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KMETIISTVO
STRATEGI'A POSPESEYANIA TUETUSTYA Y OBETNI
2.

I. OSNOVII CILJI
Program ukrepov za pospesevanje kmetijske proizvodnje in
kmetijstva kot zelo pomembne gospodarske panoge v Obtini Moravske Toplice je usrnerjen v uresniaitev dveh osnov-

nih

ciljev:

1. Omogoaiti kmetom

2.

6b -);
- Prestrukhtiranje kmetij v smislu preusmeritve

doseganje paritetnega dohodka z

in mG
demizacije proizvodnje ali prehod na bioloiko kmeto

okolju prijaznim kmetovanjem.
S pomocjo stimulacij in subvencij zagotovfi prestrukturiranje kmetijsha z namenom, da se proizvodqja prilagodi:
- trZnim moZnostim, s c,imer bo zagotovljena prodaja

proizvodov s kmetij;
stvamim moZnosdm obmoQa kmetovanja glede na
da lego in druge naravne danosti.

vanje;

-

Razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmerijab kot so: do.
delav4 predelav4 skladiScenje in shranjevanje polnilnice
kmetijskih proizvodov, dodelava in predelava les4 oblikovanje skupne h'Znice furisticne kmetije vinotoci

fi;

-

II.

DRZAVNA POLITIXA KOT PRVI POGOJ
ZA I.]RESMEITEV CILJEV

Tako zastavljeni razvoj kmetijstva v obiini mora biti podprt
z vsemi oblikami pomoai tega sektora gospodarstva na
drZavni ravni, pri cemer nas prolirdm upoSteva drZavne
subvencije in stirnulacije ter reElrese kot izenaaitveni faktor
gospodarjenja na naSih kmetjah s kmetijsko proizvodnjo v

druglh drZavah Ewopske skupnosti. Pri tem pa mora biti
viiina tovrstne drZavne pomoii casovno prilagojena dinamiki harmonizacije na5ega kmetijstva ewopskemu v smislu ve
likosti kmetije, starostne sEukture kmetov, izobrazbenegg
nivoja kmetov, organiziranosti itd.
Za doseganje ciljev nasega programa razvoja kmetijstva
v tem prehodnem obdobju je bistvenega pomena drZavna
politika na podrocju davkov in sociale. Se posebej je to pomembno na kmetijskem podrocju, ker je progam obdine
usmerjen predvsem h kmetijam, ki bodo imele osnovo kmetovanja na novih temeljih. Zato je nujno, da drZava za5cfi
predvsem z usbezno socialno politiko kmecko prebivalstvq
ki takSnih razvojnih moZnosti ne more uresnicevati. Hkati
je ta del kmetijske populacije potebno vzpodbujati, da prenese kmetije na aktivnejSi del kmetijske populacije (dolgo
rocni zakupi, prodaja pod ugodnimi pogoji ...).
Celoten koncept skategije razvoja kmetijstva v obcini
mora najti mesto pri oblikovanju makoekonomskih pogojev gospodarjenja v Sloveniji, ki mora postavlati v ospredje moZnost ustvarjanja novih delovnih mest in s tem dvig
splosne ravni prebivalstva. Pri ustvarjanju te zamisli pa se
morajo aktivno vkljucevati tudi kapitalske druZbe in podjetja predvsem s terciarnega sektorja gospodarstva ki v
zadnjem casu vse prevea postavljajo v ospredje kapital in
dobieek.

M.

PROGRA]TT AKTTVNOSTI ZA URESMEITEV C]ILJEV

Ob tako zastavljenem angiiranju drZave bi bilo omenjeni
program v obiini moZno uresnidti postopoma z naslednjim
aktivnim pristopom:

1.

2

Vzpodbujati kmetijsko proizvodnjo predvsem na kmetijah, ki imajo dovolj proizvodnih kapacitet ali si jih v tej
fazi prestrukturiranja slovenskega kmetijstva pridobivajo
s pomocjo drZave ob predpostavki, da imajo zagotovljeno nasledstvo na kmetiji ali je objekfivno pricakovati aktivno kmetovanje sedanjih gospodarjev vsaj Se deset let
(upoStevajoi pi lem ZPV).

lzdebn program pospe5evanja kmetijstva za vsako tako
opredeljeno kmetijo v obcini ob upoitevanju:
- Urejanja zemljiii ki zajema melioraclg komasacije zloZbe (menjave zemljiii), namakanjg agromelioracije
urejanje painikov, urejanje infrashukhre (sadne vinske

3.

Strokovno 'unbnitwali vsakega tako usmerjenega kmeta
z namenom, da svojo dejavnost dmbolje organizin in

waja sodobne strokovne metode

4.
5.

dela;

Ustanovitev zadruge oziroma zdruZbe kmetov za prodapridelkov;

jo

Ustanovitev namaka.lne zadnrge

Iv. DOLOEITEV POGOJEV IN PRIORITETNIH
PANOG KIIETOVANJA
Obmocje Obeine Movavske Toplice je moino v Eirobem razdeliti na hi specifidna obmocja:
l. Ravninsko obmocje ki zajema kahstsske okine
Nor5inci, Mlajtincl lvanci in Lukacevci v celoti ter pre
teZni del katastrskih

okin Martjanci

Moravske Toplice,

in Sebeborci
2. Omejeno goricko kibovito, demo€rafskq narodnostno
meiano in obmejno obmocjg v katerega spadajo kataTe5anovci, Bogojin4 Filovci

INTERVENCUE V IOTIETUSTW V OBEIM
MORAVSXE TOPLICE ZA LETo 1997

a

Po predlagani nzdelitvi se za int€rvencije v kmetijstvu
leto 1997 nameni 25300.842,00 Sm. Do vGine 50 %
mes},a
kmetijstvo se sedstva zagotovlo v obcirskem
proncunu za leto 1997. Osblih 50 % se zagotavlja na
podlagi prlave na nzpis Minisffiva za kmetijslvo, gozdarstvo in prehrano za sofinanciranje prollramov pos-

a

peievanja kmetijstva

v

obcinah.

shska obiina Motvarjevci

v

celoti

Sredi5ce, Porda5inci, Prosenjakovci

3.

in kabsbske

obcine

in ekeclka vas delno.

lnazko goriiko hribovito obmocjg kamor spadajo v ce.
loti katashske obcine Vucja Gomila Suhi Vrb lvarovci
Kanievci Ratlovci Loncarovci Berkovci Selo, Fokovci
IvanjSevci, Andrejci, Kmci in Bukovnica ter delno katastrske obcine Martjanci Moravske Toplicg TeSanovci,
Bogojin4 Filovci in Sebeborci.

Glede na moZnosti za kmetijsko proizvodni: je mozno ravninska obmocja uvrSiati v kategorijo niZinskih obmocij z
omejeno moZnostjo pridelave zaradi kolidnskeEa in kvalitetnega izpada poljedelskih proizvodov ob manjSi su5i oziroma

vlagi, ki odstopa od povpreinih letnih vrednosti. Prav tako
je na tem obmocju glede na naravne danosti razvoja furizma, pogojenega s termo-mineralnimi welci omejena moZ-

KM ETIISTVO
-

nost reje Zivine na velikih ali veg'ih farmah zaradi one-

l.

drugod po Slovenijt
Temu ustsezna je strate5ka opredelitev za nzvoj kmetii
stva na teh obmocjrh:
1. Na ravninskem obmocju okine bi se naj razvijala predvsem proizvodnja polsiin (psenica koruza, sladkorna
pesa kompir), v Zivinoreji predvsem manj5e farme, pro
izvodnja zelenjave, predelava zelenjave, polnilnict, domaca obrt in druge dopolnilne dejavnosti.
2- Na omejenem goriakem hdbovitem obmoqu bi se naj raz'
vila predvsem proizuodnja rZi na dolocenih obmocjih tudi
pseni:e in sladkome pesg konze in manjie farme govedi
suiilnicg domaca obrt in dmge dopolnilne dejavnosti
3. Na izrazito goriakem hibovitem obmocju bi se naj razvijalo predvsem sadjarstvo, vinogndniitvo, delno ozimna
ina kot sta rZ in pSenica koruza, ajda proso in predpaini5tvo in
vsem goveje farme z mlecno proizvodnjo
predelava
in proizlesa
ter
druge
drobnicg
crede ovac
vodnja proizvodov tz sad;a, $ozdia in vina vinotoci, hrristicne kmetije - sadne in virske ceste ter druge dopolnilne dejavnostl

VL UVAJALCI TN NOSILd PROGRAITTA
Izvajalci in nosilci strategije razvoja kmetijstva
skladu s tem programom so:

l.

ODVISNOST TJRESNICITVE

qLJEV OD

-

Mesne industije.

2. Predsanacija ali urediw razrner v Apyomerkurju.
3. Takoj5nja dokoncna nzreSitev shnja v Fanonki
4. Dograditev hladilniildh kapacitet in sanacija Sadjarstva.
5. UveUavita, blargovne zramke - zaienSi z vinogradni5tvom

prollram okinskih subvencij

govina)
Porabniki
osebna poraba vsi prebivalcr
druga sploSna in skupna poraba

-

-

V MORAVSKIH

po-

tem pro$oru v najslab5em poloZaju v
Slovenifl Ob vstopu Slovmlie v CEFIO pa se kaiejo h.rdi pwi ne
gativni reailhf a naiega kmeta, saj se je nepripnvljen naiel v

v

Obcina

Fqi

menili problematiki socialnega varstva kmetov. Pripnvlja se reforma pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Sloveniji in nacionalni program socialnega varstva v Sloveniji do leta 2005.
V Pomudu je s€ vedno neposredno ali posredno vezano na
staqie v kmetijstvu veliko Stevilo Uudi, zato nam ne sme in ne
more bfi vseeno, kako bodo socialne pnvice kmetov obnvnavali
navedeni dokurnentl
Vsdrakor pa je s€danje shrie na po&otiu lsn€tijstva s shli..iz
sociakre vamo$i kmeh tak5nq da je pobebno izvesti nekatere hkrj5nje lc-ad<oro&re ukepe ae ,elimo, da ne pride do popolnega
kraha v tej dejavnosti s t€n pa tudi do velikfi problemov v celotni naii regiji h je ,e sedaj zaradi naeienih problemov v Mesni

membnih subjektih

3.

-

kmetijstva v republiki.

Ni b o nakljucno, da smo orgpnizatorji civilne iniciative ki se izraZa v obliki organizinnih fonrmov, betji kmetijski forum na-

industiji Agromerkudq hnonki in oshlih za kme$stvo

Minishstvo za kmetijstvq gozdarstvo in prehrano
kmetiiska svetovalna sluZba (republiika sredstva)

razvoj kmetijstva v obcini bodo letni programi intervencij v
kmetijstvu v Obcini Moravske Toplice ki bodo upoStevali
doseZene spremembe v tem sektorju gospodarstva in se v
doloceni meri prilagajali spremenjeni politiki na podrocju

regijl zato je nujno:

FORUM

Ihetje

VIL DOLGOROENA NARAVNANOST PROGRAIIA
Progiam je zastavljen Eilobalno in ne opredeljuje casovnega
intervala za uresnicitev. Sestavni del DroElrama ukepov za

Celobri projekt progrdm razvoja kmetijsba v obcini je v
veliki meri odvisen hrdi od shnja v sektmdamem sektorju v

III. TUETIISKI

obcini v

2.

5.

REGUSXIH GOSPODARSiIOI DEJAVNII(OV

1- Dokoncna sanacija

v

- shokovni sluZbi v okviru obiinske uprave in Razvoi
nega podjetniike€F centra
- del sredstev iz dru$h prihodkov proracuna obcine
4. Gospodarski dejavniki v
- sekundami sferi gospodartva (Mesna industija Agromerkur, Pomtuske rnlekame Itllinopeh Sadjarstvo)
- terciami sektor gospodarstva (turizen gostinstvo, tr-

-

V.

ob preuiitvi moZnos[ izgradnje skupne gorieke kleti.

Razvoj kmetijstva v okini in regiji pa je mocno odvisen tudi od neposrednega vklueevanja le-tega v terciame panoge
gospodarstva, predvsem na podrocju trgovine, gostinstva in
hrizrna z nxlednjimi cilji:
Vzpodbujanje porabe doma pridelane hrane.
2. Promocija na5ega kmetijstva skozi porabo v turizmu.
3. Stimulinnje kmetijstva za pridelavo visokokvalitehe hrane.
4. Usmeritev razvoja kmetijske proizvodnje v trZno zanimi
ve programe.

snaZ,oanja okofaGlede na moZnosti za kmetovanje je omejeno goricko
hribovito obmog? moZno uvrstiti v druSp obmocja z omejenimi moZnostrni za kmetijstvo; dodahri faktor, ki negativno
vpliva na razvojni koncept, je obmejnost in odmaknjenost
teh loaiev od glavnih centrov.
Glede na moinosti kmetovanja je iznzito goriako fuibovito obmocje mozno uvrstiti v giidemato hribovska obmocja z vsemi vsebinami, k opredeljujejo tak5na obmocja tudi

CIPOT,

i4to1

TOPLICAH
lst

(rc zaicr.
primeiu konkwence vzhodnoevropskih Mzav &u,
te drzave Nujnosti pruhukuriranja slovmskega kmetiFtva se zaveda hrdi kmeL vendar sam, brez podpore &zave, telh ne bo

zmogel, predvrm pa ni [(Iiv za S0-letsro napaoro politiko na po
&ocju kmetijstva fti kmenr je danes tako poleg materialne stiske
tudi neke vrste psiholoika stiska saj gre za preZivetje ob vstopu v
el,ropske tokove Kme$stvo pa si zasluzi drugaden odnos drzave
do svqiih problernov hrdi zato, ker si kmet ie danes sam zagotavlja svoje delovno mesto.

