. Ob koncu maše je br. Jurij Štravs, župnijski upravitelj, 
prebral zahvalno pismo msgr. dr. Petra Štumpfa, ki je bilo 
namenjeno dolgoletnemu mežnarju in ključarju g. Robertu 
Čahuku in njegovi družini kot znak zahvale za dolgoletno 
delo. Prav tako se je br. Jurij zahvalil vsem, ki so sodelovali in 
pripravljali zlatomašno slovesnost. Teh pa je bilo veliko. Po 
slovesnosti je sledil ogled razstave o g. Kodili, ki je popeljala 
obiskovalca po njegovi bogati duhovniški poti, in nato pri-
jetno druženje v prostorih Doma duhovnosti. Mize so bile 
polne sladkih dobrot, okusno malico pa je prispevalo TD 

Ivanovci, čigar predsednik g. Aleš Šiftar z ekipo zmeraj raz-
veseli krajane. Nobena slovesnost pa ne mine brez pridnih 
rok številnih gospodinj iz okoliških vasi  župnije Kančevci. 
Zbrani so ob odhajanju zlatomašniku zaželeli obilo zdravja 
in dobre volje tudi vnaprej, sam pa se je iz srca zahvalil za 
lepo slovesnost, zlatomašni dar. Tako smo bili številni priča 
še enemu izjemnemu dogodku na bregu svetega Benedikta.

Cvetka Šavel Kerman
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ŠTEFAN VUGRINEC
(1901 – 1979)

V tem času mineva 120 let, kar se 
je rodil pomemben človek Bogoji-
ne in širše, Prekmurja: upoštevanja 
vreden poštni delavec, to predvsem 
ob ustanavljanju pošt v Prekmurju; 
mentor precejšnjemu številu mladih 
poštnih praktikantov v pokrajini; 
zavzet funkcionar in predan čebelar. 
Štefan Vugrinec.

Rodil se je 15. septembra 1901 v kmečki družini. Po osnovni 
šoli, ki jo je obiskoval v rojstnem kraju, se je – po odslu-
ženem vojaškem roku – najprej zaposlil kot pomeláj pri 
bogojinskem mlinarju Jožefu Šavlu st., leta 1927 je postal 
pomožni poštar v Bogojini, nato pogodbeni in končno 
državni poštni uradnik. Srednjo strokovno izobrazbo za 
upravnika pošte si je pridobil med delom. Kot tak se je 
upokojil 1960. leta. V vsem tem času ni bil – kot že rečeno 
–  le uspešen uradnik, temveč tudi vsestranski funkcionar 
in odličen čebelar. Umrl je 6. novembra 1979.

Kar se njegovega poklicnega dela tiče, je potrebno nagla-
siti, da je bil po vojni v l. 1945 postavljen za pomočnika 
upravniku Pošte Murska Sobota Zoltanu Peršu (1911–1983), 
s katerim sta vzpostavljala delo poštnih uradov v Prekmurju 
in nastavljala upravnike pošt v naši pokrajini. Za oba je bilo 
to zahtevno in odgovorno delo. Kot upravnik pošte v Bo-
gojini je poleg drugih zadolžitev pripravil za poštno službo 
devet pripravnikov, in sicer: Marijo Hajdinjak (Bogojina), 
Marjeto Černela (Filovci), Jožeta Farkaša (Filovci),  Amalijo 
Vugrinec (svojo hčer, Bogojina), Marijo Durič (Martjanci), 
Heleno Poredoš (Beltinci), Frido Gaberšek (Kuzma), Anico 
Koloman (Turnišče) in Kristino Farič (Grad). Za svoje poklic-
no delo je od Okrajne pošte Murska Sobota prejel priznanje 
za požrtvovalno delo v poštno-telegrafsko-telefonski stroki.

