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proznk
V tej iteviki Lipnice mu postedano

precej prc$ora: tako dogajonju ob
prozriku, leloinjin nagriencern pa tudi
nekaterim dejiuom. V tej proztictti
ileuilki sem nameraual obSimeje yed-

Cssru'atvtr-t
llt!GlulJEtY eEM!

stauiti deja,nosl krojemih skupnosti u

za&uih letih: junijsko uabilo predsed.
nikom getou ni imelo dobrega odmew.

Tako tokat predslauljamo dejavnost
dueh KS, u noslednji itanilki pa bomo
zabelezili kaj so delali u KS Ralkouci
Teianot)ci

..-

itedka bo ,e pteduohhu,
saj pfitakujeno, do bo predsednik
Naslednja

Dr2atnega zbora kmalu objauil roke in
predpisal postopke za hkahe uolitue. V

Lbnici bono ikuiali pren$aviti oboie,
pa tudi kandidate in kondidatne liste.
Rozburljiua

issrtrilvto

jesa

se nam obeta.

Ludnk
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Cti: -PiulZtYIi(U!
Dr. Jo2ef Smej, pomoini ihof

in

generalni aikar mariborske ikofrje

2, PRAZNII( OBCINE MORAVSI(E TOPTICE
NAZMISLJANJE OB DRUGEM OBEINSKEM PRAZNIKU

t

zadnjem letu pruega itiriletnega obdobja noae obcine, ko bo potrebno oblikouati koneto
porocilo o tem, kaj smo in cesar nbmo uspeli narediti. Vendar po je na tak zapis potrebno
poeokoti ie nekaj meseceu, saj je wliko staari u tem trenutku ie a fazi izoqjanja in bi bilo koncno
porocilo okrnjeno ali pomanjk$iuo. Vsekakor po je oh osakem praznooanju lepo, ie imomo pouedati koj ozpodbudnega.
Smo

TURIZEM

Filovci, za izgradnjo katerega imajo veliko zaslug predvsem

V obiini smo Iahko zadovoljni z novimi pridobitvami na razlicnih podrocjih, vendar bi v prvi vrsti poudaril podrocje
turizma. Pomembna je predvsem oznaiitev celotrre obiine s
turistiinimi kazipoti (delo pravkar poteka), saj bodo Lako
gostje-turistj bliZe slehememu obcanu, ki se na kakrSen koli
naiin ukvarja s turizmom ali bo to pocel v prihodnje. Na ta
nacin se izpolnjuje nas osnovni cilj, da iimvet ljudi zacuti
nekaj hrristiinega utripa v obcini h:di neposredno.

tlani in vodstvo Sportnega druStva Filovci ter drugi kajani.
Objekt je velikega pomena tudi zaradi moZnosb prirejanja

Z ureditvijo

srediSca Moravskih

Toplic (parka pred cerkvi-

jo) in rednim vzdrZevanjem okolice objektov smo Ze drugia
po vrsti dobili nagrado Turisticne zveze Slovenije za kaj
Moravske Toplice v kategoriji ,izraziti turistieni kajir'. v
Sloveniji. V lehr 1997 so Moravske Toplice dobile bronasto, v
leto5njem letu pa srebmo plaketo za urejenost kaja. Ali bo
sledila tudi zlata, je odvisno od vseh, ki sodelujemo pri oblikovanju in urejenosti kaja; poleg Obiine in ZdravilEaa so to

turisbano drustvo, komunalno podjetje ter seveda knjani.
V okvir turistienih pridobitev sodi vsekakor tudi otvoritev
nove Udne poti Selo-Berkovci. Postavitev brunarice ob rohrndi bo na nek nadin pomenila novi zaietek lokajne turistidne destinacie. Ze ob Startu poti pa lahko z veseljem ugo-

tavljamo, da bo po prvih napovedih dobro obiskana. Tako
ka2ejo prijave posameznih 5ol. To pa pomeni, da je moZno
ob dobri organ2aciji s tem povezati 5e marsikaj.
POMEMBNE PRTTIOBITVE
Ob obcinskem prazniku so bile uradno predane v uporabo
pomembne pridobitve. V prvi vrsti je to dom v Filovcih z
vrtcem, kultumo dvorano in sodobnimi prostori za vaSke
pohebe. Izgradnja tega vrtca pomeni v bistvu dokoncanje
strategije na podroiju predsolske vzgoje, ki je zahtevala veliko investicijskih sredstev, saj so bili poleg tega objekta v
preteklih treh letih urejeni vrtci
Moravskih Toplicah,
Fokovcih, Bogojini ter delno v Marbancih in Prosenjakovcih.
Podroaje vzgoje in izobrazevanja pomeni zatetek oblikovanja osebnosti slehemega ohoka, zato je izjemnega pomena,

v

da omogocimo otrokom v obiini visok standard bivanja v
teh objektih, kar je prvi pogoj za uspesno izvajanje vzgojnih
vsebin. Prav tako

se mi zdi zelo pomembno, da

ob
obainskem prazniku uradno predamo svojemu namenu fudi
prvi kompleksno izgrajen Sportni park v obcini, Sportni park

razlicnih prireditev Sir5ega pomena.
Turizem in ekolo$ja sta nepostedno povezana, varovanje okolja je izrednega pomena. V tem smislu je velika pridobitev za obeino in predvsem za kraj lvanci nova kanalizacija in cistilna naprava, ki smo jo predali svojemu namenu ob letoSnjem obiinskem prazniku. Pri izgradnji je
sodelovalo tudi nase komunalno podjetje Cista narava. Vsi
smo bili na preizkusnji, ki smo jo dobro prestali, tako da
lahko v prihodnje smelo nacrtujemo nove nujne investicije
na tem podroiju.
Ze uvodoma sem zapisal, da ob tej priloZnosti ni mogoce
pregledati vseh pridobitev v posameznih vaseh naSe obiine.
O tem bo tekla beseda v eni od naslednjih Stevilk Lipnice.
Leto5nji zaeebk delovanja inkubatorske pisarne v okviru
Siner$je d.o.o. pomeni veliko pridobitev za podjehrike in
vse tiste, ki to Zelijo posta[ in je predvsem dolgoroina
naloZba v razvoj obrti in podjetniStva. Seveda brez prizadevanj posameznikov, predvsem g. Srake, ki je vodja te
dmZbe, nam verjetno ne bi uspelo, vendar pa smo lahko
zdaj, ko je razvojni center ustanovljen, izjemno zadovoljni.
Nenazadnje lahko ob tej priloZnosti z veseljem ugotavljamo, da smo sicer z velikimi napori zbrali dovolj volje in
sredstev v okini, da smo ohranili staleZ goveje Zivine, predvsem krav, s tem pa tudi veliko kmetij. Ob sedaj 2e velikem
pomanjkanju goveje Zivine v Sloveniji lahko to ocenjujemo
kot dobro sUate5ko potezo, pri aemer ima vsekakor veliko
zaslug tudi odbor obiinskega sveta za kmetijstvo.
Drage obcanke in cenjeni obcani, moja Zelja ob letoSnjem obainskem prazniku je, da bi v obiini v prihodnjem
obdobju uresniiili zastavljene razvojne cilje, ki bodo veliko
pomenili predvsem za nlado generacijo ljudi, ki caka na zaposlitev, saj bodo dajali moZnost zaposlitve tistim, ki so na
kakrSen koli nacin ostali brez dela in svojega dohodka.
Morda na drugaaen naiin, vendar ne manj pomembno, pa
je vsekakor uresniiiti v zadnjem letu tega tisoiletja izgrad-

njo asfaltne ceste do sleheme domacije.
Seveda pa upam, da bo uresniceno v nxih vaseh v najkrajSem roku vse tisto, za kar krajani menite, da je najbolj

Pohebno

NAGRADE IN PRIZNANIA OBCINE
Odlok Obiinskega sveta doloaa.
da se lahko podeliio naslednja
priznanja in nagrade Obiine
Moravske Toplice: naziv Castni
obtan, Velika zahvalna listina.
Nagrada in Priznanje. Razpis za

2

LIPNICI\

letoSnje nagrade

je bil na osnovi

sklepa Obainskega sveta ohjavljen v junijski Stevilki Lipnice.
Prejeli smo dvanajst predlopov.
in sicer: po enega za naziy
Castni obean in Velika zahvalna

Fqi ctFlT

,wn

V LETU r99t
listina, Stiri za Nagrado obaine
in Scst predlogov za Priznanja.
Na predlog komisije je { tbeinski
svet skl(nil. da se podelrjo r.sa
razpisana priznanja zasluznim
t,bcanom in skupinam.
l0
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VETIKA ZAHVATNA TISIINA