In kateri so bistveni problemi, s katerimi se ubada
kmet

v tej re$ji in

danes

neposredno vplivajo na njegovo socialno

vamost?
prispevkov za pokojni
invalidsko zavarovanje in zdravstveno zavarovanje.
Predvsem se $etujejo s tem na kmetijah, ki so premale in imajo
neprilagojeno proizvodnjo in s tem seveda dohodek, ki ne omo
goaa pokivanh vseh teh obveznost in normalnega plezivetja na
kmetiji kaj Sele prestukturiranje v smislu vlaganja sredstev v raz-

V bistvu gre za moznost plaievanja

nsko

in

LIPNICA 3

t(ir

ETU

sTVo

voj. Pri tem pa je veiiko kmetov obremenjenih tudi z obveznostmi neplacanih prispevkov iz prejinjega obdobja, kar je poleg nezmoznosti plaievanja teh obveznosti v preteklosti tudi krivda takntnih iAerjevalcev obryeznosti. Vse to pa sili kmecko populacijo,
da se odjavlja iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja teiiz
zdravstvenega zavarovanja- S tem pa seveda o€roza v prvi vrsti
svoj obstoj in ostaja brez sleheme socialne vamosti.
Vse to je bilo vsebina razprav na tretj€m kmetijskem forumu,
ki s€ ga je udeleZilo veliko atevilo ljudi kmetov in shokovnjakov
vseh zavodov s podroga sociale - ZplZ, ZZZS, Zavod za zaposlovanje in Center za socialno delo - ter predstavnikov zavarovalniSkih dn b, ki ponujajo vzporedne oblike zavarovanja kmetijske
populacije. Aktivno pa sta sodelovala v razpravi tudi driavni se
ketar v Ministshu za kmetijstvo, gozda$tvo in prehrano Magaz
Kodar in podsekretar v Minisbstvu za delo, druZino in socialne
zadcae loie Tivadar. V razpravi so se oblikovala naslednja stalisia pobude in zahteve do keatorjev kmegske in socialne politike v Sloveniji:
Minisbstvu za finance se predlaEa: razmejitev in s tem prG
longacija obveznosti za nepravodasno placane obveznosti kmetov
pokojninskega in zdnvstvenega zavarovanja za dobo
za
.nazaj do
treh let, s tem, da se za zamudo plac a ni obracunavijo zamud-
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ehni obiinskega sveh so opravili 36. sejo 21. oktobra 1992
(seja je bajala od 18.00 do 21.45). Na njej so:
- Za elettorja za volitue dlana v driavnl svet iz Obcine
Moravske Toplice lrlvofill loinfa Matisa in JoZefa Grabarja
(slednji je bil wbrur z irebom, potem ko je na volitvah
na obdinskem svehr dobil enako Stevilo glasov kot Alojz

-

.

ne obrestiMinistrstvu za delo, druZino in socialne zadeve se predlaga,
da se osnova za obvqno pokojninsko in zdmvstveno ,rrarori,je, ki je dolocena na wednost KD 104.000,00 SIT (kar predstavlja ocena KD za cca 3 ha zemljiica) poveia na 156.00b.00 SIT
oziroma s faktodem 1,5 (kar preGtavlja ocena KD za cca 4.5 ha
zemljisca) in se s tem omogoci. da se kmetje sami odlocaio za
obliko zavarovanja. ki jo zmorejo placati. Dobro pa bi bilo, te bi

za zaposlo\anje ugotovil stanje brezposelnosti v kmetijshu,
vecje, kot ga kariejo statisticni podatki, saj gie za
prikito brezposelnost - status v tem smislu brezposelnih'ljidi pa
je v bistvu popolnoma nezajditen.

k je bistveno

. MinisEstvu za ekonomske odnose in razvoj x predlaga, naj
pri oblikovanju cen kmetijskih proizvodov uposteva -stanjJkmetti

.i. v fazi prestrukturiranj4 zato naj postavlja cene kmetijskih. proizvodov, ki jih doloda vlad4 na nivo cene ki bo pokrila
sbolke pridelave. Istocasno se predlaga, da se za obdobje pre,].!yg,

sbukturiranja in prilagajanja slovenskega kmetijstva razmeram v
Ewopi, kmetom poma4a z ?xrZa{jljem ali popolno odpravo pro
meErega davka na porabljeno nafto v kmetijstvu.

.

Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se predlag4
da uposteva lokalni faktor pri prestukturiranju slovenskega krn-etiistva s tem, da omogodi oziroma zagotovi vea $edstev;a prG

Za kandidata za alana driavnegh weta dolocili
Bo:Zidarja Kuhariia iz Murske Sobote (prejel je l0 glasov
svetrikov, JoZe Vugrinec 7).
Sprejeli Odlok o odv4iaqiu in aiiatnju komunalnih odpadnih in padavinsklh voda
Dali pozitivno mneqie za imenovaqie Joiefe Herman
za ra!.nateuico DOS Prosedakovd (na razpis se je pri-

javil tudi dosedanji ravnatelj JenO Kdsa).
Sprejeli mnede, da je predlog za postopek o spremembi
imena Obiine Moravske Toplice v obcino Martjanci Moravci

-

in prenos

sedeZa obcine

iz Moravskih Toplic v

Martjance neutemelen in nesprejemljiv.

ftistopili k ustanoviM Razvojnegga ceotra ,sinergija.
d.o.o. in s tem prenesli del izvajaqia nalog s podrocja
razvoja podjetniSha, delovanja razvojnega sklada, razvoja

.

Zavod,.

Clavac).

-

delovnih mes! ranoja podei:elja in drugih razvojnih podrocij na novoustanovljeni center.
Dali vee pobud, mneqi in vpraianj, med drugim:
Clani sveta so podprli predlog MadZarske narodnostne

samoupravne skupnosti za podaljsanje obratovanja mejnega prehoda Prosenjakovci - MaglyanzombaUa do 20.00.
Dolocili so, da se D obiinskega proracuna nameni za pogostitev starcj5ih obcanov 1.100 sit po upraviiencu.
Soocili so se z vprasanji:
Kdaj bo urejeno avtobusno postajaliaae in semaforiziraro
krDi5ie pri vaskem domu v Bogojini?

Kako bo

z

nadaljnjo iz€radnjo infrastrukture

v

naselju

Moravske Toplice?
Opozorili:
Da .ie potrebno cimprej sanirati crsto Sebeborci

Da je pohebno cesto Prosenjakovci

-

-

Fokovci

Sredijie vnesti v

obcinski program.
Da artobus pri OS Fokovd ustavlja na neprimemem meshr
Da bi bilo pohebno Se pred zimo posekati vejevje ob nekaterih cestah in drugo.

jekt prestrukturiranja kmetij okinam v skladu z njihovimi itrateskimi lrolirani pospesevanja in prestrukhrirdnja kmetijstv4 saj
so ti prilagojeni naravnim danostim posameznega okolja, pri tem
so razpravljalci ugotav[ali, da ukepi subvencioniranja in regesiranja kmetijske proizvodnje preko ministstva neenakopravni obravnavajo posamezna podrocja (hribovska kmetij4 ravninska

kmetij4 obmejna kmetija, kmetija v odvisnosti od odrlaljenosti od

potroSnega centra, demolfafsko ollrozeno obmocje, specifika
tal
ostaja velik del pomurskih kmetov
brez moznostj za korGdenje sredstev iz tega naslova. Ministrstvu
se predlaga tudi, da svojo pospesevalno sluZbo bolj yeie na proEgame v okinah. ki se relikokrat neposredno ukvarjajo s posa_

in podnebja itd.), s tem pa

kmetijo prek razlitnih razvojnih projektov. projehor; CRsredstva (pHeRE, Chnbo).
pang le brla pobuda za nujno spremembo Zakona o kmetilshh
zemljiscih, ki bi omogocil prodajo oziroma razdelitev zastitene
kngtij-e v Orimuh ko kmetija nima nasleGtva in so lxrriki . gospodarji na km*iji v stanju, ko ne zmorejo ved trZno konkurenino
gosp,odariti. na svoji kmetiji (problem staroshe stsukture
kmetov).
Sklad kmetijskih zemljiia bi v okviru wojega prognma mo_
ral predvideti intenziven odkup zemlje od kmetw, kl bi Zeteli
takSno zemljo prodati, ne glede na obliko kmetije (zaaiitena
kmetija) in jo pod ugodnimi pogoji dati v dolgoroini zakup ali
mezno_

P0! ali prijav na mednarodna

4 LIDN]C.{

najem iistim kmetom oziroma kmetijam, ki se preusmerjajo.
fteudti bi bilo potrebno moZnost odkupa z,emle od kmetov
na nacin, da se ostarelim kmetom zagotovi starostna renh.
Zavarovalnice naj pripravijo program kolektivnega zavarovanja
za kmete na dolocenem obmocju flahko je to obmoc.je obcini,
zadruga ali druga asociacija).
Poziva s€ obaine. da sodelujejo v pripravi in izvedbi razvojnih
torumov na podrogu Pomurj4 ki bi naj bili organizirani v kratkem in kjer je moZno v ospredje postavlati tudi problem dokondne.sanacije Mesne industrije, sanacije razmer v Agromerkurju,
problem- predstecajnega postopka v Panonki in hladilniSkih ka;acitet sadjarsh4 uveljavitve blagovne znamke in drug;ih pomembnih tem, ki so povezane tudi s kmegstvom.
Y vsebinsko bogati razpravi je bilo povedano Se marsikaj,
med druglrn tudi to, da bodo udelezenci dosedanjih kmegskih fotumov na enem od naslednjih morali napraviti analizo uresniievanja tako izreienih kitik, predlogov, pripomb in izhodijc, ki so
bili sprejeti na tovrstni civilni iniciativi dosedaj. Upati je, da vsa
opozorila, predlogi, pripombe in cilji niso bili z:man ...
Stali3& foruma zapisal
Fei ClmT, illpon
,E d€(.mb€,,ee7
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DEIA OBCINSI(EGA SVETA

Na 37. sejl 26- novembra 1997 (hajala
24.00) so clani obcinskega s.veta:

-

je od

Obramavali informacijo o kadrovskih razmerah v zavodu Vrtci Obcine Moravske Toplice in se niso odlocili
za dodabro zaposlovanje.
Sprejeli prollram ukrepov

in stratelliio

pospeievanja

krne$Cva v obiini.
Sprejeli delovno gradivo i*odiir za proradrn lgg8.
Obravnavali vea vlog druatev in kr4ianov (Medobiin-

-

skega druStva slepih in slabovidnih
zahteva za finanano pomoi pri odkupu in adaptaciji druStvenih prostorov;
l,lilene Spilak za odkup stanovanja v Bogojini: predlog

Nor5inci za prodajo 38 kvadrahrih mehov zemljiSca
Stefanu Mesaricu; Evangelicanske cerkvene skupnosti za
popravilo in montaZo orgel v Selu).
Obravnavali vlogo Tiboria Vdr06a za modernizaclio
ceste Proseqjakovci Sredi.itz.
Sprejeli delovno gradivo statuta javnega komunalnega
podPtja Cish narava d.o.o.
Sprejeli u{iotovitueni sklep o nepreklicnem odstopu
Alojza Clavaca s poloZaja predsednika odbora za infrasUukturo pri obcinskem svetu.
Obravnavali vei mnenj in pobud, med drugim informacijo Pokajinske in Studijske knjDnice Murska Sobota o
zacetku gradnje nove knjDnice v lehr 1998 in pro5njo,
da okina sodeluje pri gradnji knjiZnie.

[S

-

-

tE I'O 15. URE

Na 37. seji so bili okinski svehiki seznanjeni z odgovorom
Minishstva za nohanje zadeve na ahtevo po podaljSanju
obratovalnega casa na mejnem prehodu Prosenjakovci
MagyarszombaEa. DrZavni sekretar Borut Likar pojasnjuje,
da ,iz objektivnih razlogov
trenuho ni pogojev za uresnicitev pobude", 'policisti, kakor tudi carinsh delavci, opravljajo mejno kontrolo v teZkih razmerah, brez nadstresnice
in ob ostali pomanjkljM infrastruktLlri.. Minishstvo meni, da
je ,prvenstveno potrebno urediti manjkajoio infrastsukturo,
v nadaljevanju pa v skladu s sklepom vlade Republike
Slovenije pripraviti projekte za dokoncno ureditev mejnega
prehoda z zidanimi objekti.Svetniki z odgovorom niso bili zadovolni.