V Bogojini je bil član različnih društev in družbeni delavec na 
mnogih področjih. Med temi naj omenimo vsaj pet stvari: 
v mladosti je bil tvorni član bogojinskih Orlov, kasneje kul-
turnega društva, v letu 1947 je vodil odbor za elektrifikacijo 
Bogojine, v začetku 60-ih let je bil predsednik gradbenega 
odbora za novo poslopje OŠ Bogojina in ves čas obstoja 
Čebelarske družine Bogojina njen funkcionar. Vsekakor veliko 
razdajanja vaški in širši skupnosti, a tudi posameznikom. Na 
sam vrh dela za skupno dobro ga zagotovo postavljajo tri 
stvari: ustanavljanje poštnih uradov v Prekmurju, elektrifika-
cija Bogojine in gradnja nove osnovne šole Bogojina.

Bil pa je Štefan Vugrinec tudi malo literata: rad si je za-
pisoval ali izmišljal anekdote, izreke, pisal kratke črtice in 

drugo. Ena od teh zadnjih – čebelarska – se (skrajšana in 
prirejena) bere takole: 

Že kot mladenič sem vzljubil čebele. Nisem mogel iti mimo 
tujega čebelnjaka, da ne bi pri njem malo postal. In opazoval 
skrbne delavke, kako pridno prinašajo v panj med in cvetni 
prah. Najbolj sem se razveselil poti, ki me je vodila mimo 
zidanice Števana Horvata iz Filovec. Stala je v vinogradu na 
Trnavskem bregu. V zidanici je živel samotar Števan, ki je na 
kolobarju oblikoval vrče, püjtre, lonce,  düjlavke in druge reči 
iz gline, prave umetnine. Pred zidanico pa je imel osem košev 
čebel. Ker sem se pri njih večkrat ustavil in jih občudoval, sva 
sčasoma postala prijatelja. Po nekaj srečanjih sem ga upal 
zaprositi za en koš čebel. Števan je bil vesel moje prošnje. 
»Pridita jutri z očetom po moje ljubice,« mi je rekel ob slovesu. 

Oče je šel naslednjega dne z mano na Trnavsko. Po krajšem 
prijateljskem pogovoru med starima znancema je Števan 
koš s čebelami zavezal v posteljno rjuho, midva z očetom 
pa sva ga s čebelami odnesla na naš dom. A še prej, že ko 
smo se poslavljali in sem mu ponujal plačilo, me je podučil: 
»Greh bi bil, če bi od bodočega čebelarja zahteval denar. A 
prt mi moraš vrniti na sveti post, to je en dan pred božičem. 
V njem pa mi prinesi en kos mesa za božič. In takrat te bom 
izučil za dobrega čebelarja!«

Dan pred božičem sem nesel staremu samotarju izposojeno 
rjuho in v njej precejšen kos mesa. Števan me je z veseljem 
sprejel in mi postregel z dobrim trnavskim vinom. Po krajšem 
pogovoru je prešel k uku: »Če hočeš biti dober čebelar, moraš 
na sveti post, ko bo prvič zvonilo k polnočnici, iti k čebelam, 
potrkati na koš, da jih prebudiš, in nato pri njih zmoliš en 
očenaš na čast sv. Ambrožu, patronu čebelarjev. Pri drugem 
zvonjenju zmoliš dva očenaša in pri tretjem tri.«
Iz koša čebel se je v letu, dveh namnožilo več čebeljih družin; 
zanje sem si naredil zasilni čebelnjak. To je bilo l. 1924. Pet 
let kasneje pa sem si dal postaviti lep, nov čebelnjak za 30 
AŽ panjev. 

Štefan Vugrinec je čebelaril vse do smrti, polnih 55 let. 
Ko med svojimi ni našel nikogar, ki bi nadaljeval njegovo 
delo v vinjáku, kot je imenoval svoj čebelnjak, je večkrat 
žalostno vzdihnil: »Ko na svetu ne bo več čebel in drugih 
opraševalcev rastlin, tudi človeka ne bo več!« Morda se 
je motil. A kljub tej njegovi skepsi, ki nas začne strašiti, 
si za vse postorjeno v življenju zasluži našo zahvalo in 
spoštljiv spomin. 

