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IZ VSEBINE / BESEDA UREDNIŠTVA

Spoštovane občanke in 
občani, bralke in bralci našega 
občinskega glasila!
Globoko smo že zakorakali v jesen, ko je čas za spravilo 
številnih pridelkov in mnoga druga kmečka opravila ter 
se počasi približujemo zimskemu času. To nakazujejo 
tudi vse hladnejše temperature, zato se vse bolj zadr-

žujemo v zavetju naših toplih domov. Z zaskrbljenostjo spremljamo energetsko 
krizo, ki je zajela Evropo, saj jo bomo tako ali drugače začutili tudi sami. Skrbijo 
tudi epidemiološke razmere in strah pred ponovnim zapiranjem javnega življenja. 
Vsa ta negotovost nam povzroča stres, a kot modro svetujeta Tibor in Marjana 
Škalič v prispevku za Lipnico, ne smemo trošiti dragocene energije za stvari, na 
katere ne moremo vplivati. Posvetimo se raje svojim družinam, sorodnikom, prija-
teljem in sosedom. Podobno kot kmetje spravijo svoje pridelke, tudi mi spravimo 
vse svoje skrbi in strahove. 
Septembra smo praznovali že 25. občinski praznik in na slavnostni seji številne 
dosežke naših občank in občanov, društev in podjetnikov kronali z nagradami 
in priznanji. Dobitnik najvišjega občinskega priznanja, že 21. častni občan, je 
Slavko Škerlak iz Sebeborcev. Na naslednjih straneh si lahko preberete, kaj mu 
to priznanje, glede na to, da jih je v življenju dobil že precej, pravzaprav pomeni. 
Med številnimi, ki so pustili globok pečat v naši občini, nekaterih žal ni več med 
nami. Tudi na njih smo se spomnili v minulih dneh, ko smo obeležili dan mrtvih. 
Tako tudi objavljamo zapis v spomin nekdanjemu ravnatelju Osnovne šole Bogo-
jina Francu Magašiju, ki se je nedavno poslovil od nas. Še pred dnevom spomina 
na mrtve smo v Sloveniji praznovali dan reformacije, ki je državni praznik. Refor-
macija je kljub vseslovenskemu pomenu še toliko bolj povezana z evangeličani 
in teh v naši občini ni malo. Na podlagi zadnjega popisa prebivalstva, ko so se 
zbirali tudi podatki o veroizpovedi, se je za evangeličane opredelilo več kot 40 
odstotkov občank in občanov. To ne preseneča, saj zgodovina moravske cerkvene 
občine sega v daljno leto 1893, prvi škof evangeličanske cerkve na Slovenskem 
pa je bil ravno naš častni občan Geza Erniša.
Med zanimivimi projekti, ki se dotikajo tudi naše občine, je projekt Slovenija Kvač-
ka, katerega del je tudi naš občan Ivan Halec, zato smo nekaj prostoru namenili 
tudi kvačkarju iz Filovec. Ko govorimo o občanih, ki so v našem okolju pustili 
svoj pečat, pa ne moremo mimo Tomaža Koltaija, ki je v krajevni skupnosti Lon-
čarovci postavil novo turistično točko – Pot po močvari. V nadaljevanju si lahko 
preberete tudi delček razmišljanja dolgoletnega občinskega svetnika Štefana 
Kodile o izkoriščenih pa tudi zamujenih priložnostih ob 25. občinskem prazniku.
Tako kot nam umetniki, ki že 27 let zapovrstjo ustvarjajo v slikarski koloniji Primož 
Trubar Moravske Toplice, lajšajo življenjske tegobe s svojimi deli, naj vam tudi 
nova izdaja Lipnice prežene temne oblake in vas spomni na vse dobro, kar se 
dogaja in se je dogajalo v naši občini. V občini, kjer, kot poudarja častni občan 
Slavko Škerlak, živijo dobri ljudje. 

Rok Šavel, urednik

LIPNICA – glasilo Občine Moravske Toplice. Uredništvo: Rok Šavel – odgovorni urednik, Sonja Vöröš – urednica prispevkov v madžarskem 
jeziku, Damjana Kovač – predstavnica MNSS, Anita Čontala – predstavnica občinske uprave; Jožef Gutman in Ines Zavec – programska 
sodelavca. Postavitev in tisk – Tiskarna aiP Praprotnik, d. o. o. Naklada 2200 izvodov. Lipnica ni naprodaj – brezplačno jo prejme vsako gospo-
dinjstvo v občini, drugi zainteresirani pa na sedežu Občine Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice – tel.: (02) 538/15-00, 
spletna stran: www.moravske-toplice.si.
Elektronska pošta glasila Lipnica: lipnica.casopis@gmail.com. ISSN 2536-3743. 
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SVETNIŠKA BESEDA

Naziv ČASTNI OBČAN OBČINE MORAVSKE TOPLICE  je na 
25. občinskem prazniku prejel Slavko Škerlak za uspešno 
opravljeno delo na več področjih življenja v dobro lokal-
ne in širše skupnosti.

Slavko Škerlak iz Sebeborcev je v naši občini zagotovo pustil 
globok pečat. Ob delu na visokih položajih v slovenski policiji, v 
času osamosvojitvene vojne je denimo opravljal funkcijo name-
stnika poveljnika Posebne enote Policije v Policijski upravi Mu-
rska Sobota, ki je delovala v bojnih aktivnostih po Pomurju, je 
našel čas tudi za aktivno udejstvovanje v svoji lokalni skupnosti. 
V prvem mandatu je bil član občinskega sveta, od ustano-
vitve občine pa do leta 2014 predsednik Krajevne skupnosti 
Sebeborci, od leta 1996 do 2016 predsednik Prostovoljnega 
gasilskega društva v Sebeborcih, od leta 2004 do 2008 član 
predsedstva Gasilske zveze Slovenije, od leta 1998 do leta 
2005 predsednik Gasilske zveze Moravske Toplice, več man-
datov namestnik poveljnika Civilne zaščite Moravske Toplice, 
trenutno pa opravlja funkcijo poveljnika Civilne zaščite občine 
Moravske Toplice. 
Poleg cele palete priznanj, ki jih je do sedaj prejel, med drugim 
Častni znak svobode Republike Slovenije, ki je najvišje državno 
odlikovanje v Republiki Sloveniji in ga z ukazom podeljuje 
predsednik države, je letos postal tudi častni občan naše ob-
čine. Za častnega občana so ga predlagali podžupan Sašo 
Koca in člana občinskega sveta Štefan Kodila ter Suzana Koltai. 
Kljub novemu, najvišjemu priznanju občine, ostaja skromen 
in poudarja, da so za to zaslužni pravzaprav vsi. 

»To priznanje prepoznavam kot potrditev dobrega dela vseh 
mojih sodelavcev in tudi občank in občanov, ki so včasih 
tudi s kritiko pripomogli k uspešnim rezultatom na številnih 
področjih, pri katerih sem v preteklosti deloval in delujem še 
danes. Ob tem bi se rad zahvalil predlagateljem, občinskemu 
svetu in tudi županu za vso podporo. Kot terenski človek, ki 
je že vse svoje življenje v stiku z ljudmi, lahko potrdim, da 
v naši občini živijo zares prekrasni in dobrosrčni ljudje. To v 
času poveljevanja štabu civilne zaščite spoznavam z dneva v 
dan. Častni občani smo tako pravzaprav vsi mi, ki tvorimo to 
čudovito občino,« je povedal za Lipnico. 

ČASTNI OBČANI OBČINE MORAVSKE TOPLICE
LETO PODELITVE ČASTNI OBČAN

1997 Jožef Kuhar

1998 Dr. Jožef Smej

1999 Prof. Ludvik Olas

2000 Geza Dora

2001 Mag. Geza Erniša

2002 Prof. Jože Vugrinec

2004 Karel Černjavič

2005 Josip Benko (postumno)

2006 Ludvik Sočič

2007 Dušan Bencik

2008 Geza Džuban

2009 Dr. Cvetka Grašič

2010 Dr. Janez Balažic

2011 Franc Cipot

2014 Nikolaj Beer

2015 Rajko Janjić

2016 Franc Čarni

2017 Štefan Jančarič

2019 Dr. Stanislav Zver

2020 Franc Küčan

2021 Mag. Slavko Škerlak

Rok Šavel

Vsestransko aktiven v lokalni skupnosti
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IZ OBČINE

Sprejeta cena storitve pomoč družini na domu

Občinski svet Občine Moravske Toplice se je 31. avgusta 2021 
ob 15.30 sestal na 19. redni seji v ŠRC Martjanci. Sejo je vodil 
župan Alojz Glavač. Občinski svet se je seznanil s Poročilom o 
izvršitvi sklepov Občinskega sveta Občine Moravske Toplice, 
sprejetih na 18. redni seji. Sprejel je soglasje k določitvi cene 
storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioni-
ranja cene storitve pomoč družini na domu. Cena socialno 
varstvene storitve pomoč družini na domu, zmanjšana za 50 
% subvencijo občine za neposredno socialno oskrbo ter 100 
% stroškov vodenja, znaša od 1. 4. 2021 za uporabnika 8,38 
EUR na efektivno uro za delovne dni in 10,39 EUR na efektivno 
uro za nedelje in dela proste dni.

Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o izvrševanju pro-
računa Občine Moravske Toplice v prvem polletju 2021 in s 
poročilom nadzornega odbora o opravljenem nadzoru zaključ-
nega računa proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2019 
in 2020. V nadaljevanju seje je občinski svet sprejel Odlok o 
predkupni pravici Občine Moravske Toplice in podal soglasje 
k dopolnitvi sistemizacije delovnih mest v javnem vzgojno-iz-
obraževalnem zavodu Vrtci občine Moravske Toplice za šolsko 
leto 2021/2022 ter k  preoblikovanju polovičnega oddelka v 
enoti Martjanci v celega. Sprejeto je bilo tudi predlagano so-
glasje k zadolžitvi javnega zavoda Vrtci občine Moravske Toplice 
za namen finančnega najema službenega vozila za obdobje 60 
mesecev v pogodbeni višini 19.923,75 EUR z DDV. Občinski svet 
je odobril sofinanciranje delovnih mest OŠ Fokovci, OŠ Bogojina 
in DOŠ Prosenjakovci v šolskem letu 2021/2022.
Na predlog Komisije za priznanja in nagrade je občinski svet 
sprejel sklep o podelitvi občinskih priznanj in nagrade. Višina 
nagrade v letu 2021 znaša 800 EUR neto. Občinski svet se je 
seznanil tudi s priznanji župana. Slavnostna seja ob 25. občin-
skem prazniku je potekala 7. septembra 2021.

Občinska uprava

PRIZNANJE OBČINE MORAVSKE TOPLICE PREJME: 
OKREPČEVALNICA VIKTORIJA, EMILIJA VARGA, S. P. iz  
Filovcev za posodobitev gostilniških prostorov in obogatitev 
svojih ponudb domačim in tujim gostom
Okrepčevalnica Viktorija iz Filovcev je že od leta 1994 gostin-
ski lokal, ki nudi vaščanom Filovcev, prebivalcem okoliških 
krajev naše občine in drugih občin druženje, prehrano in 
pijačo. Poleg tega privablja goste z urejeno, pokrito teraso 
in igriščem za najmlajše. Okrepčevalnica je dodatno zaživela 
v času covida-19, ko je bila prenovljena in ko je začela ponu-
jati lasten prevzem hrane. Sicer pa lokal nudi malice, jedi z 
žara, pice in drugo hitro hrano, tako da se iz okrepčevalnice 
razvija v gostilno. Kot taka ponuja številnim turistom mož-
nost kakovostne prehrane in okrepčila ob njihovem obisku 
naših krajev in naših znamenitosti. Skupaj z razvojem le-teh 
in nastanitvenih možnosti zaokroža osnovo za razvoj turizma 
v Filovcih in v občini Moravske Toplice.

ŠTEFAN KODILA iz Sela za raznoliko in uspešno delo ter za 
pozitiven doprinos v družbi.
Štefan Kodila vlaga svoje znanje v razvoj rojstnega kraja, občine 
in širše. Že 16. leto kot občinski svetnik skrbi za potrebe vseh 
občanov, pomaga pri delu KS Selo in pri delu društev v tej KS. 
Kot odličen organizator se je izkazal pri tradicionalnem vsakole-
tnem srečanju Selo-Sela-Sele. Je vse od otroških let naprej zelo 
delaven član PGD Selo, tvorno sodeluje pri vaških igrah, dolgo je 

sodeloval pri NK Rotunda, najprej kot igralec, kasneje kot funkci-
onar, mnogo prispeval k obnovi nekaterih objektov v KS itd. Ni 
pa delal le v domačem okolju, temveč tudi širše: predvsem kot 
prostovoljec pri Društvu študentov invalidov Slovenije.

ŠTEFAN KLEMENT iz Martjancev za promocijo slovenskega 
čebelarstva doma in po svetu.
Štefan Klement je velik del svojega življenja posvetil čebe-
larstvu. Čebelari že skoraj 50 let. Najprej je bil član Čebelar-
skega društva Murska Sobota, leta 1996, ob ustanavljanju 
novih občin, pa je bil med ustanovitelji čebelarskega društva 
Moravske Toplice. V obeh društvih je opravljal pomembne 
funkcije. Veliko je pripomogel k delovanju ČD Moravske To-
plice in k razvoju čebelarstva v občini. Še  sedaj namenja 
veliko pozornost izobraževanju čebelarjev (strokovne ek-
skurzije po Sloveniji, udeležba na svetovnem kongresu in 
čebelarski razstavi v Durbanu, o čebelah je predaval otrokom 
v vrtcih OMT idr.). Je nosilec več priznanj čebelarske zveze 
ČD Pomurja in zlatega ter srebrnega odličja Antona Janše 
Čebelarske zveze Slovenije. Štefan Klement je prispeval svoj 
glas tudi k temu, da je OZN na predlog ČZ Slovenije 20. maj 
proglasila za svetovni dan čebel.

NAGRADO OBČINE MORAVSKE TOPLICE PREJME
FOLKLORNA SKUPINA KULTURNO-TURISTIČNEGA 
DRUŠTVA TEŠANOVCI za 20-letno uspešno udejstvo-

25. praznik Občine Moravske Toplice v ŠRC Martjanci



Lipnica 178   | 5

v Kančevcih in brat kapucin v Domu duhovnosti, 
ki živi z lokalnim okoljem in na vsakem koraku 
pomaga ljudem v stiski. V tem čudnem, nena-
vadnem času, kot ga imenuje sam, obiskuje in 
pomaga tudi bolnikom na covidnem oddelku 
bolnišnice v Murski Soboti. Brat Jurij Štravs je 
zaslužen za nastanek razstave in ohranitev do-
movanja netopirjev v stari šoli v Kančevcih. Brez 
sodelovanja župnije Kančevci in njenega župni-
ka, brata Jurija Štravsa, razstave v stari šoli in ne-
topirjev v njej več ne bi bilo.
 
PRIZNANJA ŽUPANA OBČINE MORA-
VSKE TOPLICE prejme:
TOMAŽ KOLTAI iz Lončarovcev za prostovoljno 
delo v lokalni skupnosti, h kateremu je pritegnil 
prostovoljce in dokazal, da dobri medsebojni od-
nosi med ljudmi povečajo njihovo učinkovitost.
Tomaž je zaposlen v Krajinskem parku Goričko kot 
naravovarstveni sodelavec na projektu Life. Je tudi 
asistent na oddelku za geografijo na Filozofski fa-
kulteti univerze v Mariboru. Svoje znanje prenaša 
v domače lokalno okolje. Skupaj s prostovoljci 
je razvil idejo in ustvaril Pot po močvari. Gre za 
pot, speljano po močvirnatem terenu na vstopu 
v Lončarovce, ki ponuja možnost kratkega oddiha 
med odkrivanjem najbolj skritih kotičkov Gorič-
kega. Lesena pot, ki so jo lastnoročno  postavili 
prostovoljci, omogoča sprehod, lesene tablice ob 
poti pa razkrivajo značilne drevesne in grmovne 
vrste.  Poti po močvari ne bi bilo brez želje, volje 
in dela krajanov, ki so v močvirnatem terenu videli 
priložnost, da ustvarijo nekaj dobrega za svojo vas 
in naravno okolje. Prostovoljci so za ureditev poti 
lastnoročno zabili tudi 450 lesenih pilotov.

IZ OBČINE

vanje na kulturnem področju in za promocijo občine. Folklorna 
skupina Male rijtar KTD Tešanovci je zaslužna za oživitev nekoč 
zelo pestrega kulturnega dogajanja v vasi in za širjenje dobrega 
glasu Občine Moravske Toplice po Republiki Sloveniji in v tujini. 
Zaščitni glas skupine je bobnar - vaški razglašalec novic ali po 
prekmursko mali rijtar. Skupina premore repertoar več kot deset 
različnih spletov prekmurskih plesov. Za njo je pestro in bogato 
obdobje dvajsetih let delovanja, druženja in veselja. Zvesto jo 
spodbujajo domačini, pa tudi mnogi drugi ljudje v občini in šir-
še - v državi in tujini. Največje plačilo za njihovo poustvarjalno 
plesno delo pa so množice zadovoljnih obiskovalcev njihovih 
prireditev. In še najvažnejše: za prihodnost skupine se ni bati, saj 
se v njihovo delo tvorno  vključujejo že mladi nasledniki.

NAZIV ČASTNI OBČAN OBČINE M.TOPLICE SE PODELI
SLAVKU ŠKERLAKU iz Sebeborcev za uspešno opravljeno delo na 
več področjih življenja v dobro lokalne in širše skupnosti.
Slavko Škerlak je v lokalni skupnosti, v pomurski pokrajini in širše 
opravil veliko dragocenega dela. V več kot 30-letnem poklicnem 
obdobju je opravljal pomembna policijska poslanstva in funkcije 
na območju policijskih uprav Murska Sobota in Maribor, za kar je 
dobil več priznanj, med drugim tudi častni znak Republike Slove-
nije. Svoje organizacijske sposobnosti in požrtvovalnost vseskozi 
kaže tudi na področju civilne zaščite in gasilstva. Zelo močno je 
vpet v dogajanja, delo in materialne dosežke na omenjenih pod-
ročjih prostovoljstva. Bil je član predsedstva Gasilske zveze Slove-
nije, predsednik Gasilske zveze Moravske Toplice in predsednik 
domačega PGD Sebeborci. Sedaj je poveljnik Civilne zaščite Občine 
Moravske Toplice, kjer prav v tem času pandemije - skupaj z ostali-
mi člani - opravlja odgovorno delo. Dejaven je tudi na političnem 
področju; bil je član občinskega sveta OMT v prvem mandatu, član 
več občinskih odborov in dolga leta predsednik Krajevne skupnosti 
Sebeborci.

PRIZNANJE ŽUPANA OBČINE MORAVSKE TOPLICE prej-
me:
br. JURIJ ŠTRAVS, župnik iz Kančevcev 
za več letno odlično sodelovanje z lokalnim okoljem ter za pro-
stovoljno zagotavljanje duhovne in osebne opore bolnikom na 
covidnem oddelku murskosoboške bolnišnice. 
Jurij Štravs je večletni župnijski upravitelj župnije Sveti Benedikt 

Častni občan, dobitnik nagrade in dobitniki priznanj.

Zlati maturantki in dobitnika županovih priznanj.
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OCENJEVANJE KRAJEV V OKVIRU PROJEKTA
MOJA DEŽELA – LEPA IN GOSTOLJUBNA V LETU 2021
Občinska komisija za ocenjevanje krajev v okviru projekta 
Moja dežela – lepa in gostoljubna v letu 2021,  je dne 31. 8. 
2021 opravila ogled krajev in izvedla ocenjevanje v skladu z 
upoštevanimi kriteriji, določenimi v ocenjevalnem obrazcu. 
Ocenjevali so se vsi kraji v občini, razen kraja Moravske Toplice, 
ki se ocenjuje na državni ravni. Kraji so glede na število prebi-
valcev razvrščeni v naslednje kategorije: manjši kraj (Ivanjševci, 
Berkovci, Bukovnica, Pordašinci, Središče, Ratkovci, Lončarov-
ci, Krnci, Kančevci), srednji kraj (Lukačevci, Čikečka vas, Suhi 
Vrh, Ivanovci, Motvarjevci, Prosenjakovci, Fokovci, Mlajtinci, 
Andrejci) in večji kraj (Ivanci, Noršinci, Selo, Vučja Gomila, Te-
šanovci, Sebeborci, Filovci, Martjanci, Bogojina).  Ocenjevali 
so se naslednji kriteriji: urejenost – splošni vtis (vpadnica v 
kraj, območje kraja, urejenost objektov različnih dejavnosti, 

hiše…), urejenost in ocvetličenje javnih površin, urejenost 
športne infrastrukture (športnih igrišč, objektov…), urejenost 
vaško-gasilskih domov, urejenost pokopališč (ocvetličenost 
vežice, gredic, grobov, urejenost okolice oz. pokopališča…), 
urejenost naravnih znamenitosti in kulturnih objektov (vrtovi, 
zelene površine, obeležja, zvoniki, spomeniki,…), urejenost hiš 
(ocvetličenost hiš in urejenost fasad), urejenost avtobusnih 
postajališč in urejenost ekoloških otokov.