-

i:

o cEsil
PROSEN'ATOVCI

-

Na 37. seji je svetnik Alojz Glavai nepreklicno odstopil s polahja predsednika odbora za gospodarsko infoxtrukturo pri
obcinskem svehr Povzemamo njeEove razloge za odstop:
Odbor za gospodarsko infrashuktuo (OCI) ni dobil
uste'znih pfistojnosti v zvezi s svojim delovanjem za razliko od nekaterih drugih odborov.
Izgradnja nekaterih velikih infrashuktumih projektov je
potekala brez vednosti OGI (cesta Te5anovci-Mlajtinci-

-

Monvske Toplice-Nor5inci).
Predlog in sprejeti petletni plan Dgadnje infrastrukture
presega realne moZnosti za 30 do 50 odstotkov. Njegovo opozorilo ob sprejemu ni bilo upoStevano.
Na otvoritev ceste Bukovnica - Motvarjevci niso bili povabljeni vsi svetniki, hrdi sam ni bil, deprav si je veliko
prizadeval za to gradnjo.
Odstop pomeni Zeljo, da bi se clani obahskega sveta
zaceli zavedati svoje skupne in posamezne odgovomosti
do obcanov, ko glasujejo in odlocajo o pomembnih zadevah, ne pa da bi z g[xovanjem samo potrjevali Ze
prej odlocene ali realizirane stvari.

v obdni

Okinsk wet je predlagal razresitev dveh danov tega odbora
in imenovanje novih ilanov hkafi z imenovanjem novega
predsednika odbora.

565 MITIIONOV Y PRORACUNU
oBeu{E zA LEro re98

HEIITII PREIIOD BO 5E NAPREI
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IrlEPREl(tlCNl ODSfOP
ATOIZA GTAVAEA

16.00 do

SREDISdE

Svebriki so v prvi obravnavi spregovorili o proracunu za leto 1998. Le-ta bi naj znaSal 565.450.000 SlT, od tega 337

mio SIT v zagotovljeni porabi in 228,450 mio SIT za ostalo porabo.
Sredstva za za{lotovlietro porabo v skladu z izdelanimi
merili zagotavlja drZava. Osnutek predvideva, da bo ta del
proraorna v letu 1998 znaial 337 mio SIT (omenimo nekaj

vecjih postavk: za delo uprave

in

obcinskih organov

60,660 mio SIT, za dejavnost vrtcev 55,680 mio SIT, prevoz okok in razSirjena dejavnost iol 20 mio SIT, socialni
h-ansferji 30 mio SIT, poiama vamost 11 mio SIT, vzdrZevanje cest, javnih povrSin in komunalnih objektov skupaj
nekaj vec kot 57 mio SIT.
Za druge potrebe bo okina iz lastnih virov (tuisticna,
komunalna ekoloSka taka, davek od premoZenja) zbrala
predvidoma 68 mio SlT, od drZave obcina pricakuje 126
mio SIT (odstopljeni viri in javni razpisi). Dnrgi viri (predvsem sredstva KS) predstavljajo 34 mio SIT.
Svet bo predlog proracuna obravnaval v novem leh.l

je svet obravnaval pismeno zahtevo
svetnika Tiborja VdrOs4 da se na dnevni red uwsti vpraSanje modemizacije ceste Prosenjakovci
Sredi5ce. Modernizacija je predvidena v dolgloroorem planu obiine Moravske Toplice, kot prioritehra naloZba pa je bila ip zapisna
v naftu stare soboike okine Predlagatelj je preprican, da
jih Zeli vodstvo obiine Moravske Toplice Digyati
Svetniki so soglasali s predlogom odbora za infrasbukturo, da se takoj pristopi k sanaciji makadamskega
cestisca, na drZavna minishstv4 urade in poslance pa naslovi proSnja za sredstva za modemizacijo te ceste, ki poteka na demogyafsko ogirozenem, narodnoshro mesanem
in obmejnem obmocju obcine. Obeina bo zagotovila svoj

V 11. volilni enoti (Murska Sobota) je bil izvoljen dr.
Bojan Koroieg ki je med petimi kandidati prejel najvee 14 glasov 24 elektorjev.
Kandidat Obeine Moravske Toplice BoZidar Kuharic je
odstopil od kandidature kot zastopnik lokalnih interesov in
je bil naslednji dan izvoljen v drZavni svet kot predstavnik

deleZ sredstev.

Cospodarske zbomice Slovenije.

Pod posebno toako

-

18 d..ember

1997

ZASTOPI{IK TOTALNIH
INTERESOV

Y DR,AVNEII

SYETU

dr. Bolen l(oro5cc
Volitve drZavnih svetnikov

-

predstavnikov lokalnih inte-

resov so bile v sredo, 26. novembra 1997.

Llpl'itc^
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PREDSTAVTIAIIO VAM KRAIEVNE SI(UPNOSTI
V Lipnici namerouamo a btu 1998 preilstaaiti kajmne skupnosti o obcini. Omeiimo si qomin: o*h ie 11, po
obsegu, teritoriiu, seslaoi, probbmatiki in naotih so b zelo rodiite borbe: oec je takilu *iu obnoqb koieone

skupnosti predstaofia eno samo nase$e: Anfuqici, Filooci, Moftianci, Mobaievci, Motao*e Toplie, Norihci
Sebeborci, ne glede na soojo aeli*ost pa tudi Kraci t)ruge kajane slcupttosfi wtoolja oee nadij, nojoQ'i med
terni sta KS hosmjakot;ci/Pdrtosfaha s iestimi in KS Teianooci s petimi naselji o moji sxtaol Xrqjeone skug'
nosti m osebe zasebnega praoa s soojimi iiro rscani, posh$eio o okoiru lrlf,l,ih prorodoroo in obraiunoo.
Pri tej odlocitr:i nos je vodila teinja, da bi osem obeanom prAAzA britoriobro rozproffist, infrasbt*hrao
e -.
in drugo problemoti*o naselij o krojeonih skupnostilt, razmere br rozpoloie4je, pos*Dnosli ptihodqie
K sodelot;anju rubimo predsednike soetot krajeonih skupnosd predstaon*e ooikih odboroo, organizaci h &u;teo ter ustanot, seoeda po tudi tsse druge obione.

na

KRAIEYT{A SKUPNOST ilARTIAT{CI
i

po&ebno izbiro
Seri.lo z;ipisov pri('enjam(, 2e v tej stevilki s predstaviMjo Krajevne skupnosti Madjanci. Ne vem, ali
posebej utrmel.lelati: zp s tem. ko smo osrednjo proslavo ob prvem praznikll Okine Moravske Toplice opravili v
Martjancih. smo skuiali domacinom lnazrh pnmallrje za njihovo priza<ievno delo na komrmalnem podrocit! saj so dc
koniali dela in predali namenu kanalizacijo, obnovljeno cestiiie skozi vecji del naselja z asfaltiranimi plooriki. Se pred
koncem tega le[r pa bodo odprti tudi dodatni prostori zdravstvene ambulante z laboratorijenr
Pogolarjali smo se s predsednikom sveta KS Martjanci g. Francem Gombocom-

No celu KS Mortjonci ste od
1991. Zdi

se,

leta

da o nobmem nase$u ni

Leta 1994 smo se v takabrem
vaikem odboru odloiili za izgradnjo kana-

bilo a tem issu nqrqjenegq bhko kot

liza.ie, zato smo zbnli ponudnike za pro

prao

jekte in se odlocili za VGP Mura iz Murske
Sobote. Izvolili smo grddbeni odbor, ki je
vodil celotno izgradnjo kana.lizacije. Graditi
smo zac€li leta 1994 v oktobru Gndili
smo toliko, kot so nam dajale moinosti
pokitj4 to je, koliko denarja smo imeli V

r Llarfancih. Lah*o naiteiete ahcie, ki ste jih o koju izvedli o zad4jih

iestih letih? Zdi se, da orednost opraa$enih del oe*raho (morda oed kot desetkrat) presega inoesticijske mozflosti

kajeone skupnosti ozhoma kajo.

Kako oom je to uspelo?

falhe pranhlg m

ambulanto razSiriti Zrtvovali smo pol nase
shre dvorane, dnrSo polovico bomo usposobili za vaske poE€bePrikazal bi se financiranie kanalizacjje:
35 016 so plaiali nxi vaicani s samoprispevk in gotlvinskimi prispevki 5.7 q6 je pris
pevala bivSa okina Murska Soboh, 25 0I)
je prispevala Okina Moravske Toplice in
343 % je prispevala &iava

izgraditi kanalizacijo,
izgraditi plocnrke in obnovfi cestisce,
- do€faditi sporbro dvorano,
- izgaditi kabelsko televizijo,
- razSiriti naselje na 200 hiSnih ftevilk.
Prva nalog4 ki sem se je lotil, je bila dograditev mrliSke vezice. Dosb delovnih w je
bilo potrebnih narediti, saj smo sami b€tonirali zidali in uejevali okolico. Ta objekt
ie ni dokoncan, saj.je potrebno 5e urediti
garain za uozicek

-

ze

zaeeta investicija

je

O ne*atqih Wa;anjih ste sc o baju
te*o poenotili Za*qi, mbfib oi?
Kar se ti& poenotenja v krajq mislim,
da je rzrok v tenL ker irnamo razliote poglede glede nzvoja kraja- frar
nekaterim
dobro, drugi pnvliq da ni dobrq teprav
mislib drugac€. Mishrr da vse, kar srno
naredili za h kraj, je dobro vsem fudem,
ki hr ,vh in delah.

r

bila

in njena dogn-

ditev. Samo halo je placala krajevna skup-

nosL obzidavo

in

vmesni prostor pa je

prispevala bivSa obcina Mwska Sobota.

Nato smo se lotili gradnje kurilnice za
ambulanto, trgovino in prostore Kraje!'nega
uada- Za slednja dla sta sredstva prispevala Potrosnik in takatrIa obcina Murska
Sobota, za potrebe ambulante pa Kraievna
skupnost Martjanci in Krajevna skupnost
Selo-Fokovci, aeprav smo se takat dogovorili z vsemi predsedniki kajevnih skupnosti z naiega obmola, da prispevajo po
sto tolarjev na prebivalca.

6

LIPNIC,\

ki ni imela as
z raziidb/iio am-

bulante

dogaditi mrlisko vE co,

Druga

adi

v naselju v anbulanti delah dva
zdnr[ita in v hkinih Eostorih Bish mogla vec delati ato je bilo nujno potrebno

no Ze Sest let in v tem casu se je v naselju
marsikaj spremenilo. S strpnim in organiziranim delom smo naredili veliko. Ko sem
leta 1991 prevzel funkcijo predsednika takatnega vaakelia odbora, sem si zadal naloge za ra tci kraja do leta 2000. Te nalG
ge so bile:

postavitev Sportne dvorane

promet in zveze Ko je bilo vse to koncano, smo zadeli na tern minisffivu prosfi
denar, kar nam je v lanskem letu tudi uspelo. Dobfi smo denar za cesto, poiiralnike in robnike navoz llramoza h ash.ltinnje plo&riko, bonn financirali skupaj z obii
no. Asfaltirali smo 3e ulico,

Na telu kajevne skupnosti sem resnia-

-

Leta 1995 smo naro6'li prcjekte za ce-

sto in plohfte pri podjah Lineal 2
Mar.bor4 iih dali v rerizto Minisffivu za

Ka*o ste uspcoali ob iatetzioaem dehr
potoeiati po*omuuhttn Miu
zonosl ie eugin poeocicn, ecblnim opraia4jem, ltuIhrti, ;?orha o*oliu
aa

Z ofi)oritue ceste in plo@i*oo
vseh treh letih izEiradnje smo se pojavljali

na Ministrstvu za okote in prostor

za

sredstva in vsakokat dobili denar. Z dobro
organiziranostjo in dobrim delom gradbe-

nega odbora

in tudi weta

hr-ajevne skup-

nosti smo uspeli Sedaj nam ostajajo Se
dolgovi ki iih bomo s pom@o obcine in z
naaimi Drispevki rei i.

h

&ughn?
V naselju ni dosti socialnih problemov,
so rekateri k Jrh je zelo tei,ko resiti
Poskuiamo pa s DomoOb obcine obvladati
tudi te probleme Kar se tiae aporta, pa
imamo zelo dober kolektiv v nai€m nogometnem klubu in jim poskuaamo pomaga-

ti, kakor moralno tudi finantno po wojih
I8

d€.ember 1997

PREDSTAVTIAMO VAM I(RAIEVNE SI(UPNOSTI
moceh. Dobro delo v klubu je uspeh in ta
je Urdi viden na Sporbrem polju Da bi naSi
vaicani ,veti v lepem in dstem okofu,
smo se lotili vseh akcij, ki sem jih opisal

Koko gledote o fihadnod.
noffi, priia*ooanrt?

s kahinimi

Rihodnost nasega naseh je v tem, da
s€ mselje z novim prostorskim planom

raziiri

saj ima sedaj zelo velike rnoZnosti.
izgl:a&iro iDfrashr*tumih objeldo! smo
postali interesantni za Moce investitorje
kakor za privat hiie tako za industrijske

Z

obrate-

V

prihodnjem letu je potrebno na-

ki poteae 1.7.1999. Ce bo hotelo novo
vodstvo kajevne skupnosti kaj narediti. si
brez samoprispevka ni mogoae zamisliati
nadaljnjega razvoja nasega kaja. Samoprispevek ne sme bib tako visok, vendar

rediti 5e za polepsarre kraia in okolja v
katerem Zivimo. Pobebno je postaviti korita za rci,e a iih zasaditi kaiti tako bo naj
l(Iaj izgledd lepse, kar si zasluZi na tako

pomembni legi Druga stvar, ki jo je potrebno v bliZnji bodo&rost naiediti je obnoviti vodovodno omrejje in pripetati cisto
zdravo vodo v naselje. Sedanja ne usEe'z4
ker vrbuje mnogo prevea nitratov. Za nadaljnji razvoj kaja je potrebno Ze sed$,
razmiiljati o wedbi nov€{la samoprispevka,

pa mon

Izkoristil bi priloZnost in zaielel vsem
prebivalcem naie okine in posebej vaicanom Martjanec dosti zdravja in uspehov v
novem letu 1998.