Jože Vugrinec

KULTURNE DROBTINICE
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Utrip poletnih turističnih prireditev v Moravskih Toplicah
TIC Moravske Toplice je priredil sklop dogodkov in v okviru 
osvežilnega Poletja v Moravskih Toplicah v juliju in avgustu po-
nudil pestro dogajanje za vse okuse in generacije z namenom 
popestritve dopustniških trenutkov v Moravskih Toplicah. 
POLETNI SOBOTNI VEČERI so razveseljevali duha in ogrevali 
srca obiskovalcev. Obogatili so jih gostujoči glasbeniki: Duo 
Müve: Tjaša Cigut & Dorina Gujt, ELI LEE - Elizabeta Le-
bar iz Ivancev (domačinka in udeleženka šovov Nova zvezda 
Slovenija), Romano Glauso, Veški dečki, Dugi muzikanti 
in skupina Tropik. 
ETNO VEČERE ali kulturne večere, ki božajo dušo, na spore-
du ob četrtkih, so popestrili etno izvajalci Folklorna skupina 
KTD Mali Rijtar Tešanovci, glasbeniki in mentorji Zasebne 
glasbene šole Virtuoz Martjanci, Folklorna skupina KUD 
Beltinci s pozvačinom, Hrvaško kulturno društvo s pevci 
in tamburaši, Vokalno instrumentalna skupina Cvetje v 
jeseni DU Tišina, DUO MÜVA: Dorina Gujt In Andi Sobočan. 
Trije festivalski dogodki - Festival Dišeči bezeg, Pravljični 

festival buč in Festival zdravilne ajde – so bili vrhunec 
poletnega dogajanja. Festivale je vsakokrat pospremil bogat 
etno-glasbeni del (FS Vrbe, Veški dečki, Dugi muzikanti in 
drugi) ter popestrile delavnice za najmlajše (Lilalom, Mali 
Čudo), kulinarično ponudbo na stojnicah pa so še dodatno 
obogatili lokalni ponudniki (Posestvo Passero, Hiša Tara in 
čebelarstvo, Domača bauta) in številni drugi.
Da vso poletje niste bili žejni, sta skrbela Okrepčevalnica Ba-
lejranca in Zadruga Žitek, pokusili pa ste lahko tudi slastne 
sveže ocvrte langaše (Langoš Vinarium). Dobro(te) iz Pomur-
ja za vsakogar ste lahko našli na Poletni turistični tržnici.
Poletje je tudi čas, ko dihamo s pokrajino, zato je vso poletje 
bila na voljo tudi brezplačna vadba joge na prostem, ki jo je 
organiziral TIC Moravske Toplice v sodelovanju s Centrom za 
krepitev zdravja Zdravstvenega doma Murska Sobota. 

Janja Bürmen
 TIC Moravske Toplice

Folklorna skupina KTD mali Rijtar Tešanovci, Zasebna glasbena šola Virtuoz Martjanci, Folklorna skupina KUD Beltinci s pozvačinom

25. obletnica ustanovitve in delovanja Javnega zavoda Turistično-
informativni center Moravske Toplice

Moravske Toplice v osrčju prostranih ze-
lenih nižin ter rek in potokov ravenskega 
sveta do vinorodnih in pogozdenih hri-
bov, ki jih zaznamuje reka Mura z vsemi 
pritoki, mrtvicami in neizmernim in ne-
usahljivim bogastvom termalnih virov. 
Pomurje je vedno idealna destinacija za 
vse, ki jih navdihujeta športno in pustolovsko potepanje 
ali oddih v stiku s pristno naravo. Odkrijte tradicionalne 
kmečke obrti, bogato zgodovino in kulturo narečno izje-
mno pestre pokrajine na skrajnem severovzhodu Slove-
nije. Pomurje – po poteh tradicije, termalnih in naravnih 
vrelcev in turističnih atrakcij.
Zgodba TIC Moravske Toplice se je začela leta 1996 z idejo 
o ustanovitvi turističnega urada, ki jo je udejanjil takratni 
župan Občine Moravske Toplice Franc Cipot, ki je želel 
nadalje uresničiti idejo o vzpostavitvi lokalne turistične 