D. roZEF \MDJ
za dolgolebo pastoraho, pe$iako, pre.
vodoo, publicisticno in raziskovalno delo

Pomoini skof, dr. JoZef Smej, seje rodii v
Bogojini in je pastonlnemu delu v nasih kajih powetil dobrsen del svoj4a iivuenja- Vse
ntrgovo delo prei,ema svoivrstno humanistioro obcutje, izrainno kcf. neizmema sM za
iloveka v vseh nigovih ndoslih in stiskah.
Leta 1983 je b imenovan za ikofa v
maibonki skofiji. S wojimi filozofskimi razpravami in prevodi teoloSkih nzprav je pomembno oboglatil teoloiko misel na Slovmskem. Izjemno pomembno

je

njegovo pes-

ni3ko, prevodno, publicisticno in raziskovalno
delo. Prav njegovemu raziskovalnemu duhu
se moramo zahvaliti za Stevilna odkitja in
spoznanja ler ndage ne le o rodnj Bogojini
mawec o zgodovini SLaega obmocja Prekmurja in njenih pomembnih moieh, posebej o
MikloSu Kuzmial Francr lvanociiu Ivanu
Baii grddnji Hecnftove cerkve Bogoiini.
c€*veni in posv€tsri zgodovini Muske Sobote
in &ugem.
Dolgoletno bogato in plodno delovanje v
Cerkvi in na posvetnem podrocju ga uwica
med najirnenitnejse osebnosti slovenskega
duhovnega prostora.

v
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ORCANAACUSKI ODBOR

NAGRADA
KW ,ATTILA J6Z8EF,

KOSIEEVIH DNEVOV KWTI]RE
V BOCOJINI
za pripravo itr izvedbo Ko5iaevih

za dolgoletuo uspeino delo
na godrogu kulture

dnevmr kulture
Organizacijski odbor Kosidevih dnevov kulhrre je uspesno izvedel Ze deset prireditev,
ki nosiio ime po zrnnemu bogojanskemu
rojaku Jozefu Kosicu

Vsakoletni Koiicevi dnevi kultwe se
tematsko usm€rjeni. Posveceni so znanim
bogojanskim rojakom ali obletsricam pomembnih dogodkov. Hitro so prerasli okvir
prcpozkrajevne skupnosti in so sedaj
navni v Siriem kulhrmem prostoru.

ii

Vsako leto se zvrstijo razLicne prfeditve: nastopi lilasbeno-pevskih skupin,
dnmskih skupin, predavanja in okolile
mize, likovne kolonije ... Pomembna stalniizdaja
ca Kosiaevih dnevov kulture
broSure v kateri je zbrano veliko zanirnivega gradiva z razlicnih podrocij.
Najv€cja zahva.la $e predvsem tistim
ilanom, ki so bili pobudniki tega dogajanja

je

sem mrtvilu od leta 1995 dalje zopet uspeino nastopata folkloma in riEicna skupina. Folkloma skupina je bila ves cas delo
vanja gonilna sila v druitvu Od pwih konkov v lasbri koreolirafiji je pomeje s strokovno pomogb poleg prekmurskih obmeffi ple-

sov nastudirala razne splete slovenskih in
ma&arskih narodnih plesov in ponesla sloves vasice po Sloveniji. nekdanji Jugoslaviji in
seveda tudi po svetu.
Skozi vsa leta je druatvo uspeSno zdruievalo pripadnike madjarske narodnosti in slovensk€ga naroda" Organizinlo ie prireditve

x

stalno sDremlja.io tako delo. Vodilo jim je
Kosiieva misel: -Cednim stoji wejt .

udelci€va.lo proslav. festivalov in
nastopov izven domaaega kaia; rdno sodeluje na srecanju folklomih skupin v Budimpesti

PRIZNAN'E

PRIZNANIE

doma in

CEZA

JANEZ

SLAVKO

CRABAR

SKALIE

SKDRLAK

Tesqnouci

+1

za ldemtre

Y.

Sportne uspehe
in organizaciisko
delo na podrocJu

ie znan tekaa na srednje in
proge,
tekmuje
tudi v kosu, malem
dolge
Geza Grabar

in maratonu. V zadnjem

Selo

aasu

Janez Skalii

i

je bil v preteklem obdobju ak-

tiven na razliinih podrcdih druibenega
Zivljenja. Posebej prizadevno se

Moravske Toplice med prvimi

V obdini Ze od zacetka vodi komisijo za atletiko. ki je

usp€aen organizator.

pripravila vrsto uspelih obcinskih prireditev, ekipe iz obaine pa so se pod njegovim vodstvom uspesno udelezile vea rc-

je lotil pro-

in oMine v

sedmih mednarodnih kosov, 2. mesto v
teku na 10 milj v Gradcu 2. mesto v
malem maratonu na tekmovanju Treh src
v Radencih. Prav v Radencih je dosegel
svoje najboljie uwstitve: dvakat 3. mesto,

kar sedem 2. mest in dve zmagli
Ceza Crabar pa ni le iz!'rsten tekmovalec, pac pa se je uveljavil hrdi kot

rt

SirSem

slovenskem prostoru. Prav po njegovi zaslu$ so bile geogafske, zgodovinske, kultume in gospodarske znaailnosti Okine

v

Sloveniji

Intemel Aktivno
vlogo je imel tudi pri promociji vasi in
okine med srecanjem vasi z imenom Selo
predstavljene na omre,ju

-

-

2

vse Slovenije.
Kot predsednik sveta KS Selo-Fokovci
je aktivno deloval tudi na drugih podrocjih,
predvsem pri o4anizaciji in izvedbi komuSela

Sele

nalnega uejanja vasi in kajevne skupnosti.
Med njegove pomembnejie doseZke v zadnjem obdobju vsekakor spada projekt Ucna
pot ,Selo".

I

t

orgaoizacijsko delo
! KS in promocijo
kraja ter obdne

je abeleil vei

imenitsrih uwtitev, od katerih naj omenimo: 2. mesto v ciklusu

1

za uspeaoo

mocije rojstne vasi

publiikih tekmovanj.

Druatvo, poim€novano po pomembnem madZa$kem literatu, je bilo vDisano v register
druStev leta 1980. ceprav se.ie kultumo ljubiteljsko ustvarjanje v vasi uspeino razvijalo
ze vrsto let prej. Od ustanovitve dalje so delovale razne sekcije: folkloma skupina, pevski
zbor, Zenski kvateL recitatorska sekcija, ritmicna skupina" knjiiniqE dEavnost Po kaj-

in vztrajajo 5e vedno, kljub t"iavam, ki

Sporta

maratonu

M O TV ARJE V C I /S Z E I'ITL A S Z L 6

Sebeborci

za uspestro
org6nlzaciisko delo

v KS, na podrocju
gasilstva

h

Sporta

Slavko Skedak .ie preds€dnik svela KS S€beborci in PGD Sebeborci aktiven je v okinskem gasilskem poveljstvu Moravske Toplice
med drugim je bil vodja prvih dveh tabc
rov n adih gasilcev v Bukovnicj -vOkinsk Sportni zvezi. kjer je predsednik komisije
za izbiro sporhika. je podpredsednik Hokejske zveze Slov€nie na travi ...
Pri vojem delu v zadnjih letih te pokazal veliko pozrtvovalnosti, delovne volje in
iznajdljivosf. V Sebeborcih je bilo v tem

-

casu izgiraieno asfaltno igisae z razwedja'
vo pri liasilskem domu, prizidek h gasilske'

z gara,o, s slacilnicami, stsein drugimi prostori, nabavliena avto'
cistema.. Zlasb se ie izkazal pri organizaciji del in pridobivaui sponzorskih sredstev.
S temi svojimi aktivnostmi je pripomomu domu
liscem

gel

k

vedemu ugledu

in

prepoznavnosti

vasi Sebeborci in obcine v celoti
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BOGAT SPORED PRIREI'ITEV
Prireditue 2. prazni*a Obcine Morooske Toplice so potekole o zadnjih dneh oogusta in groem tednu segttem.
bra ter so se naoezoaale no nekatere ma_teriolne piidobia,e in kulirno docoj;air. v aigoiaaje ii bilo zqieto
obmo,cje celotne ohCine. Medtem ko je bila slaoaostna seja Obcinskega soeiL iotiot r fioiai
ia j" poteialo
osrednjo proslaoo ob obcinshem prozniku o Setu.
Nede$o, 30. aogusta

Nede$a, 6. septmtber

lVAl{Cl: l(anallraclia le izglarena

SELO: Odprtle uane

Prireditve so se zaiele zadnjo nedeljo v avgustu s slovesno
predajo kanalizacije in iistilne naprave za naselje hanci. prvi
loceni sistem iiScenja odpadnih voda je torej pred zacetkom
obratovanja in naznanja 1.;la,.tek iz$aje\)anja towstnih eistil-

piSemo na drugem mestu, prav tako objavljamo clanek o
Uini poti ,Selon, ki z uradno otvoritvio v nedeljo, 6. septem-

nih sistemov; Studija je namree pokazala, da je to optimalna
resitev tako za ravninski del obiine kot tudi za sbnjena
naselja na Gorickem.
Kanalizacija in iistilna naprava v lvancih je skupna investicija obcine, ministstva za okolje in prostor, krajevne skupnostj
in vascanov v predraclnski vrednosti 75 milijonov tolarjev.