%tm

NASEUE TIARTIANCI

ment na SirSem obmocju Starejsi deli martjanske rokopisne
pesmaric€ so verjetro nashli Ze sredi 16. stoletja- 1601 se
omenja evangelicanska aolA 1777 je bila ustanovljena katoliska $h: 1884 so kupft goslilno grofa Szaptuyja in jn preuredili za Solske potseb€ delovala je do 1971. Dokumenti
med 1627 in 1786 omenjajo Martjance kot hg (oppidum).
Danainja gotska cerkev sv. Madna je s konca 14. stoletj4
freskna poslrrkava nosi lehico 1392 in ie delo radgonskega
mojsaa Janea Akvile. S[karjenr avtopotuet je naistarejsi podpisani avtoporbet v tem delu Ewope. Marmorni oltar s kipom sv. Martina je delo a*r" JoZ€fa Hecllik4 pnv tako nagobni spomenik Zupniku Horvdthu na vaikem pokopalii&r
Madjanci so bili v preteklosti izrazito hajemo srediSce s

-l

AE

okine do 1964.
Semanji dan je na Martinovo (11. november).

YrADtrrR

outx:

ZADOYOUEi{ SEt Z tOsEiElrlltl
Do n*affit dfuo o bqiu sb imdi fu lr:itut &trr,.

*

Zahoj? Koho
Vom zdi fu gawacija, *i oas je rudedila,
slrti zo razooj bqjo?
lz vpraimja se morda zdi, da sem kategoricen nxprokrik dela
in naroil Opozariun, da to seveda ni res V druibenopoliticno
delo sem vkljucen skonj od osvoboditve naprej, saj sem bil leta

1969 na neposre&lt volitrrah izvoljen za okimkega odbomika
v bkrahri Frniryni skupnosti Martjanci ki je obsegala sedem naselij. I.rasneje sem
delegat, alan vaSkega odbom in KS, kiT
sem vodil mandatg od ddegaci'e KS do obnmbnih, Sporhih,
kmdijsht in rkugih, katere ne bi ra5ta,al
Hoeem povedati da mi je vedno in povsod bilo za to, da se
na$ kraji razviaF in napreduje*r. I{aj vse je bilo narejenega in
z{drll.qt v KS, posebej pa v vasi Martjancj, se v ltratki}r besedah ne da povedati
USobvlhm pa da je tega kar nekaj, od vaike€a vodovoda
asfaftinnja cest v naseljq z€raditve vrtca nakupa nogomehega
igrii? do izEnditve mdiSke veiice, h se je pozreje seveda doEradila Pri tem uspehov seveda ne pripisujem sebi, ampak
vsem tistim, h smo taloat na kakienkoli nacin delali in s woir
prisobrostii prispaali, predvsem pa obcanorn" h smo preko samoprispevkov zbinli sredstva, da je lahko pri5lo do realizacije
sprej€tih prognmov.
Ne morem se imgniti kanalizacue v vasi Martjanci katere
zamed<i segajo mnogo let naaj. Sprejet F
namenski samo-

b

b

Lr

(5f

iJ
*

-

sedeZem

5e dosti dobrega sodelovanja.

I

(po Stetiu leta 1991: 567 prebivalcev, na konor leta 1997:

536 prebivalcev)
Od 1995 samo$ojna kajevna skupnost, prej sedeZ kajame skupnosli h je obsega.l 6 naselij.
V listinah k M Vatthnotut pruie omenjen 1365;
matjanska zemljiSka pogodba je najstarejii pismeni doku-

bi[

\
prispeveh izdelani so bili idejni projekti vendar smo bili tudi v
hlo-atrrih obdobjft odvisni od hrih sredsts',, saj smo bili vkljub
ni v sklop r2ztotn?Aa programa Okine Muska Sobota v takozvano ,lndustrijsko cono., h pa je zandi znanega inflacijskega obdobja propadla Tako je ta velika idobitev mora.la cakati
na ugodnej5e obdobje ki je sedaj ob ogomnem delu in vlaga-

nju kanalizacijskega odbon uspeSno realizirana"
Naj se vmem na vase vpraianje bolj konketsro!
Zakaj do nekatenh odlodiev lniti&n odnos?
Mislim, da sem woje sta.li.ce do razvojnih usmeritev jasno
povedal Po nekaj letih premon v biviem sistemu drinve sem
bil ponorno alan vaikega odbon in KS do leta 1996 in ce odkito povem, sem z delom in vsem, kar smo dosegli v teh letih
zelo zadovoljen. eeravno so nekateri Zeleli ie vec Res je, da
sem
kitiden in nisem bil zadovoljen z nekaterimi hitimi odlocitvami posameznikov, o katerih se nismo demoknticno do
govorili in poenotili v KS in samem vaikem odboru. Za nekatxe k ie pokazalo, da je pnv, da se niso realizirale, kot so
prodaja nekdanjega mlina in posek parka oziroma velikih dreves pri vrtan v Martjancih in 5e jih je nekaj.
Kriticen sem bil h.rdi do vrnihe Sole cerkvi V ta objekt smo
60 let, od leta 1929, ko je bila Sola v drZavni lasti, kr-ajani veliko vloZrli, saj je bila vzdrZevana s shani kr-ajanov, ne samo
Martjanec
Ali je prav, da je sploh priSla pod denacionalizacijo?
Ali je pnv, da smo z lradanjem tako hiteli?
Ali ne bi bilo pnv, da bi pri tej zadevi pokazali vec posluha
in dobre volP do va5canov?
Ce sem prav informian, je sedaj, ko poti nazaj vea ni,

b

*

zgYadba cerkvi

v

breme.

S tem hocem mlajsi generaciji svetovati, da je mogoce dG

seci 5€ vea uspehov, ce sporazumevanje temelji na demolffatianosti shpnosti in je podprto z vsestransko podporo okanov.
Ker odgovadam in na zadnje vpraianjq mislim, da imamo sposobno mlaj5o generacijo, ki bo - upam - znala ceniti in spoSto
vati doseieno, h zna in bo mala sprejemati nove programe razvoja in jih uspeSno realizirati v KS (ali vasi) Martjanci.
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PREDSTAVTIAMO VAM KRAIEVNE SI(UPNOSTI

fr

Janez Balaiic

-

I

Zupnljeka cerkcv sy. ilartina
Kakor sporoca napis v prezbiteriju, je bil

h ordo,uiti spomenik
prekmurske gotske arhitekhre in stenskega slikarstva dograjen leta 1392, v casu Zupnika Erazma" Urbani arhit€ktumi
proporci denimo visok znhodni zvonik, enoladijska prostomina, ki jo na vzhodu zakljusrje petosminsko sklerren prezbiterij, ter nekateri stavbni deni pricajo, da je bila na delu

a

I
I

:

r
I

(

na-

predn4 po zgledih sodec srednjeewopsko usmerjena shvbarnica. Odlicnost arhitekhre madjanske cerkve v noh-anjsdni
dopolnjuje poslilova, delo znamenit€lla radgonskega slikarja
Janeza Akvile in njegovega nrlajse(a sodelavc4 Li. Mojsha
martjanskih apostolov. Ob okmjenih primrih na sevemi ladii
ski steni pa je rniselno, pomensko izhodisce stenshh slrtarij
zbrano v prezbiteriig kjer je na sugediven nacin udejanjena
konografska predshva vizija Nebaikega Jeruzalema-..
Umetnosbrozgodovinski pomen martjanskih slikarij, nastalih po letu 1392, nedvomno dviguje tudi ohnnjeni napis
ki sporoca o mojstsu Akvili in ni{ovem izvoru ter slikarjeva
lasbra podoba - avtoportrel
(polwlo po q&t u Wi Noba diitv Mddske fofi@)

Y llertfanclh delulclc:
'l

I

Ustanoae ibiega pomena

I

ffi

a

zuPl{!t( ilAruA [/uDtNtAt(:
Y EI(UTENSI(EH DUTIU
TeZko je v nekaj wsbcah predstaviti Zupnijo, ki dokumentirano Livi i.e preko Seststo let Najstarejsi pisni vir, ki omen-

ja

kraj, in zupnijo Martjanci, datira v leto 1365 (25. decembra). Ze tedaj je Zupnija obsegala l8 vasi, ki so bile pod
upravo gadu v Gomji Lendavi. Med najtetimi vasmi so
omenjeni tudi sedanji Martjanci ki so se takrat imenovali se
po famem zavetniku Szenthmartun - Sveti Martin.
Vizitacijski zapisnik iz leta 1698 prvit omenja vas s se-

danjim imenom: Martiancz.
Sedanja zupnija obsega 13 vasi poleg Martjanec Se Predanovce, Gorico, Puconce, Marki5avce, Nemcavce, Nor5incg
Mlajtince, Teianovce, Moravske Toplice, Suhi Vrh, Sebeborce
in vecji del Vucje Gomile.

Peto leto vodim Zupnijo Matija Hajdintak, doma iz
Zikov \ tupniji in obcini erenSovci. Po 24 letih duhovniStva sem se

v martjanski :iupniji prvic

syecal z versko me5a-

nim prebivalstvom. V duhu drugega vatikanskega cerkvenega zboft si prDadevam delovati v ekumenskem duhu, saj
tako katolicani kakor evangelicani in clani druqih kscanskih verskih skupnosti imamo isti evangelij in verujemo v
istega Krishsa.
Najvecji problem v zupniji Martjanci so neurejeni verouini prostori, zato smo v letu 1997 zaceli z gradnjo Doma sv.
Martina, ki bo, ko bo dokoncan, gotovo pridobitev kraja
Madjanci, sluZil pa bo vsem vemikom celotne aqrrije. ZaIo
hrdi na tem mestu vabim vse ilane Zupnijske skupnosti, da
nadaljevanje gradnje s svojimi prispevki podprejo in tako
omogoaijo njegovo iimprejSnjo dograditev.

8
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fuajeryni urad
Enota Po5te Slovenije
OhoSh vrtec enota zavoda Vrtci obdine Moravske TG
plice z dvema oddelkoma
SploSna kmetijska zadruga Panonka
Rimsko-katoliSki Zupnijski urad
Zdravstvena postaja enota Zdravstvenegla doma Murska Sobota
Zobozdravstvena ambtrlanta" dr. Siha Nordi
Lekama mag. Vlasta Antonia-Weinged

-

-

Orgonizacije

-

in druiba

Prostovoljno gasilsko druStvo, ustanovleno leta 1891 s

70 alani
Nogomehd klub Carda,
Sobota

ilan 1. medoMinske lige Murska

Trgooine

-

Trgovina Pohosnik
FEMA, samoposheZna trgovina Franc in Marija Zohar
Ceres, trgovina z reprodukcijskim materialom za kmetijstvo, JoAca Mariik-Kapun
KZ Panonka hgovina

Costinski lokoli

-

Gosfisce Sinjor, restawacija in prenociSc4 Franc
in Jolanka Mauiec
Hznrya Ur5ka, Marta Fartelj
Okrepcevalnica JoZe Comboc

Offite in storitvme

-

dejaonosti

Avtomehaniina delavnica, Franc Stevancec
Cenbralno in solamo ogrevanje, Bogdan Vrabii
Dimnikarske storitve Gustav Horvat
EMS PLAN, Zoran Smrke
Keramiiarstvo, Vlado Kociper
Kovastvo, Miran Cigut
Mehanicna delavnic4 Stefan Kranjec
Prevozni5tvo, Vincent Kmetec
PrevoznEtvo, IoiE