(delno gospodarske) organizacije, ki bi de-
lovala tudi regijsko in čezmejno.  Morda se 
takrat nismo zavedali velikega pomena te 
poteze, kot jo lahko potrdimo danes, kot 
odlično in potrebno potezo za razvoj, pre-
boj in razcvet promocije in pospeševanje 
prodaje edinstvenih turističnih paketov 

pri raziskovanju Pomurja. 
Začetki takratnega turističnega urada so bili skromno 
zastavljeni in prva leta so bila namenjena povezovanju 
turističnih ponudnikov nastanitev. Danes pa potrditev, 
da so bila ključna za vzpostavljanje novih poslovnih vezi 
in pridobivanje zaupanja in delovanja sprva v lokalnem 
okolju, zatem tudi širše.  In vse prave poti in predvsem 
trdne poti so tiste, ki se tlakujejo preudarno, načrtno in 
se širijo s potrebo in sprejemanjem v lokalnem in širšem 
regionalnem ter nacionalnem nivoju.
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Pogled nazaj v preteklost nastanka zavoda izrisuje zgodbo 
preudarnega razvoja, iz majhne poslovalnice smo z leti in 
delom, ki ga odlikujejo znanje in strokovnost, s številni-
mi pridobljenimi izkušnjami, novimi znanji in predvsem 
spoznanji, prerasli v uspešen in prepoznaven TIC z danes 
kar dvema podružničnima enotama. 
TIC Moravske Toplice je danes eden večjih in uspešnih 
turističnih povezovalnih akterjev v Pomurju, ki skupaj z 
znanjem in preštevilnimi izkušnjami že vrsto let uspešno 
izvaja lokalne, regijske, nacionalne in čezmejne projek-
te. V TIC Moravske Toplice dandanes sledimo aktualnim 
razvojnim trendom Slovenske turistične organizacije in 
uresničujemo skupno vizijo oziroma se kot vodilna turi-
stična destinacija uspešno povezujemo na lokalni, regijski 
in nacionalni ravni.
Zasluge za uspeh ne pozabimo pripisati predvsem Občini 
Moravske Toplice in preštevilnim poslovnih partnerjem. 
V petindvajsetih letih delovanja je Javni zavod TIC Mo-
ravske Toplice dosegel mnoge pomembne prelomne 
trenutke in v okolju prepoznane rezultate. 
Odprl je dve podružnici, TIC Selo in Bike Center Moravske 
Toplice, priredil in izvedel mnogo turističnih dogodkov, 
zabeležil strmo naraščajoče število obiskovalcev, ustvaril 
enormno število omemb destinacije Moravske Toplice v 
domačih in tujih medijih, se udeležil številnih sejemskih 
predstavitev doma in v tujini, povečal ekipo 3 začetnih 
sodelavcev na zdajšnjih 7. 
To je le nekaj poudarkov pregleda delovanja TIC Moravske 
Toplice (1996-2021), več o široki paleti aktivnosti najdete 

na spletni strani www.moravske-toplice.com. 
Svoj pomembni jubilej je TIC Moravske Toplice obeležil 
z rojstnodnevno prireditvijo, ki se je odvijala 28. avgusta 
2021 v Moravskih Toplicah, kjer se je vodstvo TIC-a, kakor 
zaposleni ob tem jubileju zahvalilo prav vsem ključnim 
akterjem in podpornikom, poslovnim partnerjem in prija-
teljem ter obiskovalcem, ki so nam v vseh teh letih, letih 
vzponov, letih izzivov in letih soočanj z nepredvidenimi 
situacijami doprinesli k visokokakovostnim storitvam z za-
gotavljanjem informiranja, promocije, trženja edinstvene 
destinacije v osrčju Goričkega s sporočilom:

»Zaposleni v TIC Moravske Toplice vas prijazno, toplo in 
srčno vabimo v našo destinacijo, z zavedanjem, da smo 
lahko le z dobrimi, srčnimi zgodbami, povezovanji in 
združevanji uspešni. Turizem smo ljudje, turizem pove-
zuje in turizem ne pozna meja, zato je to tudi vodilo za 
naše delo vnaprej. Brez zaupanje, brez gradnje partnerske 
mreže in brez neprestanega vključevanja novih trendov 
na področju turizma, ne bi bili in ne moremo biti uspeš-
ni, zato tudi v prihodnje podajamo roke širši skupnosti 
in kličemo k sodelovanju in povezovanju. Skupaj bomo 
uspešni, skupaj bomo uresničevali vizijo regije, destinacije 
in skupaj bomo na tak način osrečevali obiskovalce in 
turiste, ki se zaradi te naše kulture vračajo in širijo o nas 
lep in srčen glas tudi naprej. Vse dobro nam in vam – za 
včeraj, danes in za jutri.«