NAJLEPŠI KRAJI V POSAMEZNIH KATEGORIJAH KRAJEV 
SO V LETU 2021 NASLEDNJI:
1. MANJŠI KRAJ: LONČAROVCI
2. SREDNJI KRAJ: MLAJTINCI
3. VEČJI KRAJ: MARTJANCI

Predstavniki najlepših krajev v občini.

PRIZNANJE ŽUPANA OBČINE MORAVSKE TOPLI-
CE  prejmeta letošnji zlati maturantki:
MATEJA KUMIN iz Berkovcev za izjemen učni uspeh in pri-
dobljen naziv zlati  maturantka na poklicni maturi.
Mateja je končala Biotehniško šolo Rakičan. Šolanje name-
rava nadaljevati na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, program 
agronomija in hortikultura. Večino svojega prostega časa 
namenja delu na kmetiji in skrbi za rože.
Kot zlata maturantka poleg priznanja prejme tudi bon v 
vrednosti 200 EUR.

TJAŠA OZVATIČ iz Ratkovcev za izjemen učni uspeh in prido-
bljen naziv diamantna maturantka na poklicni maturi.
Tjaša je končala Srednjo zdravstveno šolo v Murski Soboti.  
Odločila se je za študij na Fakulteti za zdravstvene vede  v 
Mariboru. Izkušnje si poleg obvezne prakse pridobiva s štu-
dentskim delom v Splošni bolnišnici Murska Sobota.
Kot diamantna maturantka poleg priznanja prejme tudi bon 
v vrednosti 200 EUR.

Občinska uprava
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Svetnik že od leta 2006 in dobitnik občinskega priznanja 2021

Za prejeto priznanje se moram zahvaliti predlagateljem, 
KS Selo in PGD Selo, kjer so se odločili podati predlog 
in ga posredovati pristojni komisiji. Obenem čestitam 
vsem ostalim prejemnikom priznanj, nagrad in častne-
mu občanu. Pravijo, da ko dobiš priznanje ali nagrado, si 
prehodil določeno pot, opravil določeno delo. Hkrati je to 
trenutek, ko naredimo oceno te prehojene poti, kaj smo 
naredili, kaj bi še lahko in kaj bi lahko morda storili boljše. 
Priznanja sem vesel, obenem pa ga razumem kot še večjo 
odgovornost, da se še bolj trudim pomagati ljudem. Obe-
nem sem ponosen na svoje 20-letno delo z invalidi, na 
podlagi 18-letnega prostovoljstva. Pa tudi na večplastno 
aktivnost v naši občini in stalno zagovarjanje poštenosti 
ter korektnosti. Čeprav sem zaradi tega pogosto trn v peti 
tistim, ki radi manipulirajo, od svoje pokončne drže ne 
odstopam. Zato priznanje razumem kot nagrado za to, 
kar sem, in kot sprejemanje večje družbene odgovornosti. 
Kot v zahvalo, da sem nekaj dobil, sem se odločil, da tudi 
nekaj dam in pošljem še eno pozitivno sporočilo. Zato 
bom do konca opravljanja funkcije občinskega svetnika 
daroval 50 odstotkov nadomestila, za pomoč tistim, ki 
jo v teh norih časih potrebujejo. Če mi bo še kdo sledil, 
bom resnično vesel.
Ne morem govoriti o prihodnosti, če se ne dotaknem pre-
teklosti, ki jo je treba razumeti. Na kratko se bom dotaknil 
zadnjih 20 let, kot sem jih doživljal sam. V enem stavku ta-
kole: »napake, storjene v prvih desetih letih, so se reševale 
v naslednjih desetih letih«. Hkrati nam je to jemalo fokus, 
manjkalo pa je prodornosti in smelosti, najprej znotraj 
občinske uprave, potem pri samem županu in občinskem 
svetu, ki je to čedalje bolj le še na papirju – največ seveda 
po lastni krivdi.
Sem eden od redkih svetnikov, ki to funkcijo opravlja ne-
prestano od leta 2006. To pomeni, da sem v občinskem 

svetu deloval pod mandatom prejšnjega in sedanjega 
župana ter imam zato širšo sliko in poznavanje poteka 
razvoja občine »od znotraj«. Vsekakor se je v 25. letih in 
»mojih« 16. letih naša občina razvijala z neko zmerno hit-
rostjo. Dosegli smo napredek, predvsem na področju širše 
infrastrukture, kar spada med temeljne naloge delovanja 
občine. Tudi poslovanje občine je vseskozi stabilno, brez 
prevelikih zadolžitev, kar je pohvalno. Me pa moti, da v 
vseh teh letih nisem našel dovolj posluha in podpore za 
več ambicioznosti naše občine pri doseganju še večje-
ga preboja – predvsem na področju turizma, ki je »naša 
kokoš, ki nam nese zlata jajca«. Pripravili smo denimo 
projektno zasnovo za »Vinsko fontano v stilu Panonske 
cimprane hiše«, ki bi se v roku petih finančno pokrivala 
in ustvarjala dobiček, a žal ni bilo posluha. 

Namesto da bi že pred desetimi zagnali večji projekt s 
turistično vsebino, ki bi ustvarjal več prihodkov lokalni 
skupnosti, je občinska uprava, s takrat novim županom, 
več let morala reševati nasedlo zgodbo »Zdravilišče Rim-
ska čarda«, velikega investitorja brez denarja, a z lokalnimi 
strici iz ozadja. Drugi turistično gospodarski subjekti z do-
dano vrednostjo, ustvarjeni z javnimi sredstvi, pa so kon-
čali v privatnih rokah. Čeprav delujemo dobro in imamo 
kaj za pokazati, se po drugi strani v razvoju turističnega 
gospodarstva nismo razvijali hitreje od sosednjih občin, 
ki so bile 10-15 let nazaj še daleč za nami. Še manj pa, če 
nas primerjam s turistično primerljivimi občinami.
Mogoče se bo še kdo spomnil mojega slogana iz leta 
2010, ko sem prvič kandidiral za župana: »Za pravičnost se 
je vredno boriti«. Takrat sem pri večini videl v očeh, da ste 
verjeli v to. Zaradi zblaznele politične in medijske scene, 
vseh afer in nedelovanja pravne države so nas naredili 
apatične. Kot da je pravičnost bogokletna in so edine 
vrednote osebni interesi, zlorabe položajev, korupcija in 
brezosebni odnosi. Že leta govorim, da bi morali biti po-
litiki kot učitelji v šoli. Učitelji so vzgled otrokom v šoli, 
politiki pa bi morali biti vzgled odraslim v vsakdanjem 
življenju.

V zaključku bi občankam in občanom rad sporočil, da smo 
čim bolj pozitivni v življenju, da skupaj iščemo dobro v 
sočloveku, da drug drugemu pomagamo, slabo pa sproti 
izločimo. Da se vsi trudimo za več vrednot v družbi in da v 
tem ponorelem, brezosebnem svetu, s polno manipulacij, 
uporabljamo zdravo kmečko pamet in naš dober spomin. 
Potrebno je težiti h konstruktivnosti, a biti zahteven do 
vseh in vsega, kar kroji naše življenje in vpliva na debelino 
naših denarnic. Pazite na svoje zdravje in uživajte v tem, 
kar vas veseli.

Štefan Kodila, svetnik
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bodo izvajala asfalterska dela in vsa ostala zaključna dela. 
Rok izgradnje je bil podaljšan za mesec dni zaradi vzporedne 
gradnje manjkajoče gospodarske javne infrastrukture (ele-
ktrika, optika Telekom, Telekom in Rune), prestavitve jaškov 
fekalne kanalizacije in zaradi nepredvidenega dela izgradnje 
manjkajoče meteorne kanalizacije v dolžini 150 m, ki ni bila 
predvidena s projektno dokumentacijo.
Križišče Moravske Toplice

Vhod v turistično naselje Moravske Toplice je dobil 
končno podobo. Z ureditvijo križišča se je izboljšala pre-
glednost in prometna varnost, uredilo se je optimalno 
vodenje prometa (motorni, peš, kolesarski), izvedla se 
je ustrezna odvodnja meteorne vode s ceste, uredil se 
je novi prepust čez potok Lipnica, cestna razsvetljava in 
nova prometna oprema.

Za konec je ostala ureditev dostopa do zasebne parcele z 
ograjo na občinsko stran s strani investitorja Direkcije RS 
za infrastrukturo, Občina Moravske Toplice pa predvideva 
izvedbo manjkajoče površine za pešce ob občinski cesti 
z zaključkom pred zimskimi dnevi. 

Aktualne investicije 
Rekonstrukcija DOŠ Prosenjakovci

S 

1. oktobrom so se učenci vrnili nazaj v svoje obnovljene 
učilnice v Dvojezični osnovni šoli Prosenjakovci. 
Notranjost Dvojezične osnovne šole Prosenjakovci je obnov-
ljena, veselje otrok in zaposlenih je nepopisno, pravi ravnate-
ljica šole Jožefa Herman. Z obnovljenimi prostori, zgodilo se 
je tudi nekaj preureditev prostorov, novo elektro in strojno 
instalacijo so tako pridobili učenci in zaposleni boljše pogoje 
za delo in bivanje v šoli. Do vrnitve učencev v šolo pa je tudi 
šolski kolektiv opravil veliko dela (prenašanje šolske opreme 
iz telovadnice in nameščanje po učilnicah, nameščanje tabel, 
projektorjev, večkratno čiščenje ...).
Trenutno na šoli poteka sanacija telovadnice, od obnove 
parketa, do beljenja in postavitve ustrezne športne opreme 
za odbojko, ki je bila dotrajana in ne v skladu z veljavnimi 
varnostnimi standardi. Zunaj šole pa poteka gradnja zunanje 
učilnice in terase I. triade.

Pločnik Dolga ulica
Izvajalec del Čista narava, d. o. o., zaključuje dela, potrebna 
za izvedbo pločnika ob Dolgi ulici. V naslednjem tednu se 

DOŠ Prosenjakovci
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Ravnateljica razkazala prenovljeno šolo
Občina Moravske Toplice je bila uspešna na javnem razpisu 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinan-
ciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki 
Sloveniji v proračunskem obdobju 2021 – 2024 s projek-
tom Novogradnja in rekonstrukcija DOŠ Prosenjakovci. 
13. oktobra 2021 sta župan Alojz Glavač in državni sekretar 
dr. Mitja Slavinec z Ministrstva za izobraževanje, znanost in 

šport, v Moravskih Toplicah podpisala pogodbo za navede-
ni projekt. Na razpisu je Občina Moravske Toplice pridobila 
702.968,50 EUR oziroma 100 odstotkov neto vrednosti nalož-
be. Z rekonstrukcijo DOŠ Prosenjakovcih in izgradnjo manj-
kajočih objektov se bo omogočil nadaljnji razvoj dvojezične 
osnovne šole in širšega narodnostno mešanega območja 
Prosenjakovcev. Učencem in zaposlenim pa bo prineslo 

lepšo, bolj varno in zdravo okolje za 
učenje in delo. Delo v notranjosti šole 
je dokončano in omogoča pouk. Dela 
se nadaljujejo v telovadnici in na zuna-
njih ureditvah.
Obnovljeno šolo je ravnateljica Jožefa 
Herman pokazala poslancu in predse-
dniku Pomurske madžarske samou-
pravne skupnosti Ferencu Horváthu, 
županu Občine Moravske Toplice Aloj-
zu Glavaču in predsednici Madžarske 
narodne samoupravne skupnosti ob-
čine Moravske Toplice Zsuzsi Vugrinec.
 

Rok Šavel

Investicijsko-vzdrževalna dela na področju pro-
metne in okoljske infrastrukture
Občina Moravske Toplice je izvajala in izvaja investicij-
sko - vzdrževalna dela na področju prometne in okoljske 
infrastrukture:
- Izvajanje protipoplavnih ukrepov na potokih (Teša-

novski potok, Kobiljski potok, potok Prosenjakovci) 
in čiščenje z razširitvijo jarkov Tešanovci, Bogojina, 
Prosenjakovci ter nabava protipoplavnih elementov 
(zaščitne pregrade …).  Dela so bila izvedena s strani 
JKP Čista narava, d. o. o., za 33.000,00 EUR.

- Ureditev javne razsvetljave (solarne) v naselju Kančev-
ci. Dela bodo izvedena s strani JKP Čista narava, d. o. 
o., v vrednosti  12.000,00 EUR.

- Sočasno z izgradnjo optičnega omrežja Telemach se 
izvaja predpriprava za vzpostavitev javne razsvetljave.

- Dela potekajo ali so bila izvedena na kanalizacijskem 
omrežju po občini, popravilo električnega pastirja v 
Središču, izgradnja vodovoda Suhi vrh do HŠ 20C …

Začetek izgradnje širokopasovne in energetske 
infrastrukture v naselju Suhi Vrh
Izvajalec del G.P. Karahmet, d. o. o., za naročnika Telemach, 
d. o. o., že nekaj mesecev izvaja gradnjo širokopasovne 
in energetske infrastrukture na območju naselij občine 
Moravske Toplice v sodelovanju z Elektrom Maribor, d. d., 
OE Murska Sobota in občino. 

Obveščamo vas, da bomo v mesecu novembru pričeli z 
izgradnjo širokopasovnega omrežja in obnovo nizkonape-
tostnega omrežja NNO 0,4 kV TP 20/0,4 kV MORAVCI ZGOR-
NJI (t-103), Rekonstrukcija izvoda I-01 Suhi vrh v Suhem 
Vrhu. Obnova nizkonapetostnega omrežja zajema odstra-
nitev dotrajanih lesenih stojnih mest, vodnikov in obesne 
opreme ter izgradnjo kabelske kanalizacije za potrebe ele-
ktroenergetske infrastrukture z namenom zagotavljanja 
kvalitetne oskrbe z električno energijo na tem območju. 
Dela se bodo izvajala na podlagi Uredbe o vzdrževalnih 
delih v javno korist na področju energetike, Standarda SIST 
EN 50341-1:2013 in veljavnih tehničnih predpisov. 

Sočasno bo občina pristopila k polaganju zaščitnih cevi 
za potrebe cestne razsvetljave za kasnejšo dokončno ure-
ditev na podlagi pripravljene projektne dokumentacije. V 
preteklih mesecih so nekateri občani že bili seznanjeni z 
izgradnjo zaradi urejanja služnosti za potrebe izgradnje 
širokopasovne in energetske infrastrukture. 

Za dodatne informacije sta kontaktni osebi s strani Elektra 
Maribor, d. d., g. Drago Škerlak 041-768-554  ali 02/22 00 
729 (g. Beno Bonifarti) med 7.00 in 9.00 uro. 

Za dodatne informacije priključitve na širokopasovno 
omrežje pa telefon 070 499 917.

Občinska uprava
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iskolában a belső munkálatok befejeződtek, és már nyitva 
áll a tanítás előtt. A munka a tornateremben és a külső 
területek rendezésén folytatódik.Herman Jožefa igazgatónő 
a felújított iskolát megmutatta Horváth Ferenc parlamenti 
képviselőnek, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti 
Közösség elnökének, Alojz Glavačnak, Moravske Toplice község 
polgármesterének és Vugrinec Zsuzsinak, a Moravske Toplice 
Községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség elnökének. 

V SPOMIN
FRANC MAGAŠI 1938 - 2021

Naš občan, krajan, dolgoletni ravnatelj in vsestranski aktivist
V četrtek, 2. septembra, smo se 
v ožjem družinskem krogu na 
pokopališču v Kančevcih pos-
lovili od človeka - občana, ki je 
bil celotno življenje povezan z 
osnovno šolo in lokalno samo-
upravo. V 84.-letu se je iztekla 
življenjska pot Franca, ki je bil 
nadvse delovna, bogata in pe-

stra oseba, ki je za seboj pustila vidne in neizbrisne 
sledove. Franc je bil ravnatelj na Osnovni šoli Bogoji-
na v letih 1966 - 1992 in vsestranski aktivist v Krajevni 
skupnosti Bogojina in Krajevni skupnosti Moravske 
Toplice. Bil je član različnih organov in društev v kra-
jevni samoupravi, kjer je skupaj s sodelavci reševal 
potrebe in probleme sokrajanov in to s svojo značilno 
zavzetostjo in predanostjo. 
Franc Magaši se je rodil 27. aprila 1938 očetu Ernestu in 
mami Mariji v vasici Kančevci ob Ratkovskem potoku, kjer 
je stal in deloval daleč najbolj znani Magašijev mlin. Po 
končani osnovni šoli, ki je stala blizu cerkve v Kančevcih 
in današnjega "Doma duhovnosti", ga je pot vodila na 
poklicno šolo za mlinarje v Ljubljano. Ko je to šolanje us-
pešno končal, pa je kmalu spoznal, da ga nekaj vleče še 
drugam - v pedagoški poklic. Tako se je odločil in vpisal 
na učiteljišče v Mursko Soboto, kjer je šolanje namesto v 

petih končal v štirih letih, in to z odliko.
Prvo, pa tudi zadnje delovno mesto mladega učitelja je 
opravljal v Osnovni šoli Bogojina, kjer je poučeval fiziko 
in tehnični pouk na razredni stopnji. Francovega učitelje-
vanja v razredu pa je bilo konec že po štirih letih, saj mu 
je bilo leta 1966 zaupano vodenje šole, ki jo je tega leta 
zapustil dolgoletni ravnatelj Ludvik Pleteršek iz Hoč pri 
Mariboru. Franc je bil kot ravnatelj umirjen, dostopen in 
razumevajoč človek, zato si je kmalu pridobil visok ugled 
med zaposlenimi, tako pedagoškimi sodelavci kot med 
tehničnim osebjem ter starši šolskega okoliša OŠ Bogo-
jina. Več kot 30 let je trajalo njegovo pedagoško delo na 
šoli, ki je imela v okolju spoštovanje in visok renome.

Močno opazno pa je bilo njegovo delo v obeh, prej ome-
njenih krajevnih skupnostih, ko je bilo treba asfaltirati ces-
te, graditi vodovodna omrežja, telefonijo, kanalizacijo pa 
še mnoge druge stvari, ki so jih občani potrebovali. Tu 
je bil pogosto in močno prisoten, angažiran in opazen.
Franc je odšel, z nami in med nami pa ostajajo rezultati 
njegovega dela, naporov in prizadevanj, ki so resnično 
vsestranski in jih lahko samo cenimo in ohranjamo.
Hvala za vse, ohranili te bomo v lepem spominu.

Janez Čarni

Moravske Toplice Község, a Pártosfalvi Kétnyelvű 
Általános Iskola bővítése és rekonstrukciója című 
projekttel, sikeresen szerepelt az Oktatási, Tudományos 
és Sportminisztérium nyilvános pályázatán, amelynek 
tárgya a Szlovén Köztársaság óvodai és általános iskolai 
beruházásainak társfinanszírozása volt a 2021-2024-es 
költségvetési időszakra vonatkozóan. 
2021. október 13-án Alojz Glavač polgármester és dr. Mitja 
Slavinec, az Oktatási, Tudományos és Sportminisztérium 
államtitkára Moravske Toplicében aláírta a projektre 
megvalósítására vonatkozó szerződést. Moravske Toplice 
Község 702.968,50 EUR-t, azaz a beruházás nettó értékének 
100 %-át kapta. A Pártosfalvi KÁI rekonstrukciója és a hiányzó 
létesítmények megépítése lehetővé teszi a kétnyelvű általános 
iskola és Pártosfalva szélesebb, nemzetiségileg vegyesen lakott 
területének további fejlődését, továbbá jobb, biztonságosabb 
és egészségesebb tanulási és munkakörnyezetet biztosít 
mind a tanulók, mind pedig a személyzet számára. Az 

Az igazgatónő bemutatta a felújított iskolát
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Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice v sodelovanju s Pomursko izobraževalno fundacijo (v 
nadaljevanju PIF) na podlagi 6. člena Pravilnika o štipendiranju v občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 91/11), objavlja

R A Z P I S 
ZA PODELITEV ŠTIPENDIJ OBČINE MORAVSKE TOPLICE

I. PREDMET RAZPISA
Štipendije Občine Moravske Toplice za študente s stalnim 
bivališčem v občini Moravske Toplice.

II. SPLOŠNE DOLOČBE
Štipendije so razpisane za študijsko leto 2021/2022. Šti-
pendije se podeljujejo za študij v RS in v tujini.  
Predlog za dodelitev štipendij izdela strokovna komisija, 
ki jo imenuje župan Občine Moravske Toplice. O podelitvi 
štipendij odloči na predlog komisije občinska uprava.

