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Lipnica Steuilka 37 obiimo poroca o
te*fiooanju douaukih gasiheu u Mo-

rou*ih Toplicah prau tako pa zaCatja
wfo zapinu o teiaqah pri preskbi z
zfuauo pibto wdo na novn obmoQu.
K ndelooalu namefiuafio prttegniti
tudi nekatqe $rokotnjake s tega po&ociz pa tudi Vat dragi brakiDiskusijo o prihodnjem status1l
krojeanih skupnosti za zdaj puiiamo
ob sbaai, se pa bomo o tan rozpisali
u naslednji - augustouski - iteuilki,
ko bomo objauili tudi prnila o predstadtuah kandidatnih N za obtinski
fuet in kandidatou za aapana. lesen
2002 bo namrec u znamanju predxdnEkih in lokalnih uoliteu. Vrota jenam obeta.
Obcina dokoncno ostaja u dosedanjih okairk, saj Dra,aLni zbot u
san se

ponotmi obratmaui ni podprl predloga
.rfartjonec za izlociteD.

Ludril

Socic

I

PROTESTNI SHOD KMETOV

V I.IUBLIANI?

I Tudi zadnja seja odbon za kmetijsho in prehnno pri obcinskem wetu med obnv{navo Skode po su.si v letu 2001 in ukinitve prisilnih zakolov v Murski Soboti ni pri] nesla novih reSitev na omenjenih nadvse akhralnih in tgodh podrociih. Odbor ni dolcakal pricakovanega odgovora in pripomb s stani &Zavne komisiie za sanacije pri
j Ministrstvu za okolje in prostor, zato je sprejel sklep, v katerem driavno komisijo za

jsanacije. kmetijsko ministrstvo, odbor za kmetijstvo pri driavnem zboru ter Mado
Republike Slovenije poziva, da se udeleZijo skupnega dogovora o resevanju proble1
I matike v Moravskih Toplicah. Moravskotopli5ki obcinski odbor za kme$stvo v sodeI lovanju s kmeEkim sindikatom napoveduje tudi protest pred Driavnim zborom Rer publike Slovenije, ae se razmete ne bodo uredile. Gea Grabar)

ZAD?{IA YESI: ilOVl ROI(I ZA OITGOYORE
1. junija sestali clani obdinskega odbora za kmetijstvo s
predstavniki drZavne komisiie za sanacijo pri Ministrstvu za okolje in prostor, \4ade
RS in Minishstva za kmetijstvo in prehrano ter dolocili nove roke za odgovore driavnih organov (9. ju.lij za podroSe sanacle Skode po susi in 14 dni za vprasanja,
povezzna z zakolom bolnih Zivali).
Komisia za sanacijo bo pri novih izracunih Skode po suSi odpravila 300/o zmanj5anje ccn pridelkov, vkljucila jan Zita in kot kiterij oskodovanosti upoStevala izradune
obcinske komisije na pa podatkov hidrometeoroloSkih post41 o kolicni padavin.
Kme$e bodo pocakali na odgovore drZavnih organov, llroZnja o protestnem shodu v Ljubllani pa ostaja v veljavi. a. s.t

V Moravskih Toplicah so se

I

IEI(iIOVAN'E GASILCEY
DrZavno gasilsko tekmovanje Memorial Mateuia Haceta v Moravskih Toplicah

POTRDITEV VISOKE SIROTOVNOSTI

IN

USPOSOBLIENOSTI

Zadqio sobota v mqiu, 25. maja so bile Moravske Toplice srediite sloveaskega llasilstva v pravem pometru besede. I(oopleks
tankajatrjega zdraviliica je tramrea Sosfil 230 desetin in vec kot 3.000 uniformiranih gasilcev in gasilk, vea tisoa pa je b o tudi
gledalcev. spremljevalcev, navijace! in dftgih. To je bil resniaso lelik dan - tako za kraj in zdraviliii:e kakor tudi za Obtinrko
gasilslto zvezo (OGZ) Moravske Toplice, ki ji je bilo zaupana organizaclla tega trqivecjega in tudi naftof odmevnella dfiiavnega
tekEovaqia g;asilcev, ki !h pripravijo vsaka Stiri leta, vedno v predkolgresnem l€tu.
Veamesea[e priprave iD aqarirarje vea sto gasilcev pri pripravi in izvedbi tekmovaqia tz v*h 27 prostovolinih gasilskih drustev iz traie obcine. odlicno priprav[iena tekmovaliita" dobra tehnitna podpora ter neuazadnje hrdi odlicno vreme so pripomo$i,
da je prvo tol,rstrto tekmovanje gasilcel' tra pomurskih tleh v vsej lSoJetni zgodovini odliino uspelo. Pohlaliti ve[ia seveda tudi
odlidno tekmovalno ln sodniiko sluibo, ki jo je izbrala in dele$rala GZS, pod okri[iem katere je tekmovanje tudi potekalo.
ZAEETEK S POZDRAVI IN DOBRIDA ZELJAMI
Ob svecanem zaaetlu tekmovanja je ie v zgodnjih jukanjih urah
zbrane pozdravil Franc Cipot, Zupan obcine gostiteuice in predsednik
organizncijsk€ga odbora. Dejal je, da je vesel in pocas&n obenem,
ker je lahko prvi vsem sodelujodm in gostom izrekel dobrodoSlico in
najboljse Zelje za uspesno izv€dbo tega pomembnega tekmovanja. ,V
obaini Moravske Toplice, ki ima izjemno dobro organizinno gasilstvo, smo zelo zadovoljni in pocaiceni, da smo izbrani za gostitelja
tekmovanja, aktivno pa sodelujemo tudi pd njeni izvedbi. Glavni organizator tekmovanja je sicer CZS, mi pa smo kot prirediteui zastaviIi veliko volje in znanja, zato si Zelimo uspesno izredbo, saj $e za
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lajvecjo towstno prireditev pri nas sploh,. je izpostavil Zupan. Slavko
Skerlali preds€dnik OCZ Moravske Toplice in podpredsednik organizacijskega odbora tekmovanja, pa.ie vsem nastopajocim zziAel vetiko Sportne srece in dm manj napak ter poSkodb.
Tudi predsednik CZS Emest EOry, kateremu je bila zaupana
cast odprtja tekmovanj4 je izrazil prepridanje, da se bo hrdi tokat
tekmovanje odvijalo v gxilskem duhu in bo dodatsro prispevalo k
se vecji usposobljenosti lBsilc€v. O i?ii towstnih tekmovanj priaa tudi podatek da je CZS ena od najbolj Stevilnih prostovoljnih organizacij \ driavi, saj zdruZuje 120.000 aktivnih alanov, ki so povezani
v ved kot 1.400 drustev. S tem se nasa ddava uwsca med najbolj
mzvite gasilske drzave v Ewopi.

FAVORITI SO T,]PRAVIELI PRTEAXOVANJA
Z ilemo nekaterih desetin, ki so imele smolo pri sestavuanju sesalnega voda ali cevi in so zato pd hitri mokri vaji na koncu postali
tudi mokri, so vsi nxtopajoii hrdi v vajah raznoterosti in razvrscanja v clanskih oziroma v vajah s hi&antom in nznoterosti v vetennskih kategorijah pokazali ilemne tekmovalne in psihofizicne sposobnosti. Nenazadnje so bile na enem mestu zbrane najboljse enote
s predhodnih ixhajstih regijskih tekmovanj. Zal med njimi letos ni
bilo nobene iz na5e obcine pa -hrdi iz polr:ajine ob Muri jih je bilo

Ie nekaj: dlani

A iz Koroves

Sratovec

in Motovilec, dlanic; A

iz

Spodnje Seavnice in Vadarec, alani B od Svetega Judja na Goriak€m in Markisavec ter elanice B iz Dolge vasi in Vucj€ vasi_
V konkurenci clanov A, kjer se je v Sporhem c€nbu na travi z
umeho podlago v hiri moki vaji ter tik ob Sporhem pa*u hrdi v
laji raznoterosti in vaji nzvricanja pomerflo 40 desetin, je vlogo !ravne€ia favorih upravicila vrsta Steklame RogaSka Slatin4 druga je bila
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wsta iz Socke, tetji pa so bili glasilci Kamence. Favorizinna ekipa D
Koroveg sedma na lanski gasilsh olimpiadi na Finskem in druga na
drzavnem iekmovanju, je imela veliko smolo. Eden od napadalnih
dvojcev je namrea meril v napacno tuao in izgubil wsto dragocenih
sekund, preden je ugotovfl zmoto. Na konc1l so bili sedmi V tej kategoriji sta absoluho najboljsi &s v hitsi moki vaji dose6la wsti iz
Socke in An&aia nad Polzelo - 33,8 sekunde, slednja z 20 kazenskimi tockaml kar pa nista bila absolutsro naltoljSa doseZka, saj je
des€tina iz Smartnega na Pohorju, ki je tekrnovala med kar 42 desetinami clanov B in se pona5a hrdi z zadnjim olimpi,skim naslovon
vajo zakljudla v 332 sekunde brez kazenskih toalc S tem je dos€gla
tudi absoluho najvEje Stevilo todr na telcnovanju. K*a iz Nove€ia
mesh j€ med clani B owojila drugo, Smokua pa tretje mesto.
Za najbolj suvereno zmago na tekmovanju je poskbela ilemna
in zelo uigana skupina gasilk iz PCD Hajdoie ki je tekmovala v
skupini ehnic B. Hajdosk rl gasilkam sta sledili vrsti iz PCD Mestinje in PCD Zaaat. Y tej kategoriji je nastopilo 39 desetin. Tudi med
i€nskami je bila absoluho najhiuejaa ekipa v hitsi moki vaji desetina iz skupine ilanic B. To je uspelo dlanicam PCD Begunje na Gorenjskem (43,4), ki so tudi postale zmagovalk€ ilanic skupine B. V
veteranskih wstah (39 moskih ter 19 ienskih enot), kjer so se ob
vaji raznoterosti pomerili hrdi v vaji s hidrantom, pa sta zmagi odSli
v Grosuplje (vet€rani) oztoma Polje (veterarke).
Priznania odlida in pokale najboljsim so ob zakljuc&u tekmovanja
podelili Stevilni visoki gostje ter Emest E6ry in Matjn Klarie predsednik oziroma povellnik GZS Slovenije Spomirxh priznanji za sodelovanje sta prejeli tudi gasilski druiM iz sosednje Avstsije, Draft iz
Gradca in industrijsko gasilsko druitvo Avstrija Draft. Sosedie so na
tekmovanju uprizorili suho vajq ki se izvaja predvsem na olimpiadah.

VELtr(O ZADOVOLJSTVA NA

KONC'TJ

- od domacega Zupana Franca Cipota, direktorja soboSkr
obmocne enote Zavarovalnice Triflav Rudija Cipota, predsednika
OCZ Monvske Toplice Slavka Skerlaka pa vse do republGke6la inSp€ktoda za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrecami Boga Zupaniica in direktorja Zdnvilisaa Moravske Toplice Duiana Bencika
- so pohvalili uspesno tekmovanje
Preds€dnjk CZS Emest E6ry je poudanl da so tekmoralci in sodniki tudi v Moravskih Toplical potrdili usposobljenost, znanje in vse,
kar gasilci delajo v interesu tlovek4 v interesu varstva dloveikih Zivljenj ter va$tva okolja varstva narave v bivalnem in delovnem okolju
,Ponovno smo dokazali, kaj zrnoremo. Med nami so tudi tisti, ki so
se v preteldem letu udelezili mednarodnega gasilske€ia tekmovanja na
Finskem in se vrnili z whunskimi rezultati. Te rezultate so potrdili.
Tekmovanje, ki smo ga prirediti tukaj na robu panonske niZine pod
goriakimi 8fiai, kjer prebivajo dobri ljudje je hkrati drzavno gxilsko
tekmovanjg organizinno v spomin na poega preds€dnika CZS in v
pocastitev 14. kongresa slovenskih gasilcev prihodnje leto na Bledu.
Ponovno se bomo sreiali v takinem ali s€ v vedem <tevilu in pokazali woje sposobnosti, mnozicnost in pripravljenosl Hvala vam za
vs€st-anska prizadevanja in stokovno delo prostovoffi gas[skih druStev, zdruZenih v 108 obcinskih gasfukih zvea ki sestavljajo GZS. Se
posebej hvala dvema poklicnirna gasilskima enotama, ki se skupaj z
nami trudita pri izvajanju Javne gasilske sluZbe Enkatsim gostiteljem
- OGZ Monvske Toplice lokalni skupnosti zdnvilisor in predstatnikom moravskotopliske okine, lre zahvala da so Prekmud€ in Pomurje ponovno obarvali v gaslske barve ter kvalitetno o4anizinli to
Prav vsi

prireditev," so izzvenele pohvaine besede predsednika GZ Slovenlje.

Bes.dtto tn fotoor.ltt.: cez.
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IETTOVAN'E GASITCEY
Anketa

DOBRA ORGANIZACIIA, TEKMOVANIE NA VISOKEM NIVO'U
Adriana Ctvidini, PGD Ribde:
DrZavno tekmovanje je bilo kljub manjSim
zamudam pri prijavah tekmovalnim kom!

tekmovanja" Rad bi

tako z vidika organiziranosti in

pohvalil dobro or-

poteka kakor tudi doseienih rezultatov.

samega

sijam zelo dobro organizirano. Proge so
bile zelo dobro pripravljene, ato lahko izrecem vso pohvalo gostiteljici tekmovanja

vanja

Slavko Skerlah, predsednik OGZ Mo.
ravske Toplice in podpredsednlk orga.

-

ganizinnost tekmoin prireditve
sploh, ki je organizacijsko brez dvo-

ma zelo zahtevna.