Petek, 4. september
FILOVCI: Plenovlier valko-gasllskl dom, vrtec
Slavnostna seja Obeinskega sveta s podelitvlo priznanj in
nagade Obcine Moravske Toplice za leto 1998 je bila v kul-

tumi dvorani prenovljenega vaSko-gasilskega doma v Filov-

cih. Zahtevne investicije sta se obeina in krajevna skupnost
lotila po daljSem pripravljalnem obdobju, v leto5njem leiu pa
v rekordno katkem casu dokoncala popolno prenovo doma
(projektant dipl. inZ. arh. Aleksander Smidlehner). po postavitvi stropa je bilo mogoae v pritliiju povsem na noro uredili prostore !'rtca z novo kuhinjo (ob njem je tudi otro5ko

igrisie na prostem), prostor za turistiino pisamo, sejno
sobo za potrebe gasilskega drustva ter kurilnico. V nidstropju je na novo urejena lepa in prostoma kulhrma dvoran4 vecja sejna sob4 pisama krajevne skupnosti in kuhinja. V obeh etaZah so tudi sanitami prostori, v prizidku doma pa gasilske garaZe. Uporabne klubske prostore bo
moino urediti tudi v delu drugega nadsbopja_
Novih prostorov se bodo predvsem razveselili malcki iz

kaja in sosednjih vasi (tudi S&ehovec), saj vzgojni proces v
starih prostorih vee ni bil mogoc
Inveshcijo v viSini cca 70 mio sta izpeljali obiina (prostori vrtca, ob obljubleni pomoii ministrstva za Solstvo) in
kajer,na skupnost Filovci, skupaj z organizacijami, ki delujejo v kaju.
.Prostor za ohosko igrisce je dala v uporabo Zupnijska
cerkev.

odprl tudi apodnl ccnlel
Investicije v Sportnem centru so sicer bile zakljuiene

Ze v
Ianskem letu, vendar so ga slovesno odprli ob kajevnem
prazniku Filovec. Sportni center ima d'okoneno urejeno

igriSae.za mali in veliki nogomet ter sheilnice, pokriti
prostori pa omogocajo raznowstne prireditve in gostinsko

ponudbo. Kompleks iporhega centra je veinamenskj
prostor, kjer so v letoSnjem letu Ze poteiale Stevilne
ak"

tivnosti: tabor mladih gasilcev. kolonija Studentov likovne
akademije ter dve loncarski delavnici: 6. mala loncarska
delavnica (za osnovnoiolce) in mednarodna ,l;di.;[;
delavnica.

4
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potl ln osrednla proslava
Vei o komunalni izgradnji na obmocju KS Selo-Fokovci
bra, zaine delovati kot dnevna izpostava C€ntra za solske in
obSolske dejavnosti pri Minishstlu za Solstvo in Sporl Ucna
pot predstavlja obiskovalcem zanimivo kultumo, naravno in
tehnicno bogastvo sveta na Goritkem, poteka pa od znamenite selanske rofunde do Casatevega mlina v Berkovcih.
Osrednja proslava pri vaSko-gasilskem domu v Selu je bila
predvidena kot mnoiiina manifestativna prireditev z nagovorom predsednika sveta KS SeloFokovci in govorom Zupana
obeine. V kultumem programu so nastopile tudi ilanice
Kultumo-umetniakega dnrstva iz Motvarjevec, dobik k letosnje
obcinske nagnde za ustvatalno delo na podro{u kulture.

28.aogust . 6. september
BOGOINA Z OIOLICO: 10. l(ojlaev t€dcn
Prireditve obiinskega praznika so se prepletale z raznolikim
in vsebinsko bogatim programom Kosiaevega tedna kulture.
Prizadevni ilani pripravljalnega odbora so pripravili 2e 10.

v znamenju kulturnih prireditev (koncert Sester
Potoinik, likovna razstava, vsebinski pogovor ob izidu
zbomika Pleinik v Prekmurju), materialnih doseZkov (mrli5ka veZica na Bukovnici, kanalizacija in eistilna naprava v
hancih, obnovljen vaSko-gasilski dom v Filovcih...), prelleda
vinske letine 1997, pohoda po kultumi poti ter verskoteden

duhovnega dogajanja (zahvalna ma5a).

10. Kosiievi kultumi dnevi so bili tokrat pos.ueeeni 790letnici prve pisne omembe Bogojine (Bogina, 1208), spet pa
je izSel vsebinsko bogat in kvaliteten zbornik.

Sobota, 5,, in nedeAa, 6, septenber
SPONTNO IIOGA'At{'E

2. ]ekreacl|ski mirator
je btdi tokrat organizirala kolesarski
maraton za rekreativce na dveh razliinih progah: daljsa
6lizu 50 km) je udeleZence popeljala do najbolj sevemih
krajev obtine. KrajSa na cca 20 kilometrih je bila namenjeltl0RAVSKE TOPLICE:

Obcinska Sportna zveza

na manj izkGenim in telesno slab5e pripravljenim ljubiteljem
kolesarjenja. Na Startu v Moravskih Toplicah se je pojavilo
vei kot 150 udeleZencev. Tekmovalci so prejeli spominsko
plaketo in majico Sportne zveze.
SEBEBORCI: Avto-moto rally
Svet za preventivo v ceshtem prometu je pripravil 2. tekmovanje motoristov in avtomobilistov pod naslovov ,Vse za
vamost prometa*. UdeleZencl so prevozili ln spoznali vecji
del obcine. Na starhem mestu pred va:iko-gasilskim domom
v Sebeborcih so se na 2. drZavnem prvenstvu v spretnoshi
voinji pomerili paraplegiki iz cele Slovenije.
t0

)eDrember 1998

LOTATNA SAMOUPRAYA
KA.l IE IN KAI BO PRINESIO TETO

LOTAtilE

T99t NA PODROC'U

SATTIOUPRAVE?

leb 1997 o leto

1998 sem bil mnmja, da bo leto 1998 prineslo morsikaj nooega tudi na popredoideuonja so slonela predusem na spremembah zakonodoje, ki so bile
lVojo
droqju lokalne samoupraue.
takrat ie ut)riiene na dnetsni red Drao.,nega zbora in se nanaiajo na obcine.
Ob prehodu iz

FIIIAilCIRAilIE

To, kar je najpomembnejse za vsako podjetje ali gospodarski subjekt - podrocje financiranja, velja kot temeljno tudi
za obcine. Najpomembnej5a novost je vsekakor Zakon o financiranju obcin, ki bo zacel urejati podrocje financiranja
obcin s 1. januarjem 1999. Pomembno je povzeti nekatera
najpomembnejSa izhodilca:
Za inajanje ustavnih in zakonskih nalog bodo namesto

-

dosedanje zagotovljene porabe obiine imele doloceno
(izracunano) primemo porabo (glavarino) po prebivalcu, ki
jo bo vsako leto posebej dolocil DrZavni zbor. Za leto 1999
je ta znesek 55.000,00 SIT po prebivalcu Tako izracunana
primema poraba na prebivalca se korigira z tzmeiem
powSine, doDine lokalnih cest, Stevila prebiva.lcev,

n

ajsih od
posamezni

15 in starejsih od 65 leL glede na populacijo v
obcini in povprecje v drZavi.
Glede na relativno veliko pow5ino nase obcine v primerjavi s povpre$em obein v Sloveniji in veliko skupno dolZino
obeinskih cest, se glavarina ali znesek primeme ponbe na
prebivalca
c€ po€noshvim izracun - poveca za cra 22 0k
oziroma 12.100,00 SIT po prebivalcu. To pa pomeni, da bo
nova viiina sredstev v obcini za izvajanje nalog kot so: uprava, Solstvo, vrtci, sociala, kultura, Sport, druStvena dejavnost, kmetijstvo, podjetnistvo, vzdriwNrje cesL lzdri*ta-

-

-

nje komunalnih objektov, h.rizem, zasaita in reSevanje,
ekologija, stanovanjska problematika... in investicle v letu
1999 cca 425 mio SIT, kar je v primerjavi z zagotovljeno
porabo v lehr 1998 (362 mio SIT) vei za 63 mio SIT.
- Seveda pa ta predpostavka oziroma izraiun drZi le v
primeru, da je obiina z lastnimi prihodki, ki so 35 % dohodnine, davki na premoZenje, takse, prihodki od spremembe namembnosti, uporabe stavbnih zemljise meshe
rente... sposobna zagotoviti 50 0/o tako izracunane primeme
porabe. V naSem primeru je to 212,5 mio SIT.

-

Ta izracun se za Okino Moravske Toplice izide optimalno, saj so ocenjeni lashi prihodki enaki 50 0/o na novo izraornane primeme porabe, kar pomeni, da lahko okina pridobi v
skladu z dolocili novega zakona enak deleZ od drZave.
Namen, V,t ga je inlel doseci zakonodajalec: vzpodbujanje
razvoja obiin, ki imajo dovolj lashe gospodarske moii in

-

Yo lasurih prihodkov za pokivanje
pri
na5i obcini odrzrZa v maksimalni
se
svojih obveznosti,
pozitivni obliki, saj je obcina na eni sEani dovolj velika, da
je primema poraba temu ustrezno globalno velika in na
drugi stani gospodarsko dovolj razvita, da lahko zadovolji

lahko zagotavljajo 50

oba kriterija.