III. RAZPISNI POGOJI
Na razpis se lahko prijavijo študenti dodiplomskega in 
podiplomskega študija, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- da so državljani Republike Slovenije,
- da imajo stalno prebivališče v občini Moravske To-

plice, 
- da so vpisani najmanj v drugi letnik dodiplomskega 

študijskega programa, 
- da niso v delovnem razmerju oz. ne opravljajo sa-

mostojne registrirane dejavnosti, 
- da niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri 

Zavodu RS za zaposlovanje, 
- da niso prejemniki drugih štipendij ali drugih pre-

jemkov za izobraževanje,
- da imajo povprečje ocen v preteklem študijskem letu 

najmanj 7,5.
Višina štipendije se določi na podlagi seštevka točk, dose-
ženega po kriterijih, ki jih določa pravilnik, in sicer glede 
na oddaljenost kraja stalnega prebivališča do kraja izobra-
ževanja, povprečno oceno in letnik študija. 

Štipendist se s prejemanjem štipendije obveže:
- da uspešno konča letnik, za katerega je prejel štipen-

dijo,
- da poda letno poročilo o poteku študija, 
- da je pripravljen sodelovati z Občino Moravske Toplice 

oz. PIF.

IV. ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG
Vloga za pridobitev štipendije mora biti podana na pred-
pisanem obrazcu »Vloga za pridobitev štipendije Občine 
Moravske Toplice za študijsko leto 2021/2022«. Kandidati 
jo lahko dobijo na sedežu Občine Moravske Toplice, Kra-
njčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice oziroma na spletni 
strani Občine Moravske Toplice: www.moravske-toplice.
si ali na spletni strani PIF: www.pif.si. Vloga se šteje za po-
polno, če je k vlogi priložena vsa v vlogi zahtevana doku-
mentacija in če je pravočasno oddana.
Rok za oddajo vlog je do vključno 17. 12. 2021. Kandidati 
lahko vloge vročijo osebno na sedežu Občine Moravske 
Toplice ali pošljejo po pošti na naslov: OBČINA MORAVSKE 
TOPLICE, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, s pri-
pisom »ŠTIPENDIJE 2021/2022«.
Vloga, ki je bila oddana priporočeno po pošti, se šteje za 
pravočasno, če je bila oddana na pošti zadnji dan roka za 
oddajo vlog.

Številka: 110-0049/2021-1
Moravske Toplice, 12. 10. 2021

Župan:
Alojz Glavač l.r.

Spoštovani občanke in občani,

spomniti bi vas želeli, da bo sestavni del računa za 
ravnanje z odpadki za mesec november, ki ga boste 
prejeli v začetku decembra 2021, tudi urnik odvoza od-
padkov za leto 2022. Urniku bodo priložene uporabne 
informacije in nasveti za ločevanje odpadkov.

Pozorni bodite, da urnika ne vržete v koš.

V kolikor imate še kakšna vprašanja na temo ločevanja 
odpadkov, obiščite našo spletno stran www.sauberma-
cher-komunala.si ali si na svojo mobilno napravo naložite 
Aplikacijo Saubermacher - Komunala. 
Najdete jo v trgovinah Google Play 
oziroma App Store ali si jo naložite s 
pomočjo te QR kode. 

OBVESTILO
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KMETIJSKI NASVETI 

Nadaljnje usposabljanje za izvajalce ukrepov varstva rastlin

Obveščamo vas, da smo na Kmetijsko gozdarskem 
zavodu Murska Sobota (v nadaljevanju KGZS-zavod 
MS) pričeli z izvajanjem tečajev za izvajalce ukrepov 
varstva rastlin, predvsem za tiste, ki vam v letu 2021 
oz. v letu 2022 poteče veljavnost izkaznice za izva-
jalca ukrepov varstva rastlin (FFS). 
Nekateri ste vabila že prejeli, ostali jih v kratkem še boste. Če 
želite podaljšanje izkaznice, se morate udeležiti vsaj enega 
nadaljnjega usposabljanja (tečaja) pred potekom veljavnosti 
vaše izkaznice (od poteka veljavnosti izkaznice oktobra 2020 
je podaljšano do 31. 12. 2021 – covid-19).
Če izkaznica ni podaljšana, tudi ni več veljavna, kar pomeni, da 
ne smete uporabljati vseh FFS, prav tako vam trgovec ne sme 
prodati vseh FFS. Če želite po tem roku ponovno podaljšati 
veljavnost izkaznice, tega ne morete storiti, ampak je potreb-
no ponovno opraviti 15-urno osnovno usposabljanje (tečaj). 

Zaradi omejitev, povezanih s covid-19, bomo za vas or-
ganizirali nekaj terminov spletnega usposabljanja preko 
aplikacije ZOOM. Za uporabnike, ki nimate možnosti, da 
bi lahko spremljali usposabljanje preko računalnika, pa 
bo omogočeno tudi usposabljanje v živo, v predavalnici 
KGZS-zavod MS, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska 
Sobota. Priporočamo vam, da se zaradi lažje organizacije 
in zagotovitve zadostnega števila mest na spletni pove-
zavi udeležite določenega usposabljanja, ki je zapisano 
v vašem vabilu.

Na spletna usposabljanja je potrebna predhodna prija-
va na spletni strani www.kgzs-ms.si. Na usposabljanje 
v predavalnici KGZS-zavod MS je potrebna predhodna 
prijava na telefon 031 868 674 (Sandi Plohl) od pone-
deljka do četrtka med 8. in 10. uro ali po elektronski 
pošti sandi.plohl@kgzs-ms.si, število mest je omejeno. 
Za udeležbo na usposabljanju v predavalnici KGZS-za-
vod MS je potreben pogoj PCT.
Usposabljanje traja 3 ure (4 šolske ure po 45 minut). Ob 
koncu usposabljanja ni izpita. Nadaljnjega usposabljanja 
se lahko udeleži vsak imetnik izkaznice pred potekom 
veljavnosti izkaznice. Tečaja se lahko udeležite v času 
12 mesecev pred potekom, s tem, da se vam izkaznica 
podaljša od veljavnega datuma, ki je vpisan v izkaznici, 
za nadaljnjih 5 let. V primeru, da se pred potekom ve-
ljavnosti ne udeležite nadaljnjega usposabljanja, mo-
rate ponovno opraviti 15-urno osnovno usposabljanje 
(tečaj).Po opravljenem spletnem usposabljanju boste 
administrativne zadeve izpolnjevanja prijavnic, plačilo 
in potrjevanje izkaznic lahko uredili na vseh izpostavah 
KGZS-zavoda Murska Sobota. Administrativne zadeve 
in izpolnjevanje prijavnic na predavanju v predavalni-
ci KGZS-zavoda Murska Sobota pa potekajo pred pri-
četkom določenega usposabljanja, na isti dan, v času 
8.30–9.00 ure.

Prosimo vas, da ko pridete na urejanje dokumentacije, 
s seboj prinesete:
• veljavno izkaznico, ki jo bomo podaljšali in vam jo 

tudi vrnili.
Število mest na posameznem usposabljanju je omeje-
no na 60 slušateljev. Če se tega dne obnovitvenega/
nadaljnjega usposabljanja ne morete udeležiti, se lah-
ko udeležite usposabljanja na drug termin, vendar pred 
potekom veljavnosti izkaznice, ostala nadaljnja usposa-
bljanja bodo objavljena na spletni strani KGZS-zavod 
MS pod zavihkom ffs tečaji, nadaljevalna usposabljanja. 
Znesek tečaja se plača na KGZS-zavod MS, ko vam bomo 
po opravljenem tečaju potrdili potrdilo/izkaznico za iz-
vajalca ukrepov varstva rastlin, in znaša 29,00 EUR (z 
DDV).

Če želite še kakšne druge informacije, se obrnite na San-
dija Plohla, tel. 031 868 674, od ponedeljka do četrt-
ka med 8.00 in 10.00 uro ali po elektronski pošti sandi.
plohl@kgzs-ms.si.
Organiziramo tudi osnovne tečaje za izvajalce ukrepov 
varstva rastlin, prijava pri Sandiju Plohlu.

Sandi Plohl in Metka Barbarič, KGZS-zavod MS

Foto: Jan Vitez
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VRTNARSKI NASVETI

Motovilec s svojimi prepletenimi koreninami zares dobro 
zrahlja zemljo in tako ga spomladi le porežemo ali po-
tegnemo iz zemlje in že so grede pripravljene na novo 
setev ali presajanje. 
Seveda pa je na gredah lahko tudi nekaj zelenjave, ki na 
vrtu prezimi, to je zimska solata, čebula, česen, bob, grah. 

PRIPRAVA NOVIH GRED 
Sedaj pa je tudi odličen čas za pripravo novih gred za 
novo vrtnarsko sezono. Če bi radi iz travnika pripravili 
grede, to lahko naredimo čisto na preprost način. Izbere-
mo si primerno lokacijo, kjer imamo dovolj sonca in tam 
na travnik postavimo karton. Le ta naj bo dovolj debel 
ali pa ga položimo v več plasteh. Dobro ga navlažimo in 
obložimo, da nam ga veter ne odnese. Še boljše pa je, če 
nanj damo že nekaj vrtne zemlje,  kompost ali preperel 
gnoj. Na ta način bodo grede do spomladi pripravljene 
na setev in presajanje sadik.  Zemlje spomladi ne bo pot-
rebno prav nič obračati. 
Prav tako lahko karton položimo na grede, ki so zelo za-
pleveljene. Načeloma se za pripravo gred lahko poslužu-
jemo tudi črne folije, saj bo ta do spomladi uničila travo, 
le da ga moramo potem spomladi odstraniti, karton pa 
ostane tam, saj dobro razpade. 
V kolikor zemljo na vrtu obračate, priporočam, da se to 
stori v jeseni, saj imajo mikroorganizmi dovolj časa, da se 
namnožijo nazaj v zemljo in na ta način skrbijo za zdravo 
zemljo že na začetku vrtnarske sezone. 

Brigita Šušteršič

Priprava gred za novo sezono
Čeprav pozimi na vrtovih ne raste več veliko zelenja-
ve, pa je vseeno zelo pomembno, da grede nikoli ne 
ostanejo prazne. 

Zaščitena zemlja tudi pozimi je zelo pomembna za vse 
mikroorganizme v njej in še posebej deževniki vam bodo 
hvaležni, saj bodo tudi skozi bolj mrzle dni imeli zavetje 
in dovolj hrane, ki jo bodo predelali v kvaliteten humus. 
Ker vsebuje zelo kvalitetna hranila, bo tudi naša zelenjava 
naslednje leto veliko bolj zdrava. Za uspešno vrtnarjenje 
na naravni način je zelo pomembno, da dobro skrbimo za 
našo zemljo in vse mikroorganizme v njej. Zato je pokri-
vanje vrtov v jeseni zelo pomembno opravilo. To lahko 
opravimo na veliko različnih načinov, čisto preprosto se 
lahko poslužujemo zastirk. Na voljo imamo slamo, karton, 
listje, ki pada iz dreves, ali pa travo od zadnje košnje. Vse 
to lahko kar na debelo pokrijemo po vrtu. Kot zastirko pa 
lahko uporabimo tudi kompost ali dobro prepereli gnoj, 
ki ga potresemo na 10 cm visoko na grede. Na ta način 
nam tudi spomladi ne bo treba prav nič obračati zemlje 
in nato lahko sadimo in sejemo direktno v kompost. 
Grede pa lahko za zimo tudi zasadimo. Bodisi s semeni 
za zeleno gnojenje ali pa, moj najljubši način, da grede 
zasejemo z motovilcem. Motovilec naj raste vsepovsod, 
spomladi pa si le ne pozabite shraniti semena za novo 
sezono. Seme motovilca pred setvijo obvezno izposta-
vimo mrazu, najboljše ga je kar za nekaj dni postaviti v 
zamrzovalnik. Lahko pa ga tam hranimo tudi celo sezono. 
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ZA ZDRAVJE

V eni od prejšnjih številk Lipnice smo objavili sesta-
vek o škodljivosti alkohola, ki se je začel s pripombo, 
da je o tem pravzaprav že vse napisano. Tudi o stresu 
lahko ugotovimo podobno. Že dolgo se odkrito govo-
ri o tem, da ima prekomeren, dolgotrajen stres lahko 
različne škodljive vplive na zdravje. Tukaj ne bomo 
ponovno naštevali, kakšne vrste škodljivih posledic 
in bolezni lahko stres prinaša našemu organizmu, saj 
bi nekaterim bralcem že to lahko povzročilo še doda-
ten stres, tega pa res ne želimo. Dovolj je, da imamo 
splošno zavedanje, da se je stresu dobro izogibati, 
kolikor je možno.
Razmislek o tem, katere vire stresa bi nemara lahko 
odstranili iz svojega življenja ali jih vsaj ublažili, je mnogo 
pomembnejši kot pa vedenje, katere bolezni nam stres 
lahko povzroči ali poslabša. Priznajmo, da je tak razmislek 
za nas, pregovorno delavne ljudi, še posebno trd oreh. 
Večina nas ima še zelo globoko vsajene vzorce in prepri-
čanja, kaj vse je »treba« in kaj vse »moramo«. Če bi vsak 
posameznik svoje »moram« in »treba je« pošteno presejal 
skozi sito, bi marsikaj ostalo na njem. To sito je lahko na 
primer vprašanje: Kaj (usodnega) se bo zgodilo, če tega ne 
naredim (Bo kdo poškodovan ali bo umrl?)? Na takšnem 
situ bi ostalo marsikatero čiščenje oken, pranje zaves … 
in marsikateri obisk, na katerega si ne želimo iti, vendar 
kljub temu gremo – iz vljudnosti in ker se spodobi. Da, 
tudi odnosi so lahko pomemben vir stresa. Zato je dobro 
za naše zdravje, če kdaj pregledamo tudi svoje odnose in 
si pošteno odgovorimo, katere si želimo obdržati in zanje 
lepo skrbeti, kateri pa so nam zgolj v breme. Odnosi so 
sicer izredno kompleksna tema, prav tako skrb zase. Če 
takšne teme odpremo v kratkem besedilu, kot je tole, 
lahko pride do napačnega razumevanja, da pozivamo k 
egoističnemu vedenju – kdor ti ne koristi več, ga zavrzi. 
Seveda ni bilo mišljeno tako. Skozi življenje se vsi spre-
minjamo in v tem procesu pač marsikaj »prerastemo«, 
vključno z nekaterimi odnosi. In ko se to zgodi, za nikogar 
od udeleženih ni več dobrodejno, da v odnosu vztrajamo 
s slabimi občutki.
Skrb za zniževanje stresa v življenju ne more biti samo stvar 
posameznika. Celotna družba je tukaj pošteno zavozila. 
V svetu delovnih razmerij se je uveljavila praksa, da se na 
človeka gleda kot na vir oziroma sredstvo, ki ga je treba do 
konca izrabiti, potem pa zavreči, saj je na voljo še dovolj 
drugih, ki čakajo na službe. Zaposleni na delovnih mestih 
so pod vse večjim pritiskom. Sčasoma je to postalo nova 
normala, češ tako pač je, vzemi ali pusti. Še vedno so redki 
delodajalci, ki jim je jasno, da je zadovoljen delavec dober 
delavec, skrb za dobrobit zaposlenih pa najboljša dolgoroč-
na naložba v podjetje in širšo družbo. Ta miselnost se mora 
korenito spremeniti, da bomo v statistikah lahko zaznali 
upad zdravstvenih težav, povezanih s stresom.

Na področju spopadanja s stresom se v zadnjih letih uve-
ljavljajo pristopi, ki bi jih lahko označili kot modne. Kot 
gobe po dežju se pojavljajo novi tečaji, vadbe, knjige in 
razni svetovalci, ki obljubljajo znižanje ravni stresa, več 
duševnega miru. Tako imamo na voljo čuječnost, me-
ditacijo, jogo …, s katerimi si lahko pomagamo k večji 
umirjenosti. Nekaterim kaj od tega v resnici pomaga, ne-
katere pa samo dodatno obremeni s še enim terminom, 
ki ga ne smejo zamuditi, zato morajo tiste dni še bolj 
hiteti. Sodobni človek je že tako natreniran v stremenju 
k »več je boljše«, da se mu hitro zgodi, da si še takrat, ko 
se nameni izboljšati svoje počutje, naloži dodatne obve-
znosti (vadbe, tečaje, predavanja …), namesto da bi si 
jih zmanjšal. Morda se premalo zavedamo, da so dobre 
rešitve pogosto preproste. Za sprostitev lahko hodimo v 
gozd, ki je vedno tam za nas, namesto na tečaje in vadbe, 
kjer smo ponovno v zaprtem prostoru in pod časovnim 
pritiskom, da ne bi zamudili. S tem ne želiva trditi, da je z 
organiziranimi vadbami kaj narobe. Nikakor ne. Samo vsak 
zase lahko ugotovi, kaj mu najbolj ustreza. Namig, da je 
narava vedno tu za nas, naj bo majhna protiutež poplavi 
reklam in vabil na te in one tečaje in vadbe. 
Številni pripomočki za boljše počutje, umiritev in razbre-
menitev ter njihova popularnost skrivajo v sebi še eno 
past: Če imamo vsa ta pomagala, potem je vse v redu, 
kajne? Ni nam treba razmišljati o dejanskem zmanjšanju 
delovnih obremenitev, o bolj človeškem odnosu do zapo-
slenih. To past lepo ponazarja anekdota, ki je pred časom 
krožila po spletu. Takole gre:
Delodajalec: »Vaše zdravje in dobro počutje je za nas po-
membno.«
Delavci: »O, kaj res? Torej boste zaposlili nekaj dodatnih 
moči in nam omogočili dovolj plačanega dopusta?«
Delodajalec: »Ne, ne. Pošiljamo vam elektronsko pošto z 
navodili za sproščanje in kupon za brezplačno aplikacijo 
za meditiranje.«

Za konec se spet vrnimo k posamezniku – kaj lahko vsak 
sam naredi za zmanjšanje stresa pri sebi? Vse vaše probleme 
in vire vašega stresa v mislih (še boljše pa je, če to zapišete 
na papir) razdelite na dva kupa. Na prvi kup gre vse, na kar 
imate možnost kakorkoli vplivati, na drugi kup pa vse tisto, 
glede česar ni v vaši moči, da bi kaj storili. Na prvi kup gre 
na primer to, koliko domačih opravil si boste naložili na dela 
prost dan; na drugega pa, recimo, vreme. Ko imate vaše vire 
stresa tako razdeljene, sledi drugi del navodila: ukvarjajte se 
samo s prvim kupom. Drugemu kupu (stvarem, na katere 
ne morete vplivati) pa ne posvečajte pozornosti in zanje ne 
trošite dragocene energije.