GZS

gasilski zvezi Moravske Toplice. Enako
velja tudi za sodnike. Pohvalna pa je tudi
udelezba tujih gasilskih enot iz sosednje
Avstrijg s aimer se samo pohjuje, da gasilstvo ne pozna meja. Vse enote se gosti-

teljem

in

sponzorjem tekmovanja zahvaljujemo za prejeta darila. Ker sem kot administratorka zaposlena na GZS in je
prav v Moravskih Toplicah prejinji teden
potekalo srecinie predsednikov gasilskfi
zvez sosednjih drZav, sem imela Ze

priloinost obiskati

in spoznati te lepe
kaje. Nakljude je
hotelo, da je bilo

7

prav gasilstvo 6sto,
ki me je prvie pripeljalo v te cudovi-

te kaje.
MarHna Juteriek, PGD Prevalje:
DrZavnih gasilskih tekmovanjih sem se
udelezevala Ze v prejsnjih letih kot mlada
gasilka na pionirskih in mladinskih tekmovanjih. Kot clanica sem na taksnem
prvenstvu prvie zato bi teZko primerjala
to tekmovanje s podobnim prej. Na samo
organizacijo nimam pripomb, bilo je le
nekaj zamude pri zadetku tekmovanja. S
svojim nastopom je nasa ekipa z*lo zadovoljna saj smo med 39 desetinami osvojili 8. mesto, z manj kazenskimi toakami
pa bi se lahko borili celo za eno od odlidj. Tukaj v Moravskih Toplicah je zelo le-

po, zato se splaaa
koristno zdrcditi v
prijeE m. Kar nekaj kolegic je po
koncanem tekmovanju od5lo na ko-

l" f-L,

panje v bazene,
druge pa smo si
cas do razlrasitve

Zadovoljen sem hrdi z nastopom na-

lih

clanig vendar

obzalujem, da sta
A in
clanice B) osvojili nehvaleini 4. mesti.

ekipi

v

obeh kategorijah (dlanice

Fra.nc Zupanig PGD Hddoier
Tudi tokatnega tekmovanja v Moravskih
Toplic:h se nisem udeleZil zgolj kot radovedni obiskovaleg temvee kot kondicijski
trener i€nske enote D HajdoS. V woje varovanke sem verjel, saj so ponovno dokazale, da smo tudi v pripravah na letosnjo
sezono zelo dobro delali, zato tudi o zrna$ danes nisem dvomil. S samim tekmovanjem sem zadovoljen, prav tako tudi s
pripravo tekmovaliSda, ki je bilo zares na
visokem nivoju. Povsem razumljivo je, da
prihaja na tako masovnih tekmovanjih do
krajiih zastojev, ki
pa se dajo z dobro

r,'

.l voljo in razumeva-

njem hitro

I

tekmovanja

qt 1

\

resiti.

Sama organizacija

I

je

bila

dobra, prav zaradi

druatva, sem se odloiil, da pridem v Mo-

ravske Toplice. Ni mi Zal, saj sem imel
kaj videti! Gasilec sem Ze 50 let in se redno udeleZujem podobnih tekmovanj, vendar sem se letos prvie udeleZil driavnega

Matja, Xlaric, poveUnik GZ.S in predse.

dnik tekmovalnega odbora:
Vtisi o tekmovanju tu v Moravskih Toplicah so bili Ze na zaaetku dogovatanj o
organizacUi zelo dobri in tak obiutek
imam tudi sedaj, na koncu tekmovanja.
Sicer pa je OGZ Moravske Toplice ob veliki podpori tukajsnje obaine in Zupana
ves cas priprav zelo resno delala in danes
se je to potrdilo v optimalno pripravljenih

!
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"TE

de na to

v

na5i

zvezi nismo nikoli
podvomili, da tekmo\ranja ne bi mog-

li

A*

kakovostno iz-

N

peljati. V Stirih le-

tih

predsedovanja
in sploh delovanja
OCZ Monvske Top

l'.

lice, sem spoznal,
da so pri nas pridni, odgovomi in delovni
gasilci kar me je tudi opogumilo, da smo
kandidirali za wedbo tega tekmovanja. V
skoraj dveh mesecih, kakor dolgo so potekale priprave za izvedbo tega tekmovanja, je l2-alanski organDacijski odbor
skupaj z desetimi komisijami opravil izredno veliko delaZa neposredno izvedbo vseh nalog na
v pripravah
nanj, je bilo aktiviranih ved kot 140 ga-

silcev D vseh nasih drustev, katerim se
ob tej priloznosd v svojem imenu in v

vrglo tudi kopico

sta dve Zenski clanski celo iz

vanja, za kar smo ji seveda zelo hvaleZni,
hkrati pa smo ponosni, da smo lahko bili v nasih kajih sploh prvia prida delovanju in sposobnosti gasilskih enot iz celotne drZa\e. Da je bila orAanizacija tekmovanja izredno velik in zahteven zalogaj je
res, vendar ne Elle-

pogoji.

naSega

Ivatr Verteli, PGD llol€a vas pri Ko&vju;

Dbrala naso obainsko gasilsko
z'tezo za izvedbo tega drZavnella tekmo-

dan tekmovanja, kakor tudi

Xer v gasilskih tekmovanjih zelo L.riivam,
po drugi strani pa je z nasega obmocja
kar nekaj tekmovalnih enot - med njimi

I

I

'

je

ugdnega wemena
pa tudi tekmovalni

tekmovalnih pogojih na tekmovalisaih in
na spren jevalnih pow6inah. To pa je bilo
lepo zagotovilo, da so lahko tekmovalne
enote pokazale $,G
je najboljie rezr.rltate ali opravidle vlG
go favoritov. Tekmovanje pa je na-

rezultatov kajsale
na druge naaine.

nizacijskega odbora tekmova4ja:

vrhunskih rezulta-

tov. Nad

nim

omenje-

tekmovanjem
v Moravskih Toplicah sem navduSen

imenu obiinske gasilske zveze, prav

is-

keno in lepo zahvaljujem. S samim potekom tekmovanja sem zelo zadovoljen,

je le-to potekalo zelo dobro in na visokem skokoynem in organizacijskem nivoju, kar so pohdile tudi mnoge pohvale
sodelujodih in obiskovalcev. Svoje delo je
saj

pod vodstvom poveljnika GZS

MatjaZa

Klarica, predsednika tekmovalnega odbora, in podpoveljnika CZS Maksa Leinika,
ki mu je bila zaupana naloga vodje tek-

movanja, izredno dobro

in

shokovno

opravilo tudi okog 90 sodnikov iz celotne Slovenije.
Ne smem pa pozabiti h-rdi na veliko

in nesebitno pomoi naiih sponzofev.
Upam, da smo rzpolnili pricakovanja GZS
in tudi vseh udeleZencev tega velikega tekmovanja- Glede na to bomo verjetno
uspeli takSno ali podobno tekmovanie Se
kdaj pripeljati

v

kraje ob Muri ali pa

naso obiino.
C,"2a Clabat

Lpl'ilcA
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GASI

LSI(A ORGAI{IZACI'A
Moralske Topllce

PRVO SREEAN'E PNEDSEI'NITOY GASILSI(III ZYEZ SOSEDNIIH DNZAV
Na pobudo predsednika Gasilske zveze Slovenije (GZS) Em€sta Eitryja je sredi maja v Zdravlli3ct Moravske Toplice potekalo prvo delovno sreaanje predsednikov glasilskih zvez sosedrfih drZav. Udeleiili so se ga nEiviiji predstavniki nacionalnih gasilskih zvez iz Avstriie, Hrvaake, MadZarske in Slovaike, moano pa je bila zastopano vodstvo in poveljstvo GZS.
Srecaqje v Moravskih Toplicah je s svojo prisotnostjo pocastil tudi generalni sekretar CTIF. To je bilo ptlo tovrstro
stecaqie, ki naj bi z namenom izmeojave izkuietrj, boliaega pozoanstva in moZnostjo medsebojnegB sodelovanja v mjrazlianej6ih projeltih ter morebiti tudi pri reievalnih akcijah, usposabliaqiu in standardizaciii opreme po ewopskih normah postalo tradicionalno. Dvodnevno sreaaqie se je zakljucilo z o$edom naravnih in kultumo-zgodovinskih zuamenitos6 bliZnje
okolice zdraviliSca in obcine, visokim gostoE pa so tudi gasilci PGD Moravske Toplice razkazali opremo in drGtvene prostor€. Tolrstno srecanje je veliko priznanje tako za zdraviliite, naio obcino, kator njeno gasilsko zvezo.
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Po wodnih po'zdnvnih nagovorih pred-

sednika GZS in go
stitelja srecanja Ernesta Fnryj4 pove$d

ta

iL
a

1
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I

nika Civilne zaiiite
Republike Slovenije,
driavnega podseketarja v obrambnem
ministrstlu Mirana
Bogahja nrpana do
made obiine Franca Cipota ter direktorja Zdravili5ia Mo-

ravske Toplice Du-

Sana Bencika je
predsednik Emest
Eory visokim gostom najprej predstavil slovensko gasilstvo in njene smer-

nice za organiziraSreianje prede&ikou gasibkih aez

nost v prihodnje.

GASILSTVO NA SLOVENSIGM
Tradicija organiziranega gasilstva na Slovenskem sega vec kot
130 let nazaj. Danes je v 1.405 prostovoljnih €as skih dru-itev vkljucenih okog 120.000 ilanov, od tega skoraj polovica operativnih, vec kot 24.000 je Zena ter 30.000 rnladih- Dobro je organizirano tudi poklicno lnsilstvo, zlasti v glavnem meshl jedro gasilstva pa vendarle predstavlja prostovolino gasilstvo. ttedsednik je
goste seznanil tudi z orEhnizacijsko shukturo slovenskega gasilstva, spregovoril o najvecjih intervencijah od leta 1995 do danes,
sistemu alarmirdnj4 najvecjih drZavnih tekmovanjih h sh bili v

Zalcr (za mladino) in v Monvskih Topliah (clansko in veteransko). Vizija ki jo zagovarjajo slovenski gasilci je po zagotovilih

predsednika povsem enaka tisti iz Ewopske unije Prostovoljno
gasilstvo mora namrec ostati jedro za izvajanje javne gasilske sluZbe, tem bolj, ker je prostovoljstvo trdno in cwsto, saj ie prefivelo
vse sisteme in druZbeno+konomske ureditve. Nadaljnji razvoj gasilstva v Ewopi s poudarkom na moZnostih razvoja prostovoljnega gasilstva v Ewopski uniji ie bila osrednja tema razgovora.

PROSTOVOLJNOST NA MEDNARODNEM PODROC.ru
Ko so predsedniki nacionalnih gasilskih zvez iz Avs&ije, Hrvaake,
Slovaske in MadZarske predstavili gasilstvo v svojih drZavah, je
Alfred Zeilrnayr iz Avstije generalni seketar mednarodne orglanizacije CTIF (Comite Tednique tntemationa.l de prevention et
dextindion du Feu) predshvil vlogo in pomen gasilstva srednjeevropskih drZav. ftedavatelj je postregel s podatkom, da v 32 evropskih driavah deluje s kar 3,473 milijona gasilcev, od tega skoraj 86 o/o prostovoljcev. Najvi5ji deleZ prostovoljstva imajo Svica
(99,4 0/o), Avstrija (98,76 0/0) in Lukemburg (97,99 %). V severnoewopskih drZavah in v Veliki Britaniji prostovoljnega gasilstva
skoraj ne poznajo. V Sloveniji je od 88.849 aktivrih gasilcev je
78.187 ali 88 0/o prostovoliev. Po ,gostoti- prostovofter,, glede na
1.000 prebiva.lcev, je po podatkih Zelmaye1a daled pred vsemi

4L p \ IC \

prav Slovenij4 saj pride na 1.000 prebivalcey pri nas kar 46,56
aktivnih lBsilcev, od tega 40,10 prostovoljnih. Raz,en v Avstriji
(30,73 aktivnih gasilcev, 30,34 prostovoUnih) so deleZi aktivnih
gasilc€v na tisoc Uudi za nekajkat niZji kot pri nas. Generalni seketar CTIF je pozval da je prav zaradi Stevilnih dejstev - ne le z
vidika resevanja ljudi in premoZenja, temvei tudi socialne in
kultume vloge - pobebno odlocno nasprotovati vedno znova pojavljajocemu se napaarem mnenju, da je za prostovoljne gasilce
delo v gasilskih wstah hobi. Vea kot 150 let so namrea prev
zemali drZavne naloge: prostovoljci so tudi pnoborci za upravno
reformo; na svojem podrofru pa ie zdavnaj izpolnjujejo nacelo
subsidiamos6 katerega terjajo reformatorji za javro upravo.