-

Y nezi s tem je potsebno zapisati, da bodo imele majhne obcine zaradi svoje teritorialne majhnosti ali preSibke
gospodarske moai (nemoZnosti ustvarjanja dovolj lasbih prihodkov) z uveljavitvijo nove zakonodaje velike teZave predvsem pri investicijah, sai jim za ta del porabe ne bo ostalo
skoraj nikakSnih sredstel'.
Zakon prinaaa 5e vrsto drugih novosti, vendar navajam

najpomembnejse in po$avitne, saj dajejo odgovor na
marsikatero rprasanje ...

le

USTANOVITEV t{OVIr OSCIil
V tem trenutku sic€r 5e ni dokoncno jasno, kako bo z naio
obcino, saj so, kakor zasledimo v javnih obdlih, prizadevanja nekaterih kajevnih skupnosti, med njimi hrdi krajevne
skupnosti Bogojina, za ustanovitev nove obcine Se vedno
akhralna. Nova obaina Bogojina naj bi zajemala vasi
Bogojin4 lvanci in Bukovnica v sedanji sestavi KS Bogojina
in vas Filovci ki je samostojna krajevna skupnosL V tem
trenutJ<u pa ni jasno, ali lahko 5e pricakujemo spremembo
Zakona o ustanovitvi okin, s katero bi prElo tudi do ustanovitve nove okine na naSem teritoriiu.
V zvezi s tem lahko zapEem le to, da so bila naselja, ki

naj bi sestavljala novo obcino Bogojin4

v

tem Stirilehrem

mandatu s stali5ca razvoja obravnavana popolnoma enakopravno s preostalimi knji v obcini. Preprican sem, da to ne
more bib argument za prizadevanja za lastno obeino. Ob
tem pa ne Zelim, da bi kdorkoli dobil obcutek, da nxprotujem ali oviram demokatjcne in ustavno zagotovljene pravice
ljudi na tem obmocju, ce se ta.ko odlotijo.
Z novim zakonom je sicer bilo v Sloveniji ustanovljenih v
letosnjem letu veliko novih obcin, tudi izrazito majhnih, ki bodo imele, kot sem Ze omenil, po novi zakonodaji na podrolu
financiranja velike teriave, ne glede na pricakovani sprejem
Zakona o skladnejSem regionalnem razvoju, sai bodo tudi
minimalni lastni deleZ pri vecjih investcijah Lezko zagotryle.
ZAKON O POSPEiEVAN'U TUR]ZMA

Ta zakon prinasa na podrolu turizma veliko novosti in
sprememb, tako za gospodarske subjekte kot tudi na podrocju turis[cne organiziranosti Za okino Monvske Toplicg
ki se je opredelila za turisticno obcino. je izjemnega pomena
ustanovitev Lokalne turistidne organizacije, ki pomeni predvsem veliko vecje moZnosf za hitsejai tuistiof razvoj celotnega obmocja, saj tahko priczkuje del sredstev za ta namen
fudi z nacionalne ravni. Ustanovitev Lokaine turisticne organizacije pa pomeni tudi neposredno moZnost sodelovanja pri
sooblikovanju turisticne strategije na drzavni ravni ki je
lahko s staliSca prednosti posameanih vej znohaj turisticnega
gospodarstva izjemnegh pomena za razvoj nas€ga obmooa
Zakon prinaia veliko vsebinskih novosti k jih bo potrebno nataneno pojasnitj v enih od naslednjih atevilk. hedvsem
pa prina-ia veliko vei preglednosti in urejenosti v odnosih
med udeleZ€nci na lokalni ravni.
Vse to je pobebno pri naertovanju v prihodnje upoStevati.

Poleg navedenih zakonov pa sta

v

pripravi 5e vsaj

dva

pomembna dokumenta: sprememba Zakona o lokalni samo'
upravi kot kovnega zakona za obcine, ki prinaSa veliko

novosti v razmerjih znotraj obcinskih organov in delovanju
obche, ter Zakon o skladnejSem re$onalnem razvoju, ki mo'
ra zapolniti vrzel katera je nastala s sprejemom Zakona o financiranju obcin, saj bodo sicer obcine na gospodarsko manj
razvitih obmocjih v bistveno slab5em poloZaju od vecjih urbanih obiin ali meskrih okin. Kak5no koncno besedilo teh
je v
dveh zakonov bodo poslanci v DrZavnem zboru sprejeli,
tem henutku lahko samo

uganka.
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PREDSTAVLIAMO VAM
KRA'EVNA SKUPNOST SELO.FOI(OVCI
Ktajeono skupnost zaiema nase$i Selo in Fokoaci. Selo (pooriina 9,2 kaz) ima 325 prebioalceo o g0
na pouriini nekoj oee kot 6 km2 ,iui 2rt5 prebioolccu a 60 nase[mih hiiah.

naseAenih h&ah. V Fokoocih

KRAIEYNE ZNAC!tNOSII
V Selu je znamenita romanska rotunda, pravi biser stare
arhitekture na Slovenskem iz prve polovice 13. stoletja.
Postavljena je bila po vzoru zgradb okrog[e oblike,
kakSne najdemo na Mad,Zarskem in Slovaskem. Freske v
dveh plasteh up(tzaiajo bibliine motive, posebej znacilna
je poslikava vrha kupole. Rohtnda je bila veakrat prezidan4 med zadnjo restawacijo so odshanili zvonik in vhod
na vzhodni strani in jo !,rnili v prvoho obliko. Nedalec od
rotunde je staro pokopali5ae, na katerem med drugimi
poiivajo hrdi pripadnik rodbine Matzenauer, lastniki posestev

in prosenjakovske

gra5aine.

Od naravnih znamenitosti moramo posebej omeniti pe-

sbo rasdinsko okolje in stari kostanj na Makoterovem
bregu. Tod so hidi obseZni nasadi sadovnjakov, predvsem

jablan, visenj in bresksi. Del nasadov je kapljicno namakan.
V vasi stojita evangelicanska cerkev in vaiko-gasilski dom,
od dru5tev pa so aktivna: Prostovoljno gasGko druStvo,
Kultumo-turistiano druitvo ,Betlehem" in Nogometni klub

PODIETNOST TRAIEVNIH
VODSTEV
Predsednik sveta KS Janez Skate opozarjA da sedanji svet
KS in vaska odbora vodita jih Stefan Grabar v Selu in
Franc Votek v Fokovcih . delujejo le dobri dve leti, zato
"je zelo nehvaleZna naloga narediti presek realizacije samo
za to obdobje, kajti marsikatera naloga in tudi investicija
se je zacela Ze v obdobju prej5njega vodstva in smo jo v

-

naSem mandatu le zakljueili. Prav tako pa se bodo nekatere zacete naloge iz obdobja nasega vodstva KS in VO
prenesle in dokondale Sele v naslednjem obdobju.* Pri tem
nasteva, kaj vse je bilo urejeno:
V Selu so tekle pomembne akcije: asfaltiranje (4,7 km
vxkih poti, pa*irisae pri rotundi plato pred slaiilnicami),
urejanje vasko-gasilskega doma (elektriini prikljuiek, notranja ureditev in zamenjava svetil, dozidava sanitarij, ureditev platoja in okolice), dokoncanje mrliSke veZice, ureditev okolice evangelicanske cerkve, prav tako so uredili in
razsirili lokalne ceste in poti do posameznih domadj, sani-

,Rotunda".

rali gozdne

V kaju so gostilna, vinotoa in kojaika delavnica.
Pismeni viri naselje Fokovci (Falseulalfl prvit omenjajo
istega leta kot Selo (1340).
Na Zide, ki so do druge svetovne vojne Ziveli v
Fokovcih, spominja Davidova zvezda na vrhu zvonika na
pokopaliscu. Sola je.od leta 1869, prvo Solsko poslopje so
zgradili leta 1873. Sola s l2l ucenci deluje Se danes, v
kaju so Se vrteg enota Poste Slovenije, hgovina, obrtne

zemljo ter postavili pozdravne table.

delavnice (avtomehanika, mizarstvo, cvetlicama), gostiln4

sadjarski in dwesnicarski obrat ter Panonkino skladiSce.
Od druitev je aktivno gasilsko druStvo.

ceste, del telefonskega omreZja poloZili v

V Fokovcih so adaptirali ostreije in raziirili vrteg
prekdli gasilski dom, raz5irili in s fino prevleko preplastili
pow5ino igyGca pri osnovni Soli, dokoncali mrlGko vefico,
uredili razsvedjavo na pokopaliSiu, napeljali vodovod in
elekbiko do zvonika, sanirali temeUe in notranjost zvonika,
vec odsekov cest so spravili v vozno stanje, posamezne
in poti pa raz5irili in izkopali obestne jarke.
obeh kajih imajo sprejet krajevni samoprispevek
(Fokovci 1,5 Vo od plae in 5 Vo od KD, Selo 3 9o od plai
in 10 o/o od KD), poleg tega pa v Selu za modemizacijo
posameznih cestnih odsekov dodahro zbirajo sredstva
ceste

V

obcanov.