Marjana Škalič, univ. dipl. psih.
Tibor Škalič, dr. med., specialist splošne medicine

Kaj lahko naredimo za zmanjšanje stresa
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Hogyan csökkenthető a stressz
A Lipnica egyik korábbi számában közöltünk egy cikket 
az alkohol káros hatásairól, amelyet azzal kezdtünk, hogy 
erről valójában már sok újat nem lehet mondani. Hasonló 
következtetések vonhatók le a stresszel kapcsolatban 
is. Már régóta tudjuk, hogy a túlzott, hosszan tartó 
stressznek számos káros hatása lehet az egészségre. 
Itt most nem fogjuk elismételni, hogy a stressz milyen 
károkat és betegségeket okozhat a szervezetünknek, 
mivel néhány olvasónál ez csak további stresszhez 
vezetne, ami természetesen nem lehet a célunk. Így elég, 
ha tudatában vagyunk annak, hogy a stresszt, amennyire 
csak lehetséges, a legjobb kerülni.
Sokkal fontosabb, hogy átgondoljuk, mely stresszforrásokat 
tudnánk eltávolítani az életünkből, vagy legalább enyhíteni 
azokat, mint azt, hogy milyen betegségeket okozhat vagy 
súlyosbíthat a stressz. Valljuk be, hogy az ilyen elmélkedés 
különösen nehéz dió nekünk, közmondásosan keményen 
dolgozó embereknek. Legtöbbünknek még mindig nagyon 
mélyen beivódott mintáink és hiedelmeink vannak arról, hogy 
mit „muszáj” és mit „szükséges” megtennünk. Ha mindenki 
őszintén átnézné a „muszáj” és a „kellene” dolgait, bizony, sok 
minden fennakadna a szitán. Ezt a szita szerepet például 
a következő kérdés is betöltheti: ”Mi (végzetes) fog történni, 
ha ezt nem teszem meg? (Megsérül vagy meghal valaki?) Sok 
ablaktisztítás, függönymosás ... és sok olyan látogatás, amit 
nem akarunk, de mégis elmegyünk - udvariasságból és 
mert ezt tartják helyesnek - fennakadna ezen a szitán. Igen, a 
kapcsolatok is jelentős stresszforrást jelenthetnek. Ezért jót tesz 
az egészségünknek, ha számba vesszük a kapcsolatainkat is, 
és őszintén megválaszoljuk, melyeket szeretnénk megtartani 
és ápolni, és melyek azok, amelyek már csak terhet jelentenek. 
A kapcsolatok nagyon összetett téma, ahogyan az is, hogy 
magunkat is fontos megkímélni. Ha ilyen témákat vetünk fel egy 
ilyen rövid szövegben, félreérthetően úgy értelmezhetik, hogy 
egoista viselkedésre biztatjuk az embereket, mondván, hogy 
aki már nem hasznos számodra, azt dobd el. Természetesen 
nem erről van szó. Mindannyian változunk életünk során, és 
eközben sok mindent „kinövünk”, beleértve néhány kapcsolatot 
is. És amikor ez megtörténik, akkor már egyik érintett számára 
sem előnyös, ha rossz érzésekkel kitart a kapcsolatban.
Azonban a stressz csökkentése az életben nem csupán az 
egyénen múlik. Őszintén szólva, itt a társadalom egésze 
félresiklott. A munka világában gyakorlattá vált, hogy az embert 
erőforrásnak vagy eszköznek tekintik, amelyet maximálisan ki kell 
használni, majd el kell dobni, mert rengetegen várnak munkára. 
A munkahelyekre egyre nagyobb nyomás nehezedik. Idővel 
ez vált az új normává, mert ez a helyzet, vagy elfogadjuk, vagy 
nem. Még mindig kevés olyan munkáltató van, aki tisztában 
van azzal, hogy az elégedett munkavállaló jó munkavállaló, 
és hogy a munkavállalók jó közérzetéről való gondoskodás 
a legjobb hosszú távú befektetés a vállalat és a társadalom 
számára. A jelenlegi gondolkodásmódnak gyökeresen meg 

kell változnia, ha azt akarjuk, hogy a statisztikákban csökkenjen 
a stresszel kapcsolatos egészségügyi problémák száma.A 
stresszkezelés területén az utóbbi években egyre nagyobb 
teret hódítanak a divatosnak mondható megközelítések. Mint 
eső után a gomba, szaporodnak az új tanfolyamok, gyakorlatok, 
könyvek és tanácsadók, akik a stressz-szint csökkentésével és a 
lelkibéke elérésével kecsegtetnek. Ezért van a tudatos jelenlét, a 
meditáció, a jóga... hogy segítsen nekünk nyugodtabbnak lenni. 
Esetenként ezek közül néhány valóban segít, míg többségében 
csak egy újabb kötelezettséget, és a mindennapokban még 
több rohanást jelentenek. A modern kor embere annyira 
beletanult a „több a jobb” elvébe, hogy még akkor is, amikor 
a jó közérzetének javítására törekszik, egyhamar azon kapja 
magát, hogy kötelezettségeinek (edzés, tanfolyam, előadás 
stb.) csökkentése helyett, inkább még több kötelezettséget 
vállal (edzés, tanfolyam, előadás stb.). Talán nem vagyunk eléggé 
tudatában annak, hogy a jó megoldások gyakran egyszerűek. 
Ahelyett, hogy tanfolyamokra és edzésekre járnánk, ahol megint 
csak szűk helyen, és időnyomás alatt vagyunk – nehogy már 
elkéssünk – elmehetünk az erdőbe kikapcsolódni, hiszen az 
mindig ott van nekünk. Ez nem azt jelenti, hogy bármi baj lenne 
a szervezett testmozgással. Ellenkezőleg. Azonban mindenkinek 
magának kell megtalálnia, hogy számára mi a legmegfelelőbb. 
Maga a tipp, hogy a természet mindig adott számunkra, egy 
kis ellensúlyt jelenthet a reklámok, valamint a különböző 
tanfolyamokra, edzésekre való meghívások áradatában. A 
jó közérzet, a nyugalom és a pihenés számos segédeszköze 
és ezek népszerűsége egy másik csapdát rejt magában: 
Ha mindezek a segédeszközök megvannak, akkor minden 
rendben van, nem igaz? Nem kell többé arra gondolnunk, hogy 
csökkentsük a munkaterhelést, hogy emberibbek legyünk az 
alkalmazottainkkal. Ezt a csapdát gyönyörűen illusztrálja egy 
anekdota, amely nemrégiben keringett az interneten. Éspedig:
Munkáltató: „Az önök egészsége és jó közérzete fontos 
számunkra”.Alkalmazottak: „Ó, valóban? Szóval néhány plusz 
embert fog alkalmazni, és elég fizetett szabadságot ad nekünk?”
Munkáltató: „Nem, nem. Mindenkinek küldünk egy emailt 
relaxációs útmutatóval és egy utalványt egy ingyenes 
meditációs alkalmazáshoz.”

Végül, visszatérve az egyénhez – mit tehetünk azért, hogy 
csökkentsük a bennünket érő stresszhatásokat? Gondolatban 
(de még jobb, ha papírra leírva) osszuk az összes problémánkat 
és stresszforrásokat két csoportra. Az első halomban van 
minden, ami felett bármilyen irányítást gyakorolhatunk, a 
másikban pedig mindaz, amire nincs ráhatásunk. Az első 
halomba kerül például az, mennyi házi munkát fogunk 
elvégezni a szabadnapunkon, az időjárás azonban a másik 
halomba jut. Ha már sikerült így felosztani a stresszforrásokat, 
jöhet az útmutató második része: csak az első halommal 
foglalkozzunk. Ne törődjünk a másik halommal (ezt amúgy se 
tudjuk befolyásolni), és ne pazaroljuk rá értékes energiánkat.

ZA ZDRAVJE
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Tomaž Koltai: S svojim delom bi želel dokazati, da je tudi naš kraj poln 
priložnosti

Kadar se ozremo po podatkih statističnega urada Re-
publike Slovenije, z veliko žalostjo potrdimo, da je 
marsikatera gorička vasica prostor neprestanega od-
seljevanja. Prebivalstvo se stara, mnoge hiše pa ostajajo 
prazne. Velika napaka je, da to dopuščamo. 
Tomaž Koltai, dobitnik županovega priznanja za prosto-
voljstvo, meni, da bi morala biti glavna naloga teh krajevnih 
skupnosti in samih vaščanov ta, da svoje kraje naredimo za-
nimive za mlade družine. Sam se udejstvuje v raznih društvih 
in je v lokalni skupnosti zelo aktiven. Na svoj prispevek k učni 
poti Pot po močvari, ki je Lončarovce narisala na zemljevid 
znamenitosti, pa ne gleda kot na prostovoljno delo, ampak 
kot na nekaj, kar je pač potrebno narediti. Več o projektu 
samem in o Tomaževih pogledih na življenje v naši občini si 
preberite v nadaljevanju. 

Za začetek se, prosim, za naše bralce na kratko predsta-
vite. 
Sem Tomaž Koltai, živim v Lončarovcih, po izobrazbi sem ma-
gister geografije in filozofije, zaposlen sem kot naravovarstve-
nik na Javnem zavodu Krajinski park Goričko in kot asistent na 
Oddelku za geografijo Filozofske fakultete v Mariboru. 

Ste prejemnik županovega priznanja za prostovoljno 
delo pri projektu Pot po močvari. Opišite nam, prosim, 
ta projekt. 
Tehnično gledano je Pot po močvari dvignjena lesena te-
matska pot, na kateri v Lončarovcih predstavljamo bogastvo 
naših naravnih vrednot – mokrotnih travnikov, potoka Curek 
in okoliške pokrajine. Projekt je nastal povsem samoiniciativ-
no, s finančno pomočjo občine pa smo ga s prostovoljnim 
delom vaščanov in prijateljev iz okoliških krajev vzpostavili 
sami. Pot predstavlja približno 400 metrov dvignjene poti, 
opazovalnico, interpretativne elemente in več informativnih 
tabel. Vsebinsko gledano pa je Pot po močvari zgodba o re-
naturaciji naravne dediščine, zgodba o majhni gorički vasici 
in povezani skupnosti. 

Za projekt smo se odločili iz več vzgibov. Ker je bila lokacija 
poti v preteklosti v zaraščanju in ker se nahaja tik pred vsto-
pom v vas, smo želeli to območje urediti. Hkrati smo se za-
vedali porasta aktivnega in zelenega turizma, zato smo želeli 
ustvariti novo vsebino, ki bi lahko predstavljala samostojno 
turistično destinacijo našega dela občine. S projektom smo 
želeli med drugim dokazati, da tudi v najmanjših vasicah 
Goričkega lahko ustvarimo razvojne priložnosti, potrebno 
je vložiti le nekaj dobre volje in truda ter seveda izhajati iz 
skrbi do domačega kraja. Hvaležni smo, da nam je občina 
pri ideji prisluhnila, nam zaupala in nas podprla. 

Uresničitvi projekta Pot po močvari ste namenili kar ne-
kaj uric svojega dragocenega časa in to povsem prosto-
voljno. Kaj vam pomeni prostovoljstvo in kako gledate 
na podeljeno priznanje? Se prostovoljno udejstvujete 
še kje?
Odkrito povedano, o vsem tem delu še do nedavnega sploh 
nisem razmišljal kot o prostovoljstvu, ampak preprosto kot 
o delu, ki ga je potrebno vložiti, če se želimo kot skupnost 
povezati in prispevati k razvoju. Številnih ciljev brez nesebič-
nega dela ne bi mogli izvesti. V naših krajih sta prostovoljno 
delo in pripravljenost do pomoči bistvenega pomena. Pri-
znanje, ki sem ga prejel, razumem kot potrditev uspešnega 
dela na tem področju. S prostovoljnim delom imam v lokalni 
skupnosti še veliko načrtov. Poleg dela v lokalni skupnosti 
sem član več društev. Delo pa povsod poteka na prostovoljni 
ravni.

Živite v eni najmanjših vasi v naši občini, ki pa je kljub 
svoji majhnosti velika v številnih pogledih. Kaj tak pro-
jekt in priznanje vaščanu pomenita za vašo vas?
Tovrstni projekti niso izvedjivi, če za njimi ne stoji močno 
povezana in motivirana skupnost. Prednost našega kraja, ki 
šteje nekaj manj kot 50 stalnih prebivalcev, je ravno slednje. 
Brez sovaščanov in prijatejev iz okoliških vasi do izvedbe 
tega projekta ne bi prišlo, hkrati pa nas je projekt v času 
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izvedbe še dodatno povezal. Priznanje je bilo prijetno pre-
senečenje, ki je dokazalo, da delamo dobro in nas motiviralo 
za delo v prihodnje. 

Kot vaščan manjše vasi goričkega dela občine morda 
opažate kakšne pomanjkljivosti bodisi na vaški ali ob-
činski ravni. Kje vidite prednosti in morebitne slabosti 
življenja v vašem kraju? Kaj pa na občinski ravni?
Osebno rad gledam na domače okolje in širšo lokalno skup-
nost s pozitivne strani. Tako naša vas kot celotna občina sta 
del lepega naravnega in mirnega okolja. Skoraj vsi se med 
seboj poznamo in dosegamo lep napredek pri turističnem 
razvoju. Infrastrukturni zaostanek, ki je pestil številne vasice 
goričkega dela občine, smo že skoraj izravnali. Strmeti mo-
ramo k temu, da bo kvaliteta življenjskega okolja privlačna 

za mlade družine. Pomembno je, da se začnemo zavedati, 
da k tej kvaliteti življenjskega okolja, ki jo imamo tukaj, lahko 
veliko prispevamo tudi sami. 

Sami spadate med mlajšo populacijo in pred vami je 
še vrsta, verjamem, da zelo uspešnih projektov. Kje se 
vidite čez 5 ali 10 let, kakšni so vaši cilji za prihodnost? 
O tem ne bi upal sklepati, pri meni se te stvari hitro spremi-
njajo, vem pa zagotovo, da bi poklicno rad ostal v domači 
regiji in delal za domači prostor. Preveč mladih smo izgubili 
in jih še izgubljamo. S tem seveda regija stagnira, izgublja 
znanje in vitalnost. S svojim delo bi želel dokazati, da je tudi 
naš kraj poln priložnosti. 

Maja Cigut

Za Guinessov rekord kvačka tudi Ivan Halec iz Filovcev
V vseslovenskem projektu Slovenija kvačka, v katerem 
nastajajo grbi vseh 212 slovenskih občin, sodeluje 211 
žensk in en moški, ki prihaja iz naše občine. 

Ivan Halec, ki prihaja sicer iz Gornje Radgone, a že več de-
setletij živi v Filovcih, se s kvačkanjem ukvarja že 50 let. 
Med drugim je naredil tudi kvačkane jaslice, ki so že 20 
let v Muzeju jaslic Brezje. Z letošnjim letom se je po delu v 
računovodski službi na murskosoboškem sodišču upokojil 
in sedaj ima za ta hobi, ki bi ga morda stereotipno pripisali 
bolj ženskam, veliko več časa. "Če ženske vozijo kamione, 
zakaj pa ne bi moški kvačkal," odgovarja na verjetno največ-
krat slišano vprašanje. Osnov in prvih potez ga je naučila 
mama, poudarja pa da je lažje, če se najprej naučiš plesti in 
nato kvačkati. Pred leti je svoje izdelke, ki so zares raznovr-
stni, še prodajal, a pravi, da se ne izplača glede na vloženi 
čas, delo in material. "Ni cenjeno," razočarano pove, zato 
s svojimi kvačkanimi umetninami razveseljuje predvsem 
svoje bližnje, sorodnike in prijatelje. Letos se je pridružil 
vseslovenskemu projektu Slovenija kvačka, ki je nastal na 
pobudo Jadranke Smiljić, Guinessove rekordke v maratonu 
neprestanega kvačkanja. V projektu nastaja 212 občinskih 
grbov, ki morajo biti izdelani do konca leta. Nato sledijo 
januarja razstava pomurskih grbov v beltinškem gradu, 
februarja pa naj bi se grbi predali občinam. Kot pravi, se je 
žal prepozno pridružil projektu in grb domače občine Mo-
ravske Toplice več ni bil na voljo, zato si je izbral grb občine 
Cankova. Svojega je že pred rokom končal, cilj projekta pa 
je vpis v Guinessovo knjigo rekordov. Kot poudarja kvačkar 
iz Filovcev, si v projektu prizadevajo za finančno podporo 
občin, da bi grbe za razstavo lahko vsaj uokvirili. V vsakem 
primeru pa bo Halec še naprej kvačkal, ki ga, kot pove, 
neizmerno sprošča.

Rok Šavel
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Lončarovci so postali najlepši manjši kraj v občini
Nobena skrivnost ni, da je moravskotopliška občina ena 
največjih v Pomurju, njeni prebivalci pa se nedvomno 
strinjamo, da je tudi najlepša. Na obrobju te ravninsko-
-goričke občine nas pot odpelje tudi v Lončarovce. 
Vasica, ki šteje le okrog 50 prebivalcev, se lahko pohvali s 
svojo novo učno potjo, imenovano »Pot po močvari«, z lepo 
pokrajino, prijaznimi ljudmi in skrbno urejenim vaškim sre-
diščem. Vse to je pripomoglo, da so bili izbrani za najlepše 
urejeni manjši kraj v občini. Vas vodi ga. Suzana Koltai, ki 
pravi, da so za pridobitev naziva zaslužni prav vsi vaščani, v 
majhnosti vasi pa ne vidi nobenih ovir, kvečjemu prednosti. 
Več si preberite v nadaljevanju. 

»Najlepši manjši kraj v občini Moravske Toplice.« Kaj to-
vrstni naziv pomeni za vašo vas? Kako na rezultat izbora 
gledajo vaši sovaščani?
Ta naslov nam pomeni zelo veliko, saj to pomeni, da je tudi 
širša lokalna skupnost prepoznala razvoj našega kraja v pravi 
smeri. Se pravi, da delamo dobro. Obenem pa s tem oh-
ranjamo tudi vrednote naše pokrajine in tukaj stanujočih 
prebivalcev. 

Ste predsednica majhne vasice, ki se ponaša z omenje-
nim laskavim nazivom. Kje vidite zasluge, da je ta naziv 
pripadel ravno vaši vasici? 
Zasluge za naziv tega naslova lahko pripišem prav vsakemu 
posamezniku našega kraja. Pri nas lahko povem, da delamo 
skoraj vsi za enega in eden za vse. Sicer veš, kako je, mlajši 
in močnejši seveda poprimejo za težja dela, nežnejši spol 
pa za lažja. Ob vsem tem so nepogrešljive gospodinje, ki 
poskrbijo, da ob delu nismo lačni in žejni, veseli pa smo 
tudi najstarejših sovaščanov, ki nas pri delu podpirajo in 
nam priskočijo na pomoč z neprecenljivimi nasveti. Seveda 
pa ne smemo pozabiti na podporo naše občine in župana, 
ki so pripravljeni prisluhniti našim idejam ter jih sprejeti in 
podpreti.

Čeprav so Lončarovci po površini in prebivalstvu ena 
najmanjših vasic, pa po svoji veličini to gotovo niso. 
Kako gledate na življenje in svojo predsedniško funk-
cijo v manjšem kraju? 
Svoje funkcije nisem nikoli primerjala z velikostjo vasi, s pred-
nostmi in slabostmi razvoja. Ta položaj so mi zaupali moji 
sovaščani, zato sem ponosna, da jih lahko zastopam v širši 
lokalni skupnosti. Kar se tiče majhnosti, pa menim, da smo 
tudi majhni lahko močni, če stopimo skupaj. 

Moravskotopliška občina spada med turistično najbolj 
atraktivne občine v Sloveniji. Kaj turistom ponuja vaša 
vas, kar bi veljalo izpostaviti?
Naša vas je v letošnjem letu postala kar prepoznavna po naši 
novi pridobitvi »Poti po močvari«, ki je bila predstavljena v 

že več medijih. Pot je poučna in zanimiva tako za posame-
znike kakor tudi za organizirane skupine, posebej za šolarje 
in dijake, da spoznajo naravne vrednote in življenje v tem 
delu Goričkega. Drugače pa je to tudi lahko pot romantike 
za sprehod v dvoje ali za počitek in sprostitev, posebej spo-
mladi, ko je vse v razcvetu. Ob poti imamo predstavljene 
tudi druge zanimivosti naše vasi in moram povedati, da po-
hodniki prihajajo tudi v središče vasi in si jih ogledujejo. V 
bližini pa se nahaja Okrepčevalnica pri ribniku. V prihodnje 
v vasi načrtujemo še več označenih pohodnih poti za daljše 
sprehode. 

Vas Lončarovci se po javno dostopnih podatkih prvič 
omenja leta 1366 kot »Grencher in dystrictu Welemer« 
in leta 1499 kot »Gerencherowcz« in ima kot taka že 
večstoletno zgodovino. Poznate morda kakšno zani-
mivo legendo ali anekdoto, povezano z nastankom ali 
razvojem vasi v preteklosti? 
Da, tako piše na spletni strani Wikipedije, kjer omenjajo 
daljno zgodovino naše vasi. Ime vasi v sodobnem času – 
Lončarovci – pa izhaja iz lončarjev, ki jih je bilo v teh krajih 
včasih kar veliko. Starejši prebivalci se zadnjega lončarja še 
dobro spominjajo. Izpostavila bi še, da se je tukaj rodil Štefan 
Baler, priznan evangeličanski duhovnik in pisatelj, ki je sicer 
deloval na Madžarskem. 