PROSTOVOLJSTVO JE KAPITA"L
Miran Bogaqi, poveljnik Civilne zaSdite Republike Slovenije, je menil, da so taksna posvetovanja dobrodoSla. Vedjo pozomost je
namrea pohebno nameniti stalnemu izboljsevanju razrner dela gasilcev, spremeniti pa bo potrebno tudi odnos drZave in lokalnih
skupnosti do prostovoljcev. Od sredstev, ki jih namenjajo drzava,
lokalna skupnost in regija, je namrea odvisno, ali bodo gasilci lahko kva.litetro opnvljali woje poslanstvo.
V dr2avah v haaziciji oz oma v drZavah, v katerih se je prehod Ze zakljuql je potrebno v prihodnje izpopolniti odnos delodajalec - gasilec Delodajalec odloca o tem, ali se delavec, h je klican,
intervencije lahko udeleZi. To vlogo lahko naftoDe izpopolni funkcija zavarovalniitva- Izkuinje na tem podrodu
i*, ial pa renitat
niso hvale wedni Med pokliorimi in prosiovo[nimi gasilci je pohebno najti fudi ustrezno razmerje. Potebna je konbinacija obeh slojev in ne fuvoriziranje enih ali dru!fi. Druiba mora imeti priznan
in verificiran stah$, tudi z vidika ekonomskih prihrankov, ki jih daje gasilstlu Potrebno je tudi zdruzevanje kovnih gasilskih organi

s

zacij. Poznana je mednarodna oblka povezovanja ptasilcev

v CTtr,

vendar pa je pomembno tudi regiona.lno povezovanje. Bogataj opozarja, da nenazadqie skoraj trije miliirni prostovoljnfrr gasilcev v Evropi v ekonomskem smislu pri varovanju premoZenja pomenijo zelo veliko, tudi za vetanje ekonomskih prikankov in preventivnega
delovanja- Tega preprosto ni moa zanemadti Prostovoljstvo je kapital, ki ga ne more nadomestiti ne drZava in ne denar.
Tudi predsednik GZS Emest Eory se je shinjal da je pohebno pomen gasilstva dvigniti na visji nivo, predvsem na podrocju
prostovoljnega dela- V Sloveniji in v svefu se je v preteklem lefu
veliko govorilo o prostovoljnem delu pogojih za to delo, vendar
uspehov v tej smeri Se ni bilo veliko. V evropskem prostoru je
pohebno posvetiti veliko veejo pozomost pomenu prostovoljnega
dela gasilcev. ,Pri tem bo potrebno upostevati nekatere zakonske opredelitvg pogoje prostovoljnih gasilcev, operativcev in tudi
drugih. Operativcem je potrebno dodeliti bonitete, vendar ne v
smislu privilegijev, ampak v smislu kepitve veselja do tega dela,
ki je upostevano in drZavno pravno regulirano. Se veoi poudarek bo potrebno dati boniteti delodajalca, ki jo je potrebno dolociti in zakonsko opredeliti.*
Predstavniki gasilskih zvez so sklenili organizirati podobna
srecanja tud v prihodnje ter razsiriti krog dri:av. Tako bi v prihodnje Zeleli vkljuciti medse tudi gasilce D sosednje ltalije in iz
dr2av nekdanje Jugoslavije.
Gao Grabat
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IOI(AtNA SAiIOUPRAYA
OBEINA MORAVSKE TOPTICE
DANES IN NIKOLI VEE?

Andrej BenkovL

POGTEDI

SE STIRI IETA iIANDATA

Naslov, pod katerim

so pobudniki razbitja Obdne Moravske
Toplice peljali postopke, kateri naj bi pripomo$i k razdelitvi obcine ali natandneje k prevzemu oblasti.
Ce ne mores namred dobiti kot politicna shanka (ali skupina
shank) veiino v obiinskem svetu ali svojega Zupana, obstaja
druga pot: da obtino razbUei in poskuSaS priti do oblasti v
manj5ih delih. Medtem operiraa s parolami, kot so ,volja ljudstva., ,ae si ljudje Zelijo, morajo dobiti-, itd. Ljudje si marsikaj
zelijo in jim marsikaj pripada! Zelijo si upraviceno niZe davke,
Zelijo, da jih policija ne bi kaznova.la, Zelijo si vode na Coritkem,

Zelijo si delovna mesta, itd. Ali lahko dobijo in kako dobljo, pa
je vprasaj ali pa zakon, ki doloia kako. Tako hrdi organizacijo
in reorganizacro obiin doloia nekaj zakonov, po katerih pobudniki razbitja Obiine Moravske Toplice niso a.li pa so premalo govorili. Zal je med njimi tudi diplomirani pravnik, zaposlen v Madi RS. Vsl kateri smo opozarjali na zakonske pogoje, smo bili
tarca napadov (takinih in drugaanih).
Ustavno sodi5ie je po vseh cirkusih odlocilo. Odlocilo je tako, kot je zapisano v Ustavi in v zakonu.
Kaj bi se pa vendarle zgodilo, de bi se obcina razdelila? Nihie ne more trditi, lahko samo ugibamo! ee bi nastala Obiina
Bo[ojina, proti kateri nisem glasoval, bi prav gotovo prisla povsem nova oblast Kakina? Verjetno tak5na, kot si jo ielijo pobudniki. AIi bi bili vsi problemi reSeni, vse Zelje izpolnjene, malo verjetnol
Kaj bi se zgodilo v Martjancih? Najprej mogoee nxlednje: s
prejSnjim vodstvom KS Martjanci sem veliko sodeloval in vem,
kako je kaj nastajalo. S tem tudi prznavam, da so tudi kajani
vloZili veliko huda in denarja v to, kar imajo. Nasprotoval sem
pa iz preprostih ali tehtnih razlogov. V Bogojini je bilo na zboru
obaanov reaeno:,Briga nas, ce na Goriikem nimajo vodeh Na
tak5en naiin reSevanja problemov ne bom pristal nikoli! Nikoli!
Ko imajo nekatera naselja nekaj prednosti, tudi iz skupnih sredstev drzave in obiine, bodo ila med bogatejse, ostali v tem

-

primeru Goricanci (med katerimi so tudi pripadniki mad,iarske
narodnosti), pa nas naj ne brigAjo. Trditev, da sem odcepitvi naclja Martjanci nasprotoval samo zaradi madZ,arske narodnosti, je
izmiSljena- Ali bi res Martjanci samo pridobili? Kaj bi bilo potem

z zdravstveno postajo, s kajetnim uradom, morda kmetijsko zadru$o? Ce bi se katera od omenjenih inititucU ukinil4 kakien bi
bil promet v hgovinah, gostilnah, itd.?
In proti koncu bistvo v gospodarsko socialnem smislu!

Zdravili56e Moravske Toplice je v naglem razvoju, ki pelje za
sabo tudi razvoj naselij, predvsem naselij v Obiini. ZdraviliSde
letno zaposluje vet deset ljudi. Ker Obaina sodeluje v programu
razvoja zdraviliica, upravideno v imenu obdanov tudi zahteva
od vodstva zdravili5ia da zaposluje najprej ljudi z obmocja obcine, ae seveda usbezajo potebam. Kaj to pomeni za naselja, ki
bi izstopila 2 sedanje Obdme Moravske Toplice, verjetno ko-

mentar ni potreben.
Kako bi bilo za obcane v preostanku razdeljene (razpadle ali
razbite) Obcine Moravske Toplice? Morda celo bolje! Ampak tu-

di tokat samo ugibam.
Ko sem nekoliko nezadovoljno reagiral ob objavi prvega
prispevka v $asilu Lipnica pod naslovom,Obdina Moravske
Toplice danes in nikoli ved", me je urednik g.lasila opozoril:
,Pazi, na koncu je vpraiaj!* Res, pomembno je bilo, da je bil
na koncu vpraiaj!
Guo Diuban podawc DZ

V IZTEKAIOEA

kakino dobro leto in pol pospeSeno teaejo najrazlicnejsa podtikanj4 crnitve na moj raau n razno razrrc izmiSljotine javnega
?le

delavca naSe obcine (op.

na$jega funkcionarja). Sam si ne mo-

rem razlagati teh njegovih poaetij, morda je dejstvo le to, da
hitiva vsak po woji poti na isto 'Gospowetsko polje". Ampak pri
takinih dejanjih bi moral prevladati razum in skrbna presoja, lahko porzamem njegove besede austvena inteligenc4 tudi njeqa- Saj

vemq da pregovor pravi" da prvo pometi pred svojim pragom in
potem zaani pred drugim. Tako bom v naslednjih stavkih podal
odgovore raznim obcanom, ki mi postavljajo ustna Wrasanja-

RAZLIENA PODTIKANJA
Staaje se je zacelo stopnjevati v zacetku lanskega leta, ko je Zu-

pan zaael prebirati anonimno pismo na seji obainskega sveta ob
prisohosti novinarjev, s tem je posegel v moje privatrro Zivljenje.
Tako se je za&lo presegati vse meje varstva osebnih podatkov.
Zahteval sem kuverte tako prejetega pisma, a ga na obaini nisem mogel prejeti. Po vsej verjetnosti tudi ni obstajala, ampak je
bila napisana s sh-ani zunanjih sodelavcev javnega delavca. Seveda sem temu ostro nasprotoval.
Zgodil se je postopek za ustanovitev obaine. Na proSnjo
mnogih kajanov sem sprejel vodenje tistega odbora, izpeljal javno hibuno, razpravo v obdinskem svehr itd. Seveda, ker sem zaposlen v Ljubljani in sem v domadem kaju cez vikend, je bilo
pohebno posto dostaviti z sodobnimi oblikami dostave. Tako
sem iz sluibe poslal okog 5 strani fakiranih sporotil na obiino Moravske Toplice. Pri tem opravi.lu mi je pomagala naia tai
nica eez nekaj dni je sledil ,lina* pri genera.lnem seketarju \rlade Republike Slovenije da koristim sluibene naprave za osebne
namene, kateri politidni stranki pripadam in se druga ,natolcevanjao s shani obdinskih funkcionarjev (op. edino ti so dobili
gndivo, iz katerega je bilo razviden odpoSiljatelj). Seveda, v
Ljubljani niso nasedli lokalnim in vaSkim ,zdraham" nai€ga javnega delavca. Zal se nekateri ne zavedajo, da je v Zakonu o lokalni samoupravi dolodeno, da so delodajalci dolini omogoaft
da obiinski funkcionarji najlare izvr5ujejo svojo funkcijo. Sledil
je verbalni napad delavca obdinske uprave in samega javnega
delavca na zboru koncem avgusta v Bogojini Na koncu pa Se
pripis neljubih dogodkov. Z gotovostjo lahko zabdim, da za doEodke, h so se dogajali, nisem vedel, ie manj, da bi kogar koli
nagovarjal. Sam nisem imel nobenih zasli3anj v zvezi s tem. Vse
to se je brez dokazov posredovalo na obcinsh seji novinarjem.
Od tistega aasa se je zoper mene zadela nadaljevati prava
vojna. Z iznidevanjem moje diplome, zapostavljanjem fakultete, ki
sem jo obiskova.l in na koncu ie z Zalitvami na racun dekana
fakultete, kjer sem Studiral. Mislim, da so pri tem sla obra6.navanja mnogo predalea
Na koncu pa 5e pritisk name glede vloZene pritozbe, ki je sicer legjtimno pravno sredstvo naie druZbe. Oblike komuniciranja
z obdani preko odgovorom obdanom v Lipnici so oblika izgovora za neopravljeno delo, saj se v teh heh mesecih kanalizaclja ni
ie premaknila. Se vei v Uradnem listu Republike Slovenije je
sledil preklic prvega javnega razpisa, ki je bil sicer samo za biolosko cistilno napravo in nikjer ni vseboval l. faze kanalizacge
'tz razlogo\ enovno prevelikih ponudb izvajalcev. Spet ,nonses"
nov eksperiment pri invesdciji v Bogojini. To ni nid drugega kot
zavladevanje. ObZalujem,

da uredniSki odbor ni premogel najti
Nada{iwade na 13.

strad
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YODA I{ASA YSATDAilIA
Na zaaet&u svojega atudentskega obdobja - dobra tri desetletja in pol je od tegh - s€m se po nakliucju znaael na preda.
vaqiu, nekakinem forumu tedaj se neidentlficiranih ekologov, \ier so z vso zaskrbllenosgo ugotavUali, kako crna prihodnost vode se nam piie, ie bomo tako nemarno ravnali z qlo. Seveda me niti vnema govornikov niti argumerti ni.so prepridali - navsezadr{e smo se le rekaj mesecw prej kopali v zabiijranoj sksgi Mar$amkega potoka pri Pintaraovi, Mura
in Ledava sta bili kristalno cist! prepolni rib ln kopalcev. Sele cez cas smo sliiall nekei o tem, da ti grdi Avstriici spuSaajo v Muro odpadke s svojih Zag in iz lesnopredelovalnih obratov.
Ko so v 70. letih prej.irfiEh $oleth oa ravninskem delu Prekmurja zaceli izgrajevati prve skupinske vodolode, Eh ni bilo
ne cloveka ne or8hna, ki bi preprecil, da se dovcer4isqii vodqiaki ne bi ,p jutri spremenili v gteraicc. Odpadna voda je 5la
direktno v plast pitne lode, In odfuB{e ostankov Skropiv in embalaip, rsakowstnih odpadkov v opusaene gramozre jame ...
Nqilaije na $retu je biti pameten za nazai, geaeral po bitld. Vetrdar lahko le z zaskrblienostjo obZalujemo, da se je jasna ekoloika zavest zaaela uveljav[iati tako pozno in se je uve$avljala tako poaasi. Medtem je ael razvoj svojo pot in oekaterih sledi malomarnega ravnanja ne bomo mogli nikoli vec izbrisati.

naae obaine.

Ravnanje z uporabljeno vodo (aiScenje
odpadnih voda).
Vpliv intenzivne kmetijske pridelave na
vodne vire.
Perspektive, po\ezane z vodo in vodni-

Kontroliranje njene kvalitete.

mi viri-

V naslednjih nekaj Stevilkah Lipnice bomo
sku5a.li z vea vidikov pogledati na vodna
vpraianja, povezana z vodo:
. Naih oskbe s piho vodo na obmocju

.

Na mojo prosnjo je uprava obdine Morav- nu oskbe s pitno vodo
ske Toplice pripravila informacijo o naai- naseljih nase obdine:
Vas

f,absttska obtina

v

posameznih

Vaiki oodoaod

I

ANDREJCI

k.o. Andrejci

vaski vodovod (Andrejci-Kodila)
vsak ima svoj vodovod

')

BERKOVCI

k.o. Berkovci

3

BUKOVNICA

4.

BOCOJINA

5.

EI(EEKA vAS

ko. Bukovnica vaiki vodovod @ukovnica)
ko, Bogojina
mestsd vodovod (Mulska Sobota
ko. eikeaka
vas vsak ima svoj vodovod

6.

FILOVCI

k.o. Filovci

7

FOKOVCI

k.o. Fokovci

8.

MANCI

k.o.