mag. Sonja Bily, direktorica TIC Moravske Toplice

Študijska tura za novinarje - Moja Slovenija 
TIC Moravske Toplice je julija na destinaciji Moravske Toplice gostil 
novinarje študijske ture po Vzhodni Sloveniji v organizaciji zdru-
ženja Slovenia Outdoor in v sodelovanju s Slovensko turistično 
organizacijo Feel Slovenia. 
Ponosni smo, da je destinacija Moravske Toplice bila izhodišče 
dvodnevne ture, katere namen je bila predstavitev novih aktivnih 
doživetij na destinacijah. Ekipa novinarjev se je v družbi pred-
stavnikov organizatorjev pri nas podala na kolesarsko doživetje 
energijske poti Garden s postankom pri dveh atraktivnih ponu-
dnikih ob poti, obiskali so Panonsko vas in Posestvo Passero v 
Tešanovcih.  S poudarkom na medsebojni izmenjavi dobrih praks 
je v Panonski vasi  predsednik združenja Slovenia Outdoor Mar-
ko Lenarčič v vlogi izvajalca ture v sodelovanju z destinacijami 
predstavil aktualna prizadevanja in aktivnosti Slovenia Outdoor, ki 
skrbi za promocijo domačih outdoor rekreativnih doživetij. Ana 
Savšek, vodja Sektorja za vsebinski digitalni marketing pri Slo-
venski turistični organizaciji (STO) je predstavila kampanjo Moja 
Slovenija in aktivnosti STO. Matejka Pajalić iz TIC Moravske To-
plice je zbranim podrobneje predstavila energijsko kolesarsko 
pot Garden, ki je nastala v okviru čezmejnega projekta SI-HU.
Kolesarjem so se pridružili člani Društva starodobnikov in ljubite-
ljev starih koles "Dimek" Beltinci. Uvodoma sta zbrane pozdravila 

direktorica TIC Moravske Toplice, mag. Sonja Bily in župan Obči-
ne Moravske Toplice, Alojz Glavač.
Veseli smo, da smo lahko nastopili v vlogi gostitelja tovrstne no-
vinarske študijske ture in se nadejamo dobrega sodelovanja z 
vsemi vključenimi akterji tudi v prihodnje.

Janja Bürmen
TIC Moravske Toplice 
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Jana Kranjec, vodja za Tupperware v severovzhodni Sloveniji: »Mislim, 
da sem bila za to rojena«
Skorajda v vsaki kuhinji se najde kakšen njihov izdelek. 
Gre za ikonično plastične posode za hermetično shra-
njevanje hrane. Tupperware je postal sinonim za tovr-
stne izdelke, Jana Kranjec iz Ivanovcev pa se že skoraj 
tri desetletja ukvarja z njihovim trženjem.

Zaupajte nam, kdaj in kako ste se spoznali s Tupperwa-
rom?
Daljnega leta 1993 sem bila povabljena na eno izmed 
predstavitev v stanovanjskem bloku v Murski Soboti, tak-
rat še nisem vedela, za kakšne izdelke pravzaprav gre. Bila 
sem v iskanju dodatnega zaslužka in sem poskusila ter bila 
takoj zelo uspešna. Mislim, da sem bila rojena za to. Do leta 
2015 je bil to zgolj postranski posel, takrat pa sem se morala 
odločiti. Pustila sem službo za nedoločen čas in   ter se v 
celoti posvetila temu poslu. Niti za sekundo mi ni bilo žal. 
Prevzela sem tako imenovano teamleaderstvo za celotno 
severovzhodno Slovenijo s sedežem v Mariboru, kar pomeni, 
da skrbim tako za teren kot za ljudi. Imam srečo, da lahko 
sodelujem z zelo uspešnimi ženskami, saj nas že leta poleg 
posla povezuje tudi pristno prijateljstvo. Že od vsega začetka 
imam tudi svojo skupino, ki se imenuje  Klas,  s katero izvaja-
mo predstavitve Tupperware izdelkov. Pred časom so naše 
uspešno delo prepoznali tudi na sedežu krovnega podjetja 
v Orlandu in med mnogimi uspešnimi je tam obešeno tudi 
priznanje mojega teamleaderstva.