, ,Vrednost opravljenih del je teZko ocniti," pravi Janez
Skalic, ,saj je ob skoraj vseh investicijah in vloZenih financnih sredstvih bilo vloZenega 5e ogromno prostovoljnega neplacanega dela vascanov, ilanov sveta KS in VO.
Posebej je potrebno poudariti, da je bilo mogoae veaino
investicij Dpeljati le, ker je KS razpolagala s wojimi lasErimi sredstvi oziroma sredstvi vascanov, ki so se kot kajevni samoprispevek zbirala na racunu KS. Vsekakor pa je
bilo posebej v zadnjem obdobju mogoae marsikatero in"
vesticijo izpe[iati hrdi zaradi sofinanciranja investicij iz

T

obcinskega proraauna-d

ll

H fin
Notanjost znamenite selonske rotunde

6

LIPNIC,{

IN TAI(O NAPREI?
je zelo dolg: V Selu Zelijo dokoncati modemizacijo cest (asfaltni hak do sleheme naseljene hiie),
posodobiti ostale ceste in poti, da bodo prevozne s kmetijsko mehanizacijo, urediti oskrbo z vodo v nekaterih delih
vasi, nabaviti kombinirano gasilsko vozilo, urediti pot do
rotunde, sanirati zvonik ob rotundi, uredifi pot od Seh do
Berkovec za turiste, urediti plocnike ob glavni cesti, urediti javno razsvetljavo v nekaterih delih naselja ter sistem
Seznam nalog

J

I0

teolember
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PREDSTAVTIAMO VAM
kabelske TV v vasi, urediti Sportno-rekreacijski center ob

nogometnem igiScu, postaviti orgle

v

evangelicanski

cerkvi, urediti parkiriSae ob pokopali5cu ter urediti avto-

busna postajaliica, ki jih je v vasi kar pel
V Fokovcih je potrebno dokoncati adaptacijo zvonika na
pokopaliSct, asfaltirati ceste do naseljenih domailj, urediti
plocnike ob glavni cesti in Ei avtobusna postajalisca, razsiriti igralnico lytca, opremiti igri5ce ob vrtcu, urediti parkime
prostore ob vrtcu in trgovini ter za zaposlene pri osnovni
Soli, za vamo vstopanje in izstopanje ohok pa Se altobusno
postajaliice z obncafi5eem pri soli, kabelska TV...
,Predvsem pa bo pohebno v prihodnje posvetiti

*,

-., d.

vei po-

zomosh dnrZabnemu Zivljenju in organizaciji kulturnih in
zabavnih prireditev... Truditi se moramo tudi za to, da se
ohrani poseljenost naiih krajev, kajti v obeh vaseh je cedalje
vee starih in opuScenih hii. Mladi so se doslej nemalokat
odlocali za Zivljenje ali celo za gadnjo zunaj doma&ga kraja njihove doma-ije pa so ob tem propadale. Posebno pozomost bo v bodoce pobebno posveti[ delu z mladimi ...*,
poudarja prizadevni predsednik sveta KS in opozarja 5e na
dve pomembni stvari: ,Posebej se bo potrebno angaZinti pri
vkljuaevanju lastnikov pocitniikih hiSic in vinskih kleti v
naiih kajih v organizirane dejavnos[ v kraju. Nas cilj pa
mora biti tudi to, da se vsi tisti, ki kot h[is[, izletriki ali
kako drugate potujejo skozi nasa naselj4 pri nas hrdi ustavijo in da imajo tako kaj kot v njem Ziveci ljudje od tega tudi
koristi. Pohebno bo v marsikaterem primeru spremeniti miselnost ljudi in jih prepricati, da lahko le s sodelovanjem pridemo do Zelenih uspehov*.
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Kostanj na Makoterouan brega

KRA'EVNA SKUPNOST KRNCI
Nekatere stvari cloveku prirastejo

je

k

srcu. Prijeten obcutek

navdajal ob vsakem obisku vasice na robu
Goriakega, Kmeg znamenite po tem, da je to najmanjsa
krajevna skupnost - tvegam to napoved - v celotni

me

Sloveniji.

52

prebivalcev Liyi

v

14

gospodinjstvih, 13

vascanov je zaposlenih (9 doma, 4 v tujini), ostali se
preZivljajo od trdega dela na kmetijah. In delo tod je res
zahtevno in tolar hdo prisluzen. ,Dnevno odpeljejo 300
likov mleka" pravi Franc H0l, predsednik sveta kajevne
skupnosti. Vendar ljudje vztuajajo. Vztajato h se veselijo
svojih majhnih uspehov in pridobitev, ki so v njihovih
oceh velike, saj so zanje Zivljenjskega pomena.
Predsednik weta miniatume kajevne skupnosti je moZ
biskih od in zavestnega pogleda. Iz sreaevanj na svetu
stare kajevne skupnosti Martjanci mi je ostal v ble5ceaem
spominu: stvaren, realen clovek, ki ve kaj hoie. Hoce dobro svojim sovascanom, svojim ljudem, a se zaveda majhnosti in lastne financne nemod. DruZba jim je veikrat
priskocila na pomoc, hrdi takat, ko ,je vas leta 1 994
prvia dobila asfaltno povezavo od Sebeborec do vaSkogasilskega doma v dolZini 3200 me&ov. V leh: 1997 je bi
la asfa.ltirana 5e va5ka cesta na Peakov breg v doEini 300
metrov,* pravi Feri HUl.
Le to si Zeli, da bi poti dobro gramozirali, saj komaj
upa pomisliti na asfaltiranje. ,Na pokopaliscu bi bilo
potrebno zgraditi mrlisko veZico in po vasi postaviti nekaj

luii javne razsvedjave. Zayadi veije vamosti v vasi.(
V vasi je nekaj vikenda5ev, ki poZivijo Zivljenje
popoldne oziroma ob vikendih. Sredi vasi stoji va5ko-gasil-

l0

re i€mbel I998

E

_,-l
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Cesto na Peckou breg

n

E

odprh decembra lani

ski dorrr, ki je btl zgrajen leta 1978. Gasilsko druStvo je bilo ustanovljeno leta 1924 in Steje 17 ilanov. Ti so gonilna
sila v vasi. Razpolagajo z orodnim vozilom in motomo
brizgalno.

Prav Zelim si, da bi bile njihove ambicije vecje, njihova
pricakovanja modnejia, njihove zahteve glxnejse. A kaj,
ko dobro vedo za pravila iger in ta pravijo, da moraS za
vsako akcijo prispeva[ del sredstev sam. To, kar zmorejo
zbrati, ni veliko. A Ze velikokrat so pokazali, da si s svojo

poupezljivostjo na eni

in

prizadwnostjo na drugi strani

pravzaprav zasluZijo veliko veliko vei.
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Prosenjakovci

Prosenjakovci

SPET SO ZELI PO STARTM
Krajani Prosenjakovec so na anino,

KIP OB 1sO-LEINICI

zadnjo nedeljo v juliju, pripravili prireditev, s katero so skuaali obuditi spomin na opravila v casu Zetve in mlatidve. Dobro obiskana prireditev je 2e
prerasla krajevne razseZnosb in dobiva
vse veeji pomen.
Najprej so si seveda pripravili Z€tvena
orodja torej so sklepali kose in srpe. Ob
ubranem petju slovenskih in ma&arskih
ludskih pesmi je sledila povorka Z:anjcev
in Zanjic skozi kraj do njive NekS parov
koscev je na hiho opravilo s skoraj polhektarshm poljem rZi

r*

REVOLUCIIE

formiranje

in

zgodovino

t

I

E at

r_l

alca Josipa Benka.

Noriinci

madZarske

3. VASKE IGRE

OBCINE
MORAVSKE TOPLICE
Tokat so jih pripravili v NorSincih. Na
prizoriicu pri gasilskem domu in na
bliZnjem nogometnem fficu se je

Teianovci

J

V

ter i€iri presenecenja vcasih zaoskil

slabemu wemenu lepo uspelo.

suhem trodelnem napadu in

Stafetnem prenosu rocnika se je pome-

tekmovanja niso udeleZili dvakratrri

-

ilani Steklame

n A p*trZtA izdatno ju2ino
Ko sta gospodarja Viljem in

Margita Malaaia svoje ,l0cke* na polju povabila k zasluZeni malici, so se

ali manj uspesno

poskusili tudi mlaj5i. lzkuSeni so jim
svetovali, da to ni koSnja trave, da je
pohebno pri vsakem zamahu s koso
na koncu posebej rzategniti", da se
bilke ne razletijo ...
Zamisel ilanov Kulhrmo-turistianega drustva, ki ga uspesno vodi
Ladislav Sabotin. je bila skrbno nacrtovana in ubrana. Prav tako mlatev

ki so jo

Miklavza pri Ormo2u iz nase obcine je

tekmovalo pet desetin.