9

TVANOVCI

k.o. lvanovci

hancj

-

vaski vodovod (Filovci), (Filovci-Caj),
(Filovci-Vrej), (FilovclTmavski bre€)

vaiki vodovod (Fokovci)
ivaski vodovod (lvanci)

vaiki vodovod

-

(lvanovci-Novak 51),

10.

IVANJSEVCI

ko. Ivanj3evci lvsak ima
k.o. Kanievci

vsak ima svoj vodovod

12.

KRNCI

k.o. I(md

vsak ima woj vodovod

13.

LUKAEEVCI

ko.

14.

LONEAROVCI

k-o. Loncarovci

vaiki vodovod (Mlajtinci)
vsak ima woj vodovod

15.

MARTJAT,ICI

16.

MLA-ITINCI

ko. Martjarci
ko. Mlajtinci
ko. Motvadwci
ko. Moravci

17

MOTVARIEVCI

18.

MORAVSKE TOPLICE

l9

NORSINCI

20

21.

,,

Lukadevci

mestri vodovod (Munka Sobota)
va5ki vodovod (Mlajtinci)

vaski vodovod (Motvaievci)

PORDASTNCI

PROSENJAI{OVCI

ko.

vaski vodovod (Prosenjakovci
Sabotin), (ProsenjakovclMa.ladd)

RATKOVCI

k.o. Ratkovci

SELO

k.o. Selo

Prosenjakovci

vsak ima svoj vodovod

-

-

vsak ima woj vodovod
vaiki vodovod (Selo"Korunii),

-

(Selo-Gnbar), (Selo.Nemet)
24.

SREDISEE

k.o. SrediSae

25,

SEBEBORCI

ko.

26.

SL}II VRH

ko. Suhi Vrh

27

TESANOVCI

ko.

28.

WEJA GOMILA

k.o. Vucja Gomila

Sebeborci

Tesanovci

vsak ima woj vodovod
meshi vodovod (Murska Sobota)
mesEi vodovod (Murska Sobota),
vaiki vodovod (Suhi Vrh)

meshi vodovod (MuIska Sobota)

vaiki vodovod

-

(Vuda Comila-Honat),

(Vucia Gomila-KoloSa), (Vuf a Gornila{orcan)

6
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Prevozi vode so se opravljali v oMob-

tah, nedeljah h dela prostih dnevih, saj se
je le tako lahko zagotovilo. da se je

stnnje, ki je nastalo zaradi susnega obdobja nekoliko ublaZilo, ter da so obcani

lahko kolikor toliko normalno opravljali

mestni vodovod (Murska Sobota),
vaSki vodovod (MoravciCuber)

vaiki vodovod (Nor3inci)

Obiinska uprava nam je posredovala
o naseljih, kjer je bilo
pomanjkanje pitne vode v lanskem letu
najhujSe, in o aktivnostih gasilskih druStev, ki so dovaia.la vodo.
naslednje podatke

avgusta 2001 do januarja 2002
preko celega dne (zjutraj zgodaj, dopoldne, popoldne, ponoii), odvisno od potrebe, in to takoj po sprejetem obvestilu s
strani obaanov. Prav tako tudi ob sobo

svoj vodovod

ko. Norsinci
ko. Pordaainci

Tezave seveda niso le v tem, da marsikje
pitna voda ne ustreza najshodim merilom
pravilnika. Nivo podtalnice je v zadnjih
nekaj suinih zimah in letih moano upadel, vodna zajetja so bodisi presahnila ali
se je dotok vode nevamo zmanjial. Pojavile so se resne motnje s oskbi z vodo,
kar so obiutila vsa gospodinjstv4 kmeaka
gospodarstva pa so bila postavljena pred
resno preizkGnjo.

ju od

(lvanovci-Novak 37)

u. lxereevcr

varstvo, ekologe in druge, vabilo pa je namenjeno tudi vsem bralcem Lipnice, ki jih
problematika najbolj Zivo zadeva.

POMANJI{ANJE PITNE VODE

OSI{RBA S PTTNO VODO

Zap. it.

K sodelovanju bomo povabili nekatere
strokovne delavce Zavoda za zdravstveno

svoje dejavnosti.
Prevozi so bili opravljeni v individualna, kakor tudi skupinska vodna zajetja, iz
katerih je uporabljalo vodo od dva do
Stirje in Seslnajst obcanov.

Tako so Easilci prostovoljnih gasilskih
druitev, vkljudenih v OCZ Moravske Toplice, opravili prevoze v naslednje kaje:
eikecko
Kan&vce,

vas, Motvadevce,
- Andrejce,
- Prosenjakovce, - Ivanovce,
- Fokovce, - Kmce.
- Selo,
V navedenem

110 prevozov

casu

je bilo opravljenih

in pri tem prepeljano

440.000 lihov pitne vode.
Ludoik

Soiii

5

ulir 2002

YODA T{A5A YSATI'AilIA
VODA

NASE NA'VECIE BOGASTVO

Vroci dnevi in pol€tje so se komaj zaaeli, se ie pojavlhjo problemi oskrbe s pitno vodo. Nekateri potoki so presahnili celo vec kot mesec dni pr€j kot v lanskem letu. V Ratkovs&em potoku ! vasi Berkovci je voda prenehala teci ie okrog 25.
m4ia, medtem ko se je to v lanskem letu 4lodilo Sele oa koncu iunira- Kot vse k,yie. se nam v letoSqiem letu obeta kar
precejanje pomanftanje vode, saj so v onoglh studencih in vodovodih z4ie$ih gladiae vode Ze sedaj oocno upadle.
Najvecji problem bo tudi to leto z vodooskbo prav na goriakem delu na5e obdine.
Res je sicer, da se v Prosenjakovcih inten-

zivno gradi vodovodno omrezje. lgihov
problem z vodo bo predvidoma tako dokoncno reien. Kaj pa ostale vasi, ki so tudi tokrat nekako izostale? Med njimi Selo,

Fokovci, VuSa Gomila, [vanovci ... Po
besedah Zupana

je sicer narejen nacrt vo-

dooskbe celotnega obmoqa obiine Moravske Toplice. Zanimivo pa je, da doslej
o tem javno ni bilo nic slisati. Ne spomnim se ni6 da bi kdorkoli kdaj te pro.pkte pri nas javno predstavil ljudem. Tudi
nasi predsta\.niki v obiinskem svetu nam,
vsaj doslej, o tem niso vedeli povedati niiesar. Po vidnih rezultatih sodec se tudi
trudili niso. V vasi Selo smo Ze pred pribliZno dvema letoma na obenem zboru
zahtevali, da se pripravi proEiram vodooskbe tega obmocja- Kljub temu, da smo

doloiili tudi roke, se ni zgodilo prav

nic.

Vode je tedalje manj.

RASTEJO PA ZNESIO NA RAEIJNIH

Kar matno so narasli le zneski na raornih take za obremenjevanje vode ki jih
Javno komunalno podjetje vsak mesec
pridno po5ilja ljudem, ne glede na to, ali
kdo vodo ima ali ne. ftav tako jim ni
mar dejansko porabljena kolicina vode in
nekaterim, ki imajo vodomere, tako zaraaunavajo kar na osnovi pavSalne porabe
na clana gospodinjstva. Po tej lodki si je
vsak sam kiv, de mu ni uspelo porabiti
ustrezne ko[eine vode, za porabo katere
so mu zaradunali takso.
Kolicino razpoloZ$ive vode hrdi iedalje
viSja bksa za obremenjevanje vode, na
ZalosL ne bo povecala. Verjetno bodo najkajso potegnili sp€t tisti ki so si v preteklosti upali trezno razmiSljati z lasho glavo

in to tudi javno povedati. Nasi preGtavniki
v obcinskem svetu pa spet nie kot da se
jih to sploh ne tiae. Tudi novi ,oblastsdki",
se v nekaterih krajih pojavili v zadnjem casu, se s to problematiko v pilarnem
ne ukvarj4jo. Verjetno 2e vsi nestrpno cakajo bliZnje volitve ko bodo obljube o hitsi
reSiM te€a problema morda celo zadovoliile marsikaterega naimeia"
Tudi o velikih nadrtih z graditvijo akumulacijskega jezera v Fokovcih, ki naj bi
sluiilo za namalanje intenzivnih nasadov,
je cedalje manj besed. ,Sbokovnjaki., k
so izvedbo lega jezera tako vneto zagoprav tako kot voda
varjali, so naenkat
poniknili. Verjetrro jih bo Ze ob prvem
vecjem deZevju naplavilo na pow5je in bodo spet glasni. Zelo zanimivo pa bi bilo

ki so

-

-

videti, kaj bi bilo v tem akumulacijskem
jezeru sedaj, ce. bi ga
zgradili - vode

ii

skoraj zanesljivo ne!
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Reiitev perea€ problematike oskbe s pitno vodo pa trenutno Zal ne predstavljajo
papirji h projekti. ki so nekje shranjeni v
predalih ali omanh. Situacija se bo reSila
Ie v primeru. da se za njihovo realizacijo
uspejo zagotoviti tudi sredstv4 kar pa
predvidoma ne bo zelo hitro. V tem casu
je realno pricakovati le poslabianje oskbe
s pitno vodo. Mnogi naivnezi bodo morda
spet verjefi nekomu, ki jim bo v tem casu
obljubil, da se bo vodooskrba zadasno reSila kar s koncenhirano vodo, ki jo bodo
ljudem dovaZali v nujno potrebnih novih
Easilskih avtocistemah. Problem bo lg da
bodo morali sami poskrbeti za dodatek
vode temu koncentratu, da bi dobili tudi
potrebno kolicino.
O tem, da vodooskrba prebivalstva po
zakonu spada med temeljne naloge lokalne samouprave (beri okine), pa zelo verjetno spet nihde ne bo rekel nobene.

ri

f

t/
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Morda pa se bo vse zelo enostavno
reSilo 2e v bliZnji bodocnosti, ie bo le dovolj dolgo in mocno de2eva.lo. Dobra reii
tev bi bila tudi, & bi bila drZava pripravljena za resitev te problematike r.,rniti ljudem 2e placano takso za obremenjevanje
vode. Tudi tisto, ki je ljudje 5e porabiti niso modi, ker je enostavno ni bilo.
Zelim si. da bi nas kljub vsemu. vsaj
enknt temeljito namoiilo in spralo!
Jotuz Skalia
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IUNI t/
Zdraviliice Moravske Toplice

BOGATE'sI 5E ZA GOTFSKO IGRISEE
V nizu investicijskih vlagar{ so v ZdraviliScu Moravske Toplice pred krathLn namenu predali igri6ce za goll z 12 lgralnimi polii. S tem s€ uresniasje zelo amblciozen projek! da bi bilo vse bolj priuubueno zdravlliite s treh strani - vzhodne.
juine in zahodne ' obdano s travDatimi powiioami golfskega igriii kar bi predstavljalo jedro lararoegh parka Terme
3000. Poleg ze omedene ureditve neposredoe okolice zdraviliaaa pa x z lzgradolo igtriaaa vse boli uresnicujejo tudi dru.
gi strateSki ci{ii: razsfuitev io popestritev pooudbe, zai(tta zdravillikep kompleksa pred regativnimi naravovarstrelimi vplivi ter pridobiteu novelh s€Eirneota gosto!. Cradnja igriaca za Eolf se je sicer pricela Ze leta 1998, ko je bilo juiuo od zdra.
vilisca zgt4ieno vadiSte za vadbo udarcev in tri igralna polja. Ihe leti zat€m sta bili dokoncani & the igralni polii, lansko
leto pa ie sedem novih. Tako je mogoae zai8irati {plf na vzhodni in jurni srnni zdraviliskega kompleksa na 34 hektarjih
ta 9 oziroma l8 lukenj (iXpa se ponovi).
Kot je ob tej pomembni pridobitvi povedal
glavni direktor moravskotopliikega zdravilisc2 Dusan Bencik, idejni vodja celotnega
projekta, se je tako zdraviliiie postavilo
ob bok dstim elibrim slovenskim turistiinim destinacijam, ki lahko svojim gostom
in drugim obiskovalcem ponudijo tudi
igranje golfa. S tem se je Ze itak bogata
turisticna ponudba zdravili5ca 5e izpopolnila in bo nedvomno prispevala k novemu
segmentu gostov. Ti naj bi v doglednem

casu predstavljali med

5 in

:-
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zdravili5kih gostov.

Da bi bili igralci golfa kar najbolj zadovolni tudi s servisnimi storitvami pred
in po igranju, so po navedbah Bencika v
kletnih prostorih hotela Ajda uredili posebni golfski del s slatilnicami, tuSi, saniladjami ter prostori za hrambo in ciscenje
opreme. Prostori so dostopni t*o z zunanje strani kakor iz hotela Ajda, kar pomeni da so hkati namenjeni dnevnim in
hotelskim gostom. Za potrebe igralcev
golfa je bila obnovljena tudi terasa hotela
Ajda. Da bi imeli igalci golfa k se da

- lry h gosWubnar
ZOPET ANDREICI

"Moja

ddda

Iz Turistitno-informativnega cenka (TIC)
Moravske Toplice so sporocili, da je obcinska ocenjevalna komisija v sestavi
Elica Horval predsednica. Majda Lipia
in JoZe Novak izpeljala letoSnje ocenjevanje kajev in osnovnih Sol. Tudi to
ocenjevanje, v naii obiini Ze sedmo po
vrsti, je bilo del vseslovenske akcie Moja de2ela lepa in godolubna.