Kakšne so vaše želje za nadaljnji razvoj vasi? So morda 
na vidiku še kakšni projekti? 
Projektov imamo več. Manjših se bomo lotevali sami, pri 
večjih pa bomo poskušali najti finančno pomoč. V vasi si 
še zmeraj zadajamo ureditev nekatere infrastrukture, kot so 
na primer vodovod in ureditev nekaterih dovoznih poti do 
razpršenih domačij. Radi bi uredili tudi samo središče vasi 
in sanirali naš vaški zvonik. Idej nam ne primanjkuje, tako da 
bo treba le zavihati rokave in jih uresničiti. 

Maja Cigut

Foto: Jan Vitez
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Delavnica izdelava mila v 
Alvariumu v Motvarjevcih

Szappanos műhely Szentlászlón 
az Alvariumban

Razstava vezenin v Prosenjakovcih Hímzéskiállítás Pártosfalván

V organizaciji kulturnega, turističnega in mladinskega 
društva Muravidékre je v Alvariumu, v Motvarjevcih 
potekala delavnica izdelave mila.
Stara hiša z domačnim 
vzdušjem je bila prav odlič-
na lokacija. Predstavitev, na 
kateri smo se pogovarjali o 
tradicionalni izdelavi mila, 
je potekala v »čisti sobi«. 
Predavateljica je bila Emőke 
Rozgonyi, slovensko govo-
rečim udeležencem pa je 
prevajala Bianca Gyurkač, 
kar nam je omogočilo pra-
vo prekmursko izkušnjo, kjer 
so madžarsko in slovensko 
govoreči delali in ustvarjali skupaj. Za naše prednike je bilo 
samoumevno, da so milo, ki so ga uporabljali za osebno 
nego in pranje oblačil, izdelovali doma. Na predavanju 
smo spregovorili tudi o tem, zakaj je boljša doma narejena 
kozmetika. Jasno je, da so domača, naravna čistila boljša za 

A Muravidékre – Művelődési, Turisztikai és Ifjúsági 
Egyesület szervezésében egy szappanműhelyet 
tartottunk Szentlászlón az Alvariumban.

A ház a maga régies hangulatával 
k i tűnő he lysz ín  vo l t .  A 
„tiszta szoba” volt az előadás 
helyszíne, ahol a hagyományos 
szappankészítésről beszéltünk 
egy kicsit. Az előadást Rozgonyi 
Emőke tartotta. Gyurkač Bianca 
fordította a szlovén anyanyelvű 
résztvevőknek, így lehetővé 
tette, hogy igazán muravidéki 
élményben legyen részünk, ahol 
magyar és szlovén anyanyelvűek 

együtt dolgoztunk ,  együtt 
alkottunk. Elődeinknek természetes volt, hogy otthon készítik 
a szappant, amit tisztálkodásra és ruhamosásra is használtak. 
Az előadásban szó volt róla, hogy miért jobbak az otthon 
elkészített kozmetikumok. A bőrnek egyértelműen jobbak 
a házilag, természetes eljárással készített tisztálkodószerek. 

Ko se na Prosenjakovskem bregu drevje odene v je-
senske barve, pridne roke članic rokodelskega društva 
VRTNICA pokažejo svoje lepe izdelke, ki so jih pridno 
vezle skozi celo leto. 
Ker pa živimo v zelo čudnem 
času, ko je marsikaj prepove-
dano, so bile letošnje razstave 
predstavljene preko medijev. 
Jesenska razstava je bila pre-
gled dela dveh let, saj lansko 
leto zaradi epidemije ni bilo 
dovoljeno druženje. Naše raz-
stave pa imajo prav ta namen, 
da si izmenjamo izkušnje in si 
med društvi pomagamo. Na 
letošnji razstavi so bile prika-
zane različne tehnike (hetiški 
vez, rišilje, moderni vzorci), nekaj izdelkov pa je uporabnih 
tudi za vsakdanjo rabo (nakupovalne vrečke), ki so lahko 
tudi darilo. 
Članice društva si želimo, da bi se življenje vrnilo v stare tire, 
da bi še dolgo vezle, se srečavale in si tako polepšale ne-
deljske popoldneve. Zahvaljujemo se vsem, ki nas spodbu-
jate in nam kakorkoli pomagate.

Metka Vogrinec

Amikor a Pártosfalva környéki dombokon a fák őszi 
színekbe borulnak, a RÓZSA Kézműves Egyesület 
tagjainak szorgos kezei megmutatják gyönyörű 
termékeiket, amelyeket egész évben hímeztek. 

Mivel azonban nagyon 
furcsa időket élünk, amikor 
sok mindent betiltanak, 
az idei  k iá l l í tások at a 
médiában mutatták be. 
Az őszi k iállítás két év 
munkájának áttekintése volt, 
mivel tavaly a Covid miatt 
nem lehetett gyülekezni. 
K iál l ításainknak viszont 
éppen a tapasztalatcsere és 
az egyesületek kölcsönös 
támogatása a célja. Az idei 

kiállításon különböző technikákat mutattak be (hetési 
hímzés, riseliő, modern minták), néhány termék pedig akár 
mindennapi használatra is alkalmas (bevásárlótáskák), így 
ajándékba is adható. 
Az egyesületi tagok kívánsága, hogy az élet újra a régi 
kerékvágásba kerüljön, hogy továbbra is összetartozzunk, 
találkozzunk és tegyük élvezetesebbé a vasárnap 
délutánokat. Köszönjük mindenkinek, aki bátorít minket és 
bármilyen módon támogat bennünket.

Foto:  Klaudia Abraham
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kožo. Razvije se manj kožnih bolezni in tudi obstoječe je 
lažje zdraviti. 
Po predavanju smo se preselili v kuhinjo, kjer smo po po-
stopku »raztopi in vlij« izdelali nekaj čudovitih mil, ki so varna 
tudi za otroke. Pri tem je bila ključna beseda ustvarjalnost. Iz 
kakovostnih medenih osnov smo izdelali čistila vseh oblik in 
vonjev. Na delavnici smo spoznali tudi trdne šampone, ki so 
dobra alternativa šamponom v plastenkah in ne nazadnje 
tudi okolja ne onesnažujemo z embalažo.
Udeleženci bodo naučeno lahko ponovili doma. Za božič 
lahko svojim bližnjim podarijo domače, ročno izdelano da-
rilo, ki je hkrati uporabno in lepo.
Udeleženci so mila, ki so jih v prijetnem vzdušju izdelali na 
delavnici, lahko vzeli s seboj domov in tako postali bogatejši 
ne le s spomini in izkušnjami, temveč tudi z dišečimi izdelki.

Emőke Rozgonyi 

Kevesebb bőrbetegség alakul ki, illetve a már meglevőket 
is könnyebb kezelni. 
Az előadás után átvonultunk a konyhába, ahol a gyerekek 
számára is biztonságos „olvaszd és öntsd” eljárással 
készítettünk csodaszép szappanokat. Itt a kreativitásé volt a 
fő szó. Jó minőségű mézes alapokból készítettünk mindenféle 
formájú és illatú tisztálkodószereket. A műhely során 
megismerkedtünk a szilárd samponnal is, ami jó alternatívája 
a műanyag flakonos samponoknak, és nem mellékesen a 
környezetet sem szennyezzük sok csomagolással.
A tanultakat otthon is meg tudják ismételni a résztvevők. 
Karácsonyra is akár örömet szerezhetnek szeretteiknek 
valami házi, saját kézzel készített, ugyanakkor igen hasznos 
és szép ajándékkal.
A jó hangulatú műhelyben elkészített szappanokat 
hazavihették a résztvevők, így nem csak emlékekkel, 
élményekkel, de illatos alkotásokkal is gazdagodhattak.

V Sebeborcih že 30 let šolajo pse

2. septembra leta 1991 se je začela pisati zgodba Špor-
tno kinološkega društva Goričko. Društvo, ki danes pod 
vodstvom predsednika Danila Varge združuje okrog 80 
aktivnih članov, njegova glavna dejavnost pa je ozave-
ščanje javnosti, predvsem lastnikov psov, kako ravnati s 
štirinožnimi prijatelji v določeni situaciji, svoje aktivno-
sti izvaja na igrišču Kluba malega nogometa Sebeborci. 
Tam vsako nedeljo potekajo treningi, na katerih se učijo pos-
lušnosti in socializacije. Kot ob tem izpostavlja tajnik društva 
in en izmed kinoloških inštruktorjev Vlado Škerlak, pa je ključ-
nega pomena pri šolanju psa požrtvovalnost lastnika, ki mora 
v to vsakodnevno vložiti veliko časa in truda. V društvu so tako 
v minulih treh desetletjih uspešno izšolali okrog 170 psov iz 
celotnega Pomurja, ki so svoje znanje dokazali tudi na različ-
nih tekmovanjih. V svojih vrstah imajo namreč dvakratnega 
svetovnega prvaka v sledenju, Daniela Lipiča, ki nosi tudi naziv 
častni predsednik. Leta 2011 so v društvu vzpostavili enoto 
reševalnih psov, ki deluje pod okriljem celjske reševalne enote. 
Prizadevajo si, da bi v prihodnosti taka enota delovala tudi v 
Pomurju, za kar pa potrebujejo vsaj 5 licenciranih vodnikov 
reševalnih psov. Kot pravi Škerlak, v zadnjem času z nekaterimi 

člani intenzivno delajo na pridobivanju licenc in upajo, da bo 
enota v bližnji prihodnosti zaživela. 
Ob 30-letnici delovanja Športno kinološkega društva Goričko 
so člani 29. avgusta pripravili krajšo slovesnost, na kateri so se 
spomnili na najzaslužnejše člane za ustanovitev samega društva 
in jim podelili zahvalne listine. Prejeli so jih Milan Vagner, Jože 
Gregorec, Milan Benko, Franc Benko, Marjan Granfol, Geza Sliv-
njek, Dušan Grof, Vlado Grof in Koloman Serec. Počastili so tudi 
posameznike, ki vseskozi skrbijo za redno izpeljane kinološke 
treninge in urejene društvene prostore. Na prireditvi so se ob-
činstvu predstavili tudi člani društva in pokazali, kaj so se skupaj 
s svojimi štirinožci naučili pri treningih vaj poslušnosti. S svojimi 
psi in vodniki pa sta se jim pridružili enota službenih psov iz 
murskosoboške policijske uprave in enota reševalnih psov iz 
Celja, ki so zbranim prikazali zanimiv nastop. 
Lastniki psov, ki bi želeli svojega štirinožnega prijatelja priuči-
ti poslušnosti, ste vljudno vabljeni, da se ob nedeljah od 9.00 
dalje oglasite na igrišču Kluba malega nogometa v Sebe-
borcih, kjer boste izvedeli vse o učenju in socializaciji psa. 

Ines Zavec
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»Trgatev je važno in pedantno opravilo, ob kateri se pokaže človekov 
odnos do trsa, vina in svojega dela.«

Nedeljsko popoldne ob ljudski glasbi v Kulturnem domu v Bogojini

V mesecu avgustu smo člani Društva Gaj - Vinogradniško 
turističnega društva postavili klopotec, da je odganjal ptice 
in da nam je  trta dobro obrodila ter grozdje lepo dozorelo. 
Tako smo 3. oktobra opravili trgatev v svojem društvenem 
vinogradu, kjer so naši pridni trgači potrgali grozdje,  iz ka-
terega smo stisnili 350 litrov mošta. Povprečna sladkorna 
stopnja je bila 85 °Oe, iz katerega nato pridelamo odlično 
društveno vino Gajsko kapljico.  Po končani trgatvi smo se 
malo poveselili ob dobri hrani in pijači.

Darinka Tratnjek, predsednica Društva Gaj 

V okviru Društva upokojencev Moravske Toplice deluje-
ta kvartet pevcev ljudskih pesmi in ansambel Zvonček 
Bogojina. Predstavitev nove zgoščenke je bila v nedeljo, 
17. oktobra, v kulturnem domu v Bogojini. 
Šlo je za lep nedeljski popoldan, kjer je na odru kulturnega 
doma v Bogojini odmevala lepa domača ljudska in prekmur-
ska pesem iz grl pevcev in pevk. Predstavitve nove zgoščen-
ke se je udeležil župan občine Moravske Toplice Alojz Glavač 
in podžupana Moravskih Toplic Sašo Koca in Andrej Baligač. 
Vse zbrane nastopajoče in goste ter ljubitelje lepe ljudske 
pesmi je nagovoril predsednik Društva upokojencev Mora-
vske Toplice Ludvik Sočič, ki je med drugim v svojem govoru 
poudaril pomen delovanja Društva upokojencev Moravske 
Toplice, ki povezuje upokojence iz občine Moravske Toplice. 

Od besed k dejanjem
V Moravskih Toplicah je potekal že 24. strokovni pos-
vet o okoljskih izzivih. Geslo letošnjega posveta je 
bilo Okoljska samozadostnost Slovenije – od besed 
k dejanjem.

Dvodnevnega posveta v Hotelu Ajda, ki je potekal v organi-
zaciji Zveze ekoloških gibanj Slovenije, Znanstvenorazisko-
valnega središča Bistra Ptuj, Fakultet za strojništvo Univerz v 
Mariboru, Novem mestu in Ljubljani ter soorganizaciji Stra-
teškega razvojno-inovacijskega partnerstva – Krožno gospo-
darstvo in Slovenskih državnih gozdov, se je udeležilo okoli 
100 oseb in 30 predavateljev iz Slovenije in tujine. Sprego-
vorili so o aktualnih okoljskih izzivih in ciljih, energetski izrabi 
odpadkov in kakovosti zraka, podnebnih spremembah in o 
krožnem gospodarstvu. 
Na novinarski konferenci so Zorcan Bricman z gospodarske-
ga ministrstva, Peter Novak s Fakultete za strojništvo Univer-
ze v Novem mestu, Igor Petek iz podjetja Publikus in Filip 
Kokalj s Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru predsta-
vili zaključke posveta. Poudarili so pomen iskanja strokovnih 

rešitev na področju varovanja okolja, od odločevalcev pa 
končno pričakujejo dejanja. Jubilejni, 25. posvet načrtujejo 
prihodnje leto v septembru.

Rok Šavel
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Poleg družabnih in drugih srečanj radi tudi zapojejo in zaple-
šejo. Na kulturnem področju že 20 let zelo uspešno deluje 
Ženski pevski zbor Marjetice, ki ima letno okrog 30 nastopov, 
izdale so tri zgoščenke. V letu 2018 so izdale zgoščenko z 
naslovom Vsakdo mora imeti prijatelja. Sedemčlanski an-
sambel Zvonček aktivno deluje okrog deset let. Imajo deset 
nastopov na leto na javnih prireditvah v občini Moravske 
Toplice in v njeni okolici in v Porabju na Madžarskem. An-
sambel Zvonček goji in neguje ljudsko in avtorsko glasbo, 
najrajši pa zaigrajo skladbe bratov Avsenik iz Begunj na Go-
renjskem, kajti ta glasba je članom najbolj pri srcu. Kvartet 
pevcev ljudskih pesmi deluje sedem let, pojejo ljudske in 
cerkvene pesmi. Nastopajo na občinskih prireditvah, na re-
vijah ljudskih pevcev in godcev v organizaciji Javnega sklada 
za kulturne dejavnosti Murska Sobota. Ubrano pa so že peli 
pri rojakih v Porabju v Števanovcih in Monoštru. Pojejo pa 
tudi v mešanem cerkvenem pevskem zboru Župnije Bogo-
jina. Kvartet pevcev ljudskih pesmi sestavljajo Štefan Vogrin, 
Marjeta Maučec, Ivan Maučec in Bernarda Temlin, vodja je 
Marjeta Maučec. Vrhunec so pevci dosegli v letu 2018, ko so 
se prek dveh izborov na regijskem  in področnem srečanju 
uvrstili na zaključno srečanje slovenskih glasbenih skupin, ki 
negujejo ljudsko glasbo, in prejeli zlati znak Javnega sklada 
za kulturne dejavnosti Republike Slovenije kot edina skupina 
iz upokojenskih vrst, v letu 2019 so prejeli priznanje Obči-
ne Moravske Toplice.  Zgoščenka Tan gori na brejgi obsega 
16 pesmi. Vse pesmi so bile posnete v Kulturnem domu v 
Bogojini in v studio Metka-Drago Jošar, s. p., v lanskem in v 

letošnjem letu. Založnik zgoščenke je Društvo upokojencev 
Moravske Toplice. Pri izdaji zgoščenke so na pomoč priskočili 
Občina Moravske Toplice, Madžarska narodna samoupravna 
skupnost Občine Moravske Toplice, Puhan – Turistična kme-
tija Bogojina, Posestvo Podlipje – Turistična kmetija Lovren-
čec Bogojina. Na predstavitvi zgoščenke so se predstavili 
pevci kvarteta ljudskih pevcev in ansambel Zvonček. Kot 
gostje nedeljskega popoldneva so kulturni program obo-
gatili s pesmijo pevci ljudskih pesmi KUD Gabrijel Kolbič iz 
Zgornje Velke in trio pevcev iz Števanovcev iz Porabja, splet 
plesov pa so zaplesali člani folklorne skupine KUD Jožef Košič 
Bogojina. Največ zaslug, da so izdali zgoščenko, ima Marjeta 
Maučec, ki je vse pevce in muzikante nagovorila, da so našli 
skupni jezik z vodstvom Društva upokojencev Moravske To-
plice. V dogovoru s pevcem Dragom Jošarjem, ki ima svoj 
studio za snemanje pesmi, ki jih vse nato poveže in nastane 
zgoščenka. Na predstavitvi zgoščenke so se spomnili tudi na 
zborovodjo, organista, skladatelja cerkvene glasbe, zbiratelja, 
zapisovalca ljudskega blaga in zapisovalca ljudskih pesmi 
Ignacija Maučeca. Ob koncu prireditve se je predsednik 
Društva upokojencev Moravske Toplice Ludvik Sočič vsem 
zahvalil in podaril spominska darila tistim zaslužnim, ki so 
pomagali, da je luč sveta zagledala nova zgoščenka, ki bo 
še bolj obogatila kulturno življenje v občini Moravske Topli-
ce. Za pogostitev pa je poskrbela Turistična kmetija Zver iz 
Bogojine, ki je bila ene vrste donator za pogostitev. 

Jože Žerdin

Čebelarsko društvo Moravske Toplice bo poslej vodil novi predsednik 
Dušan Puhan
Čebelarsko društvo Moravske Toplice, ki letos obele-
žuje 25. letnico obstoja in delovanja, tačas združuje in 
povezuje pod enotno »čebelarsko streho« 36 aktivnih 
čebelarjev in 16 pomočnikov, ki imajo na svojem obmo-
čju okrog 1200 čebeljih družin. 
Čebelarsko društvo je v Moravskih Toplicah pripravilo letni 
zbor društva, na katerem so dokaj ugodno, a tudi kritično 
ocenili delo lanskega leta ter si zadali obširen program 
dela za letošnje leto in v prihodnje. Ob tej priložnosti so 
na občnem zboru opravili volitve in za novega predsednika 
Čebelarskega društva Moravske Toplice izvolili Dušana Pu-
hana doma iz Ivancev, ki  se je članom zahvalil za zaupanje 
in se iz srca zahvalil dolgoletnemu predsedniku Stanislavu 
Čičku za vodenje društva na področju razvoju čebelarstva 
v občini Moravske Toplice, saj je društvo vodil celih 24 let. 
Na občnem zboru so sprejeli dva nova člana, in sicer sta to 
postala čebelarja Samo Flisek in Neža Flisek, sicer doma iz 
Logatca. Družina Flisek iz Logatca občasno pride v Mlajtince, 
kjer imajo čebelnjak in pridelujejo tudi med. Velja omeniti 
tudi, da so na letošnjem sejmu AGRA v Gornji Radgoni nov 
čebelarski prapor razvili in blagoslovili. Na zadnjem občnem 

zboru Čebelarske zveze društev za Pomurje pa je 45 delega-
tov iz pomurskih čebelarskih društev za novega pomočnika 
čebelarskega prapora soglasno izvolilo čebelarja Jožeta Puc-
ka iz Čebelarskega društva Moravske Toplice.