L$g

hevozniitvo, Emest Nemec

Pripravil: Ludvik SodlC

IE

d€(embe, 1997

l(R0NlKA 1997
SPET IE LEIO 1{AOl(NOG
* ga bomo - radiino, tako *ot smo ga tuIi doaioliali h dorioelL Soetooljonu bodo naibofi ostali
qomimt dqodki, ki n pomembno optioali na prihodnje soetoone rozmere ali morda srnrt prinw Dione,
domaiim pditi*om mogde dogajanja o zoezi s sestaoo nove olode oli oolituami predsedni*a driooe, gospo'
dartueni*om in hmebm izbog'sade ali podab.ianje moinosti gospodarie4io itd- Vsak ilooek po si bo zapom'
nil lcto *ocdo naffii po bm, oli so * mu wesnicile zelie, ki si ih ie zadal pred niegooim zaet*om, oziro'
ma po dqdhih, ki so b i tako ali drugace pooezani z niim xmim ali niemu naj&a2iimi.
V tmt dooku a&n a kone lda zapixd n*akmo mini boniho dogaja$ in dogodkoo o obcini lluaodce
Toplie o btu 1997, ki bodo imdi poCediao oplir na iiolimje liutli o nasi obcbti o ptihodniem obdobiu.
Spom r'ali

o

IURIZEITI, GOSIlilSruO, fUtTUnA
Veliko dogodkov in doghjanj je bilo povezanih predvsem s
hffizrnom, zato si ta panoga kot su-ateska panoga v nasi
obcini zasluZi da o njej zapi5em nekaj vee Za raz,toj lxizma je bila zelo pomembna pridobitev novo hristicno naselje
v Zdnvillior Moravske Toplice kar pomembno povecuje Stevilo prenodtvenih zmogljivos6 ki a cas presegajo 1500 postelj v hotelskih, privahrih in oshlih temu namenjmih obihtih v obcini. Vsega drugega po pomembnosti na tem podrocju ni mogoce klasificinti, zato Vas, dragi bralci prosin da
ne delate prioritetrega reda glede na mesto zapisa V okvir
turistiorih pridobitev sodi obnovitev Plecnikove cerkve v
Bogojru ki dobiva v Sirsem merilu vse v@i pomen, s tem
pa tudi razvoj hrizma v tem okolju Obisk Plecnikove cerkve
pnrlzaprav ne manjka v prollramu nobene furisticne agencije h vodi hriste po Prekmurju ogleda pa si jo brdi veliko
drugih gostov in popohrikov. Bela golobica kot pmvijo fudje
tej umehiji Plecrrft4 pa bi naj dobila v krad<em tudi novo

A-

.E

rt.a-

{

"J

r7-
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obleko, obnovlino fasado. V mozaik bristia$h prfutobitct, sodi tldi zacetek urejanja hristicne sadne poti ob rohrndi v
Sehl predvsem pa ureditev parkiriSii za obiskovalce te
edirxtvene stavbe v na5em okolju in ureditev pespoti prek
Makoterjeuega b,rega do Casarovega nrlina v Berkovcih, k tudi s pomocjo obtine in velike zavzetosti lasbikov pocasi dobiva woj hristicni smisel Uredili smo turisticne in kolesanke
poti v nadaljevanju c€ste proti kampu v Moravskih Toplicah,
proti Majtincem in Norsincenr, in postavili huisficni pano v
sredi5or Monvskih Toplic ter uredili park pred cerkvijo, s d-

mer smo veliko prispevali k dopolnitvi ponudbe za goste
zdravilisaa in k zaedcu obfikovanja nasela Monvske Toplice
v center (trg). Sem se uwSca za hrbem in razvoj nasega
okolja pomembna cesta na Rumieevem bregu v Moravskih
Toplicah, kjer je zadel delova[ Vinski hram ,Aleksander-, ki
ga obishrje predvsem vefko avskijskih gostov. Ponudba na
vinsh in turisticni cesti v Morarshh Toplicah in Suhem Vrhu
pa je vedno bolj izpopolnjma saj je poleg Ze obstojecih vino

in

kmeikih h-rizmov, kot so Kuhar, Cungl, dva
Sevrov4 Emi5ev, zacel delovati fudi novi vinotoc, Passerotocev

IE dr(pmb.r

1997

Lipie na JelovSkovem bregq ki si hitso pridobiva svoje stalne
goste. Ker vsak ponuja svoj nadn pristopa do gostov, svojo
kvalitdo in vsebino, se la}ko dopolnjujejo v ponudbi. Ob tem
pa je v kntkem pricakovati Se nove towstne objekte. Seveda
moj namen ni, da bi delal reklamo za kogarkoli, zato bom
nadaljeval le s pridobitvami, ki so jih svojim gostom predstavili obstojeci gostirski lokali. Vseh sicer ne poanam, vendar
pa med vecje vsekakor sodi Siritev prenocitvenih kapacitet pri

Gostiiqi Sinjor-Maucec in nov objekt Kuharjevih v Moravskih
Toplicah - ,Maj" ter pred katkim odprti penzion Skerlak v
Moravskih Toplicah. Veliko pa so vlagali hrdi drugi, predvsem je pohebno omenib lokal rViktorijar v Filovcift" Agromarket v Te5anovcih, Bisbo "M. v Sebeborcih, hz,zeifu ,Ur5ka- v Martjancih, C,ostilno K Rotundi v Selq okepieualnico
Frenki bar v Nor5incih gostilno Rrhan v Motvarjevcitt, Bistso
Drvaric v lvanoh. Lepo so v leto5njem letu preuredili ali otr'
novili tudi stare hadicionalne gostilne, kot so Antalic Sebeborci Gomboc (Gorcan) Martjancj, Joaar Prosenjakovci in tu
je se nova gostilna na mestu bivae Puhanove $ostilne v
Bogojini Nekateri pa so tovrshe obnove delali pred katkim
oziroma se na njih Sele pripravljajo. Vse to samo kaZg da
dejarsko postajamo, pa ce se tega zavedamo ali ne, po'
membna htisticna okina, v kateri vedno vei ljudi Zivi od te
panoge. V sklop hdzma sodi vsekakor tudi nekaj pomembnih prireditev, kot so: kesovanje v Moravshh Toplicah, ki se
ga je udeleZilo veliko turistov in hdanov in kjer se je pokazalo, da bi mogoce bilo smotrno zdruZiti vse sile v hrizrnu
(vsa huisticna druStva) in napraviti skupno, veliko, odmermo
prireditev, ki bi se lahko kosala s podobnimi prireditvarni v
drugih hajih. Druga prav tako pomembna in s shlisca naiega etroloSkega izrocila izjemno zanimiva je prireditev z naslovom Mala in velika loncarska delavnica v Filovcih ob sa
delovanju osnovne iole Bogojina in z mednarodno udeleZbo.

V fa

sklop

posebne

ponudbe preko celelia leta pa vsekakor sodi novo

zasnovana loncarskoslikarska-kiparska delavnica

pri Bojnecovih v Filovcih.
Tretja taka velika prireditev je vsekakor povezana

z

obcinskim praznikom;
dogodek bi moral biti pa
leg kultumih in Sportnih
manifestacij z,aklju&n tudi
kot za turiste zanimiva in
prijebra prireditev v tem

\,

okolju (Moravska noc).
Ali bi se dalo ta praznik
obcine povezati

s

Ted-

nom kulhre v Krajevni
skupnosfi Bogojina
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in postavitvijo klopotcev na nasih vinogradniSkih obmocjih, pa je \praSanje, ki ga bo Ueba strpno reaevati oziroma se o tem pogovoriti brez emocij. Nenazadnje so
pomembna tradicionalna turisticna prireditev v naiem okolju
hldi va5ke igre, ki bi lahko bile povezane z razg;lasihijo najlepSih in na koncu seveda najboljiih kajev v nasi obcini.
Prireditev z naslovom,Kmetka Zetev. Turisticno-kulhrmega
druStva Prosenjakovci je glede na svojo speciflko in obiskaKosiiev teden

nost vsekakor pomembna in bi jo kazalo prav tako uwstiti
med vefie badicionalne prireditve v obcini. Sem sodi verjetno
hrdi vsaj ena od prireditev, ki jo pripravljajo nasi gas ci, to pa
je tradicionalno srecanje in tekmovanje gasilcev za Benkov
memorial v Te5anovcih. Ali bodo sledili zamisli o martinovanju na ulici oziroma vinski cesti v Zgomjih Moravcih oziroma Suhem Vrhu, Bogojanskih in Filovskh wejih, pa naj
ostane kot izziv, saj bomo odgovor nanj lahko zapisali Sele
naslednje leto-

#r r*l

'*

---

Dodati moram, da se v ponudbo turizma vkljucujejo tudi obnovljene cimprac, in vinske kleti v bogojanskih, predvsem pa filovskih 6oricah, kjer vsekakor izstopa Penova domadj4 ki turistom, ki jih je vedno vec, potrjuje resnico, da
vse, kar je staro, ni slabo. Tam je doma tudi umehost slikarstvo, ki upodablja na5 vsakdan, to pa pocneta tudi
na5a ljudska pevca Rumie in Remenarov iz Tesanoveg ki
sta ponesla z izdajo kasete in CD plosce nas kaj dalee iz
naiega okolja.
Kultura in turizem sta si blizu to pa se kaze tudi v
povezavi knjiZnih izdaj, Martjanske pesmarice in knjige o
Plecnikovi cerkvi v Bogojini. Ob tem pa je v letu 1997 iz5el
tudi drugi nezek male mono€irafije obcine z naslovom
Znaiilnos[ naravnega okolja Okine Moravske Toplice. Bilo
je izdanih tudi veliko turisticnih prospektov in broSur po
zaslug Jaf],e?a Skalica se predstavlamo na Intemetu. BoU v

Ker veliko govorimo o cistem okolju in nasih prednostih
pri razvoju furizma je seveda zelo pomembno, da smo ustanovili javno komunalno podjetje ,Cish narava", h je zacelo
skb€ti za lepii in prijaznejSi videz na-iega okolja. Tudi
Turisbcna informativna pisama je v lehr, ki mineva postala
pomemben center, kamor se po razlicne informacrje obraca
vedno ved gostov, sama pa je zaeeh pripravliati hrdi ardnZmaje za obisk naiih turisticnih zanimivosti in pripravljala
predstavitve naiih kajev v drugih Isajih po Sloveniji, kar je
imelo velik odmev v Sirsem okolju in ie ali pa 5e bo verjetno lplivalo na vecji obisk domadh gostov pri nas.

K temu vsekakor sodi tudi novo ustanovljena Obcinska
je bila vmren organizator tradicionalnega
olimpijskega teka in kolesarskega mantona po obeini.
Organizirano pa je bilo tudi pokalno tekmovanje v malem
in velikem nogometu ter okinski spomladaruki in i:senski
laos, ki so se ga v velikem stevilu udeleZili predvsem uemci nasih osnovnih sol. Ti so h.rdi in dn4te po vr*i sodelo
vali na drZamem prvenstlu v krosu Vsekakor je pri Sportu
potrebno omeniti tudi dosezke nasih whunskih Sporhrikov,
predvsem karateista Peha Kaakuna iz Monvskih Toplic, ki
je dosegel prvo mesto na drZavnem prvenstvu v konkurenci
do 14 let in se udeleZil svetovne€h prvenstva v Milanu v
kategoriji do l5 let, kjer je dosegel med 120 udeleZenci 20.
mestq in rokoborcev, kot sta brata Miholic iz eikeake vasi,
in sicer Slavko, ki je v kategoriji do 52 kg postal drzavni
prvak med kadeti in mladinci udeleZil pa se je tudi wetovnega prvenstva v Mariboru, kjer je zasedel 7. mesto, in
Roman, ki je v kategoriji mlaj5i decki do 35 kg postal &Zavni prvak Sicer pa bo zadnja prireditev, ki jo letos organiziSportna zvez4 ki

ra Sporha zvez4 namenina ravno podelitvi priznanj naJbofi
Sim v preteklem lehr
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turizem pa sodijo vsekakor tudi nastopi
moSkega pevskega zbora pod vodstvom lzidoya Cuhnan4
dekliSkega noneta Talita iz Bogojine ter plesne skupine narodnih in ritmicnih plesov iz Motvarjeveg ki ne manftajo na
nobeni pomembni kultumi in turisticni priredihi v obcini.
Vsekakor so bile zelo odmevne tudi razstave slik v nasi
vecnamenski dvorani v obcinl Na dan slovenskega kulhrmega praznika so se predstavili akademski slikarji, ki so sodelovali na II. slikarski koloniji v Moravskih Toplicah, ki jo prirejamo skupaj z DruStvom Primoi Trubar in katera bradicionalno poteka v prostorih Evangelicinskega mladinskega doma. Ob tem je pohebno tudi omeniti, da je z letoanjim letom
v tej zgradbi tudi sedeZ Evangelicanske cerkve v Sloveniji
kar je pogojeno s prihodom seniorja gospoda Geze EmEa
Pozneje pa so se wstile razstave slik Adolfa Pena in v
tem mesecLr se predstavljata s s.vojimi deli oce in sin Stefan

kulhro kot

in Sandi

Cervek.
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Po pomembnosti panog vsekakor sodi v prvo wsto v obijni
kmetijstvo, od katerega neposredno ali posredno ZM veliko
naiih ljudi Polozaj v kmetijstvu se v letu 1997 ni izboM,
kvecjemu poslabSal- Zaradi tega smo se v oEini lotili iskanja lastnih reiitev tudi s tem, da smo z organizacijo in izvedbo kmetijshh forumov, namenjenih govedoreji sadjaEh,rl
in socialni problematiki kme&ega prebivalstva pokazali
slovenski javnosti, v kaksnih teZavah je ta panog& Sprejeta
je bila tudi Strate{iija razvoja kmetijstva v obcini ki naj bi
bila dolgorocna usmeritev in kazala predvsem na nujnost
preshukturiranja nasega kmetijstva Sicer pa let, kot je bilo
letosnje, Ze dolgo ne pomnimo, saj so kmetijstvo prizadele
pozeb4 susa in toc4 hlsati pa je bila na larajih, kier teh naI8 de..mber I997