-

V kategoriji kajev je najvisje Stevilo
toak in naziv najlepSela kraja v obiini
dosegel kraj Andrejci. Drugo mesto so
osvojili Mlajtinci. tretje pa Sebeborci.
Najvi5je Stevilo toak za urejenost

iole dobila Dvojeziina osnovna iola
Prosenjakovci.
V teh dneh poteka Se okinsko ocenievurje za izbvo ,naj grunta(. Slovesna razglasitev rezultatov s podelitvijo priznanj in
nagrad bo tudi letos v okviru prireditev ob

okinskem prazniku meseca septembrd"

GG

8 llD\lr-'i

neposredno ob igriacu prav vso urejeno
infrastrukhrro, vkljucno s parkiriStem, je
ob hotelu urejen hrdi poligon ?a ogtevanje ter vadii& za vadbo katkih udarcev.
Prvo igralno polje je od preddveda hotela
oddaljeno le kakino minuto hoda.
Skupna wednost nove pridobitve je
144 millonov toladev, skupaj s postavi

;
-
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tvijo lesene Starhe hiske ter ureditvijo
golfskega bloka v hotelu Ajda pa investicija presega 163,5 milijonov tolaiev. ,S
tem pa nas projekt golfskega igrisca 3e
ni zakljuien. Potekajo namrea aktivnosti
za nakup lg-hektarskega zemljista na
zahodni strani zdraviliSkega kompleksa,
kjer naartujemo urediti ie 6 igralnih polj.

'o

lgriice za goll slo ru wvbni aeffi plircdii)i,
ki nu je sledil og4jernet nomanu predala
zuryrl obcine Mor@ske Toplice Fyoltc Cipot in
glotni dte*lor Z&ovili;ca Moraushe Towlice

Predvidevamo, da se bodo dela ietfte faze gtadn)e igt'.aia za golt pridela Ze konec letoSnjega leta in bodo koncana v

letu 2003. Takat bo na ved kot 50
hektarjih mogoae zaigrati na vseh 18 lu-

kenj oziroma pot," je zakljuiil direktor
Duaan Bencik.

C€,

Du*n-t Bmcik.

Crabot

NOVI LOKATNI TURISTIENI VODNIKI
Pomurska turisticDa zveza (PTZ) je tudi letos pripralila tradicionalno usposabljanje za lokalne turisticne vodnike za obmocje pomurske reEije. Usposablianje je
vodila agencija za 'ru,obrzie,tanle v turizmu Palladio iz Ljubfane.

B/
ffi

ki se ga je udeleZilo blizu 30 kandidatov iz Stevilnih poZanimivo usposabljanjg

murskih obcin, turisticnih druStev in agen-

cij ter zdraviliSc je obsegalo teoretiani in
praktiani del s celodnevnim izletom po
Pomurju. Bodod turistidni vodniki, med
njimi sta bila tudi Zupana obdin Dobrovnik Marjan Kardinar in Crada Danijel KaIamar, so se

v

7O-umem tedaju seznanili

z osnovnimi pojmi vodsha turistidnih potovanj in dopolnilnimi zvrstmi vodenja,
glavni poudarek pa je bil seveda na spoznavanju obdin in regije kot celote z zgodovinskega, umehostnega, arheoloskeSa,
geografskega, eholoskega, turistianega ter

kulhadanega vidika
Vsak sluaatelj je moral na konor usposabljanja izdelati seminarsko nalogo ter
opraviti pisni test iz teorije. Kandidah so v

i{
II

ffiI

Udelzotci uspoxbljotja
defu

-

ee

izlatu po Pomurju nen

u

proldiolen

eugin

uiauii tudi pri Pleatikoui cokui u Bogojini.
prostorih Casina 3000 v ZdnviliScu Monvske Toplice prejeli posebna potrdila, da so
usposobljeni za loka.lne turisticne vodnike.
G"za Ctabot

nAzPrs
Na podlagi 11. ilena Odloka o priznanjih in nagradi
Obcine Moravske Toplice (Uradni list RS. SL 35,297)
komisija za priznanja in nagade objavlja

RAZP!S
ZA POIIELIIEY PRIZI{AiI' IN NAGRADE
OBEINE MORAVSI(E IOPLICE ZA LEIO 2OO2
L
Obcina Moravske Toplice podeljuje priznanja in nagado obcine Ivloravske Toplice
posameznikom za pomembna dejanja. Zivljenjsko delo in doseZke. Podjetjem, samostojnim
podjehikom, zavodom. druitvom, politienim shankam. krajevnim skupnostim in drugim organizacijam
se lahko podelijo za pomembne doseZke na podroiju gospodarskega razttola ali sploSnega razvoja
(kmetijsha. hrrizma in gostinstva, obrti, industrijske proizvodnje itd.)'
dnrZbenih dejavnosti (kultuma, Sportna, izobraZevalna itd.). informiranja" $xilstva
in re5evanja. pri delu drugih druStev, re5evanju manjSinske problematike ter razvoju posameznih
dejavnosti oziroma krajev v obcini.

[.
Priznanja in na$rade Obiine Moravske Toplice:

l.

Naziv eastni obcan

2. Pizrafie Obcine Moravske Toplice
3. Velika zahvalna llstina
4. NaSrada Obcine Moravske Toplice

m.
Naziv Castni obcan Obeine Moravske Toplice se podeljuje posameznkom
za posebno pomembna dejanja, delo in zasluge' ki pomenijo ilemen prispevek k razvoju,
ugledu in uveljavljanju obeine Moravske Toplice v drZavi ali na mednarodnem podrocju.

Prlznanje Obcine Moravske Toplice se podeljuje za pomembna dejanja in doseZke
na podrocjih iz I. toike tega razpisa' doseZene v zadnjem obdobju.

velika zahvalna llstina obiine Moravske Toplice se podeljuje za dosezke na podrocjih
iz I. toike tega razpisa. ki so prispevali k uveljavitvi obcine in njeni specificni
prepoznavnosti v Sirsem slovenskem prostoru.
'ujemno pomembne doseZke
Na*Fada Obclne Moravske Toplice se podeljuje za
na kateremkoli podroeju delovanja. za sistematicno in dosledno delo pri razvijanju
gospodarskih dejavnosti, negovanju in razvijanju kultumih vrednot, za i4emne sportne in druge
doieZke. ki nosilca uvricajo v wh drZavnih in mednarodnih tekmovanj, ustvadalnih doseZkov
na podrocju raziskovanja, umetniSke$a delovanja ali na drugih podrocjih'

Predloge za podelitev priznanj in nagrade obcine lahko pod4to posame",'riki, skupine obtanov'
politicne stranke, Zupan, kraievne skupnosti, podietja, zavodi' druitva
ter druge orlhnizac{e in skupnosti.

Predlog mora vsebovati podatke o kandidatu za gt'nanie oziroma nalpado
z utemeljiMjo predlog ter podatke o predlaghteliu'
Pisne predloge je potrebno posredovati nqipozneje do 5. avgusta 20O2 na naslov:
OBCINA MORAVSIIE TOPLICE, Krdeeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice
s pripisom ,Razpis komisija za pitzrrarila in nalrado"

-
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KMETIE TER'A'O ODGOVOR
Tako kot dngod v Pomurju so tudi kiretje iz obcine Moravske Toplice zelo nejevo[ini nad vsebino odloab. ki so jih neka.
teri v teh dneh ze prejeli. tz 28 vasi je bllo zaradi posledic lanske suse na drzavno komisijo za sanaciie in drZavno davcno upravo poslarih 766 priiav s pripad4joco dokumentaclio. eeprav se kmetje Stejejo za nosilce kmeckih gospodarstev, jih
je komisija v odlocbah v veliki vecini primerov uwstila med nenosilce in jim tafto lamesto S0.odstotne odsltodnine zaia.
di suse priznala le 40-odstotno. Poudarjajo, da iz odlocb tudi ni razviden kriterij dolocanja viaine oakodovaoosti, saj ni definirano, k4i pomeni posamezni padavinski ln pedoloski razred.

Kot nam je povedala Martina Vink Kranjec, svetovalka za kmetijstvo

v obcini, je

delo obtinskih popisovalnih komisrj povsem izniceno. V odloibah so upostevane
stopnje poSkodovanosti kultur precaj otqe
od tistih, h jih je ocenila in drZavni komisiji posredovala obcinska komisija. Obcina
prav tako ni prejela zbimih podatkov. iz
pregleda posameznih odloib pa je razvidno, da so stopnje poskodovanosti skoraj
po celotni obiini po posameznih poljieinah in travinju enake. Tako se skupni
znesek viiine letos priznane Skode bistve-

no razlikuje od viSine priznane odSkodnine v preteklem letu. To pa po mnenju
oskodovancev ni realno in razumljivo.

Zato je odbor za kmetijshu pri obcinskem svetu dr2avno komisijo za sanacije
pozval, naj jim v roku 14 dni poda strokovne podlage z obrazloZitvijo, po kaKnih kiterijih je bila lanska Skoda na njihovem obmo{u ocenjena in izracunana, po
&ugi sb-dni pa naj se po ze izdanih odlocbah drZarna pomoc za lkodo po lanski suii cimprej izplada Odbor hkrati zahteva od-

govor na lpraianje, kd4j bodo wotene
odloibe 5e olaog 350 kmetom iz obcine,
ki so Skodo prijavili in Se niso prejeli nobenega odgovor4 pa hJdi o tem, kaKni so
natancni kriteriji za defininnje nosilca kmetijskega gospodarstva, ki je, kot je znano,
upnvicen do drZavne pomoci v viiini 50 %

priznane 5kode. Ce se komisla na njihov
poziv ne bo odzvala, kmetje napovedujejo
celo vlodtev toibe na Ewopskem sodiscu.
Prav tako v 14 dneh pa kmetje prica-

kujejo odgovor tr:di od \4ade Republike
Slovenije v zvezi s problemom (ponovnega) izvajanja prisilnih zakolov Zivine

v

Prek-

murju. Le-ta se 5e vedno izvaja samo v
klavnici v Comji Radgoni, ki pa je zaradi
sanacije mostu &z Mwo z obvozi oddaljena hrdi 50 in vea kilometrov. Na pereio
problematiko opozarja tudi posebna petici-

ja za cimprej5njo ureditev klavnice v Murski Soboti, ki jo je doslej podpisalo 150
kmetov in so

jo prav tako poslali vladi
C,an Grabar

O su5l tn zadqiih veterinarskih ukrepih

GROB POSEG V EKONOMSKI POTOZAI KMETOV
Nezadovoljstvo aad (ne)izv4ianem zakona o sanaciii ikode po susi ln o tredani Derazumoi odlocitvi veterinarske uprave, po kateri Eorqh mesarji prl govedu po oovem odstranjevati tudi hrttenico, telet, ki se u,-arajo za pitanie iz tuiiD€, 9a ne smejo zakla.
d pred oiihovim 24. mesecem starosti so izrazlll tudi Stevfini pomurski koetie.
Mu_d$ smo se med uaJvecJima v nali obclui, ki imata vellko pomislekov tudi na (ne)delo kmetiisko-{ozdarske zbornice
ln sindikata kmetov Sloven{e, ki da nista upravlclla namena ustaoovitve, Se leq da sta prevec biiokratska, popustljiva in
premalo ucinkovita.
Pra-v s_tem nam€nom se je skupfoia sedmih kmetov sestala na posebnem seshnku ter sestalila svoje zahteve. Te v neka.
terih deolh vsebinsko oe odstopqlo od zbornicnih, vendar so vetko ostreise, sqi med dnrdm dnehorja Veterlnarske upnve
RS Zorana Kovaca pozlvEio k od*opu. Prav tako pa pozivajo. da krneaH siDdikat zaprosi za dovolieqje za cesttre zapore.

Joie Stefto, Ivanci:

dega pitanega goveda. Ker doma te-

tanci v mojem hleru tudi do 1,5 kilograma dnevnega prirastka?
Ker sem doslej prodajal tudi pitanc€,
spitane na niZji klavni teZi - do 150 kilogramov, ki so bili stari vsega Stiri, pet
mesecev, bom moral tovrsho rejo zaradi
teSa predpisa kratko malo opustiti. Kdo

let zaradi vee kot
ocih€a midenja os-

Skodo in kako bom lahko sproti poravna-

Nala kmetija

se

ukvarja z rejo telet
na visjo klavno te-

nv

Zo, torej tudi mla-

t

novne crede kvali-

tehe simenhlske pasme Ze vrsto let
konicno primanltuje, jih letno iz tujine, v
glavnem D Poljske. uvozimo in vhlevimo

od 320 do 450 glav. Lahko povem, da
nas bo najnovejii veterinarski ukep, po
katerem se uvozena teleta ne smejo klati
pred 24 meseci njihove starosti, motno
prizadel. Mislim, da je ukrep popolnoma
neZivljenjski in butast, da bolj butast ne
more biti. Poglejte: samo goli predpis drZave, da drzimo Zival nekaj dodahrih mesecev v hlevu, pomeni grob poseg veterinarjev v ekonomski poloZaj kmetov. UkreD je za nas rejce nerealen in zelo Skodljiv. Kaj mi bo sedaj lastna tehnologija
pitanja, ki sem jo razvijal in izpopolnjeval
kar Sest let. po kateri imajo nekateri pi10

mi bo priznal to oEfomno ekonomsko
val tekoce obveznosti, ko pa sem jih ie
pred tem ukepom z veliko teZavo?
Mariia Cigut, Noriinci;
Smo ena tistih vec-

jih kmetij, ki za

7.

lan-

sko suio s

strani
drzavne komisije za
sanacije 5e ni dobi

I

la nobene odloibe.