Jože Žerdin
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Občinski »Oldtimer weekend«
Približeval se je konec tedna. Nadobudni lastniki sta-
rodobnikov smo skrbno spremljali vremenske napo-
vedi in pogledovali v nebo.
Lastniki starodobnih vojaških vozil iz Občine Moravske 
Toplice smo se enkrat v lanskem letu v slikovni in kratki 
pisni obliki predstavili v občinskem glasilu Lipnica. Dru-
ščina, ki se običajno srečuje na jutranji kavi pri Branku 
v bifeju, je dobila idejo, da bi v skupino vojaških vozil 
povabili tudi lastnike ostalih, civilnih, starodobnih vozil, 
od mopedov, motornih koles in osebnih avtomobilov. 
Vsak je po spominu dopolnjeval seznam vozil in njihovih 
lastnikov in na koncu je nastal seznam zanimive drušči-
ne. Ker je večina vozil odvisna od lepega, toplega vre-
mena, smo izbrali zadnjo soboto v mesecu avgustu. Ker 
je bilo to na nek način spoznavno srečanje med lastniki 
vozil z vozili, je bila izbrana krajša proga znotraj Občine 
Moravske Toplice.
Zbiranje je bilo tokrat v gostilni Kuhar, kjer je lastnik Jože 
tudi lastnik nekdaj znanega motornega kolesa Sachs. 
Zaradi delovne zadržanosti in neregistriranega motorja 
se nam Jože tokrat ni pridružil. Zbralo se je še dvajset 
vozil različnih znamk in spoštljivih starosti. Večina vozil je 
obnovljena tako, da so bolj podobna takratni tovarniški 
izvedbi kot pa staremu rabljenemu vozilu. Vozila, ki so 
tehnično popolnoma brezhibna, vendar niso na novo 
prebarvana, zglajena, ohranjajo patino, tudi nekaj kon-
zervirane rje, so lahko tudi zelo zanimiva. Ena in druga 
morajo biti tehnično brezhibna in registrirana.

Dogovorili smo se za panoramsko vožnjo v smeri Goričkega 
in prva postaja je bila na dvorišču Faričevih v Selu. Gostoljub-
ni člani družine so nas pričakali s hrano in pijačo. Janko, ki 
je sicer policist, poseduje dva vozna BMW-ja. Poleg njega je 
bila na drugem motorju hčerka Anja, ki je tudi pilotka, s svo-
jim partnerjem. Mama Matilda pa kot poslovodja trgovine z 
barvami vedno poskrbi za primerno izbiro barve katerega od 
njihovih in naših vozil. Vzeli smo si čas za ogled in diskusijo 
o posameznih vozilih. Zelo dobrodošlo je bilo tudi znanje 
avtomehanike, saj je bilo potrebno popraviti BMW-ja, ki se 
je zoperstavljal nadaljevanju poti.

Pot smo nadaljevali v obmejnih vaseh Prosenjakovci, Por-
dašinci, Motvarjevci, Bukovnica. Postanek pri »Moniki« v 
Bogojini in vmesno okrepčilo so bili dobrodošli pred zad-
njo etapo, ki se je končala na Suhem vrhu – Jelovškovem 
bregu. Ker so Cipotovi in Ovsenjakovi bili sponzorji tok-
ratne vožnje,  smo z veseljem sprejeli prijazno povabilo 
v Cipotove gorice, kjer pridelujejo in negujejo kvalitetna 
vina. Ovsenjakov Števan, ki je bil z nekaj pomočniki glavni 
organizator vožnje, je svojo vlogo oddelal na progi, v go-
ricah pa je prevzela vlogo njegova partnerka Anica, ki je 
skuhala dobre domače klobase. Da pa ne bi bil v goricah 

kdo žejen, je skrbel neumoren natakar Uroš Cipot. »Ata 
Janček«, kot gazda v teh goricah, je prevzel omizje, ki je 
bilo veselo in pestro pozno v avgustovski večer.

Z udeležbo na naši »oldtajmerski« vožnji se nismo mogli 
udeležiti nekaj zanimivih prireditev v naši občini, ampak 
nikakor nam ni žal, ker je bilo nadvse prijetno in … Za-
gotovo se bomo še srečali!
In smo se! V soboto … se je TIC Občine Moravske Toplice 
vključil v obeležitev tedna mobilnosti. V ta namen so bile or-
ganizirane različne aktivnosti. Ena od teh je bila povabilo ob-
činskih starodobnikov na promenado zdravilišča Term 3000. 
10 vojaških terencev in motornih koles je vzbujalo pozornost 
sprehajalcev v zdravilišču. Neformalna druščina lastnikov je 
izkoristila čas za druženje, izmenjavo različnih informacij in 
posamični predstavitvi vozil zainteresiranim mimoidočim. In 
tako smo bili del še enega zanimivega dogodka.

Geza Džuban
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Gasilski regijski svet in Gasilsko regij-
sko poveljstvo za Pomurje sta letos 
prvič podelila regijska odlikovanja. 
Gasilski regijski svet in Gasilsko regijsko 
poveljstvo za Pomurje podeljuje odlikova-
nja posameznikom za večletno prizadev-
no delo ter pomemben prispevek k or-
ganizacijski krepitvi in utrjevanju gasilske 
organizacije, za uspešno prizadevanje na 
področju požarnega varstva, zaščite, reše-
vanja in pomoči občanom ter reševanja 
ob naravnih in drugih nesrečah. 
Na podelitvi, ki je bila izvedena v Sv. Ju-
riju ob Ščavnici, sta regijsko odlikovanje 
III. stopnje prejela Ludvik Gomboc st. iz 
Fokovcev in Štefan Cmor iz Moravskih 
Toplic.
Regijsko odlikovanje II. stopnje so prejeli 
Jože Čarni iz Kančevcev, Slavko Škerlak iz 
Sebeborcev in Dušan Grof iz Martjancev.
Navedeni so priznanja prejeli, ker so s svojim delom doprinesli k izjemnemu napredku Gasilske zveze Moravske Toplice in Gasilske 
regije Pomurje. 

Gasilska zveza Moravske Toplice

Foto: Kristjan Malačič

Prejemniki regijskih odlikovanj (od leve) : Ludvik Gomboc st., Jože Čarni, Štefan Cmor, Dušan Grof, 
Slavko Škerlak.
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80 let PGD Kančevci
Leta 1940 je bilo ustanovljeno Pro-
stovoljno gasilsko društvo Kančevci. 
Kot vsako leto je društvo tudi letos 
organiziralo redni letni občni zbor s 
to razliko, da je potekal v jesenskem 
času. Občni zbor je bil še nekoliko 
bolj svečan, saj je društvo v letu 
2020 zabeležilo 80 let delovanja.
S pozdravnim nagovorom je pričel pred-
sednik PGD Kančevci Slavko Car, ki je 
pozdravil vse prisotne in predlagal dnev-
ni red. Sledila so poročila o poslovanju 
in delovanju društva v preteklem letu. V 
drugem delu občnega zbora je potekala 
podelitev priznanj in odlikovanj. Podelje-
vala so se priznanja za dolgoletno delo v 
društvu na operativnem in društvenem 
področju delovanja. Za 80 let delovanja 
je društvo s strani Gasilske zveze Sloveni-
je prejelo gasilsko odlikovanje I. stopnje.
Med najpomembnejša priznanja sodi 
odlikovanje za posebne zasluge v ga-
silstvu. To listino je za zasluženo delo v 

preteklih letih in za prispevek k razvoju društva prejel Jože Čarni. Posebno zahvalo 
in priznanje za 60 let dela v gasilskem društvu sta prejela Emil Panker, ki je član 
društva od leta 1953, in Jože Koltaj, ki je v društvo vključen od leta 1959. 
Zavedati se moramo, da je za obstoj gasilskega društva potrebno veliko nesebič-
nega dela, prostega časa in požrtvovalnosti! Vendar je gasilska pomoč pomembna 
na vsakem koraku.

PGD Kančevci

Visoka regijska odlikovanja prejeli tudi predstavniki Gasilske zveze 
Moravske Toplice
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Kljub previdnosti druženja in gibanja zaradi koronavirusa, 
a ob upoštevanji t. i. PCT pogoja, so se v GZ Moravske Topli-
ce po lanskem izpadu letos odločili, da preverijo operativ-
no pripravljenost vseh svojih 28 članic, torej prostovoljnih 
gasilskih društev. 27 iz naše občine in ene iz občine Kobilje.

Čeprav intervencije gasilcev ob požarih navkljub koronskim 
omejitvam v minulem letu in pol, kakor dolgo je epidemija 
prisotna, niso bile ogrožene niti v enem trenutku, so druge 
aktivnosti lani in letos v veliki večini zastale. Od tekmovanj, 
prireditev do različnih oblik druženj. Občni zbori društev in 
skupščina GZ Moravske Toplice so bili letos opravljeni poleti. 
Lani ni bilo s strani GZ Moravske Toplice izvedenih tradicio-
nalnih pregledov gasilskih društev, tekmovanj in drugih pri-
reditev. Večina tega je prestavljena na prihodnje leto. Pregledi 
društev so se že kar nekaj let izvajali spomladi, v mesecu aprilu 
in maju. Lani in tudi letos spomladi zaradi epidemiološke si-
tuacije in sprejetih ukrepov tudi pregledov ni bilo mogoče 
izvesti. Tako so se v vodstvu GZ Moravske Toplice odločili, da 
se pregledi opravijo oktobra, v mesecu varstva pred požarom. 

Društva od A do Ž
Kot običajno so posebne 3-članske komisije, določene s 
strani poveljstva zveze, oktobra obiskale vse gasilske enote. 
Komisije so tudi tokrat pregledale urejenost orodišč, gasil-
skih društev, opreme v njih, vozil, stanje radijskih postaj ter 
veljavnost zdravstvenih pregledov gasilcev operativcev. T. i. 
pregledi društev so se končali z manjšo taktično vajo, kjer 
so operativne enote društev preigravale različne vrste ne-
sreč ter reševanja in gašenja. Po končani vaji je bila izvede-
na kratka analiza, na kateri so se vsi sodelujoči pogovorili 
o stanju v društvu in o izvedeni vaji ter se dogovorili, kaj 
bo treba še postoriti, katere pomanjkljivosti odpraviti in na 
katere postopke pri intervenciji je potrebno biti še posebej 
pozoren. Vse predvsem s ciljem, da ob reševanju ljudi in pre-
moženja na prvo mesto postavimo varnost tako reševalcev 
kot poškodovancev. Tudi to je bil del aktivnosti v oktobru, 
mesecu varstva pred požari. Letošnjo osrednjo temo »Po po-
tresu lahko tudi zagori« so v sodelovanju pripravile in izvajajo 

Z vaje v okviru pregleda društva v PGD Moravske Toplice. 
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Gasilci so se pregledali
Uprava RS za zaščito in reševanje, Gasilska zveza Slovenije in 
Slovensko združenje za požarno varstvo.

Ohraniti operativno sposobnost
Sklepna misel ob pregledu društev poveljnika GZ Moravske 
Toplice Štefana Cmora: »Zaradi ohranitve operativne sposob-
nosti je skrajni čas, da smo pristopili k pregledom društev. Na 
pregledih društev preverjamo opremljenost društev, vzdrže-
vanje opreme, urejenost orodišč in vozil ter seveda usposo-
bljenost operativcev za izvedbo intervencije. Rezultati kažejo, 
da je epidemija pustila posledice tudi v gasilskih društvih. Pred 
vodstvenim kadrom v GZ in PGD je zahtevna naloga spodbu-
janja k usposabljanju operativnih gasilcev. Ugotavljamo, da so 
usposabljanja za operativne gasilce in za nižje gasilske častnike 
v letošnjem letu pustila pozitivni pečat v društvih, ki so imela 
svoje člane na teh usposabljanjih. Novi usposobljeni kadri so 
prinesli nova znanja in zagon v društva. Ugotavljamo tudi, da so 
nekatera društva kadrovsko podhranjena z operativnimi gasilci 
in ne kaže, da bi se lahko v kratkem času to izboljšalo, saj se v 
nekaterih, predvsem manjših krajih, število prebivalcev zmanj-
šuje iz leta v leto. Zavedamo se, da imajo društva sto- in večlet-
no tradicijo, vendar bomo morali v bodočnosti razmišljati tudi 
o združevanju operativnih enot, da bomo zagotovili ustrezno 
operativno sposobnost. V GZ Moravske Toplice je 28 gasilskih 
društev. Obe osrednji enoti, PGD Moravske Toplice in PGD Kobi-
lje, sta društvi druge kategorije in morata zagotavljati 23 opera-
tivnih gasilcev. Vseh ostalih 26 društev spada v prvo kategorijo 
in morajo zagotavljati 15 oz. 12 operativnih gasilcev v odvisnosti 
od oddaljenosti od višje kategorizirane operativne enote. Pred 
nami je zahtevna naloga. Nikakor ne želimo poteptati tradicije, 
moramo pa ohraniti operativno sposobnost enot za ustrezno 
izvedbo intervencij. Potrebno bo dobro razmisliti, katere korake 
je potrebno storiti, da bomo ustregli obema zahtevama. Naj 
poudarim: naš namen nikakor ni ukinjanje društev. Prepričan 
sem, da bomo skupaj z našimi društvi našli ustrezne rešitve.«

Pester oktober
Oktobrski pregledi društev pa za nekatera društva niso bile 
edine aktivnosti. Nekatera so odprla svoje garaže tudi za 
krajane in druge obiskovalce v okviru dnevov odprtih vrat, 
druga obiskala prijateljska društva ali pa pripravila skupno 
meddruštveno vajo. Namen, sprožiti impulz tudi med najmanj 
aktivnimi in z najmanj intervencijami, je bil vsekakor dosežen. 
Članice naše zveze so se udeležile tudi regijskega srečanja, ki 
je bilo sredi oktobra na Srednji Bistrici. 
Ker se zaradi izpolnjevanja PCT pogoja za osveščene posa-
meznike javno življenje v času pisanja prispevka ne omejuje, 
bosta prihodnji mesec, novembra, skoraj zagotovo na spore-
du lani dve odpadli družabni srečanji na nivoju naše gasilske 
zveze – članic ter gasilskih veteranov in veterank.

Geza Grabar
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Meddruštvena vaja Oaza–Panonska vas

PGD Filovci: V pričakovanju 100. obletnice

Že oktobra lani, ko so v PGD Tešanovci kupili novo pre-
nosno motorno brizgalno znamke Rosenbauer FOX 4, 
so si prizadevali pripraviti vajo črpanja požarne vode »v 
verigi«, torej v zaporedju več brizgaln. Letos oktobra, v 
mesecu varstva pred požari, jim je to uspelo.
V vajo so pritegnili tudi gasilske tovariše s sosednjih Mlajtincev 
ter iz Višnje Gore, s katerimi so pred štirimi leti podpisali listino 
o prijateljstvu. 
Za premagovanje razdalje slabih 800 metrov med vodnim za-
jetjem v gramoznici pri gostišču Oaza v Mlajtincih, čez most Li-
pnica in s slamo kritim apartmajskim naseljem desetih objektov 
Panonska vas v Tešanovcih so uporabili tri motorne brizgalne: 
dve domačega društva in eno iz PGD Mlajtinci. Obe društvi sta 
tudi zagotovili po napadalno skupino za gašenje. Gasilci iz Viš-
nje Gore so bili udeleženi v vaji v skupini  prvih posredovalcev, 
ki je gasila in pregledala notranjost enega od apartmajev. Ob 
zastrupitvi s plinom zaradi notranjega požara so Dolenjci nudili 
prvo pomoč dvema ponesrečencema iz objekta. 

Niz uspehov zadnja leta – nakup nove avtocisterne, ak-
tualni članski prvaki GZ Moravske Toplice in urejanje ga-
silskega muzeja – jih uvršča v krog najboljših.

Potrebe časa so narekovale da so daljnega, 1924. leta tudi v 
tem kraju ustanovili gasilsko društvo. Tudi člane tega društva 
so med obema vojnama spremljali skromni materialni pogoji;  
volja do dela in velika pripadnost gasilski organizaciji pa je 
bila tisto, kar je prevladalo in premagalo marsikatero težavo.
Leseno uto za shranjevanje gasilske brizgalne in opreme je že 
pred drugo svetovno vojno zamenjal  prvi gasilski dom (dolga 
leta je na tem mestu delovala zbiralnica mleka). 

Dom, brizgalna, prapor, vozilo 
Po vojni je tudi filovsko društvo doživelo razcvet, člani in 
članice društva pa so vse do danes ostali nosilci kulturnega 
in družabnega življenja v kraju. Že leta 1950 oziroma 1952  
sta začeli delovati tudi pionirska in ženska članska desetina, 
ki z manjšimi prekinitvami delujeta še danes. 
Prvo podobo je sedanji vaško-gasilski dom (prej zadružni) 

Na vaji je kot ocenjevalec sodeloval podpoveljnik Gasilske 
regije Pomurje Martin Ficko. 

Geza Grabar

dobil leta 1958. Ročno brizgalno so že leta 1963 zamenjali 
z motorno, ob 40. obletnici so razvili prvi društveni prapor. 
Tudi ostale pridobitve, električna sirena (1971), motorna brizgalna 
(1975), prvo orodno vozilo (1983) in garaže kot prizidek vaško-
-gasilskega doma, so bile plod trdega in uspešnega dela vodstev 
društva, njihovih članov, kakor krajanov. Ti so si bili v številnih pro-
jektih vedno  složni in si pomagali, skratka dihali so kot eno. 
Tudi v času ustanovitve Občine Moravske Toplice so eno od 
nosilnih in jedrnih društev. Bili so organizatorji prvega občin-
skega gasilskega tekmovanja, na katerem se je potrdila nji-
hova dobra organiziranost. Rezultat tega je bila tudi gasilska 
cisterna s 5.000 litri vode, ki so jo kupili leta 1996 in je pome-
nila velik korak naprej. Enako novo vozilo za prevoz moštva z 
orodnim vozilom leta 2002. Nekaj let pred praznovanjem 90. 
obletnice je bilo v društvu aktivnih kar pet desetin. Ves čas so 
v društvu skrbeli za strokovno usposobljenost, različne njihove 
desetine pa so se proslavile z nizom tekmovalnih uspehov.                  
                       
Nova avtocisterna velik ponos

Med največje uspehe v društvu po letu 2014, ko so počastili 
zadnjo okroglo obletnico, pa tudi sploh v dobrih 90 letih delo-

Ekipa članov A je bila na zadnjem tekmovanju GZ Moravske Toplice leta 
2019 zmagovalec.  Foto: Arhiv PGD Filovci

Od nekoč do danes z gasilskim muzejem. Foto: Arhiv PGD Filovci
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vanja, sodi tisti iz leta 2016. Dolgoletna prizadevanja po zame-
njavi  dotrajane avtocisterne nekoč znamenite znamke TAM 
so se namreč tedaj  uresničila. Ob pomoči vaščanov, lastnikov 
vinskih kleti po filovskih goricah, domače krajevne skupnosti, 
sponzorjev, GZ Moravske Toplice in zlasti občine so v garažo 
postavili novo avtocisterno Mercedes-Benz Atego s 5.000 litrov 
vode. Po tipizaciji Gasilske zveze Slovenije ima oznako AC 20/50. 
Kot pojasni dolgoletni (od leta  2003) predsednik društva Jože 
Kulčar, ki je bil 7 let v društvu tudi poveljnik, je v enem naj-
sodobnejših vozil te vrste, vredno okrog 140 tisoč evrov, vsa 
oprema po tipizaciji, dodana sta dva dihalna aparata s kom-
pozitnima tlačnima posodama, dve motorni žagi, agregat za 
pridobivanje električne energije, potopna črpalka, penilo …
Tudi pridobljena državna sredstva na razpisu za novo vozilo 
so v celoti namensko vložili v nakup nove opreme, zlasti štirih 
kompletov osebnih zaščitnih oblek, od čelad do obutve in 
štirih kombinezonov za gozdne požare. 
Lani so tekmovalno enoto člane A opremili z novimi delovni-
mi oblekami, letos pa med drugim kupili nadtlačni izpihovalec 
dima, dve kompozitni tlačni posodi, absorbent ter še nekaj 
druge opreme. Tako kot marsikje drugje tudi filovskim gasil-
cem pri večjih nabavah finančno pomaga krajevna skupnost. 
Kot dodaja poveljnik društva Kristjan Ivanič, ki je na tem mestu 
od leta 2017, je pa tudi poveljnik sektorja Bogojina in podpo-
veljnik GZ Moravske Toplice, sredstva za delovanje društva 
že vrsto let pridobivajo tudi z zbiranjem odpadnega železa.