KRoNll(A 1997
ravnih nesrec ni bilo, rekordna letin4 predvsem v vinogradni5hu sadjarshu in pri pridelavi koruze in sladkome pese.
Vsekakor je potrebno tudi zapisati da se pricakovanja vseh,
ki smo bili tako ali drugaae povezani s kmetijsko problematiko v obcini z vitlika powacila 5kod ali pomoci prek subvencij in regresov, niso realiziral4 tako kot bi Zeleli saj se
kmetijsko miniskstvo pri izpolnjevanju vecine od danih obljub ni drTalo. Tako je ostalo ne@laanih prec€j regresov,
predvsem za plemenske Zivali. V h sklop je potrebno zapisati tudi ustanovitev dveh zadrug; in sicer nove kmetijske
zadruge kot altemative sedanji Panonki v stecaju, ki pa na
Zalost vseh, ki se zavedajo, da se brez zadrug kmetijstvu
'tz ftzlo$ov, ki jih kmetje dobro
slabo piSe, ni zaiwela

Lir
-

L -,sa

mesecl decembru. Prav tako kot prejSnji dve leti smo tudi
minulem letu imeli razpis za subvencioniranje kreditov
oziroma izdajo garancij s strani obcine, za kar je bilo pri
obrtnikih, podjehikih in kmetih v naSi obiini veliko zanimanja Sweda so to pomoc dobili tisti, ki imajo ustrez ne
uograme in ki do sedaj taKne pomoci v obcini 5e niso bili deleZni. Ker za taksen nacin pospesevanja gospodarstva
okina ne dobi od drZave in tudi iz drugih virov nobenih

v

je seveda pohebno vedno viSino sredstev omejevaU in jo prilagajati dejanskim moZnostim. Vendar pa sem
sredstev,

preprican, da si

je marsikateri obrtrrih kmet ali podjehik

DNUiBENE IDE'AYNOSTI
Seveda takSne kronologije ni mogoce koncati, ne da
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Prosenjakovcih, kjer smo
razSirili prostore ali uredili okolico, asfaltirali dvori5ce ali dovozne ceste in

a

s tem veliko prispevali k
lepSemu pocutju otrok v
teh ustanovah. V izgYadnji pa je \rytec v Filovcih,

E
'l'r

katerega se bodo po vsej

verjetnosb ohoci veselili

fted koncem leta pa je bila ustanovljena namakalin ,aa-ga v lvancih, ki bo upajmo, doZivela boljSo usodo'

poznajo.

GOSPODAnSTYO,

Otnr, PoDrErxtswo

Na podroqu gospoda6tv4 predvsem obrti in podjetni5tva
sicer ni bilo v naii okini velikih prehesov, kot so stecaji

ipd., vendar pa je podoba razmer v tej panogi tudi v naSi
obiini enaka kot v c€li drZavi Gre za'wazllo slab sistem
poravnavanja terjatev, ki marsikateri gospodarski subjekt
spravlja v nemogoce likvidnostne teZave. Zaenlaat sicer po
podatkih Zavoda za zaposlovanje sihacija na podrocju zaposlovanja v naSi obcini ni kitiana, saj je bilo v mesecu
septembru v na5i obcini nezaposlenih 354 delovno sposobnih ljudi, kar pomeni 5,6 % ljudi v celohri shukhri prebivalstva Od tega je vedi del, vec kot 90 0/0, brezposelnih,
in lll. stopnjo
brez, lzr:brazbe oziroma se uwSca v 1.,
lzobrazbe. To je pa tudi kader, ki ga je na Zalost najtez€
zaposliti- Sicer pa je struktura prebivalsha v obaini, ae gledamo z vidika zaposlenosfl naslednja: aktivnega prebivalstva

[.

je 55,5 % oziroma 3.770 ljudi. Od tega si, kot pravimo,
sluZi kruh v kmetijstvu 30,8 qo Uudi, 5 0/o je zaposlenih v

h{ini, ostali pa v obrti ozloma pri vecjih in manjsih gospo
darskih druibah in v druZbenem sektorju. Od vseh zaposlenih je dnevnih migrantov nekaj vec kot 87 0/o oziroma

1.600 ljudi Ti se vsak dan vozijo na delo v drug kraj, preteZno v Mursko Soboto. Z namenom, da bi na podroiju
gospodarsWa spodbudili budi k novim vlaganjem oziroma k
ustanovitvi obrhrih delavnic, malih podjetij
druZb, srno v
obcini skupaj z obcinami Beltinci, Puconci, Gomji Petrovci,
Hodo5-Salovci, Kuzma in RogaSovci ustanovili razvojni cen-

-

ter ,Sinergija* s sedeZem v nasi obeini

?,t

je aid, delovati v

a

vod mora ime[, in da je
dejansko v tetu 1997

,
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lej zrmi. Seveda je
pomembno pri tem doda[, da je zavod Vrtci dobil
vse organe, ki jih tak za-

ie

saj brez te vsa vlaganja v namakanje njivskih powsin na
obmocju hanec in tudi sirSe, ne bodo dala ieljenih koristi.

reeT
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omenil izobraZevanjg varstvo ohok ter raziskovalno in inovativno dejavnosL Tudi na tem podrocju je bilo v letu 1997
veliko novega, predvsem so bili izjemno veseli novih prido
Moravskih Toplicah, Martjancih,
bitev ohoci v rrytcih
Bogojini, Fokovcih in

v

\

L8 d€(.mbe,

s

towstno pomodo obcine veliko pomagal.

,

zacel izvajati svojo nalogo
tako, kot je predvidena v
zakonih in obcinskem od-

loku. Uienci 5ol in otroci
lytcev pa so bili skoraj stalni spremljevalci vseh prireditev v
nasi obeini s wojimi kultumimi proErami ki so jih tako kot
vedno pripravili s pomocjo wojih prijaznih vzgojiteljic, uciteljic in uditeljev. Sicer pa so se ramatelji 5ol tako kot vsako
leto lahko pohvalili hrdi s wojimi odliinjaki, ki so zaldjucevali osemletno Solanje. Teh je bilo veliko, vendar smo kljub
temu ob tej priloZnosti rekli, da bi bilo lepo, ce bi jih bilo 5e
vee kajti samo znanje je prihodnost generacije, ki se bo
srecala z ewopsko in svetovno konkurenco na vseh nivojih.
Sicer je potrebno v tem kontekstu zapisati tudi to, da smo
ena od redkih obiin, ki spodbuja mlade ljudi k Studiju tudi
na ta nadn, da smo do sedaj dodelili 14 Stipendij, od tega v
letoinjem letu Sestim Studentom, ki so uspesno koncali ifudij prvega oziroma drugega lehika in so se vpisali v redni
studij drugega oziroma uetjega lebrika na fakultetah ali visokih Solah. Pokazalo pa se je, da imamo dobre Shrdente,

8 5tipendistov iz preteklega leta le dva ostala
brez Stipendije, ker nista izpolnila pogoje'r za vpis v naslednji letnik, vsi ostali pa so svoj uspeh izbolj5ali tako, da so
celo v skladu s pravilnikom bili nagnjeni z vi5jo Stipendijo v
Ieto5njem Studijskem lehr. Verjeho pa vsi skupaj premalo
vemo tudi o raziskovalni dejavnos$ ki se odvija nekako
skrita pred oimi javnosti, saj so to ponavadi ljudje, ki se s
saj sta od
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tem ne hvallo, ker jih hvali delo samo. Zato v tem henutku
ne bom izpostavljal imen, ki v okviru magistrskih Studijev
ali specialnih nalog pripnvljajo pomembna raziskovalna de.
la. Poprosili jih bomo, da o svojem delu spregovorijo sami v
naSem informativnem listu Lipnica. Podpora takinim posameznikom je lahko simbolicna tudi v tem, da na konor odkupimo kaksen izvod njihovega dela ali sodelujemo pri pokivanju shoikov 5tudija, ki so v taknih primerih dokaj veIiki heprican pa sem, da so vsake oblike podpore ti ljudje
zelo veseli, na5a Zelja pa je, da bi se tudi na bk nacin na5a
obiina promovirala doma in v svehr V ta sklop vsekakor
sodijo tudi inovatorji, za katere pa moram zapisati, da ni.
m?Ln us_heznih podatkov, razen morda tistega, ki sem ga
videl z lastnimi ocmi v tovami Pletilstvo v prosenjakovcih,
kier so z znlo omejenimi moZnosbni in pravzaprav brez velikih shoSkov, verjetno tudi brez velikih nagrad ,frntje" izdelali lasho strojno opremo, h pomeni veliko pridobitw za

to

podjetje.

tltYEsTtctrE
nenazadnje je pohebno nekaj zapisati tudi o invesbcijskem delu v Okjni Moravske Toplice v preteklem lehr

In

Vsekakol je bilo najvei narejenella na tem podrocju v
ItarUandu kjer so Martjancani ob dokaj veliki tajtri uaiU-

bi z zbinnjem sredstev in prek samoprispevka ter seveda s precejSnjimi sredstvi drZave prek vlog obdine na razlicne javne razpise in z udeleZbo okinskih sredstev dokoncali projekt kanalizacije, uredili cesto in
plocnike ter asfaftirali ceste v naselju ki so
bile neurejene. Poleg tega bodo Se v tem
mesecu predani v uporabo novi prostori

zdravstvene postaje v Martjancih. Omeniti
pa je po&ebno tudi velik investicijski zalo.
gaj, ki ga izvaja martjanska :Zupnij4 to je
Dom Sv. Martin4 pri kateri so prav tako v
najvecji meri udeleZeni krajani - Zupljani te
Zupnije. Okinski dele,Z pri tem objektu je
majhen v obliki odpisa komunalnega prispevk4 vendar je pomenil ob zaietku Eradnje pomembno olaj5anje za vsg ki za to investicijo zbirajo sredstva-

L

vna skupnost pripravila Sirok propyam nujnih investicij,
predvsem na podrocju infrastrukture, v upanju, da bo v
Noriinci je za|luolo z izgyadnjo kmjevnega ve
in obnoviMjo vodovodnega zajetja.
Pridobitev zatakm. je hrdi asfaltiranje ceste, tuisticne poti
iz Moravskih Toplic Opravljena pa so bila tudi nekatera
vzdrinvalna dela na vaSkih cestah, kajani so s svojimi
sredstvi dakovali poti na pokopalisau. V naselu pa se pripravljajo na najvecji projekl to je kanalizacija"
V lll4itincih in LukaEe{cih je najvecja pridobitev seveda cestna povezava do Moravskih Toplig na Zalost pa ni
uspel projekt kabelske televizije, ki bi ga bilo wedno ponovNaseUe

U
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dovodnega omreZja

ki jo Zelijo kajani v prihodnje modemizirati.
Namen izkopa gmmoz,a lz te jame pa je bil, predvsem ob
zaklju&u ekploatacije, ta objekt nameniti Sporh€mu ribiStw in s tem postaviti novo zanimivo turisticno totko. Tako
kot vsako leto do sedaj pa smo bili prica ponovne sanacije
divjega odlagaliica ob cesti Mlajtinci - tuanci
V Teianwdh se pripravfamo na acetek gadnje kanalinctje, zato v letu 1997 ni bilo vecjih vlaganj, ce seveda
odmislimo obnovo podru,Znicne osnovne Sole in sanacijska
dela v tej Soli ter obnovitvena dela na vasko-gBsilskem domu. Potrebno pa je omeniti hrdi investicijska vlaganj4 ki so
Wvezana z usposobitvijo prostorov za ,Cisto nanvo. - javno komunalno podjetje. Casilci so ponosni na novi avto
gasilski kombi za prltoz na razlicne prireditve. Tudi zasajena dreves4 hrasti, kostanii in lipe, so se dobro pr[ela
V Vucji Gomili smo v letu 1997 nadaljevati z modernizacfo kajevnih cest po Ifuistovem oziroma Matajevem
bre€iu proti Suhemu Vrhu - bodoca turistiora pot in v bist!u po_stopno odplacouali obveznostj iz tega naslova iz prejSnjih le! ko je bila intenziteta grarlnje vaikih c€st izjemno
velika. Nekaj del pa je bilo opnvgenih tudi
pri dokoncevanju objektov na igrisar maletla nogometa- Dokaj vel.ika sredstva (sicer v
glavnem drzavna intervenha sredstva) pa
so bila porablena za sanacijo plazu na ce
sti sredi vasi
Na Suhem Vrhu smo nadaljevali s poso
dobitvijo kaje,unih cesl in skupaj s lcajevno
in vasko skupnostjo ter domacimi gasilci
zaceli sanacio st ega objekta, vasko-gasilskegp doma ter do hetje gyadbene faze
koncali prizidek doma"
V Bogojitri je bil, kot je bilo 2e omenjeno, izveden prizidek k vrtor, modemiziranih pa je bilo tudi nekaj odsekov lrrajevnih
cest ter obnovljen vasko-gasilsh dom. V
decembru pa smo uspesno zakljucili del
kanalizacije pri osnovni Soli Sicer pa se s
sprejetjem samoprispevka v Bogojini pripnvljajo na do
kopalisca

I

V Moravsklh Toplicah je poleg izgiadnje prekmurske
vasi v okviru zdraviliSca bilo najvei vlagano v infrastukh.rro: dokoncanje kanalizacije po Ltici na bregrl preplastitev
dela Dolge ulice s postavitvijo robnikov za plocnike, asfaltiranje vaskih cest v zgomjem delu naselja
Sepova gnba"
Rumitev breg obnova vaSko-gasilskega doma v zgomjem
delu naselja ureditev Ze prej omenjenega parka pred cerkvijo s postavitvijo informatiwrega panoja- Dokoncana pa so bila tudi dela v rryto:. Sicer pa je v Moravskih Toplicah kajedrugo samoprispevek uspel.

a arhiva in mogoce in v ts1 zirru omogoaiti ljudem
spremljanje kabelskega sistema. Sicer pa je v Lukaievcih biIa spet aktivirana gmmozna jama, 'u latere k bila odpeljana
velika koljcina gramoza fudi na cesto od Lukacevec do pono vzet

koncanje kanalizacije

z lzgradnp cistilne napnve in pozneje

hrdi r.ueditev plocnikov.
Za Filovce velja da so bila v letu 1997 opravlena precejSnja dela predvsem zakljucna dela na objektu ob nogometnem igriiclt ki je lepo zaokoZen v Sportni cmter in je
uporaben za organizacijo vecjih priredrtev. V teku je popolna
obnova vaiko-gasilskega doma z ureditvijo sodobnih prostorov za vrtec in kulturno dvorano ter frmkcionalnimi pro
stori za potrebe lsajevne skupnosti turistiorcga in kultumega ter gasilskega dmstva- Casilcem pa se je v minulem letu
uresnidla vetka 1eUa saj so dobili moderno avtocistemo.
V haaclh smo zaceli z Eradnjo kanalizacije ki je v tem
casu dejansko v fazi dokoncevanja primamega omreZja v
naseljrl to je za vas Ivanci s samostojno distilno napravo, ki
bo zgalena v naslednjem letu, seveda izjemno pomembna
pridobitev.