F

Tako sploh ne vemo, koliKna je na-

sa ocenjena

-

ta

Skoda

predlanskim je
znaSala

20 mili-

jonov toladev, koliko nam bo priznala dravna komisi.tb ki se ocibro poi\iga na delo obcirshh popisovalnih oziroma ocenjeva.i-

nih komisij. Nas pa nihce ne rpraSa, kako
boste placal tekoce obveznosti. k jih je ve-

dno ve( prav tako tudi obveznega zbomienega prispevka, ki ob dejstru, da obdelujemo 190 hektarjev njivskih powSin ter
imamo v hlew du 400 govejih pitancev. niti ni tako majhen. Z delom kmetijsko-goJ
zdarske zbomice sem popolnoma nezadovoljn4 saj naia pdaakovanja s svojim fi aanim odnosom in prepocasnim odzivanjem
na aktualno problematiko ni v ni&mer v polnila" V nasi drZavi nas je tako malo kmetov, da hko mocne zbomice s toliko strokovnjaki in zaposlenimi v kmetilskem minisbstlu, ne pohebujemo. Namesto za pla&
zaposlenih bi bilo koristneje denar vloZiti v
tocno dolodene kmetijske progame, vendar
t*e h ip na startu ne bi favorizirali kmetov na tocno dolocenih obmocjih.
Moti pa me 5e neka: ni prav, da so direkfrih plao1" sanacije Skode zaradi suse in
drugih ukepov kot pomoi dzave v enakem
znesku deleZni vsi: cisti kmege, ki jim je
kmetijstvo glavni vir dohodka in Gti. ki so
zaposleni ali ze v pokoyu in jirn obdelovanje
zemlje predstavlja dodahi zasluzek Da me
ne bo kdo razumel napak: sama odobravam,
da je zernlja obdelana, vendar ne more biti
nekdo za to nagrajen v enaki visini kakor tisti, ki mu kmetijslvo pomeni ekistenco.
Cezo Crabar

iILADA LIPNICA
OB DNEVU MTADOSTI

it t.

sedem snov

ter na poligonu s Stirimi razliinimi nalogami, ki so jih otroci poimenovali roZica,
aebelic4 sonaek in mehrljiek, naloge na
le-teh so seveda maldki opravili v druZbi
stariev ter pod nadzorom prDadevnih

vzgojiteljic, se je ponovno pohdilo, da
igra otroku pomeni spoznavanje Zivljenja.
Maltkom v vrtcih skusajo kar najbolj pribliZati igro. ki pomeni dobro izhodiite za
delo, razmiiljanje in ukvarjanje z raziinimi aktivnostrni v kasnejsih letihOboci so se najprej zbnli pred zaslavamq prizga.li so baklo kot simbol velikih tekmovanj. zapeli cicihimno in tekmovanje se
je zacelo. Ko so malcki zbrali vse Stiri &belice, ki so potjevale nastop na vseh poligonih, je sledila 5e podelitev meda.lj s spusaanjem ba.lonckov z imeni vseh udelezencev ciciade V druZabnih ignh pa so se po-

merili tudi staril sledilo ie druiabno srecanje udeleZencev ob Elasbi in pogostitev.
Po prireditvi so nam prizadevne gostiteljice iz enote vrtca Moravske Toplice za-

trdile, je bil namen letoSnje ciciade vei
kot doseien: vsakdo je v pristrrem druZe-

SREEAUE
KRVODAIALCEV

CICIADA

Predzadnji petek maja je bil v znamenju nladih. NjiD \, aast je namrea poteka'
la tradicionaha 3. otroska Ciciada, ki vsako leto sovpada z datumom nekdanje'
ga dneva mladosti. Vse se je dogajalo pred lovskim domom v Moravskih Topli'
cah. ldeja se je porodila ie pred tremi leti, ko je bila enota vrtca v Moravskih
Toplicah gostiteliica prvelh srecanja ohok h vzgojit€ljic iz enot vrtce! Moravske
Toplice in Fokovci. Tako kot tudi na drugem sreaanju, ki je v or8lanizaciji fokovske €trote vrtca potekalo na Dogom€tnem igriicu v Selu, je bila ob skoraj sto
otrocih tudi letos zelo mnoZiina udelezba stara€v.

V nizu igric Abraham ima
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Tako kot v steviloih kraiih v pokrajini ob
Muri itna prc*ovo[no krvodaialstvo ttdi v
obcini Monvske Toplice zelo dolgo in ba
gato tradiciio. O tetrt pricah tako Sterilni
akttvisti sestih kraievdh o4hnizadj Rdeaeg^ kl"iia (Bogoina Martiancl Moravske
Toplice, Proseajakovd, SeloFokovci tn
Tesanovci) ka.kor hldi bo{ati rezr.rltali njl.
hovega dela- Mednje bt lahho uedvoono
u!$lili tudi zveste kruodaialce b ktvodajalke, k leta in leta resebii:oo damjefu to
pomembno i:ivlieqisko tekocino, Da bi s€
jin zahvalili a humanitaroo poslaastvo

ler to potrdili s sktoouini priznaqfi je v
rhorani vaatrre(|asil*e& doma v Teaam!.

dh potekalo sretanJe krvod4lalcev
vodAialk moravskotopliike obcine.

in kr-

Srecanj€ sta pripravili sobosko obmocno
zdruianje Rdeiega kiia Slovenije in moravskotopli5ka obcina oziroma Sest kajsmih organizacij na njenem obmocju in je bilo po
dolgih letih sploh pwo, zato je bila udeleZba
na njem nad pric2kovanji. UdeleZdo se ga je
namrea vea kot sto posameznikov D domala

vseh

kajw okjne,

priali pa so tudi atevilni

gostie med njimi stokovni sodelavec za lolo-

dajalsho pri Rdeiem lairu Slovenije Bostjan

Z otroske

Novalq predsednik kor-nisde za lavodaja.lswo v
Murski Soboti Mirko Seruga ter iupan Franc

Ciciade

nju otrok s starsi in vzgojiteljicami

ob€h
vrtcev preZivel aktivno popoldne. Naslednje leto bo Ciciada zopet potekala v orga-

Cipol Vsi po vrsti so ponovili pomen prosiovoljnela h.\,odajalstva kot humanega dejanja"
ki Ea ni mogo& izmeriti z nobenim denarem

nizaciji vrtca iz Fokovec
Cezo Gabot

SPRE'EMI V RDEEI KRIZ SLOVENIIE
15. majem se vsako leto v Sloveniji
uradno zakljuci Teden Rdedega kiZa, ki
ga sicer drugod po svetu v cast te humanitame organizacije proslavijo le 8. maja,
na rojsts dan ustanovitelja Rdeaega kita.
Svicarskega poslovneZa Henr}ja Dunanta
V tem tednu so se po Sloveniji zvrsti-

S

le Stevilne aktivnosti: predavanja" srecanja

aktivistov in prostovoljcev Rdeiega kii:.
propagandne stojnice in 5e kaj. Ena od
teh aktivnosti je sprejem novih dlanov.

celo obiS&jo sedsi obmoanega zdndenia

kiia v Murski Soboti.
ftedavanje o RK na Osnovni Soli Fo-

Rdecega

kovci je potekalo

v petek 17.

bili v RK sprejeti tamkajSnji prvo5olci in
sedmoSolci. Sprejemi v RK dru$e pa so
potekali vse do konca meseca maja Prvo5olik so prisluhnili pravljici o KriZem
kapici, sedmoiolci so se seznanili z zgodovino Rdeaega kiza ter njegovo organi

ilane RK. Zanje so pripravljena

ziranostjo in nalogami danes, srednjesolcem so predstavili Zenevsko konvencijo
oziroma mednarodno humanitarno pravo,
katkohlacnikom v vrtcih pa zgodbico o

nja in

Medvedku HenrUu.

Najmlaj5e, prvo5olcke, sprejmejo med pod-

mladkarje, sedmoSolce

pa med

mlade

predavaprilo2nostrri program. nekateri pa

.:
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Za vsakogar nekaj, to-

cl ir

rej, in njeEovi starosti primemo in da bi se poslan-

a
,/

Il
tlL.-,

S suejema prooiolceu u RK na OS Fokouci

stvo humanitame organizacije Rdeai krE nadaljevalo
kljub neljubim dogodkom v
organizaciji. Toda ljudje v
stiski to humanitamo organizacijo vsekakor potebuje'

jo

:l

maja, ko so

5e naprej in zatorej bodo

njeno poslanstvo nadaljelanajmlajSi, ki so te dni
vstopili v lrste njenih predanih aktivistov.
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han Zqdin iz Knec 'ofiini
ie kri clqowl i:e 9O
je
Toplice.

kat,

kar

najuet u

Morouske

in ga ne odtehh nobeno priznanjq Pisna priznania, zraki in plakete za vetkatrro dajarje
krvi so namrei le simboljcna priznanj4 ki pa
lsvodajalcem veliko pomenijo.
Na sreianju v T6anovcih

k

ga

je sprem-

ljal pr oZnostrri kultumi progrdm ucencl!
tarnkajsnje podruinidre 5ole ter danov folklome skupine domaaega kultumo-turisticnega drustv4 je bilo nagrajenih blizu 150 zvestih krvodajalcev, med katerimi velja posebej
omenfi lvana Zerdina iz l/r,mec, ki je dobil
plaketo za 90-kanro darovanje kwi. Franc

iz Monvskih Toplic je prejel priznanje za 8O-loahro darovanje krvi (enalo pri'
znanje .ie dobil tudi Anton Vrecic, prav tako
D Moravskih Toplic). za 7o'knhro darovanje
Semenia

sta plaketo dobila JoZe Sep in Bela Zelezen, za so-kratno darovanje pa Karel Avgusl
Geo Crubar

kvi
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TETLEIT

Moravske Toplice

riizolrdx r6nrcrs rllAlxoz6ll
Mrjus v€ger Moravske Toplice

telepol€s

yolt a hLzigMd\ja a Matevi Hacerdl elnevezett emlekversenynek, amelyen tagds veter;inkonkurenci6ban merlek 6ssze

tfztlt6k. Szlov€ni,bol 230
egysig erkezfi. mhte$/ 3000 resztvevdvel

irg/es-s€guket a

6s jelen vottak a szomv€dos orszSgok
t0zolt6i is. Az aktiv tagok verseny€ben a

Rogaska Slatina-i Steklar (A csoport) €s a
Smartno na Pohorju (B csoport) csapata

arattak gy6zelrnel a ndi csapatok k6zul a
Hajdo5e (A) 6s a Begunje na Goreniskem

(B) csapata bizonyr.rlt a legobbnak A ve-

39 csapat indult,
gydzteskdnt Grosuplje tizede kerult ki a

terdnok vers€ny€ben
versenyb6l

a 19 n6i veterin

csapat leg-

jobbj6nak PoUe c.sapata bizonyulL
A versenyt neg/evenkent sza\tezi meg

a

Szlov€n T0zolt6sz0vets6g me{valdsl
tis6ban pedig Moravske Toplice Kozs€g
Tfi zoltoszovets€ge jeleskedetl

E6ry EmC a Szloven Trizolt6szovets6€ eln6kenek kezdemenyezds€re m6jus
kozep€n taldlkoztak Ma!5/arorsz6g, Ausztria, HorvdtorszAg SzlovAkia es Szlovenia
t0zolt6szervez,eteinek k€pviseldi. A tal6lkoz6n v6lem€nlt cser€ltek az dnkentesseg16'1, mint a tgzolt6sAg egyik lepfontosabb
elem&61 Europa e rdsz€ben.

Lr

MlT TUDSZ A K6ZIET(EDESR6I
A

Pdrtosfalvi Kchyelvg Altaldnos iskola tanul6i voltak a hiizigazd6ja a Moravske Toplice Cs Puconci Kdzs€g 6ltaldnos iskol,s
tanul6i idei hagyom6nyos vet€lked@dnek. A kitfino- szervez€s
mellett elk€szftettek egy kiadviinlt is, amelyben bemutattik az
iskol6t, a vet€lkeddt 6s az eredm€nyekeL
A versenyz6k 51 m€rte 6ssze hrdaset €s tg5/essdgdt a

-

telep0l€s

eA/ kflon kijelolL ene az alkalomra

-

A

versenyt a ket kozseg illetve a kozoti k6zlekedesbiztons6gi €s megel'zesi An6.cs szeNede, mlg az ellendrzfut az
id€n is Franc Cami kOzlekedesi szakertdre a Moravske Toplice-i
KozlekedesbiztonsAgi Cs Megeldz€si Tanics elnok€re biztdk.
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kozlekeddsi

l6mp6kkal is ellStott rosz€ben mutattiik be gyakorlati tuddsukaL
majd a kifut6n fob'tattak oA/ess€gi versenyL es vdgul kerdeseke
v6laszoha bizonyftottak a kozlekedesi szabalyokkal 6s a magatart6ssal kapcsolatos elm€leti tudfsukal
A legiobb helyez6seket a kovetkezd tanul6k €rtdk el: Klavdij
Gutman es Borut Puhan, mindketten a Bogojinai AI tanul6i,
Aljosa ds BlaZ Koroia a Pertosfahi KAI tanul6i, valamint Boitjan Ba.lajc a Fokovci Al tanul6ja- Csapateredm€nyek: 1. Bogojinai AI, 2. Ptutosfahi KAI, 3. Fokovci I,(A1 4. tuconci KAt.

A Pdrtosfabi KAI citeraeg$tt?e o ll,til(iwi sqltLiehi rudaudngen

Obiina Moravske Toplice

MEIDDRZAVNI
KANATIZACIISKI SISTEM?
je na marievski seji obravnaval pobudo Tehniinega biroja iz Murske Sobote za projekt skupnega meddrObcinski svet

in iisaenja odpadnih voda sosednjih slovenskih in madiarskih naselij ob drZavni meji. Prva
wednost investicUe je ocenjena na pribliZno 800 milijonov SIT,
mozno pa bi bilo pridobiti sredstva PHARE CBC v visini 750/0
vrednosti investicije. Razpis za pridobitev sredstev PHARE CBC
bo objavljen septembra letos, do takat bi morali pripraviti opis
has in tehnidni opis ter finanano ovrednotenje projekta
Zavnega kanalizacijskega sistema

-

POBOT NI USPEL
PODIET'E
V STEEAIU
V zacetku aprila (8. aprila 2002) je bil na sodilcu v Mursh Soboti

tl
U
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A pdnosfalui n^pdalkdr a helgi raiezuznyek
1Z

r
I E
r-

Piirtosfaha

L,I

rendszercs yereplo-i

sklican narok za pobot upnikov s konfekcijskim podetjem Tektil
d.d. Prosenjakovci. Pobotu je nasprotoval prisilni upravitelj dr.
Stefan Sdap, ki je menil, da pobot ne bi bistveno pripomogel k
resevanJu tezav in sanciji podjetja- Pobot ni uspel - zanj je Eilasovalo le neznatro Stevilo upnikov, zato je bil uvedm stecajni postopek
Zaposleni - vedinski lastniki, ki so ostali na cesti, za nastale
razmere krivijo bivse vodstvo. Preiskovalnim organom so posredovali ovadbo zaradi domnevno nezakonitega poslovanja.