Operativna moč
Iz uradno dostopne gasilske evidence Vulkan so bili filovski ga-
silci od 6. aprila 2005 do 14. oktobra letos za nudenje pomoči 
ob požarih, poplavah in neurjih ter drugih nesrečah aktivirani 
29-krat. Največ, 24-krat zaradi požarov. »Od omenjenih 16 let 
je bilo šest let takih, ko ni bilo nobene intervencije, največ jih 
je bilo v enem letu – pet, običajno pa smo na leto na pomoč 
poklicani trikrat,« pojasnjuje poveljnik. Danes PGD Filovci šteje 
kar 134 članov. Od teh je 25 operativnih gasilcev, od tega so 
operativne  tri gasilke. Trije so še gasilski pripravniki. Imajo še 
11 mladink in mladincev ter 22 gasilskih veterank oziroma 
veteranov, 39 članov gasilske organizacije in 31 podpornih čla-
nov.Niso samo eno od najbolj številčnih društev v naši občini, 
pač pa so tudi zelo dobro strokovno usposobljeni. Glede gasil-
skih specialnosti je kar devet gasilcev strokovno usposobljenih 
za strojnika,  šest jih ima opravljeni tečaj za nosilca izolirnega 
dihalnega aparata, trije za varno delo z motorno žago, po dva 
pa za požare v naravi, bolničarja, mentorja mladine ter sodnika 
gasilskih in gasilsko-športnih disciplin. Po en gasilec je opravil 
tečaj za člane višjih poveljstev, za predavatelja, inštruktorja in 
za uporabnika radijskih postaj. 
Po činih ima društvo (velja za oba spola): gasilec pripravnik – 3 
člani, gasilec – 11 , gasilec I. stopnje – 2, gasilec II. stopnje – 35, višji 
gasilec – 1, višji gasilec I. stopnje – 8, nižji gasilski častnik – 1,  nižji 
gasilski častnik I. stopnje – 1, nižji gasilski častniki II. stopnje, – 3, 
gasilski častnik I. stopnje – 1 ter višji gasilski častnik II. stopnje – 1. 
V društvu trenutno premorejo dve tekmovalni ekipi – člane in 

pionirje. S pionirji in mladinci se udeležujejo tudi tekmovanj kvi-
za gasilske mladine in orientacije, redno pa se udeležujejo tudi 
gasilskih taborov. Mentorji mladim so Mojca Ivanič, Kristjan Iva-
nič in Marcel Rous, članske enote pa podpoveljnik Ivan Malačič. 
Kljub temu da lani in letos zaradi omejitev koronavirusa ni bilo 
tekmovanj gasilske zveze, na katerih bi lahko branili članski 
naslov z zadnjega tekmovanja 2019, so se zlasti izobraževali.
 
Težave z mladimi
»Veliko tudi v našem društvu delamo z mladimi gasilkami in ga-
silci, saj nas bodo prav oni zamenjali,« poudari poveljnik Kristjan 
Ivanič in prizna, da imajo tudi v njihovem društvu največ težav 
s pridobivanjem novih operativnih gasilcev. Pionirji in mladinci 
niso težava, doda. »Bodoči operativci morajo najprej opraviti te-
čaj za gasilca pripravnika, ki traja 34 pedagoških ur, zatem tečaj 
za operativnega gasilca, ki traja kar 149 pedagoških ur, to je ob 
vikendih skoraj pol leta. Velika večina bodočih gasilcev se nam 
prav tu na veliko izogne,« poudari. Razlogi so različni: od izo-
braževanj na srednjih šolah do fakultet, pa študentsko delo, ko 
bivajo izven domačega kraja. Še težje je, ko se redno zaposlijo. 
»Čeprav se popolnoma strinjam, da morajo biti operativni gasilci 
usposobljeni. Z usposobljenimi gasilci je tudi delo lažje in bolj 
varno. V kolikor bi bili delodajalci bolj naklonjeni gasilcem, ko se 
izobražujemo, bi bilo več gasilcev,« še dodaja Jože Kulčar, prepri-
čan, da vse več mladih premalo časa nameni prostovoljstvu. 

Leta 2027 še eno vozilo
Poleg sprotnega usposabljanja in izobraževanja ter opremlja-
nja, kar je za uspešno in učinkovito opravljanje gasilskega pos-
lanstva stalnica, največ moči do okroglega jubileja leta 2024 
namenjajo ureditvi gasilskega muzeja. Na enem od cestnih raz-
potij številnih krajevnih »vilic« bo v središču vasi urejen na način 
namenskega samostojnega zastekljenega lesenega objekta. 
Da bi zasijala v vsej svoji veličini, so vanj že postavili obnovljeno 
ročno brizgalno na konjsko vprego iz leta 1889. Obnovil jo je 
njihov operativni član Kristjan Županek. Vanj bodo postavili tudi 
prvo motorno brizgalno z letnico 1963, ki še čaka na obnovo. V 
enem letu naj bi zbrali in uredili stare gasilske obleke in manjšo 
opremo, fotografije z raznih aktivnosti – obletnic in drugih pri-
reditev, tekmovanj in intervencij. »Pri izvedbi gasilskega muzeja, 
ki traja že od leta 2019, smo gasilci in krajani vložili ogromno 
prostega časa in truda, saj smo vse naredili sami,« poudarja Iva-
nič in dodaja, da bodo vsi pomembnejši dokumenti društva še 
najprej shranjeni v gasilski sobi, ki je v vaško-gasilskem domu. 
Ni pa izključeno, da damo v muzej kakšno repliko oz. kopijo.  
Iz načrtov sodeč bodo živahna tudi leta po tem: po načrtu opre-
mljanja je za leto 2027 za PGD Filovci predvidena zamenjava 
vozila za prevoz moštva (GVM). Morda pa bodo že ob stoletnici 
razvili nov društveni prapor. 
Vse to zahteva veliko časa, truda in denarja. »Če za predane 
gasilce vrline niso nikoli težava, slednjega ni nikoli dovolj,« pa 
sklene predsednik. 

Geza Grabar



|   Lipnica 17828

V vasi so razvili trgovsko in gostinsko dejavnost ter dejavnost 
izvoza lesa, ukvarjali pa so se tudi z bančništvom. Poleg tega 
so imeli še klavnico in so tako pustili močan pečat gospodar-
skega razvoja vasi. Na mestu, kjer je nekoč stala gostilna in 
trgovina družine Gros in Kocch, danes stoji zgradba binko-
štne cerkve. O prisotnosti Judov v vasi pa priča tudi Davidova 
zvezda na vrhu zvonika na pokopališču. Holokavst druge 
svetovne vojne sta od fokovskih Judov preživela le Mari-
ka Planinc, rojena Koch, in njen brat Ernest, ki se je kasneje 
preselil v Izrael, kjer je nekaj časa bil trener nogometnega 
kluba Maccabi in celo nogometne reprezentance Izraela. 
Pomembno vlogo z vidika izobraževanja v Fokovcih ned-
vomno imata tudi Osnovna šola Fokovci, ki je v vasi že vse 
od leta 1869, in vrtec, ki je v vasi krajši čas. Tako ustni kot pisni 
viri namreč pričajo, da je že prvi ravnatelj šole, to je Šandor 
Verteš, s svojim znanjem mnoge naučil tako imenovanega 
umnega kmetovanja. Tako je še sedaj v kraju prisotna kme-
tijska dejavnost s Kmetijsko zadrugo Radgona ter trgovino 
na drobno. V vasi so tudi obrtniki oziroma nosilci dejavnosti, 
in sicer Frizerstvo Valerija Grabar, avtomehanik Emil Počič, 
slaščičarstvo Krivarjeve dobrote ter Kranjec Damir, vzdrže-
vanje dvigal. Poleg vernikov binkoštne cerkve so v Fokovcih 
v večini verniki evangeličanske veroizpovedi, ki obiskujejo 
bogoslužja v evangeličanskih cerkvah v bližnjem Selu in Kri-
ževcih, verniki katoliške veroizpovedi pa v romanski rotundi 
v Selu in v Kančevcih. Najstarejše društvo v vasi je Prostovolj-
no gasilsko Društvo Fokovci, katerega ustanovitelj je bil leta 
1925 Julij Kocch. Fokovčane danes povezujeta še dve društvi, 
ki sta dosti mlajši, in sicer Kulturno turistično društvo Ceker, 
ki organizira vodene pohode po kraju, kulturne prireditve, 
razne delavnice in skrbi za turistično razpoznavnost kraja, 
in Strelsko društvo Kaliber, ki povezuje ljubitelje strelstva.
 

Tihomir Kržanko

KULTURNA KRAJINA

Fokovci nekoč in danes

Levo zgoraj Gospodov ter Lanjščekov breg, spodaj pa zgornji in spodnji dol. Foto: Janez Škalič. 

Fokovci so vas v občini Moravske Toplice, ki neposredno 
mejijo na same Moravske Toplice oziroma zgornji del 
le-teh, prej imenovan Zgornji Moravci. 
Osrednji del vasi, imenovan Setina, je razpotegnjen po griču 
ob državni cesti Murska Sobota–Prosenjakovci. Na tem griču 
se zaključita dve dolini, kjer ravninski del preide v gričevnat 
del z najvišjo točko 325 m. Prva od dolin, imenovana Meja-
lovci, se odpira na jugozahod in se katastrsko stika z Mora-
vskimi Toplicami. V zgornjem delu so vodni izviri, ki na juž-
nem delu vasi že tvorijo strugo Sukičevega potoka in ravno 
neposredno v bližini teh izvirov bi naj po ustnem izročilu bila 
prva naselbina vasi Fokovci. Struga potoka potem nadaljuje 
tok med vasema Suhi vrh in Vučjo Gomilo ter prečka cesto 
Tešanovci–Vučja Gomila, kjer še stojijo ostanki Dajčovega 
mlina. Nedaleč stran proti vzhodu so tudi še ohranjeni žarni 
grobovi ali gomile, po arheoloških izkopavanjih datirane na 
začetek drugega stoletja našega štetja. Druga od dolin, to je 
dolina Kobiljskega potoka, pa se odpira na jugovzhod proti 
sosednji vasi Selo. Kot zanimivost naj navedemo, da se v 
gornjem delu te doline, imenovanem Repec, nahajata dve 
še neraziskani gomili, v tem delu doline so tudi prvi izviri 
Kobiljskega potoka. V preteklosti je v gornjem toku potoka 
bilo več mlinov, in sicer v Fokovcih Torokov in Horvatov mlin, 
nedaleč stran v Selu pa še Zarkov mlin. V povezavi z vodo 
in izviri kot zanimivost lahko omenimo še vrtino s termalno 
mineralno vodo, ki se nahaja v bližini Osnovne šole Fokovci. 
V dolini Kobiljskega potoka so še zaselki, in sicer Gornji dol, 
Gergoričovo in Spodnji dol. V skrajnem zgornjem delu se 
nahaja še zaselek Kermedin, domačija Herco, Torokov breg, 
Vidov breg, ki ga zaznamuje stilsko zgrajeno gospodarsko 
poslopje z vilo Moj mir, višje pa še Gospodov breg in Lajn-
ščekov breg. Življenje ljudi v tem kraju zaznamuje bližina 
meje z Madžarsko, kjer je nedaleč nazaj bila tako imenovana 
železna zavesa. Čas pred drugo svetovno vojno so v vasi zaz-
namovali tudi Judje, ki so se v Fokovce preselili iz Madžarske. 
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ga krilnega oltarja, ki je danes v Madžarski narodni galeriji v 
Budimpešti. Vesel sem, da je danes ta biser zaščiten in postav-
ljen na ustrezen kulturnozgodovinski zemljevid evropskega 
kulturnozgodovinskega prostora. Ozaveščanje o drobnih po-
sebnostih, ki ohranjajo kulturno krajino, običaje, navade, je v 
današnjem času globalizacije izredno pomembno, saj prostor 
z izgubo spomina izgublja identiteto, ki pa je v izpraznjenem 
vsakdanu vse bolj iskana dobrina, dodana vrednost za gospo-
darski in kulturni razvoj pokrajine. Tihomir Kržanko  iz Fokovec 
je eden izmed tistih, ki o tem razmišljajo. Njegova pričevanja o 
prostoru, kulturnih posebnostih, ljudskem izročilu so posebna 
obogatitev rubrike Kulturna krajina te številke Lipnice

Jožef Gutman

lo smeha in tekmovalnega naboja. Razveseljivo je dejstvo, 
da se je oglasilo kar nekaj občanov, podžupan Sašo Koca, 
svetnik OMT Jože Trajber, predsednica KS Moravske Toplice 
Cveta Davidovski, in da so se v skrbi za zdravje tokrat odzvali 
tudi zaposleni na Občini Moravske Toplice. In kot se spodobi, 
se je zaključno dogajanje zgodilo pri Primožu, ki je bil v vlogi 
kuharja in poskrbel za zdrave prigrizke. In mnenje prisotnih? 
Ja, drugo leto se spet dobimo.

Jože Črnko

Od Tešanovec do Sela

Hokejisti spet proslavili slovenski dan športa

V osrčje občine skozi Tešanovce preko odlične vinogra-
dniške lege Jelovškovega brega, po slemenih Suhega 
vrha v Fokovce, do skrivnostnega kulturnega bisera 
cerkvice sv. Nikolaja –rotunde v Selu. 
Potepanje po teh razgibanih bregovih in dolih Vučje Gomile 
z vsemi kulturno-zgodovinskimi posebnostmi je pravo do-
živetje Kulturne krajine.
Trta, ta toliko opevana rastlina, ki jo je celo Noe vzel na svojo 
barko, da bi jo rešil uničenja, krasi zaledje Tešanovec. Jelovškov 
breg, kjer so močna kmetijstva gospodarstva iz Tešanovec raz-
vila vinogradniški turizem in s tem promocijo prekmurskih vin, 
je najznačilnejši predstavnik tega. Družina Lipič-Passero, Druži-
na Janija Erniša in vsi, ki so ohranjali vinogradniško tradicijo, so 
ohranjali kulturno krajino, ki danes z naselitvami vikendov, ki 
počasi zamenjujejo vinske kleti Suhega Vrha, menja podobo. 
Tisočletja skrivajo poselitve tega prostora, ki sicer odmaknjen 
od kulturnih centrov skriva ostanke rimske kulture – gomilni 
pokopi in še neraziskane starejše ostaline, posebej skrivnosten 
in dragocen je evropski kulturni biser, cerkvica sv. Nikolaja – 
rotunda v Selu. Strokovnjaki umetnostnozgodovinske stroke 
so skušali osvetliti nastanek cerkvice in fresk – poslikav, ki so 
jih opravili slikarji iz evropskih kulturnih sredin. V zloženki Se-
lanska rotunda sv. Nikolaja in Device Marije umetnostni zgo-
dovinar, prof. dr. Janez Balažic zgoščeno razvija domnevo, da 
cerkvica datira že v prvo polovico 13. stol. Spomnim se, koliko 
let je cerkvica žalostno propadala, zamakalo je in uničevalo 
freske pod pločevinastim pokrovom, osiromašena je glavne-

 Da je 23. september v Sloveniji razglašen za državni 
praznik kot dan slovenskega športa, ve verjetno kar 
precej Slovencev. Zagotovo pa je manj tistih, ki vedo, 
da je Slovenija ta praznik razglasila kot osma država na 
svetu in kot prva v Evropi. 
Ta dan je namreč Olimpijski komite Slovenije izbral leta 2020 
kot državni praznik, dan pa je poln simbolike. Datum je bil 
izbran kot obletnica, vezana na 23. september 2000, ko so na 
olimpijskih igrah v Sydneyju veslača Iztok Čop in Luka Špik 
ter strelec Rajmond Debevec osvojili olimpijsko zlato, prvič 
pa je na olimpijskih igrah bila igrana naša himna Zdravljica.
V sled navedenega so na olimpijskem komiteju izrazili željo, 
da bi se ta dan zgodilo čim več športnih prireditev, na igrišče 
pa naj bi prišli tudi tisti, ki niso redno športno aktivni. In tega 
navodila se že obe leti držimo v HK Moravske Toplice. Tako 
lani kot letos smo pripravili športno druženje, vrata pa odprli 
vsem, ki bi naj vsaj malo spremenili svoj vsakdan. Če je lani 
bilo druženje na igrišču v športnem parku Terme 3000, smo 
letos druženje pripravili (pretežno zaradi covid situacije) pri 
klubskih prostorih ob t. i. starem lovskem domu. Pripravili 
smo poligon in prisotne seznanili s hokejskimi pravili. Po 
ogrevanju je sledilo nekaj vaj in zatem seveda tekma z obi-

KULTURNA KRAJINA / ŠPORT

Freska v cerkvici sv. Nikolaja – rotunda v Selu. Foto: J. Gutman
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Šport je praznik
V Sloveniji že drugo leto zapored praznujemo 23. sep-
tembra državni praznik, dan slovenskega športa. Dr-
žavni zbor Republike Slovenije je namreč na svoji redni 
seji 18.junija 2020 na pobudo OKS-ZŠZ Slovenije in nje-
govega Strokovnega sveta športa za vse razglasil 23. 
september za državni praznik, dan slovenskega športa.

Na ta dan, 23. septembra leta 2000, je zadonela na olimpij-
skih igrah v Sydneyju prvič v zgodovini slovenska himna, in to 
dvakrat. Zlato medaljo sta v veslanju osvojila Iztok Čop in Luka 
Špik ter v streljanju Rajmond Debevec. Pa ni bil vzrok samo to. 
Zavedamo se, da smo Slovenci športni narod, to ne potrjujejo 
le uspehi vrhunskih športnikov, temveč predvsem polna šol-
ska igrišča, polna igrišča v športno-rekreacijskih centrih, telo-
vadnice, fitnes centri, trim steze, kolesarske poti, in to po celi 
državi. Slovenci se zavedamo, da je redna telesna dejavnost 
izjemnega pomena za zdravje, ki je skupaj z duševnim zdrav-
jem najpomembnejša sestavina zdravega življenjskega sloga.
Obenem pa je 23. september tudi uvodni dan Evropskega 
tedna športa, ki se začne 23. septembra in konča 30. sep-
tembra. Evropski teden športa je nastal na pobudo Evrop-
ske komisije za spodbujanje športa in telesnih dejavnosti 
v Evropi. Glavna tema projekta je #BEACTIVE in v Sloveniji 

»Bodi aktiven«, njen cilj pa je vse ljudi spodbuditi k telesni 
dejavnosti ne le med tednom športa temveč čez celo leto.
Občinska športna zveza Moravske Toplice je skupaj z društvi 
iz Občine pripravila kar nekaj aktivnosti, prireditev ob dnevu 
slovenskega športa in v Evropskem tednu športa. Na dan 
slovenskega športa smo skupaj z vzgojnovarstvenimi za-
vodi v Občini pripravili Mini olimpijado, ki je že drugo leto 
zapored zaradi COVID-19 potekala na 9 različnih lokacijah 
in to v šestih enotah zavoda Vrtci občine Moravske Toplice 
in vseh treh osnovnih šolah, DOŠ Prosenjakovci, OŠ Fokovci 
in OŠ Bogojina. Otroci so se pomerili v različnih športnih in 
zabavnih programih, glavni motiv pa je bil v sodelovanju, 
prijateljevanju, solidarnosti in v »fair playju«. V praznovanje 
se je vključil tudi Hokejski klub M. Toplice, ki je pri starem 
lovskem domu na lokaciji, kjer bo stala nova športna dvo-
rana, pripravil medgeneracijsko srečanje s predstavitvijo in 
demostracijo hokejskih veščin, na katero je povabil občinsko 
upravo Občine M. Toplice, ki se je z veseljem odzvala pova-
bilu. V času Evropskega tedna športa smo pripravili občinski 
teniški turnir, skupaj z OŠ Bogojina smo kolesarili, kar nekaj 
prireditev pa smo zaradi COVID-19 virusa žal morali odpo-
vedati, med njimi tudi 5. Prekmurski mali maraton.
Občinska športna zveza bo organizirala do konca leta še kar 
nekaj prireditev. V mesecu novembru začnemo z vadbami 
Programi za ženske, ki bodo trajali do spomladi, in sicer bodo 
vadbe potekale v športni dvorani v Martjancih, vsak torek in 
četrtek ob 17.30 uri, vadbo bosta vodili strokovnjakinji iz Centra 
za krepitev zdravja iz M. Sobote, zato vabljeni. 14. novembra bo 
tudi Martinov šahovski turnir, v decembru v Sebeborcih Občan 
strelja, zimska liga v malem nogometu in v decembru še Izbor 
naj športnika, športnice Občine M. Toplice za leto 2021.