Bukovnicant

so bili

veseli dokoncanja ceste proti

Motvarjevcem, prav tako pa so se zacela velika dela pri pripravi komasacije in pozneje hrdi agtomelioracije. Va5cani so
z lastsrim delom in ob pomod obiine obnovili vaiko-gasil-

ski dom in nadaljevali delo okrog vezice na pokopaliicu
tE

de(€mber 1997
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V naselju Motvarjevci (Szentldszl6) je prav tako veliko
novega: po obnovi knjDnice in vaiko-gasilskega doma so
kajani zadovoljni z novo cesto, k jim je skrajSala pot do
obeinskega srediiaa ter predvsem v zimskem casu, ko so
dolge noai, s sodobno javno razsvedjavo. Zadovoljni pa so
hrdi s ter! da ni priSlo do nameravare preselitve furme
prasiaev. Dokoncana je bila tudi revitalizacija potoka in obnovljen oziroma na novo zEirajen most aez Ratkovski potok,
s aimer je bistveno zmaniiana nevamost poplav.
V vasi Por4rilnci (Kisfalu) je seveda za ljudi zelo po.
membna pridobitev ulicna razsvet.ljava in ureditev vodnega
kanala za vecje kolicine vode, ki so stalno ogroZale to ots
moije. Sicer pa kraj Zeli v prihodnje obnoviti tudi leseni
vaiki zvonik, ki je posebnost tega obmocja.
V eiketki vasi (Csekefa) smo skupaj z domaiini obnovili cerkveno poslopje in zvonik, ki je bil v izjemno slabem stanju. Pripravlamo pa se 5e v tej zimi izvesti javno

E

razsvetljavo.

Prosenjakovcih (Prirtosfaha) se je zgodila najpomembnejSa zadeva v minulem letu v na5i okini: odprtje

V

mejnega prehoda z Republiko MadZ,arsko, ki pomeni nove
moznosti za ranq te4d obmocja. Prav tako je bil dokoncan
nov gasilski dom in seveda najpomembnejsa pridobitev za
kajane, to je modemizacla kajevnih cesl
V Sredi&u (Szerdaheb) je bila izvedena dolgo ZeUena
javna razsvetljava in obnovljen vaSko-gasilski dom. Veliko
pritiska, predvsem s shani svehika Tibija V0r05a, pa je za
zaietek modemDacije 4 km dolge ceste med Sredi5cem in
Prosenjakovci. Cesta bo po sklepu okinskega sveta sanirana in usposobljena za normalni promel seveda pa obeina v
tem henutku nima sredstev za njeno asfaltiranje, zato bo
pohebno vloZiti veliko naporov za pridobivanje sredstev iz
&Zavnega proracunaV Ivanjievcih so kot prednoshro nalogo postavili posodobitev ceste proti Lonorovcem, kar je bilo tudi uresniceno.
Poleg tega je bil s pomocjo krajanov obnovljen zvonik in
delno obnovljen vaiko-gasilski dom.
V Loniarovcih so pnv tako kot v sosednji vasi imeli
kot osnovno Zeljo ureditev ceste proti lvanj5evcem, kar je
koncano. Hkrati pa so bile urejene nekatere vaske ceste.
V Ratkovcih v preteklem letu, razen dokoncanja notranjih del v vaiko-gasilskem domu. ni bilo veijih investicijskih posegov, saj ljudje zbirajo sredstva za obnovo oziroma
modemizacijo v&ikih cest po dogovorjenem programu.
V Kanaevcih smo uredili nekaj kajevnih ces! ki so zelo pomembne za posamezne dele tega raztresenega kaja"
Sicer pa smo bili v Kancevcih prisotni tudi pri zakluenih
delih pri izkopavanju arheoloSkih najdb v cerkvi in pri sanaciji cerkve.
Za lvanovce je bilo pomembno predhodno leto, ko smo
posodobili krajevno cesto, zato v letu 1997 ni bilo vecjih

vlaganj. Pripravlamo pa se na modemizacijo nekaj po
membnih odsekov knjevnih cesL
Za Andrejce je bila v preteklem letu najpomembnejSa
investicija ureditev okolice vaiko-gasilskega doma in dG
koncanje mrliSke yeiicc Lq ureditev okolice pokopaliSca.
Vse to je bilo izvedeno ob pomoii kajanov.
V Sebeborcih je bilo najvec sredstev namenjenih dokoncanju sekundamega vodovodnega omreZja. Veliko pa so
krajani sami ob pomoii obcine naredili pri ureditvi'dveh
Sporhih igrise in objektov pri njih, kakor tudi pri zaeetlu izgiadnje kinolo5kega enb:a v okini. Knjani, pridvsem pa gasilci v Sebeborcih, so ponostri na novo altocistemo. V g.adnil
je tudi prizidek k obstojecemu vaiko-gasilskemu domu.

il

,4*
V Berkovcih smo obnovili vaiko-gasilski dom, prav tausposobili cesto oziroma turisticno pot mimo

ko pa

Casarovega mlina proti Selu

V Selu smo dokoncali z velikimi vlaganji v prvo fazo
posodobitev krajevnih cest- Pripravljamo pa se na nadaljevanje posodobitve kajevnih cest, ki jih jg mimogrede reieno, toliko kot v kakem vecjem mestu. Urejeno je bilo tudi
parkirEce pri rotundi, precej dela je bilo opravljenega pri
Sporhem centuu in pri vaako-gasilskem domu
V Fokovc-th smo skupaj s loajani reSili pred propadom
zgradbo na pokopali5ct z zvonikom in posodobili cesto prG.
ti Ratkovcem na Votkov breg. ftecej vlaganj je bilo tudi v
okviru dokononja del v wtcu in vzdnievalnih delih na 5oli.

V Krncih smo uspeli modemizirati

najpomembnej5o

krajevno cesto proti Bokacem in zakljuiili dela pri uredihi
ceste proti pokopaliScu.

STRE ZA ZDRAYO PIINO VODO
Opnvili smo tudi raziskavo podrocij nahajafse pihre vode na
terenu celohe obtine. Clede na velik problem s prisohostjo
Skodljivih snovi v vodnih zajegih Mlajtinci, Te5anovci, Norsinci,

Martjanci in Ivanci smo zaceli s poskusnim crpanjem na novi

vrtini v Mlajtincih. Prvi rezultati crpanja so vzpodbudni - ali
lalko s tem 2e govorimo o lashem okinskem vodovodu bodo pa pokazale nadaljnje raziskave ki Ze potekajo.
Samo na podlag navedenih podatkov o investiciJah, v
kar pa niso vkljucena vzdr2evalna dela. je moZno zal<ljuiiti,
da nam v obcini ni bil dotscas.

.
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KRONII(A 1997
O DELU OBCINSTEGA SVEIA

IiI

UPTAYE

Ceprav to ni moja naloga, lahko zapiSem, da je v letu 1997

obeinski svet predvsem nadaljeval z maratonskimi sejami.
Zdi se mi, da je po osmih urah dela v sluZbi vsakemu svetniku, pa tudi meni, ki na vecini sej ostajam do konca, teZko
aktivno sodelovati in celo odlocati o pomembnih zadevah.
Vsekakor upanr,, da bodo v prihodnje seje skajiane vsaj na
5tiri normalne ure. Na obcinskem svetu je bilo sicer sprejetih veliko sklepov in odlokov, pri tem pa so bile nekatere
razprave take, da na okinski svet ne sodijo, ali vsaj ne na
nadn, kot so se dejansko pojavljale.
Med pomembnimi odloiitvami ki bodo rplivale na fivljenje v prihodnosti so vsekakor: odlok o ustanovitvi jamega vzgojnonobraitevalnega zavoda dvojezicne osnovne sole
Prosenjakovci, sklep o polprecni gradbeni ceni in povprecnih sho5kih komunalne(a urejanja stavbnih zemljEi v
Obiini Moravske Toplice za leto 1997, sklep o vi5ini komunalnega prispevka v Obdini Moravske Toplice, odlok o
obcinskih upravnih taksah, odlok o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja Cista narava d.o.o., srednjerocni plan
investic v Obiini Moravske Toplice do leta 2002, odlok o
davku od premoZenj4 odlok o priznanjih in nagradi
Obcine Moravske Toplice in odlok o odvajanju in cii&nju
komunalnih odpadnih in padavinskih voda.
Bil pa je sprejet tudi, kot vsako leto, obcinski proraorn,
je
ki
najpomembnejsi akt, s katerim s€ zagotavljajo sredstva
za financiranje nalog v okviru javnega sektorja v okini.
Obcinski svet pa ni uspel sprejeti nekaterih odlokov, s
katerimi bi zagotovil nujna dodatra sredstva za financiranje
investicijskih pobeb na podrocju komunale.
Sicer pa se je na obeini veliko dogajalo in lahko zapiSem, da je del obcine h pripada moji funkciji - to je uprava svoje delo dobro opravil. Razpr5enost zadev v nasi
obaini, k jih je pohebno opraviti, je tako velik4 da se preprosto vcasih vseh stvari ne da pravocasno opraviti, ali povedano drugace, po Zelji tisteg4 ki bi to hotel.

rREUE LETO TANDATA
In kaken je moj osebni obcutek ob konor betjegla leta v
mandatu?

Moram vsekakor zapisati, da sem se zavzemal za vse
tisto, kar se mi zdi, da bogati nase okoUe ga olepSuje in
ohranja cjstefa- Veliko energije (Zena mi pravi da prevec)
in vofe sem v preteklem lgtu vlagal v to, da poma{hm slehememu na5emu obianu oziroma naselju pri reSevanju
njegovih ali njihovih osebnih ali Sir5ih problemov in potreb.

Bil sem tako rekoc na vsaki prbeditvi, ki so jo organizirala
nzlicna druitva in orptanizacijg na ne5teto sestankih in sejah v vsakem od naSih krajeu predvsem z namenonl da

-

skupaj in na kraju samem re5imo posamezni rnvidezno
mayhen, za ljudi, ki tam avto in
to prizadeya pa dovoU
velik problem. Opravil pa sem tudi nesteto pogovorov,
M. Veliko tega mi je oziroma nam je uspelo skupaj ustvariti, nekatere stvari pa re3ujemo in upam, da bomo v okviru dogovorjenih rokov in v skladu z objektivnimi moznostmi tudi za te naili resitve v prihodnje. Imam obdttek, da
fudje, predvsem na5i obcani ki prihajah v stik z manq ta
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Za kroniko je nujno, da zapEem Se enkrat, da so bila ob
obcinskem prazniku, ki smo ga to leto praznovali prvi( po
deljena obcinska priznanja in nagrade. Ob tej priloZnosti so
jih prejeli: gospod Joze Kuhar iz Moravskih Toplic je bil
proglaien za castnega obcana naSe obcine, gospod Stefan
Cignt iz Norsinec je prejel obcinsko nagrado, gospod Milan
Varga iz Filovec, Nogometri klub Carda D Martjanec in
Prostovoljno gasilsko druitvo Sebeborci so prejeli priznanja
obdine, Zdravili5ce Moravske Toplicc pa je prejelo veliko
zahvalno listino.
Leto pa je minilo tudi

v znaku obletnic, kot so bile 70lehica Prostovoljnega gasilskega druitva Bukovnica in
Prostovoljnega gasilskega druStva Moravci ter 25-letsrica
Nogometna kluba Carda in 20-lehrica Nogomehega kluba
Tesanovci. Uspeino delovanje so primemo proslavili in dali
priznanja wojim dolgoletnim zasluZnim dlanom.