ZA BOL'sE ZDRAYIE

LOl(. SAITIOUPRAVA

S HRANO DO ZDRAVIA

Nadaljevaqje s 5. rtrani.

toliko mesta, da bi bila vsaj zapisana
vprasanja obcana? Ali pa teh sploh ni bilo? Javni delavec je le nasel ime in priimek spraaujocega oziroma ima pokrit
,alibi" za svoje odgovore. Kolebal je, ali se
to postavlja obtinskemu svetu ali njemu,
zakaj potem obiinski svet tega ni dobil
na mizo, kajti na samem svetu je bilo povedano. da bo odgovor sledil v casopisu
,Lipnica-. Saj res, ie sem pozabil. tam je

bolj pomembno, da se berejo anonimke.
BOGOJINSKA INVESTICUA
Ze ob podpisu je bil naveden kvorum 75 9o
podpisanih pogodb. da se bo projekt izvajalo. Ta odstotek smo kepko presegli. Od
tistega aasa se je samo zavlacevalo iz leta
v leto. Nai javni delavec sam ni prenesel

toliko moiatosti, da bi na zboru obcanov
v Bogojini aprila leta 2000 povedal, da

se

ogeva za skupno iistilno napravo, ceprav

je Odbor za

gospodarstvo obcine sprejel
to odloiitev. Na obainski seji dan pozneje

pa ie predstavil predlog skupne

eistilne
naprave. Med ljudmi se govori da je to bil

le izgovor za crpanje naravni resursov v
filovski gramoznici in zavajanje ljudstvaZakaj se obcina in njen Zupan odloino ne
postavi proti g. Polaniau v interesu obcanov??? Zakaj se ga Sciti???
Nato pa spet predlog samostojne cistilne naprave po novem samo po fazah.
ftojektant g. Kolaria je bil zacuden, ko je
dopoldan projektiml skupno dstilno napravo, popoldne po klicu pa samostojno dstil-

-

Zdraie je v veliki meri odvisno od zdravega sloga Zivljenja, predvsem zdnve prehra-

1. skupina: kruh, Zita

ne, gibanj4 odsohosti zdmvju Skodljivih
nzvad. UZivanje zdrave hrane omogoca
normalno delovanje nasega organizma,

2.
3.
5.
6.

zdravje in varuje pred boleznimi Med
hrano uvrscamo vse snovi. ki jih organizem potrebuje za svoje delovanje in rasl

kepi

je tz etega ali vec od petih

Sestavljena

osnovnih hranil: beljakovin, ogljikovih hidratov, maiaob, mineralov in vitaminov.
Ceprav je ne wrscamo med hano, je hrdi
voda iivljenjsko potrebna- Beliako!'he zagotavljajo rast in obnovo telesnih tkiv. Ogr
lilkovi hidrati (Skob) in maiaiobe dajejo
potrebno energijo za delovanje organizma
in telesno dejavnosl Naloga mineralov in
vitanlnov je nadmr telesnih procesov.
Kaj, kdaj in kako l:sti da ostanemo zdravi?
Jejmo pesio hrano!

Imejmo 3-5 obrokou dnermo!
Vzemimo si dorsolj iau. za usak obrok ter
znuiijmo lv@lo D mimern in wo4danem
tzdusju ob lepo rymjati mizt ne glede na
to, kako bogat ali skomat je nai obrok!
H ran o do b r o preia eiino !
hedusan pa u2iuajmo u hrani, u1iuajmo
u tudouitih darouih naraoe, katere smo
priprauili z ljubanijo!

skupina;
skupina:
skupina:
skupina:

-

pripraviti jedi na z/rav naiin (pri tem pa
bodo jedi ostale enako okusne), seznanili
se s Stevilnimi pnktifuimi nasveti. Zakoraiimo kar korajZno v to ptstolovScino.
Drugia kaj vea o piramidi tArave pre'
hrane.

Zelimo vam veliko zdravja!

hin

6

bi moral se priateti za

okog 12 milijonov vplacil gospodinjstev
in 8 milijonov od I(S Bogojina. Vse to
znese okog 1 00 milijonov tolarjev, kot
ponavadi bo do 150 milijonov vzet kedit,
ki ga bomo placwali v kana.licini in vzdrZevanju. Sami si odgovorite, koliko bo obiina za takSen projekt najela kreditov, ki
se bo placeval D kanalicine n vzdtie\a'
nja. Le kam gre nasa glavarina???

;

rult2002

kloui, e.
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Cordai Ton\ @ia. dipL i,A

iit

tuad

Wa
telvl

Pripravimo skupaj zanimivo jed Ponudimo
domaco jed, kajti vsebuje vse elemenh naaa domade kuhinje (iz knjiZie: S

jo kot

HRANO DO ZDRAUJA ki smo jo izdali
pi Pomurikem dtihru za boj proti rak).
Jeaptenova solata
(Srednja Sola za gostinstvo
in hnizem Radenci
suokovna ucite$a: Zdenka
Tompa in Dusan Zelko)

15 dag jeiwena
7 dag fi2ola
5 dag s;eie poprike

6 dag buatih senen
llicka gordce (gortiotih

S strani drZave je preskbljeno za na'
3o iistilno napravo okog 48 milijonov tG

denim aneskom

W&

l0 dag p<radiznika
6dags a

=#9*l+^
a rola r"cd)

larjev le vlogo so morali dopolniti' Okog
20 milijonov tolarjev je ie zbranih od obcanov. 10 milijonov tolarjev KS Bogojina
ee to seitejemo bi se morala glavnina kanalizac$e koncati v letosnjem lehr. Nave-

rag.

Anico

ilrt folr

ne. AIi so bila
sredstva pi meni, da bi jih lahko sproZil
ne. Mislim, da je odgovor na dlani, kdo
povroaa zastoj in ga bo Se nek4i casa.

-

u ecni izdelki

skupaj obdelali podrocje zdrave prehrane.
OboroZili se bomo z najnovei5imi znanji
in vesdnami na tem podrocju, nauaili se

n da je res Slo malo denarja v nic
Spra5ujem sg ali sem imel moc obcinskega svet4 ki valja - ne. Ali sem jaz priprav$a.l dokumentacijo

mleko in

Da si bomo laZje sestavili zdrave jedilnike
in se na sploh prehranjevali zdravo, bomo

Zdrava pretlana temelji na petih Elavnih skupinah Zivil:

R4K.

sadje in zelenjava

meso, ribe in zamenjave
Zivila ki vsebujejo vetiko
maidob in sladkorjev

Nobeno Z ilo ne vsebuje vseh kanilnih
snovi, zato monmo iesti razuou aiDila.

no napnvo, pa spet skupno... V naii obcini smo za projektno dokumentacijo na ta
nacin porabili okog 10 milijonov tolarjev.
Zupan je na eni seji rekel, da to ni veliko

tu)i izdelkl kase

kompir

snen)
CE t lU.

jaboldri k'ts

srl,l,

poper, zzkn

petasilj
10 dag kuhanega stti4jskega

jaika

(lahko

je tudi puia

itnka)

te
t{

leiprenj in fiiol preberemo,
operemo in skuhamo. PaPri-

I

ko, paradiZnik, jezik in sir
narezemo na kocke. Bu6na

2t

semena drobno zmeljemo, da
dobimo pasto, dodamo kis,

vodo, sol, poper, goriico in
peterailj. Solato s Prelivom

dobro premeSamo,

zalijemo

toliko, da je socna. Prav je,
da se vsaj kako uro marinira

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MURSKA SOBOTA
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PORT
Moravske Toplice

DAN MOK IN OTIMPIISTI TEK
Predzadnjo soboto v imiiu je bil v Moravskih Toplicah pravi iporhi praznik, saj se je v pocastitev 23. junija, dneva Medmrodnega olimpiiskegla komiteje (MOK), ! zdraviliikem iportnem parku zvrstita vrsta Sportnih, kulturnih, zabavnih in druiabnih prireditev. OrgBnizator teSh pomembDega srecaqi4 ki je sorpadalo tudi z zakljuckon letoiqiega cilclusa olimpijskih
tekw Sloveniia teae 2a zdraaie na naclonalni ravni, je bil Olimpijski komite Slovenije (OKS) - Zdruieqie Bportnih zvez,
gostiteUica pa Obaimka Sportna zveza Moravske Toplice. I(iub izjemno vroaemu vremenu je prireditev odlieno uspela, sa.;
se je samo teka na dveh pro(ah in pohoda udeleillo kar 212 alrtivuih udeleiencev.

je s srecanjem imetnikov
olimpijske kartice pridela Ze dopoldan, ko
so se Stevilni lahko poskusili v hokeju na
travi, golfu, i$ah z 2ogo, izposoji rolerjev.
testirati pa je bilo mogoce tud nove serije merilcev srcnega utripa ter skuterje. Ze
pred poldnevom se je 35 pohodnikov poPrireditev se

dalo na rekreativni pohod na JelovSkov
breg, po bogatem kultumem programu, v
katerem so nastopili folkloristi KTD Tesanovci, in nagovorih predstavnikov zdraviIisca, obdine, obeinske Sportne zveze ter
nacionalnega olimpijskega komiteja, pa je
bl i,e z$odaj popoldan start 9. olimpijskega teka na 10 in 3,5 kilometra. Na daljso
tekasko progo se je podal brdi loiz Zajc.
invalid z vozidkom iz Sentvida pri Stiani.
Ceprav tekaska prireditev ni imela tekmovalnega znacaja, omenjamo najhitejse: na
daljSi progi, teklo je 46 tekaaev: Milan
Sapai iz Murske Sobote in Bojan Brus iz
Zepovec pri Gomji Radgoni. ketji pa je
bil MatjaZ Soklia iz Gomje Radgone; med
121 tekaai na kraiii progi so bili najhi-

Erik Petnik (Slovenska vojska),
Slavko Kumek (Gomja Radgona) in Jurij
trejSi

Koroiec (Rakiaan).

Kot zanimivost naj omenimo, da sta
bila najstarejsa tekaca 73-letna Milena Osredkar iz Ljubljane ter 7l-lehi Polde Dolenc iz Maribor4 najmlajSi pa 6-letni Jure
Cvetko iz Moravskih Toplic. Med tekaci
na kajSi progi smo sredali tudi Janeza
Kocjantica, predsednika OKS.
Popoldan je bil

stali s clani odbora OKS za Sport na lokalni ravni; na posebni prireditvi, k je bila prav tako na osrednjem prireditvenem
prostoru, pa so najbolj zasluznim Sportnikom in funkcionarjem podelili prDnanja
OKS. Najvi5ji odlicji sta prejela telovadec
Miro Cerar in alpski smucar Bojan KrlZaj,

v znamenju druZenja: zakljudek za
tekace z zrebanjem

bogatih nagrad za

vse aktivne udeleZence tega dne v
Moravskih Toplicah.
Sledila je 5e tekma
hokeju na travi

v

med uhunskimi Sport-

niki in Dbrano eki
po sportnih funkcionadev oziroma no.

vinadev, zatem so se politiki in Sportni
funkcionarji pomerili 5e v koiarki.
Na celodnevnem srecanju so bili gostje
OKS tudi Stevilni slovenski vrhunski
Sporhiki, in njihovi trenerji. Na delovnih
sejah so se dlani kluba pokoviteljev se-

castno listino atletinja Brigita Bukovec in
Sportni delavec Tone Skarja, plaketi OKS
Alfred BreZnik in Matjaz Jemec, plaketo

za tradicionalne Sporhe prireditve Kolesarski maraton Franja ter plaketo za novinarsko delo Marko RoZman.
Geza Grabor

KOTESARSKI MARATON AIDA

Odprto prvenstvo obcine v krosu v Selu

V Zdrav iieu Moravske Toplice je bil tudi letos konec junija na
sporedu tradicionalni,l2. rekeacijski kolesarki maraton Ajda, ki
ga i,e vse od zadetka skupaj z zdraviliSdem priprav$a Kolesarski

REZULTAII TEKMOVAN'A

klub Tropovci.
Na proge dolZine I02,70,32,5 in 10,5 kilomebov se je podalo 267 kolesarjev. Med njimi je bila najmlajsa udeleZenka 8-letsra
Romana handd lz Verinja" najstarejsa pa 7o-letna Kristina Horvat
iz Murske Sobote. NajitevilcnejSi skupini sta bili Mura iz Murske
Sobote (25 kolesarjev) in Radenska iz Radenec (21 kolesarjev).
Naslednja Sporbro-rekeativna prireditev v obcini bo 14. septembra, ko bo Obdinska Sportrta zveza Moravske Toplice v okviru obiinskega praznika pripravila tradicionalno kolesarjenje.
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Uienci v mlajSih kategorijah so tekmovali na progah od 1.000 do
2.000 metov, starejii pa so imeli enoho, 5.000-meksko razda.ljo.
Zmagovalci v prosameznih kateEorijah:
Moild - nrlajSi decki B, 1.000 m: Tomas pocak (DOS prornjakovci); decki 2.000 m: Simon Grah (OS Gomji Pebovci); starejii ded<i,2.000m: David SkaL (OS Fokovci); n ajsi alani 5.000
m: Matjaz Manfreda (Lowenc na Pohorju); dlani, 5.000 m: Bojan
Brus (TS Radenska); starej5i clani: Geza Grabar (Zdraviliide Mordvske Toplice); mlajsi veterani 5.000 m: Avgust Manfreda (Lovrenc na Pohorju); veterdni, 5.000 m: Karli Vrbnjak (TS Radenska);
stare-jsi veterani, 5.000 m: Dimitrij Trpin Ljubtjana).
Zetrske rnlajSe deklice A, 1.000 m: Laua Kozic (OS cornji Pehovci); mlajse deklice B, 1.000 rn: Iva Skraban (OS III
Murska Sobota); deklice, 1.000 m: Lea Kovacec (OS Gomji petrovci); starejse deklice. 2.000m: Petra Sakovic (OS Fokovci);
starejse ilanice. 5.000m: Metka Lindit (SmarJeSke Toplice): veteranke, 5.000 m: Lojzka BratuSa (Maribor).
Absolutni vrstni red na osrednjih clanskih tekih:
_Clani: 1. Ceza Crabar (Zdravilis& Moravske Toplice) 17,11,
^ Bojan
2.
Brus (TS Radenska) 17,23, 3. Avgust Manfreda (Lovrenc_na Pohorju) 18,04
, _ Clanice: l. Metka Lindii (Smarjeske Topllce) 22,27,2. lohadSiftar (TS Radenska\ 24,42, 3. Breda Leposa (Logatecl 2Z,16.
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C,eza Crabar
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ZAVAROVA I ICA IRIGLAV