Pri moSkih so bili v obeh elemenprepricljivo najboljSi gasilci iz

tih

Cre5njevec

v

obaini Gomja Radgona,

napado porabili vsega 42 sekund brez
kazenske toike. Devet alanov ekipe pa

je v

teku preteklo progo

Bogojina

casu 64,27

Naslednje

Stafetnem

450 mehov

v

t)

bilo ob

{

sekunde.
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prikazu

Zetvenih obiiajev makovih in orehovih
pogae ter ma5inskih kekov na pretek.
Prosenjakovcani to pai znajo!

ekipo Andrejec Tretji so bili tekmovalci
D Fokovec (75 toek). Sledijo: Te5anovci
in Selo po 74, lvanci 72, Ivanovci 64,
Sebeborci 63, Mlajtinci-Lukaievci 58,

ki so za vajo suhega hodelnega

pripeljali iz

Loncarovec.
V debeli senci pri lovskem domu pa
ni izostala niti nrlatidev s cepmi. Potem
so precesali slamo in pripravili ritonje za
prekrivanje strehe. Tudi na ,bintanje"
(ci5ienje) zmja niso pozabili ...

tokrat je

Roga5ka.
priSla iz

je

^1
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Priqrayil:

Geza 6RABAR
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Z

do

skajnosti, je na koncu vendarle obveljalo spoznanje, da so takina srecanja namenjena predvsem druZabnosti in navezovanju ter utrjevanju prijateljskih ve'zi.
Ekipe so bile zelo izenacene. V skupnem sestevku osmih iger rvlecenje vwi,
vodenie Zoge, prwoz vode. sestavljanje
kmeckega voz4 i,igan:F dn,l$cenje koruz*, skok z mesta in tek v wecah) ter
ige presenecenja so najvec tock zbrali
domaiini (88) in s tem za osem tock
prehiteli dosedanle dvakrahe zmagovalcg

rilo dvajset desetin, od tega hi Z€nske.
Klub temu, da so najavili prihod, se

?,ania

mlatilnico,

h

je bilo letos ze tretjit zapored in

Najbolj oddaljena ekipa

koSnji bolj

ponovno potrdilo spoznanje, da Uudje v
poletnih in wocih dneh pohebujemo
towstne sprostitve in zabave. saj se je
ob 11 ekipah zbralo hrdi precej gledalcev, ki so eni za zabavo, dru$ pa cisto
zares, navljali za svoje ekipe. Kljub temq
da se je tekmovalni duh v osmih razlicnih sprehrostnih
zabavnih i6rah

Gasilci iz Tesanovec so tudi letos pripravili meddruStveno gasilsko tekmovanje za moSke in Zenske desetine. Tekmovanje, ki poteka od 100. oblehrice

I

Zenskah so najvet izurjenosb in

bile tekmovalke s Hodo5a.
Tekmovanje so Tesanovcari hrdi letos namenili spominu rojak4 industri-

MEDDRUSIVET{O
GASITSI(O TETMOVANTE

zmagovalci

8

fti

sprehosti pokazale gasilke iz Spodnje
Scavnice, na drugo mesto s€ je uwstila desefina iz Filoveq na tretje pa so

z bogato omamentiko pa opozarja na revolucijo pred

je kljub

II

Tudi

Sanovci.

drZave. Skulptura

druStva.

z

kovci, 14. Zgomji Moravci 15. Te-

Ob madzarskem narodnem prazniku v
spomin na kalja Stefana so pred koncem avgusta v parku pred zadruinim
domom slovesno odkrili leseno plastiko, ki jo je narodnostno me5anemu
obmoaju v Sloveniji podarila madZarska drZava" slovesno pa jo je odkril 2upan sosednje obcine Mapyarszombada
g. Llszll Laczo. Covorniki so poudarili pomembno vlogo kralja Stefana za

150 leti, prav tako izjemno pomemben
mejnik v zgodovini mad,Zarske drZave.

d n7

v

Drugo mesto je osvojila ekipa KriZevec
v Prekmurju, kele pa Ropoca. Uvrstitve naiih druStev:6. Sebeborci,8. Fo-

I

57 in

Ra&ovci

54

tock.

vaike rgre bodo v Fokovcih.

KULIURA

UCNA POI

Bogollna

Selo

-

ZTOZENKA O KRA'U

UENA POT

Obiina in TIC Moravske Toplice sta izdala bogato barvno
zloienko o kaju Bogojina, ki je bila razglaSena za najlepSe urejeni kaj v obiini v minulem letu.
Izerpno besedilo o kraju, ki ga v prvi wsti odlikuje
cerkev Cospodovega vnebohoda mojstra JoZeta Pleanika,
je napisal prof. loze Vu€finec, fotografije pa sta prispevala
JoZe Pojbia in Bine Kovaiii.
Poleg naravnih, kultumo-zgodovinskih in etnoloSkih
znaiilnosti kraja je predstavljeno hldi bogato druZabno
Zivljenje v drugem najveijem kraju moravskotopliSke
obcine, navedene so tudi sploane znaiilnos[ kraja, znameniti Bogojincani, drustva, prireditve, obrtne ter gostinsko-trgovske dejavnos[ in blDnje izlehiSke to(ke z izlelniSkimi kraji.

Lani sem se slucajno srefal s profesorji in dijaki gmnazije
Ledina iz Ljubljane ki so si priili oglledat rotundo v Selu.
Ker ni bilo nikogar, ki bi jim rotundo odprl so zdolgocaseno posedali pod kostanjem ob njej. Zapletli smo se v
pogovor in razloZil sem jim, kaj vse 5e lahko vidijo v naSi
okolici. Bili so navduieni in me hkrati opozorili, da oni,
nakljucni obiskoval{ o na5ih znamenitostih na zalost ne vedo, saj niso nikjer opisane. Prav tako so se shinjali, da bi
jim po vei urah voZnje za sprostitev koristil sprehod
namesto posedanja- Vse to mi je dalo mislit, da se je
pohebno lotiti dela. Nastal je osnutek gradiv4 pot so si
oglcdali predstavniki C€nha za Solske in obsolske dejavnosti
(CS0D) in uana pot ,SELO" je bila uwScena med izpostave

Ceza CRABAR

rosreEv rEDEN x
Ob 10. Koiicevem tednu v KS Bogojina in Filovci je
izsel tudi zajeten bilten na 88 straneh. Urednik prof.
Jorie Vugrinec ga le zdal ie poimenoval kar zbornik.

Uvodni besedi dr. Franca Horvata in prepgedu prireditev letoSnjega tedna sledi predstavitev kaja z naslovom

Bogojina 1208-1998. Tej oblehici, T90letnici prve pisne
omembe Bogojine (Bogina, 1208) je namrec posvecen
letoinji kultumi teden. Sledi prevod besedila o Pleinikovi
cerkvi v Bogojini italijanskega artorja Alberta Ferlenge, v
nadaljevanju pa urednik dokaj natancno predstavi novo
pridobitev Pokrajinske in Studijske knjDnice v Murski
Soboti - cehovska pravila za Bogojino iz leta 1779 s
podpisom cesarice Marije Terezije. Ponatisnjen je sonet
dr. JoZefa Smeja z akrostihom Pisatelj J Ko5ia ter
ponatis, prevod in komentar pisma (dr. JoZef Smej), ki
ga je loZef Kosia leta 1829 pisal sombotelskemu akofu.

Zbomik objavlja tudi odlomke iz Kosiaevih Starin.
KulturoloSki del zbomika zakljucujeta dva prispevka:

razprava prof. Franca Obala o Haukovi poslikavi ivanske
kapele ter bibliografija ehnkov o Bogojini, ki jo je sestavil Franc Kuzmie
Domaeijske teme uvaja pesem Jo1eta Puhana Obmurski motivi, ki ji sledi ponatis alanka dr. Franca O5laja
zgodovinarja v Budimpe5ti, filovskega rojaka, o prek-

murskih goricah in pridelovanju vina pri nas iz leta
1922, vinu in kulturi pitja posveca pozornost hrdi JoZe
Toplak, zbomik pa objavlja tudi rezultate leto5njega
ocenjevanja vin v Bogojini.
Na koncu zasledimo 5e aestitke Skofu dr. JoZefu
Smeju ob 1S-letnici Skofovskega posveienja, rojaku
Ivanu Camplinu za naziv konzistorijalnega svetnika ter
mag. Stanku Zveru ob 2s-letnici masniikega posveaenja
in pre61led, katerim osebnostim in dogodkom so bile
posveaeni dosedanji dnevi kulture v Bogojini. Kot smo
uvodoma zapisali, se jih je zvrstilo desel
700 izvodov tega obseznega in kvalitetnega zbomika
bi pravzaprav moralo biti premalo za vse, ki bi jih publikacija morala zanimati.

Udn. pol

Zasnovana

naravne

je kot komplekna ucna pot, ki

in

vsebuje elemente

kulfume dediScine, umetnostnozgodovinski,

tehnicni spomenik in neokmjeno naravo. Zasnovana je tako,

je

primema za vse starosEre skupine obiskovalcev.
je moZno v lastni reZiji, za vecje napovedane
skupine pa lahko zagotovimo strokovno vodstvo. Velika

da

Obiskati jo

prednost poti je poleg izredne Sirine snovi z razlicnih podroiij hrdi njena izredna prilagodljivost razlicnim nivojem
zahtevnosti obiskovalcev (razredna in predmetna stopnja osnovne Sole, srednje sole ali pa zgolj rekeativci oziroma ljudje,l$ ielio dan preZiveti v naravi).
Pot omogoca spoznavanje naravnega okolja, poseljenosti,
izrabljenosti zemljiSc, kakor tudi spoznavanje favne in flore
na tem obmocju. Dollno 2,4 km poti je moZno prehodifi v

dobri uri (brez ustavljanja in razlage) ali pa se na njej
zadriati tudi vea ur. Na njej je moZno videti marsikaj iz bogastva teh krajev, kar je urbanizacija nekaterim ze zdavnal
vzela. Pri nas je ohranjena velika pestrost favne in flore. Pot
omogoca wacanje na izhodi5cno tocko (parkirii& pri rotun.
di) tudi po bliinjici skozi gozd.2 km te poti je moZno prehodi[ v mdo vee kot pol ure zmeme hoje.