NEURESNTCEI! CIUI
So pa tudi cilji ki jih nismo uspeli uresniciti, vendar o teh

ob drugi priloZnosti, saj je vsaka taka neuresnicena Zelja
morda prej stvar objektivnih materialnih in ostalih okoliScin kot dejanskega pomanjkanja obcutka odgovomosh
za te sWari. V to wsto vsekakor sodi Zelja po lastsf trZni'

ci in 3e kaj...

l--

T
moja prizadevanja v veliki vecini podpnajo, in hvaleZ€n
jim za takien odnos. So pa tudi posamezniki ki me
na veliko kitizirajo, blatjjq Zalih in predvsem obravnavajo
kot deZumega kivca za vsg k- ,irtijo, da ni narejeno
oziroma ni narejeno po njihovi volji. Vmdar pa so to velikokrat ali skoraj vedno ljudje, ki se sami niti najmanj ne
vkljuolejo v reSevanje katerega koli problema- Za to, da bi
sem

predlagtali reSitvg pa nimajo ne dovolj voUe ne poguma in

in zamer, ker gledam
v prihodnost, zato se mi Uudje ki so ponavadi
skegani sami s sabo, prej smfijo, kot pa jih jenrljem za
svoje solraZnike. V glavnem pa v takem primeru vedno
ravnam po biblicnem izrocilu ,Ti mene s kamnom - jaz

5e kaj. Nisem dovek maicevanja
predvsem

tebe s kuhom..

XA"ILEPSE iEUE
To konologijo bi rad koncal z i,ello, da se imate ob praznovanju letoSnjih boAcnih in novolehih praznikov lepo, ce
ste koline ze opravili ali pa ste ravnokar pri niih, pa Vam
zaZelim veliko dobrega teka ter s kupico dobrega vina
nazdnvim na zdravo in sremo ter veselo leto 1998.
Fdi CIPo|, h.@1

SPORI
Sponnrn oBetxE
Komisiia za izbiro Sporhika in ekix
leta pri Okirski 5portni zvezi je tudi letos razpisala natecaj za najbotst*a Sportrika in najbo[i€ sportne kolektive v obcini za leto 1997.
Dokaj Siroka nzvejanost Sportrftr

aktivnosti se ie odranla tudi v Stevrlu predlogov za izbor nabotsega"

f,LUB UUBIIEUEY
NEISTIN OYEAn|EY
,TERilAL. YUOA GOMILA

- DRUGte

Izide bo komisija razpflasila na posebni prireditvi Naj spomnimo, da

v

KIub liubiteli., nemskih ovcarjev .Termal" deluje aktivno na obmocju Oh-

lehr 1996 so naslove osvojili:
so
Sote: oS Bogojina
Ekipe: Sbelska druZina Sebeborci
Pionirji: Slavko Miholic
Mladhci: Dejan Comboc

cine Monvske Toplice. Naii cilji

skega ovcarja" ki je vsestsansko upor'
aben pes. Imamo svoj polEon v Vui-

Oani: Geza Cnbar

PREGTED NOGOMET]IIIH IEI(IIOVANI escn '97
dARDA DNUGA Y T. TEDOBCTNSN IIGI TI. SOBOIA
tock ob razmerju v zadetkih 31:14.
Clanska ekipa NK Carda iz Mar$a-

ilT

nec se je v tekmorralni rxzcrli 1997 /98
vrnila v prvo medobcinsko ligo Murska Sobota in se pod vodstvom trenerja Bojana Malacica uspe5no poteEwala za sam vrh prvenstvene tabev zadnjem kolu ne bi na slob.
jem igriSor doZivela poraza 02 proti

&

Lesoplastu

tz l\liirlqc" bi

ji

uspel

met. - osvojitev naslova prva'velikijesenskem
delu tekmovanja. V
ka v
11 tekmah so sedemkratkrat zmagaeno tekmo odignli neodloceno, hi
tekme so izgubili Tako so osvoiili 22

li

f,ri$an Kerec je dosr.flel 22 adetkov in si s Kovac€m, ignlcem Rome,
deli prvo mesto na listi strelc€v. Robert
TiErn je z l0 zadetki tretji strelec jesenskega delaUspe5no

je v woji konkurenci (med-

okinski mladinska liga) nastopila tudi
mladlnsla eHpa IYK Carde (hener
Koloman Pintaric), ki je v woji konkurenci zasedla tege mesto s 25 todkami (8 zmag en neodoeen izid in 3
porazi) in razmerjem v golih 61:23
(61 zadetkov je najvec v tej ligi).

2. iIEDOBEINSKA IIGA ilURSI(A
V tej ligi

nastopajo tudi Stiri mostva

iz naie obtine lgrair po dvokoZnem
sistemu

Ignlci NX Ptoscqhkovci so v jesenskem delu pristali na vrtu razpre
delnice s 30 tockami-

Pro.eqralo{ci

Hodd
Grad
Saload
Teiarorrd
Rotqrda
BogoFa

12
12
12
12
12
12
12

SOBOTA

100 2

oBetHstu UGA - uonAYsrE roPttcE

ffi
:

Proseqiakovcl

27

Ivand
20
77
Vrelec
Fllovd
13
Sebeborci 9
Vu(ia Gomila 0

39:13 30
42:18 28

4324
3033 17

2936
2454

16
7

23:52

3

psov med ilani kluba. Povabijo Pa
nas h.rdi na nzlicne prikaze fulanih
psov po ftekmurju - med drugim
smo bili tudi na Mednarodni razstavi psov v Lendavi. UdeleZujemo
se lepohih razstav po vsej Sloventji

in tudi v tujini, kjer dosegamo vidne reanltate. Ponosni pa smo, da te
rezultate dosegamo s psi in psicami
MURR. V
domace psame BELL
klubu damo tudi dosti na shokovni
kader, zato smo mlademu kinologu
omogoc'{i, da se je udeleZil markerskega izpita in ga tudi opnvil, tako

-

da lahko markin na druitvenih izpitih in razlicnih prireditvah.
Vse dodatne informacije lahko
dobite vsako nedefu v casom tecaja v dopoldanskem casu na poligonu kluba v Vucji Comili
Kinolo5ki pozdrav!

C@bl

MEDOBCIilSTA ttGA

il.

SOBOTA (rrava)

V najkvalitehejsi (A) skupini medobcinske soboake lige na
Favi nastopata ekipi KMN Sebeborci in KMN NorSinci.
I(MN Sebeborci so v jesenskem delu na 11 nastopih zbrali
15 totk (4 zmag€, 3 neodlo&ni izidi in 4 ponzi) in se uvrstili na
sedmo mesto prvenstvene nzfrredelnice (razlika v zade$dh 21:18).
Ekipa f,MN Noriinri je zasedla 8 mesto s 14 totkami (3 zmage 5 remij€r, 3 porazi, razlika v zad*kih 12:18).
V skupini B nastopa KMN ltll4rtind Z 21 tockami iz 13 tekem so na koncu jesenskega dela zasedli sedmo mesto (6 zmag,
3 rernti, 4 porazi, razlika v zadetkih 2725).

ROTOBOnCA MlltOLtC ODLTCNA

,.1 tt ,-8- t-' p*-l
r. I Y

n

KMN Prosiakorci - .iewskt pnnk obein*e lige
18

2
4
5
6
9
ll

ii Gomili ki smo si ga uredili in ga ae
wejamo z lasbrimi prispo*i in delom.
Organiziramo Solanje psov. pri'
rejamo izpite Solanih psov, predavanja o vzreji, prehrani in ne$

Mali nogomet

ItIa[ no*omet

Koncano je tekmovanje v
obcinsk ligi kjer tekmuje Sest
klubov. Obcinski prvak je ekipa KMN Prosenjakovci, ki je v
zadnjem kogu v gosteh pr+
ma€iala lvanc€ s 32.

91
77
52
51
2l
l0

so.

da ljudem predstavimo pasmo nem-

de.Pmbe,,ee7

(

Odlicna rokoborca v grako-rimskem slogu Slavko in Roman Miholic 2 Cikecke vasi nadaljujeta tudi v jesenskih mesecih z odlicni-

mi natopi

Poteo ko je Slavko na evropskem kadetskem pwenstvu v Manbom osvoj odlicno 7. mesto, je fudi v novembru in decembru dokazal da je v odlicni formi. Tako je na mednarodnem rokoborskem
b.lrnirju osvojil 2. mesto; vse bolj pa se weljavlja tudi njegov mlajii
brat Roman, saj s€ je na kar treh mednarodnih rokoborskih hrmirjih uwstil med najbo[ie: v kategoriji do 38 kilogamov je v Lenartu
in Ljutomeru osvojil L mesto, v Prostejovu na eeskem pa je bil
drugi Tarn je Slavko Miholii pri kadetih osvojil 3. mesto.

LIpNIC1\ ls

ZADNIA STRAN
Bogojha

REFERENI'UTI

IE

Gostinstvo: Gostiide-Penzion Siqior

5r exo PouEilBilo

USPET

KRATKO rcROAILO

-

v volilni imenik je bilo vpisanih 488 volilnih upravicencev;
glasovanja se je udeleZilo 387 volilcev ali 79,3 %;
za uvedbo krajevnega samoprispevka je glasovalo 255
volilcev ali 65,89 o/o;
proti krajevnemu samoprispevku je glasovalo 125 volilcev ali 32,30 06;

-

neveljavnih glasovnic

je bilo 7 ali 1,81

0/0.

Clani vaSkega in volilnega odbora se zahvaljujemo vsem
vaicanom - volilcem vasi Bogojin4 ki ste se v nedeUo, 23.
novembr4 v dokaj velikem Stevilu udeleZili referenduma za
krajevni samoprispevek in ga hldi izglasovali!
Posebej prisrdno se zahvaljujemo vsem tistim vascanon;
ki ste glasovali ZA samoprispeve( saj ste s tako vaso odloiitvijo podprli naSa skupna prizadevanja, da bi bil nas
kaj, h bo v letu 1998 praznoval 790-tetrrico prvega zapisa
svojegh imen4 v prihodnje 5e lepai in ie bolj urejen, kot je
danes. Le ce bo tak, se bomo lahko z njim ponaiali, v
njem radi delali in Ziveli.
Vd*i oeot Bqojina uotbli

KUHARSTI TECA' CITKE
SUKIC
Sredi januarja 1998 se bo pricel kuharski tecaj, ki ga bo vodila Ca ()lka Suhi
Prijavite se lahko v Turisticno informativnem undu v obcinsh zgndbi ali
po telefonu 48 920.

LUSTRACUA

-

AE je lustracija isto kot

tur

Mati: rci

pRtzNANlE

V oktobru so se slovenski gostinci zbrali v Termah eatei
na 44. gostinsko-turistiinem zboru. Na prireditvi
'Gostilne
vab[jo* je bilo prekmursko omizje najSteviline.ise (iz naSe
obcine sta sodelovala Gostilna K rotundi (Crabar, Selo) in
Gostisce Sinjor (Maudec, Madanci).
Eno od treh prwwg
kakovost gostinske ponudbe, ki
jih vsako leto podeljuje sekcija za gostinstvo in turizem pri
Obrtrri zbomici Slovenije, je tokrat prejelo CostjSce-Penzion
Sinjor (Franc in Jolanka Maucec) iz Martjanec
V utemeljitvi beremo, da se je penzion ki praznuje 100letro hadicijo druZinskega gostinstv4 raotil iz podeiclske
krime v sodobno gostisce, ki lahko v lepo urejenih prosto
rih sprejme do 200 gostov... v woji gostinski ponudbi pa
ohranja tradicijo prekmurske kulinarike.

a

I
I
I

Bogojinl

PNINEDIYE
V okinskem razstaviaar slike risbe in kipe razslav-

ljata Sandl

in

Stelan dervel.

I

,

\,,
Sinioroo wgrinj?*

I0Ci.

Ab

izidu

lfo{atske 6rwice.

liil

l

ilustracija?

-Ni, sinek, isto ni, je pa vseeno
odliora ilustracija.

Ikqievna skupnost
Prosedakovci

z

naselji

Prosenjakovci, Berkovci, Cikeaka vas,
Ivanjievci, Pordaiinci in Srediice
Zeli vsem wojim krajanom
vesele boZicne praznike in sretno
novo leto 1998

A Pirtosfah-i
Heb'l K6zdss6g
Pdrtosfaha Berkovci. Csekefa,
IvanjSevcl Kisfalu es Szerdahely
fahakkal. valamennyi polgiir6nak
kivin boldog
Kariics0nyi unnepeket 6s sz€rencses
1998-as 0j evet

ioZe Pojbia: POKRA,INA, 1997

intormilivni tisfup*a izdara obaina Moravske Toplice, zanio odgovaria Fran( Cipot, ,upan . uredil: Ludvili Soait . prelom ifi fotoliti: Atelie Anlolin
. tisl: Solidarnost, decenber 1997 . Lipnica ni naprodai - vsako gospodinistvo v obdini io dobi b.€zplaano, drugi interetenti pa na s.delu obaine,
Italiaev.3, 9226 lloravske Toplice, tel.: (069) 4E-765, 48-810, 48-820,3t-500; faks: 38-502. osnovne podatke o obtini naidet. na lnlernelu
na naslovu: HttPi//wwYi2.arnes.si/'msomtl/
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