Kako pravzaprav poteka vaše delo?
Osnova Tupperwara je predstavitev, za katero poskrbijo 
gostiteljice, ki so pravzaprav naša desna roka, saj brez njih 
Tupperwara ne bi bilo. Preko predstavitev se tako predstavlja 
izdelke. Ne gre pa zgolj za goli posel, saj je namen tudi druže-
nje, izmenjava informacij in različnih receptov. Ker sem prise-
ljena iz drugega dela Slovenije, sem prav s pomočjo predsta-
vitev spoznala novo okolje in ljudi, s katerimi sem spletla 

poznanstva in prijateljstva ter ugotovila, da me delo z ljudmi 
izpopolnjuje, daje energijo in osrečuje. Tukaj moram poudariti, 
da mi brez podpore in zaupanja družine ne bi uspelo. 

Kaj loči Tupperware od ostalih podobnih izdelkov?
Tupperware že 75 let zagotavlja izdelke iz neoporečnih ma-
terialov, ki so trpežni, preprosti in namenjeni za večkratno 
uporabo, kar pripomore k manjši uporabi plastike za enkra-
tno uporabo in s tem manjšemu onesnaževanju okolja. Gre 
dejansko za prve posode s hermetičnimi pokrovi in lahko 
rečemo, da je na tem področju Tupperware pionir. Ponuja-
mo tudi raznovrstne izdelke za zamrzovanje, shranjevanje v 
hladilniku, shrambi, tu so tudi pripomočki , ki jih vsakodnevno 
uporabljamo in s tem prihranimo in skrajšamo čas priprave. 
Novost v ponudbi pa so revolucionarni izdelki za hitro in učin-
kovito sekljanje čebule in druge zelenjave ter sadja. Že nekaj 
let Tupperware izdeluje tudi izdelke iz recikliranih materialov 
in tako skrbi za manj odpadkov. Vselej se najde nekaj novega, 
zato vabim bralke in bralce k ogledu našega kataloga, lahko 
pa se nam pridružijo kot privilegirani kupci in na ta način naše 
izdelke kupujejo ceneje. Lahko pa je to tudi priložnost doda-
tnega zaslužka oziroma nove poslovne možnosti.

Glede na to, da je direktna prodaja najpomembnejši del 
tega posla, je epidemija zagotovo pustila posledice?
Res je. Terenskega dela praktično ni bilo, ampak epidemija je 
prinesla tudi nekaj pozitivnega za naš posel. V času korone so 
ljudje ostajali doma in posledično več kuhali, pekli in pripravljali 
v kuhinji ter tako ugotovili, da jim manjka marsikateri pripomo-
ček. Tupperware je tu šel naproti in preko vseh možnih kana-
lov ponujal svoje izdelke. Na ta način smo zelo uspešno delali 
tudi v teh hudih časih. Drži pa, da če ne bi bilo te tehnologije, 
bi pogoreli na celi črti, zdaj pa smo imeli še boljše rezultate. 
Terensko delo namreč ni lahko delo, velikokrat slišiš zavrnitev, 
zato mnogim tudi bolj ugaja nekoliko drugačen način prodaje.

Kaj bi svetovali vsem, ki si želijo stopiti na samostoj-
no pot, pa imajo dvome?
Jaz sem že 28. leto na terenu in v nekem trenutku sem 
se morala odločiti, ali to, ali služba. Oboje ni šlo več. Ime-
la sem službo za nedoločen čas. Delala sem v trgovini z 
oblačili in najbolj me je omejevalo, da sem bila ves čas 
zaprta v nekem prostoru, tudi popoldne in za vikende. 
Svoje delo sem imela zelo rada, delala sem z veseljem, 
a lahko se trudiš po svojih najboljših močeh, ko pride 
mesec naokoli je zmeraj isto. Če imaš poslovno idejo in 
priložnost, jo moraš zagrabiti z obema rokama in enostav-
no zapustiti cono udobja.  Za svojo odločitev mi ni  žal, saj 
si sama določam urnik. Upam, da bom lahko svoj posel 
opravljala do upokojitve in mogoče še dlje. 