-

-

-

Ce skuSamo strniti. je namen poti:

Uaence in dijake na neposreden naiin seznaniti z
zgodovino, obrtjo, poseljenostjo, sadjarstvom, vinogad-

niStvom, obdelovalnimi povrSinami in jim na praktidnih
primerih pokaza[ dele vsebin, ki so jih ali jih bodo obdelali pri pouku.
V cudovito ohranjeno okolje priteglniti uaence in dijake in
jim pokazati lepote, ki jih j€ mnogim kajem civilizacija Ze
vzela.

Vzpodbujati ponovno naselitev vasi in obnovo zapui&nih

in propadajocih hi5.

Ustvariti moZnosti za zaposlitve in moZnosti za prodajo
domaiih pridelkov in izdelkov.
- Z osveScanjem obiskovalcev in prebivalcev p8pevati k
temu, da ohranimo del nasega naravnega in kultumega
bogastva tudi za poznejse rodove.
Ko boste prihajali k nam, si vzemite cas za spoznavanje in
obiudovanje na5e lepe pokrajine. Ugotovili boste, da ste
mnogokat doslej Sli mimo zanimivih sw-ari, ne da bi jih
zaradi ihte sploh

opazili

Ludnk SoCrc

jt,,embe,,eeg

Stevilo uradno prijavljenih ucencev, ki bodo pot orgav Solskem lehr 1998/99 prek razpisa

nizirano obiskali

CSOD, se pribliZuje Stevilki 1500.

Zbornik

,o

dnevnega centra.

Jan2z

sKALlc

LIL)NICI
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TAKSA

PROTIIET

TAKSA ZA OBREMENIEVANIE VODE

AKTIVNOSTT
SVETA

Porabnikom vode lz mestnegh vodovoda Murska Sobota je bila pri
raiunu zadnje akontacije za placilo vodarine, ki jo poblra Komunala
Murska Sobota, zaraa:unana tudi taksa za obremenjeva{e vode.
Pojavilo se je vec tpraiaqi I tei Bredt ker porabniki vode niso seznaqieni z obveznos(io placila te takse.
Za boljie razumevaqie obveznosti vas v tem prispwku seznanjamo s
predpisi in druXfmi zahtevami v zvezi s plaievanjem takse za obremenjevanje vode.

Zakon o varstvu okolja (Uradni list
RS, St 32,/93 in 1,296) ie uvedel takso za obremenjevanje vode. Taksa se
plaeuje na naiin, ki ga je predpisala
Mada Republike Slovenije v Uredbi o
taki za obremenjevanje vode (Uradni
list RS, 5L 4l/95, 44/95 n 8/961.
Uredba je zacela veljati za komunalne vode 1.1.1996, torej se izvaja
Ze vee kot dve leti in v tem casu bi
se Ze morala pobirati taka.
Zavezanec za plaeilo take za
odvajanje komunalne odpadne vode
je izvajalec javne sluZbe odvajanja in
ciSeenja komunalne odpadne in padavinske vode, in sicer za komunalno
odpadno vodo tistih uporabnikov, ki
so prikljuceni na kanalizacijsko omreZje ali imajo svoje greznice.

Navadno je sicer izvajalec javne
sluZbe vodooskbe tisti, ki ima po-

Murska Sobota sta Cista Narava
Tesanovci in Komunala Murska
Sobota sklenili pogodbo, na podlagi
katere bo dobavitelj vode zaracunava.l
in pobiral tako za obremenjevanje
vode v skladu s predpisi.
Glede na dejansko stanie sistemov
vodooskbe in odvajanja odpadnih voda, kjer se vecina naselij oskrbuje z
vodo iz vaSkih vodovodov, odpadne
vode pa spusca v gYezrice, je nujno
pristopiti k organiziranemu pristopu

oskbe s pitno vodo in upravljanju

vodovodnih sistemov. Upravljalec bo
moral pri vseh porabnikih vode skbeti za nemoteno oskrbo in pobirati
vse predpisane dajatve.
Obveznosti placila take za obremenjevanje vode pa se ni moZno vec
izognitl saj gre za republiSke pred-

pise,

k

jih je

potrebno spo5tovati.

in lahko

Ministrstvo za okolje in prostor nas je

raaun zavezanca pobira tako
z vodarino, ee se tako dogovorita.

doslej Ze veckrat opozorilo na ne-

datke

o

prodani vodi

V konkrehrem primeru

za
skupaj

naSe obcine

Moravske Toplice je po obcinskem
Odloku o odvajanju in ciSienju komu-

nalnih odpadnih

in

padavinskih voda

upravljalec in izvajalec gospodarske
javne sluZbe odvajanja in ciScrnja komunalnih odpadnih voda javno komu-

plaievanje takse. Takso pa je moZno
uporabiti za financiranje izvajanja sanacijskih in drugih del za zmanjSanje
obremenjevanja voda. ki so predvidene v obcrni, seveda ob pogoju, ae
si obeina pridobi odlocbo ministrstva
o oprostitvi placila takse v republiSki
prorac'un.

To je pomembno tudi zaradi tega,

nalno podjetje Cista narava d.o.o.

Odlok o oskbi s pitno vodo

Se

ni

sprejel Sprejet pa je sklep obcinskega

sveta,

na podla$ katerega bo

po

podpisu ustrezne popiodbe upravljalec
in generalni oskbovalec s pitno vodo
prebivalcev Obiine Moravske Toplice
Komunala d.o.o. Murska Sobota.
Posamezni vodovodni sistemi po
naseljih Se niso preneseni v upravljanje

pooblaicenemu upravlalcu, pregled
nad porabo vode ni moZen, zdlo je pi
teh porabnikih tehnicno teZje izvedljivo

pobiranje takse za obremenjevanje
vode v skladu z republiSko uredbo.

Za naselja v obiini Moravske Toplice, kjer je dobavitelj vode iz soboSkega mestnega vodovoda Komunala

r0

LIL)NI(

in vzgojo v cestnem prometu, ki ga prizadevno vodi
Franc Cami, si je zastavil obseZen
progam dela. Komisija za tehniene
zadeve v prometu sodeluje pri urejanju ceshega reZima in prometne
signalizacije v obiini, za izboljSanje
prometne vamosti pa se povezuje s
kajevnimi dejavniki in izvaja Stevilne
akcije, kot so: ,Brezhibno vozilo je
vamo vozilon, ,Vse za vamost proSvet za preventivo

metan in dru8e.

Kot svet ugotavlja v poroiilu

prvo polletje letoSnjega leta. je dela

za
Se

na pretek, saj
razmeve

omreZja

vozi5ca

pYometno-vamostne
niso zadovoljive. Del ceshega
poteka po hribovitem terenu,
so ozka, ovinki nepregledni,
5e zmeraj prevec med

nesrec je
povzroiitelji pa so cesto tudi vozniki
koles, koles z motorjem, vozniki baktorjev in delovnih strojev, pa tudi Solska mladina, kljub dejswu, da je pro-

metna vzgoja na Solah dobro organizirana. V pol leta se je tako zgodilo
na obmocju obiine 96 nesrei z I

smrEro Zrtvijo, s 3 hudo poSkodovanimi in 18 laZje poSkodovanimi udeleZenci. lzreeenih je bilo 330 ukrepov

zoper krSitelje predpisov,

kar

98

voznikov je vozilo pod vplivom alko-

hola, 68

jih ni

prilagodilo hitrosi

voZnje razmeram na cesti ...
Komisija za delo s Solsko mladino
je zelo aktivna teh dneh (akcija
,Prvi Solski dann), v oktobru priprav-

v

ljajo teden vamosti prometa

pod

naslovom ,Okoci v prometu-. Tudi
letos pa so uspeSno izvedli tekmovanje ,Kaj vei o prometu( za ucence osnovnih iol v obcini in obcine Puconci.

da obiina lah-ko kandidira na razpise

za pridobitev nepovrahih

sredstev,

kjer je pogoj, da je zagotovljeno pobi
ranje takse.
Pri letosnjem republiSkem razpisu
za pridobitev nepowatnih sredstev za
infrasfruktume objekte nismo izpolnjevali tega pogoja, ker se taka ni pobirala, zato nam niso bila odobrena sredstva v viiini najmanj 25 mio SIT.

jo

Pobiranje ali nepobiranje takse, ki

predpisuje Uredba, torej

ni

shar

odloeitve posameznih organov lokalne

skupnosti, ampak obveznost kateri se
ni moZno izogniti.
Obcinska upraua

,f,A!