Za varuej3i danes in

oglas

jutri

o DoEenbreJiit novostlh Zakona o DokojltlDskem lD bvallatskem zavarovadu, kiJc zadel veueti
t. jeauarja 8OOO, sEo DiBali v apritski Stevilki tdDdce, \ier aDo v krathem Dredstarrlll tudl Pokojnlaska zavarova\te zavarovelllce Trl6llev. lfedteE ko sl 8 sloddltDi lahko zallotovito fhallEao
verDo jeset! iiv[ieuja, Iahho sebi ir svojin ndbftijtD z osebriEl zavarovaqii lz tretjctla atebra zaEiotovite finanEao stabiLlost atanaEqie6a d[e iD EirEi spanec. Zato vaE tokrat DredrtavuaEo osveicao lroBudbo oseb!,ih :avarovaqi Zavarovrlsice Trilllav.

V danal4jem svetu nep"edvidljivih dogodkov

se

vse bou zavedamo, da motam.o sa,mi poskrbeti za
svojo flnanino vamost. Izbrati natip"imerneJge
osebno zavarovaqje pa je ze,htevna naloga, sd ie
ponudbe in ponudnlkov na ttgu veliko, poleg tega pa se sprcfiinja tud.i zs,konodqja. Da pa bt ned
ponudbo na trgu lzb"ali z&se rcsniino naibou
prlmerno obliko, je pametno, de si p?iclobite Cim
ved informacij. Pd tem vam bodo v veliko pomo1 st"okovqaki Zava?ovalnlce Tdglav, ki vam'
bodo v skladu z valimi potrebemL Zeue,mi in finan'nimi zmoZnostfri znall svetovati ptl lzbi?i
nslbolj pfimerne oblike osebnega za,va,rova4ja.
Zavarova4je 1z tue ega stebra oziroma Zivbe4iska zavarovaDja spadqJo med ndbolj prilJubuene
zevatovalrli'ke produkte. Strokov4jaki deuio obli'
ke Zivljenjskih zavarovaqj na osnovne (me1g,no
ZivlJeqJsko, riziino Zivlje4jsko in vseLivlie4isko zavarova4je) ter posebne oblike, kot so gtipendii'
sko, dotno in menedZe"sko zavanova4ie. Vsaka od
oma4jenih oblik je prlla,gojena d.oloienim potrebam in ima svoj nafren ln svoje prcdnosti.
Do sredine te€a leta bo no, trg pri,la novost v
ponudbi osebDih zavarovs,nj Zava,"ovalnice T"igla,v - a.loibeno vllc4Jeko *vetota.Dlc. Gre za
zavarovaDje, ki p"a,viloma, p raga vedie donose
kot klasiena, Eivljeqjska zavaxovaDia, toda zavarovana oseba hkrati prevzefra, na,lozbeno tve€a'
4je. V svetu so iztedno dobpo uveuavliena in gotovo bodo tud.i pd nas nagla pot do strank, sq
)onllJqJo dodatno a,lternatlvo. Namred p klasidnem Zivljenjskea z&v&rovanju z&varovalnica
jam1l za,gotovlJeno obrestno me"o, na podla,gi ka'
tete je doloien& zava.rova,lna vsota. Prl zavatova4ju z naloibenim tvega4je& pa zavarovan&

oseba nosi del na,loZbenega tve€a a in ie zato
lahko povpPeden donos vi,ji.
Med novostml temeljito osvaZene ponudbe
Zivlje4jskih z&varova4j Tliglava so tudi nove
moZnosti, ki jih ima zavarov&lec med pladevanjem pramiJe, sevede v skladu z zavarovs,lnimi
pogoji. Medoje spadaio mimva4ie plsdeva4ia pteije, povedanje zavarovalne vsote, izpladiJo predujma (p"a,vice do vaapreisNegla lzpbeih dela
zavarovalne vsote, ki ga zavarovalec pozneie 1a,'
hko vrne) in preddasno enkratno izpiadilo deia
zavarovalne vsote ob roist'vr otroka po p"vem
letu tuaj a4j a zavarovanj a. Ponudba Z lvli e4i Ekih
zava,rovaqj Zavarovalnice T"iglav pa bo
"azgirjena med dtugifr Se z lrotE,lD in vacitvlieaJaki,a zreatoveEJeE,
ZavatovaLlica, Trigiav iz leta v leto krepi svoi
vod ni poloaaj ne podroiju ZivlJenisklh, rentnih
in pokojninsklb zavaPova4i, sqi ina preko
27O.OOO aktivnih tovxstnih zava,rova4i z ved kot
660.000 zavarovancl Ne podrodJu osebnih zavarova,4j im.a ta,ko Tpiglav vedinski trZni dele,, ki
ga poveiuje tudi na radun ru,sti premiie, ki ie hi'
trejia od ?asti panoge. V letu 1998 so namted
zb"ali za 1O,4 mrd 8IT premiia, v letu 2OO1 pa
Ze za 2O,5 mrd gfi.
TlJdi v E,alfakoaoboitrj obE.od,,'l eaoti Zav*ovelalce MdLy Se napPei doseg o intenzivno
rast na tam podrodJu, sqi so v letu 2OO1 zabele'
Zili indeks rasti 114, skorai vsako gospodinistvo
v Ponu"ju pa lma p Zava?ovalnlcl T giav sklenjeno vsaj eno kapita,lsko zava,?ova'\ie. V letu
?OOi so svojia. zava,rovancem iz pPlbl. 2800 po'
godb Epla,(8,]i preko I mrd 8l'I tel iim v Lo-ib letih na zava"ovalne vsote pripisali 16% dobidka.

Po podrobneJslh intomaclJah in natunAnoJ1lb lz"aduDih lahko povpta'at'e van naJbll4ega zastopnika ZavarovaJnlce T"iglav, se oglesite na nqJbuAjem poslovnem all pa kar na Obfrodnl enotl Zave?ovalnlce T"tglav, d.d. ne Lendavskl 5 v Mu?ski Soboti, NoP boste skupal s strokovno sluzbo polska)l natJustuezneJEo rc61tav. Obl*dete jth lahko tudi na spletnlh stta'Deh: www.lonlurje. nei,/triAiav
all l{u:,q z a ?_!I]g-a v-sr

Vpr&6&qia, kritike in pohvale pa lahko po6uete tudi po elektronskl pogti na. neslov

llfo-t!!@rrrr-tdgrv.!l

KER ZIVTJENJE POTREBUJE VARNOSI.
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Zupan obdne Moravske Toplice Franc Cipot je tudi ob koncu
letosnjega Solskega leta pripravil tradicionalni sprejem za uaenc€
z osemletft sol v obcini, ki so osnovnoiolsko izobraZevanje kondali z odliko. Z bogojinske osenrletke so to Barba:a Bencg [1i5a
Cipo! Anja Horvat in Saso Koca; s fokovske Ines Car, Simona
Horval Mateja Kovad in Katja Kuronja ter s prosenjakovske Andrej Novak in Tamara Pocak.
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Proseqiakovci

KA' VEs O PROMETU
Tndicionalno tekmovanje udencev osnovnih 3ol obcin Moravske
Toplice in Rrcond so gosbili ucenci Dvojezicne OS Prosenjakovci
Tekmovalci - 5l se jih je pomerilo - so opravili ocenjeva.lno
voZnjo po delu naselja, kjer so za to prilo2nost Dostavili tudi semaforje, spretnostno voZnjo na poliglonu in odgovadali na !pra-

o c€stno-prometnih predpisih in obnasanju v promefu.
Najboljse rezultate so dogegli: Xlavdij Gutman (60 toak) in
Borut Puhan (701. oba- z OS Bogojina, AljoSa Korosa (75) in
BlaZ KoroSa (85) z DOS Prosenjakovci ter Bostjan Ba.laic (90) z
OS Fokovci Ekipna razwstitev: l. OS Bogojina, 2. DOS ftosenjakovci,3. OS Fokovci,4. OS Pumnci.
Naq Ekmovanjem je tudi tokat bdel promehri strokovnjak
Franc Carni, predsednik SPV Moravske Toplice.
Sanja

fl

I

ia

-

I

!

I

{L

KL'UB DEZIU USPESNO
Cetudi je b o weme zadnjo soboto v aprilu za Sportno-rekeativne
prireditve na prostem vse prej kot ugodno, je, Obcinska Sportna
nua (OSA Monvske Toplice v sodelovanju s Sportsrim drultvom
Rohrda Selo-Fokovci vendule uspela spraviti pod streho hadicionalni kos, ki je tudi letos veljal za odprto prvenstvo okine Moravske Toplice. Sesta izvedba te vse bolj priljubljene tekaike priredrtve v pomu'skem prosioru je letos pomenila hrdi prvo tekmo iz
serije osmih za I. Pomurski pokal v rekeativnih tekih. Zaradi dobre organizacie in hadicije 1e bil selanski kos prvia uvrs&n tudi v
prollram nacionalne pwedti,te Sloumija teae za zdrauje.
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Odprto prvenstvo obcine v krosu v Selu
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Prireditelji Memoriala Maievza Haceta so na proshani zelenici
pred vrtcem in cerkvijo v Moravskih Toplicah pripravili razstavo
starih rocnih gasilskih brizgaln v lasti druatev OGZ Moravske
Toplice. Razstavili so Stiri brizgalne s castitljivimi letricami. Najstarejia, izdelana leta 1882, je last PGD Norsinci, pa tudi brizgalne PGD Sebeborci (letnica izdelave 1900), PCD Selo (1910)
ter PCD Moravske Toplice (1911) so pritellnile veliko pozomost
gasilczv in drugih obiskovalcev.
Ob tej priloZnosti je OGZ Moravske Toplice izdala almanah s
predstaviMjo gasflskih druitev obcine Moravske Toplice, zgode
vinskim pregledom gasilstva na naiem obmocju ter prcdstaviMjo privlaorega hristicnega okoDa" (CcJ

l

Odlicnjakom je Zupan aestital za doseiete uspehe, jim zaielel vse najboljie na poti njihovega nadaljnjega izobraZevanja ter
jim ponovil ze staro modrost da dlovek velja toliko, kolikor zna.
Kot smo lahko slisali iz sproacenega razgovora, bo vedina odliinjakov nadaljevala Solanje na gmnaziah, nekateri pa so se odlodili fudi za srednjo zdravstveno, ekonomsko in turisticno Solo.
Ob tej priloznosti je Zupan odlidnjakom izrodil ie priloznosha
spominska darila - knjigo Vsevednik Tehniike zaloZbe Slovenije.
Poleg desetih ua€ncev so se priloznoshega sprejema udeleZili
tudi ravnatelji vseh treh osnovnih 5ol v okini: Jozef PrSa Simona Grosman in Joiefa Herman. fc.CJ

t

RAZSTAVA STARIH ROCNIH
GASILSKIH BRIZGATN

Kljub defu, ki je motil tekmovanje, je bila udelezba tekaaev
zadovoljiva, zlasti v starejiih kategorijah. Nekoliko slabSa je bila
udeleZba med nrlaj5imi. V Sporhem centru v Selu in njeni nepo
sredni okolici je nastopilo 136 tekadev iz vse Slovenijg med njimi so bili tudi tekaii z Dolenjskg Stajerske in celo Nokanjske
(rezultati so objavljeni na iportni shani). ee deZ ni skalil tekmovanja, ki je bilo izvedeno na visokem kakovostnem nivoju, pa je
Sotovo pokvaril kadicionalni prvomajski druZinski piknik. /c6,

l\'!

u Moraoskih Toplicoh

LlPttlCA glasilo 0b6ne Moravlke Topli(e . izd.jatelirti 5v
Vuakit. ureja urednisli odbor v sestavi: 6eza Crabar, 8oiafl

Aloj2 Glavaa, Geza Grabnr, l,lad. Luiaria (predsednic) Fran( ll.tia, trbor V6rits, vla
Sotit (odgovorn i urednik) . admjnistrativna opravila' Mar,an(a Craalol prelom
in lotoliti: Atelje Antolin tisk: Solidarnost Murska Sobota, julij 2002 naklada: 2 300 izvod ov Liplica ni naprodai - v5ako gospodinj5tvo v obaini
io dobi
brerplatno, dtugi zainleresirani pa na sede2L 0btine Moravshe T opli(e, KraniZeva 1, 9226 l4o(avske Topli(e - telefon 02 / 538 15 00, 548 17 55,548 l8 10,
lakt: 02 538 l5 02, E-mail: ob.ina moravsketopli(e@moi.net intemet: www mora!ske-l oplice.si
do
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