Rok Šavel 
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PRAVILNO GESLO NAGRADNE KRIŽANKE 175. ŠTEVILKE GLASILA LIPNICA: LOKALNI IZDELKI. 
Med prispelimi pravilnimi rešitvami smo izžrebali naslednje nagrajence, ki prejmejo nagrade podjetja Sara Sukič s.p.. 
Nagrajenci: Greta Hari, Filovci 107, 9222 Bogojina (nakupovalna vrečka in 30-odstotni popust), Klara Pevc, Bogojina 
25, 9222 Bogojina (nakupovalna vrečka in 20-odstotni popust) in Erika Kovač, Tešanovci 3A, 9226 Moravske Toplice 
(nakupovalna vrečka in 10-odstotni popust).
Vsem nagrajencem iskreno čestitamo! Prevzem nagrade je možen z osebno izkaznico v trgovini Naša Buta, Slovenska 
ulica 49, 9000 Murska Sobota.

Jana Kranjec s.p.
Jana Kranjec s.p. podarja legumiero, skledo in steklenico, vse pod blagovno znamko Tupperware. Vljudno naprošamo, 
da nam na dopisnici pošljete GESLO križanke, vaše IME in PRIIMEK ter NASLOV do 10. oktobra 2021 na naslov: Občina 
Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, s pripisom Nagradna križanka 177. 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 

SEPTEMBER 2021

1. Likovna kolonija na Eko-Socialni 
Kmetiji Kocljevina 1. 9. – 4. 9. 2021,  Kocljevina, Prosenjakovci Tržnica z izdelki lokalnih ponudnikov vabi. TIC Moravske Toplice 02 538 15 20 

Septembrska turistična tržnica 2.9. – 25.9.2021, med četrtki in sobotami Tržnica z izdelki lokalnih ponudnikov vabi. TIC Moravske Toplice 02 538 15 20 

Dan slovenskega športa – Mini 
Olimpijada 23. 9. 2021, M. Toplice Vabljeni na rekreativni izziv. Občinska športna zveza Moravske 

Toplice Branko Recek 041 389 905

Evropski teden mobilnosti v 
Moravskih Toplicah 16 – 22. 9. 2021, Moravsk Toplice Aktivnosti v okviru ETM 2021 TIC Moravske Toplice 02 538 15 20 

Evropski teden športa – Rusko 
kegljanje 25. 9. 2021 Aktivnost v okviru Evropskega tedna športa. Občinska športna zveza M. Toplice 

Branko Recek - 041 389 905

Evropski teden športa –Teniški turnir 26. 9. 2021, Aktivnost v okviru Evropskega tedna športa. Občinska športna zveza M. Toplice 
Branko Recek - 041 389 905

Evropski teden športa –Aktivni dan 
starejših 28.9.2021 Aktivnost v okviru Evropskega tedna športa. Občinska športna zveza M. Toplice 

Branko Recek - 041 389 905

Evropski teden športa – Super pokal 
KMN člani 29. 9. 2021 Aktivnost v okviru Evropskega tedna športa. Občinska športna zveza M. Toplice 

Branko Recek - 041 389 905

OKTOBER 2021

5. Prekmurski mali Maraton 3. 10. 2021, Moravske Toplice Štart maratona ob 10.30 na 11 km in 21 km oziroma ob 10.45 km na 5,5 km in Tek štrkcev 
(500 m) ob 9.30. 

Občinska športna zveza M. Toplice 
Branko Recek - 041 389 905

Krompirjeva turistična tržnica Krompirjeve počitnice Tržnica z izdelki in pridelki lokalnih ponudnikov. TIC Moravske Toplice 02 538 15 20 

NAPOVEDUJEMO V NOVEMBRU 2021

21. Martinov pohod 6. 11. 2021 Moravske Toplice, Martjanci Športno-turistična prireditev, namenjena počastitvi vina in domačih dobrot. Zabava s 
krstom mošta. 02 538 15 20

TIC Moravske Toplice praznoval 25 let