YES

O PROIETU" l99a
Rezultati

Cemela
2. Tomai ErZen
3. TomaZ Sukie
4. AleS Varga
5. Peter Fras
6. JoZe Kuhar
l. Blai

OS Bogojina
OS Puconci
OS Bogojina
OS Bogojina
OS Bogojina
OS

fuconci

7. Dominik D. Talijan OS Fokovci

SPORT
Nogomet

Ollmpltskl

te lr

POI(ALNI TEXMOVANII

ln kolese;skl maraton Alda

Gostitelj tekmovanja za pokal Obtine Moravske
Toplice v velikem nogometu je bil tokrat nogomekri
klub Prosenjakovci. Na igrisau v Motvarjevcih so po
tumirskem sistemu (vsak je igral z vsakim) nastopile
Stiri ekipe, po pricakovanju je bila tudi letos dalec najboljSa ekipa earde 'n Martjanec, novi clan trege
drZavne lige, ki je obiinski pokal osvojila Ze hetje leto

sl(oRA, t50 l(oLEsARtEv
IN TEKAEEV

zapored. Ker so ostale ekipe zbrale enako Stevilo toek,

je o nadaljnji razvrstitvi odlocala razlika v golih. Tako
je drugo mesto pripadlo nogometaSem Bogojine, tetje
NK Prosenjakovci ter aeffio NK Rotunda iz Sela.
Na podobnem tekmovanju v malem nogomefu se
je v Mlajtincih zbralo deset ekip. Tokrat so najboljSo
igro prikazali ilani KMN Vuija Comila in zasluZeno
osvojili prehodni pokal. Drugo mesto je osvojila ekipa
veteranov KMN Sebeborci, v borbi za tretje mesto pa
je KMN lvanci po streljanju kazenskih skelov premagal KIvIN NorSinci in si z osvojitvijo hetjega mesta pridobil pravico do organizacije pokalnega tekmovanja
naslednje leto.

2s tEr Nx

PROSEN|ATOVC|

Klub je bil ustanovljen sredi avgusta 1973 in je v prvi
tekmovalni sezoni nastopal v lendavski obeinski ligi.
Naslednje leto se je vkljucil v tekmovanje v obiinski ligi Murska Sobota in nastopal v prvi ligi do leta 1979,
ko je izpadel in nadaljeval tekmovanje v drugi ligi.
Clan prve medobeinske lige Murska Sobota je postal v
letoSnji tekmovalni sezoni.
Nogometa5i Prosenjakovec so odigrali vet kot 760
razliinih srecanj, od tega 460 prvenstvenih tekem.
Spomladi je Emest Malaiic dosegel tisoii prvenstveni
zadetek za NX Prosenjakovci. Pomembna je mednarodna dejavnost kluba: v zadnjih letih so gostili sedem
moatev iz sosednje MadZarske, letos so odigrali tudi
srecanje

z ekpo iz Varazdina.

V poletnih mesecih je bila v Moravskih Toplicah
wsta Sportno-rekreativnih prireditev. Ttadicionalni
olimpiiski tek in kolesarski maraton Ajda sta privabila releordno Stevilo tekmovalcev in obiskovalcev,
Kolesarski maraton Ajda (tudi letos ga je odliano
pripravil KK Tropovci) je bil razdeljen na tekmovahi
in rekreativni del. Na Stirih razliinih progah (108.
8(1, -{0 in 20 kilometrov) je sodekrvakr k;rr 484 kolesalev iz vse Slovenije.
Ahsolutna zmagovalca tekmovalnega dela maratona n;r l[]8 kikrmetrov sta postala BoStjan Slak iz
Sko5e Loke in Jelka Rakuia iz Liuhljane. Tretje
mesto je zasedel Bernard (Jmar iz Kli Tropovci.
NajmlajSi kolesar je hil ti-letni Ales Vigali z Kroga.
najstJreiSi pa Rudi Prrkic iz Vescitr
Olimpijskega teka na li in 1(l kilrmetror' - progi
sta bili razlicno zahtrvni - se je udeleTilo li67 ljubiteljel teka.
Trikikrmetrsko progo po ulicah lloravskih Toplic
so najhitreie zmogli Dejan Ohal iz Rankovec. ![itja
LainScak iz trlurske Sohote in (;rigor NIaruSii iz
Negove.

Na daljii progi je hil nalhitrejsi Ceza Grabar iz
TeSanovec. med ienskami pa Moica Meglic z Radenskega Vrha.

Najml4iii udeleZenec je hil 3-letni Itlarko Coriek iz
llarihora. najstareiSa udeleienka pa Tina ltlutii iz
It{aribora (61 let).

25 tET

NOGOMETA

V SEIU

-

Srebmi jubilej 25 let organiziranega nogometa so
pocastili tudi v Selu. Zametki kluba pravzaprav segajo
na zaaetek 70. lel ko je ucitelj telesne vzgoje na

fokovski osemletki Stefan Cigqt zbral okoli sebe
Stevilne ljubitelje nogometa. Prva srecanja so odigrali
na Kobilju, saj niso imeli lashega igri5ca.
Prvo uradno srecanje je Enajst plavih, kakor se je
F.
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LEIT
ENT

z drugo ekipo
Nafte, saj so bili hrdi Selancani na zaietku vkljuceni v
klub imenoval na zaietku, odigral

t

fr[t\n

tlan prue medobcinske lige M. Sobota

lendavsko obcinsko ligo. Po dveh letih so zaieli na-

v

v

soboSki obiinski ligi, kjer so
sezoni
1982,283 osvojili prvo mesto. Med pomembne mejnike

stopati

razvoja kluba sodita tudi tekmovalni sezoni 1986/87
in 1987,/88, ko so postali prvaki obiinske mladinske
lige ter bili finalisti pomurskega mladinskega pokala.
Zdaj nastopajo v medobtinski lig Murska Sobota
Na svecanosti so najzasluZnejSim ilanom podelili
priznanja, posebno priznanje pa je prejel Milan Horva!
najbolj5i strelec ekipe, ki
sel vei kot 200-krat.

PriDravil Cera 6RABAR

je mreZo nasprotnikov

zahe-

LIPNICA

I'

ZADNIA STRAN
,MoJa de2ela lepa, urejena

in dista*

OBEINSKA NAGRAI'A
ZA KUD IZ MOTVARIEVEC

NAILEPSI
SO IZBRANI
Obiinska ocenjevalna komisija je med
poletjem obiskala Sole, kraje in prijav-

ljene domadije v obcini ter jih ocenila v
skladu s kriteriji, ki veljajo za vseslovensko akcijo 'Moja deZela lepa, urejena in iista*. Vsak od Stirih ocenjevalcev je s toikami 0 do 10 ocenil posa-

_a

'.tl

mezne elemente urejenosti.

v

MED iotAifl: Bocorl{A
Pri Solah (v obaini so tri: Bogojina,
Fokovci in Prosenjakovci) so ocenjevali:
. sploSno urejenost stavbe (fasadaocvetliienje, notranja urejenos! gar-

o,

(

I

derobe, telovadnica ucilnice)
Sportna igrisca

.
.

parkovne povrSine (zelenice, grmiievje, urejenost stez, parkriSce)
Najvei toek je dosegla OS Bogojina,
predvsem zaradi dobre urejenosti stavbe in parkovnih powiin.
DRUG! KRAJI
Med 28 naselji komisija ni ocenjevala
Moravskih Toplic (ker po republi5ki katego/iz2ciji spadajo med ,izraifo tu-

ristiine kaje4 in Sela (,izlehiik kaj-).
Komisija je kot ocenjevalne elemente
upoatevala urejenost:
glavnih urbanih elementov

.
.
.
.
.
.

[,iL]

l:,il

Folklorna skupina Kulturno-umetniikega druitva ,Aftila J6zsef* iz
Motvarjevec / Szentliszli z inajariem slovenskih in madZarskih na.
rodnih plesov bogati sporede kultrrnih prireditev doma in v hdini. Letos so za svoje skoraj 30-letno delo prejeli Nagado Obiine Moravske
Toplice. Nagrada seveda pomeni tudi posebno priznanje starosti skupine in folklorne dejavnosti v Motvarjevcih S. Gezi Dori starejSemu.

objektov razlicnih dejavnosti
prometrrih pow5in in objektov
naravnih elementov
gojenih zelenih powSin in ocvetlicenje
objektov kultume dediScine in kul-

.
.
.

tumih

dejavnosti

objektov turistiine infrastrukture
objektov komunalne infrastrukhrre
celoten ltis o kraju
Najvec tock so zbrali Martjanci, sledto

Mlajtinci in Sebeborci.
Marlanci po mnenju komisije dajejo
izredno lep in popoln celotni rtis, negovane in urejene so tako posamezne
domairje kot tudi javni objekti in in'

ry

frashuktura.

NAJIEPSI GRiiNI
Med vei kot 20 prijavljenimi domatijami so najvec toik zbrale domacije:
. Edvard Stojko, Sebeborci 94
. Mariia lvanie Filovci 43a
. Mqida Kocar, Bogojina 136
. Ta$ana Bafari, Filovci

C'

Posebno priznanje za ohranjante kultume
dediicine prejme Adolf Pen, Filovski €aj.

)

a

t 3

-r} q
Matel FiSer: JESENSXA lDll,A, 1997

lnlormativni list Lipnica izdaja obaina lloravske Topli(e, zanio odgovaria [ran( Cirol. ,u9an . ur.dil: Ludvik Sotit, Sport pripravil: 6eua Crab.r. pr.lom in
fotoliti: At.lje Antolin tisk: Solidnrnost, 5eptember l99E Lipni(a ni naprodai - vrako goigodinistvo v obtini io dobi br.uplaano, drugi int€Teienti
pa na sedelu obtin., l(ran,aeva 3, 9226 Moravste Topli(e, t.l : (069) {8-765, 48-810, 4t-E20, 3E-5001 t.ks: 3E-502 0tnovne 0od.tle o obdini naidete na lntemetu na na5lovu: Http://www2 arnes.si/-msomtl/
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