Branko Recek, Predsednik OŠZ M. Toplice

Praznik športa v vrtcih
Dan slovenskega športa smo obeležili tudi v vseh eno-
tah Vrtcev občine Moravske Toplice. 
V okviru Atletske zveze Slovenije smo najprej izvedli »Množič-
ni tek otrok« na 100 oz. 200 metrov, prilagojeno starosti in ra-
zvojnim sposobnostim otrok. Za sodelovanje so otroci prejeli 
priznanja Atletske zveze Slovenije.
Na pobudo Olimpijskega komiteja Slovenije, Športne zveze 
Moravske Toplice pa smo istega dne izvedli še Mini olimpija-
do. Strokovni delavci so pripravili različne poligone s športnimi 
rekviziti in naravnimi materiali (npr. slalom okrog buč). Za sode-
lovanje so otroci od Olimpijskega komiteja prejeli sladoledne 
lučke, s katerimi so se z veseljem posladkali.
V večini oddelkov se je dan slovenskega športa odvijal kar cel te-
den kot »teden športa«, saj so otroci najprej izdelovali olimpijske 
oz. športne transparente, se pogovarjali o športu, tekmovanju 
in navijanju ter se preizkušali v različnih športnih disciplinah. 
Izdelali so si olimpijsko in slovensko zastavo in se v eni od enot 

(enota Fokovci) na igrišče odpravili v slogu olimpijskih iger: z 
olimpijsko in slovensko zastavo ter olimpijskim ognjem. 
Predšolski otroci so radi v gibanju, zato je prav, da jih pri tem 
spodbujamo in prilagajamo dejavnosti njihovi potrebi po 
gibanju, saj bodo še prehitro obsedeli pred računalniškimi, 
televizijskimi in drugimi zasloni.

Monika Šlichthuber Jerebic, svetovalna delavka
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Nastop otrok na posvetu Združenja ravnateljev vrtcev Slovenije
Zakorakali smo v novo šolsko leto, ki je bilo za skupino 
otrok od 4 do 6 let v enoti Moravske Toplice še posebej 
pestro in zanimivo.  

Ravnateljica me je prosila, da otroci naše skupine nastopajo 
na posvetu Združenja ravnateljev vrtcev Slovenije, ki je pote-
kal od 6. do 7. septembra 2021 v hotelu Livada v Moravskih 
Toplicah, kjer je bila tudi svečana podelitev nagrad. Dogo-
vorili sva se, da se otroci predstavijo z domačo prekmursko 
besedo in plesom.  Predstavili smo se z ljudsko gibalno igro 
Žijbki, s plesom Marko skače in gibalno Peričice. Za nastop 
smo imeli na razpolago štiri dni.  Pridno smo vadili, se ob tem 
zabavali in spoznavali ljudsko izročilo. Seveda pa  ni šlo brez 
prekmurske narodne noše, ki so nam jo z veseljem posodili 
v Vrtcu Beltinci. Takoj, ko sem v igralnico prinesla obleke, so 
otroci z radovednostjo stekli do njih. Na otip so ugotovili,  da 
je blago, iz katerega so sešite obleke, precej bolj trdo in težko 
kot danes. Deklicam so bila všeč dolga krila in srajce, fantom 
pa bele hlače in brezrokavniki. Povedala sem jim, da so ob-
leke sešite iz lanu, ki so ga kmetje nekoč sami sejali za svoje 
potrebe, iz katerega so potem predice s pomočjo kolovratov 
stkale blago za obleke in posteljnino. Ob tem so imeli otroci 
priložnost spoznati, kakšna oblačila so nekoč nosili naši pred-
niki, otroci v Prekmurju. Značilnost za preteklost krajev je bila 

tudi ta, da so bili otroci največkrat bosi, ker ni bilo denarja, s 
katerim bi starši kupili obutev. Bili so začudeni nad poveda-
nim, saj so si težko predstavljali, da bi v današnjem času v 
vrtec prihajali bosi. Otroške oči so med pogovorom nenehno 
uhajale k stojalu z oblekami. Komaj so čakali, da se oblečejo. 
Ko so se oblekli, so odhajali do ogledala v igralnici in se v 
njem ogledovali. Občutek je bil nenavaden, potihnila je tudi 
komunikacija med otroki. Deklice so se vrtele in opazovale, 
kako se krila vrtijo okrog bokov. Stežka so po pomerjanju slekli 
obleke in čakali dan za nastop. V ponedeljek zjutraj so mamice 
deklicam doma po dogovoru z vzgojiteljicama spletle kite, ki 
so jih nekoč po navadi nosila dekleta, mame, babice, tete. Po 
zajtrku smo opravili generalko v skupnem prostoru v vrtcu. Po 
kosilu smo se preoblekli ter odšli peš do hotela. Na cesti so nas 
ljudje z radovednostjo opazovali, nam mahali iz avtomobilov 
in spraševali, le kam se odpravljamo tako lepo oblečeni. Ko 
smo vstopili v  hotel, nas je toplo pozdravila ravnateljica vrtca 
Gornja Radgona Breda Forjanič. Tudi sama ni skrivala navdu-
šenja nad našim prihodom in videzom. Pozdravili so nas tudi 
hotelski delavci in gostje, ki so nas srečali v hotelu. Odšli smo 
v posebno sobo, kjer smo se sezuli in čakali, kdaj nas ravna-
teljica povabi na nastop. V kongresno dvorano so nas ravna-
telji pospremili z bučnim aplavzom. Vsa trema, negotovost je 
minila. Med plesom na glasbo Marko skače smo strokovne 
delavke otroke spremljale na stare ritmične instrumente, in 
sicer z udarjanjem kamna na kamen in palčko, ravnatelji pa 
so ritem popestrili s ploskanjem. Bila je prijetna atmosfera, 
otroci so svoj nastop opravili z odliko, na kar smo bile po-
nosne tudi same in jih pohvalile. Pohvale smo prejeli tudi s 
strani organizatorjev posveta. Vsem nastopajočim je pohvala 
veliko pomenila. Kljub kratkemu času za pripravo in organi-
zacijo nastopa smo ponovno dokazali, da je možno prav vse, 
če strnemo moči. Hvala za pomoč staršem in Vrtcu Beltinci, 
organizatorjem pa za povabilo k sodelovanju. Besedi »SKUPAJ 
ZMOREMO« sta postali vodilo naše skupine tudi za naprej.

Suzana Benčec, vzgojiteljica
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Prag prenovljene šole smo prestopili 1. oktobra. / A felújított 
iskola küszöbét október elsején léptük át.

Predstavljajte si rojstnodnevno 
zabavo: veliko povabljencev, ba-
lonov, svečk in slavljenca, ki poln 
pričakovanj odpira darila za da-
rilom. Predstavljajte si poročno 
slovesnost in zakonca, ki jima 
bo na poti novega skupnega 
življenja še kako prav prišlo čis-
to vsako darilo. In nenazadnje, 
predstavljajte si kakršnokoli 
dobrodelno akcijo, ko prav »da-
rila« omogočajo nakup takšne in 
drugačne naprave, obnovo doma ter privabijo nasmeh na 
lica manj srečnih ljudi.
Ob »darilu«, ki nas je pričakalo 1. oktobra, smo ostali brez besed 
tudi tisti, ki imamo zmeraj toliko vsega povedati. To jutro smo 
verjetno prvič bili gluhi za čisto vse izgovorjene besede ter z 
nestrpnostjo pričakovali, da bo Nina svečano prerezala trak. In 
četudi si bil morda na koncu dolge vrste, je presenečenje ob 
vstopu v prenovljeno šolo bilo nepopisno.Novi svetli prostori 
le potrjujejo besede Deborah Burnett, da »je svetloba energija, 
ki je namenjena, da jo človeško telo uporablja in ne gleda«. 
Na sprehodu skozi novo šolo kar nismo mogli verjeti prostor-
nim učilnicam s toplo vodo, novim ogrevanjem, sodobnim 
računalniškim omrežjem, ozvočenjem, jedilnici s čudovitimi 
lestenci, gospodinjski učilnici z vrhunsko kuhinjsko opremo, 
sijočim in prostornim sanitarijam. Človek kar ne more verjeti, da 
je iz stavbe, ki je bila še pred dvema mescema do temeljev in 
globlje prekopana, zrasla moderna, z najnovejšim vodovodnim 
in električnim sistemom obnovljena, ali, če bi uporabili bese-
de otrok: »luksuzna« šola. Prav vsak kotiček notranjosti šolske 
zgradbe je dobil novo podobo.1. junija, ob koncu šolskega leta 
2020/2021 smo tudi sami postali ptice selivke. Naš novi dom, 
najsi bo to lovski ali kulturni dom, nam je ponudil široko paleto 
najrazličnejših, človeku tako nujno potrebnih veščin. Le kje bi 
lahko temeljiteje spoznali življenje in delo lovca, kakor v naravi, 
v gozdu. Le kje bi imeli priložnost opazovati lovskega psa, ki 
išče plen? Katero okolje bi bilo primernejše za spoznavanje in 
raziskovanje kraljestva živali in rastlin? Le kje drugje bi si lahko 
sezidali čisto pravi bivak? Ali smo se naučili biti bolj potrpežljivi, 
strpni? Ali smo morali drugače  poskrbeti zase, se poslušati in 
slišati, sodelovati in komunicirati? Vsekakor. Novo okolje nam 
je dalo nove, neprecenljive priložnosti.Ptice selivke se vrnejo 
v svoje staro gnezdo. Da smo se 1. oktobra vrnili v prenovlje-
no gnezdo, gre zahvala vsem in vsakemu posebej: tistim, ki so 
snovali ideje, načrtovali, povezovali, rušili in na novo gradili. Bela 
barva odpira nove poti in pomeni nove začetke. Darilo, ki smo 
ga prejeli tega sončnega oktobrskega dne, je za vsakega od 
nas nov začetek. Popisali ga bomo z dragocenimi izkušnjami, 
še dragocenejšimi veščinami in novim znanjem.

Gordana Časar, Vesna Morović Žunič, 
DOŠ Prosenjakovci

Képzeljünk el egy születésnapi 
partit: sok meghívott, lufik, 
gyertyák és a várakozással teli 
ünnepelt, aki ajándékot ajándék 
után nyitogat. Képzeljünk el 
egy esküvőt és egy házaspárt, 
akik számára az új közös élet 
felé vezető úton szinte minden 
ajándék jól jön. És végül, de 
nem utolsó sorban képzeljünk 
el bármilyen jótékonysági 
kampányt, amikor is az 

"ajándékok" lehetővé teszik különféle eszközök vásárlását, 
otthonok felújítását, és mosolyt csalnak a kevésbé 
szerencsés emberek arcára.
Az "ajándéktól", amely október 1-jén várt ránk, azok is szótlanul 
maradtunk, akiknek általában mindig van valami mondanivalónk. 
Ezen a reggelen valószínűleg először süketek maradtunk minden 
kimondott szóra, és izgatottan vártuk, hogy Nina ünnepélyesen 
átvágja a szalagot. És annak ellenére is, hogy a hosszú sor végén 
áltál, a meglepetés a felújított iskolába való belépéskor leírhatatlan 
volt. Az új világos terek csak megerősítik Deborah Burnett szavait, 
miszerint „a fény olyan energia, ami arra van szánva, hogy az 
emberi test használja, és ne csak nézze.” Az új iskolában sétálva 
nem hittünk szemeinknek: tágas, meleg vízzel ellátott tantermek, 
új fűtésrendszer, modern számítógépes hálózat, hangrendszer, 
étkező gyönyörű csillárokkal, háztartástan-tanterem kiváló 
konyhai felszereléssel, világos és tágas mellékhelyiségek.Alig 
lehet elhinni, hogy a két hónapja az alapokig, sőt talán mélyebbre 
is felásott épületből egy modern vagy a gyerekek szavaival 
élve: "luxus" iskola lett, a legújabb víz- és áram rendszerrel. Az 
iskola épületének szinte minden sarka megújult.Június 1-jén, a 
2020/2021-es tanév végén mi magunk is vándormadarak lettünk. 
Új otthonunk, legyen az vadász- vagy kultúrotthon, változatos, 
nagyon szükséges készségek széles skáláját kínálta számunkra. 
Csak ott ismerhettük meg alaposabban egy vadász wéletét 
és munkáját, úgy a természetben mint az erdőben. Hol lenne 
lehetőség megfigyelni egy zsákmányt kereső vadászkutyát? 
Melyik környezet lenne megfelelőbb az állat- és növényvilág 
megismerésére és felfedezésére? Hol máshol lehetne építeni 
valódi búvóhelyet? Megtanultunk türelmesebbek, toleránsabbak 
lenni? Másképpen kellett vigyáznunk magunkra, hallgatnunk 
és hallanunk, együttműködnünk és kommunikálnunk? 
Egyértelműen. Az új környezet felbecsülhetetlen lehetőségeket 
adott számunkra.A költöző madarak visszatérnek régi fészkükbe. 
Az, hogy október 1-jén visszatértünk a felújított fészekbe, 
egyenként mindenkinek köszönhető: azoknak, akik ötleteket 
dolgoztak ki, terveztek, összeköttek, lebontottak és újjáépítettek. 
A fehér új utakat nyit és új kezdeteket jelent. Az ajándék, 
amelyet ezen a napsütötte októberi napon kaptunk, új kezdet 
mindannyiunk számára. Tele fogjuk írni értékes tapasztalatokkal, 
még értékesebb készségekkel és új ismeretekkel.

Obnova šole Az iskola felújítása 
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Na snemanju oddaje Male sive celice
Učenci Osnovne šole Bogojina so se po uspešnem pi-
snem in ustnem delu, kjer je sodelovalo kar 280 ekip, 
uvrstili med 32 najboljših ekip iz vse Slovenije.

V četrtek, 7. 10. 2021, so se naši tekmovalci Miša Ošlaj, Erik 
Šemen in Aljaž Hidič v studiu RTV Slovenija pomerili z eki-
po iz OŠ Rodica. Snemanje v Ljubljani je potekalo le za 
tekmovalce, našo ekipo pa je spodbujalo deset navijačev 
preko spleta. S plakati in glasnim navijanjem so ustvarili 
pravo navijaško vzdušje in s tem pomagali ekipi. Miša, Erik 
in Aljaž so bili trd oreh in so bili Osnovni šoli Rodica precej-
šen izziv. Zadnja vprašanja so odločala o zmagovalcu. Kdo 
je na koncu zmagal, pa si poglejte v soboto, 6. novembra 
2021, predvidoma ob 9. 30 uri, na prvem programu RTV 
Slovenija. V sklopu oddaje Male sive celice poteka tudi tek-
movanje v zlaganju lončkov »Hitri lončki«, kjer je ekipa naše 
šole, v kateri so Aja Majerič, Zoja Lovrenčec in Až Majerič, 
zelo uspešna. 

Oddaja Malih sivih celic z ekipo hitrih lončkov naše šole bo 
na sporedu 1. januar ja 2022, prav tako na prvem programu 
RTV Slovenija.

Melita Lazar

HRIBI SO MOJ DRUGI DOM
Hribi so nekaj posebnega.
Razumeš jih lahko, čeprav hoditi po njih je težko.
In ko misliš, da si že na pol poti,
bregovi novi že stojijo v vrsti
in čakajo, da jih osvojiš.

Sama samcata tam gora stoji,
osamljena te čaka.

Morje zagledaš v daljavi …
O, kako je lepo!
Joj, zakaj ni vsepovsod tako?!

Drugič bo drugače,
rano zjutraj vstaneš, 
urno se odpraviš, 
grizeš si kolena, ko še malo je do vrha.
In na vrhu si spočiješ ter narave naužiješ. 

Doma sem v hribih.
O, kako mi je lepo!
Meni v hribe iti ni težko!

Zoja Lovrenčec, 9. a OŠ Bogojina

Moj odnos do materinščine
Slovenščina je moj prvi jezik. V tem jeziku sem kot otrok prvič 
»čebljala«, v njem izgovorila prve besede, v njem sem prvič 
tudi zapela. Z njim sem se srečala ob prvi pravljici, ki mi jo je 
prebrala mama. Ob njem sem uživala, ko sem prebrala prvo 
knjigo. Spremljal me je skozi obdobje otroškega vrtca, skozi 
obdobje mojih šolskih klopi. Pričaral mi je iskrice v očeh ob 
mojem prvem nastopu. Spremljal me je skozi vse moje do-
sedanje, mlado življenje. Vem, da so to bili trenutki, ki jih ne 
bom nikoli pozabila. Vem, da mi bo tudi takrat, na stara leta, 
ko bo beseda že težko prišla iz ust in bo moje govorjenje 
ponovno podobno otroškem čebljanju, ta moj jezik privabil 
smeh na obraz. 

Doma govorim v prekmurskem narečju, ki je eno od narečij 
moje domovine. Zdi se mi, da prekmursko narečje moj ma-
terni jezik samo bogati. Ob njem se srečujem z zanimivimi 
besedami, ki mi povedo vedno kaj novega.
Slovenščina, moj materni jezik, mi je zelo pri srcu, imam jo 
rada. Poleg materinščine pa se v šoli pridno učim tudi tuje 
jezike, saj se velikokrat spomnim na pregovor: Več znaš, več 
veljaš. 
Četudi me bo pot zanesla v tuje dežele, zatrdno vem, da 
mojega maternega jezika ne bom nikoli pozabila. 

Cirila Fras, 9. razred OŠ Bogojina
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RAZMIŠLJANJE O LJUBEZNI
»Kot morje  moja darežljivost nima

meja in ne moja ljubezen dna;
več kot ti dajem, več sama imam,

zakaj oboje je brezkončno«.

Julija v tej misli govori, kako močna je njena ljubezen do Ro-
mea. S tem ko drugemu dajemo ljubezen, obogatimo sebe. 
Kot je že Julija rekla, je zanjo ljubezen neskončna. Kaj sploh 
ljubezen je, se nas večina sprašuje. Sploh pa mi mladi, ki še 
nimamo toliko življenjskih izkušenj in srečanj z ljubeznijo. 
Vsi govorijo o njej in, če samo pomislimo, koliko razmišljanj, 
sanjarij, pesmi, izpovedi, filmov in knjig je povezanih z njo. 
Z ljubeznijo se v življenju srečujemo na mnogo načinov. 
Dovolj je, da gremo v naravo, odpremo knjigo, prižgemo 
televizijo ali radio, povsod je prisotna. 
Ljudje besedo ljubezen različno razumemo in doživljamo. 
Ampak vsi nekako vemo, da je z ljubeznijo povezana prijet-
na energija, pozitivnost, povezovalnost ipd. Kako bo človek 
razumel in doživljal ljubezen, je odvisno tudi od njegove 
starosti, izkušenj in predvsem od njegove osebno-duhovne 
zrelosti.
Lahko govorimo o različnih vrstah in pojavnih oblikah lju-
bezni, npr. ljubezen do staršev, do živali, prva mladostniška 
zaljubljenost, kot pri Romeo in Juliji, ljubezen do partnerja in 

še več bi lahko naštevali. Čeprav večina, ko pomisli na bese-
do ljubezen, poveže to z brezmejno ljubeznijo med moškim 
in žensko. Romeo in Julija sta se tako zelo ljubila, da drug 
brez drugega nista hotela živeti. Ljudje si ne moremo izbrati, 
v koga se bomo zaljubili, ko se zaljubiš, se zaljubiš.
Ljubezen je nekaj lepega, nekaj, kar vsakdo potrebuje. Brez 
ljubezni ni življenja. To smo lahko tudi videli in doživljali v 
zgodbi Romea in Julije. Shakespeare je temu močnemu 
čustvu dodal njeno nasprotje, in sicer sovraštvo. Mogoče v 
nauk vsem, da ljubezen vedno premaga sovraštvo. 
Včasih se sploh ne zavedamo, da potrebujemo ljubezen in 
če je sami ne oddajamo, je verjetneje, da je tudi sprejemali 
ne bomo. Vsakdo ljubezen oddaja drugače in zato se dogaja, 
da včasih ta ljubezen ne doseže sočloveka. Pomembno je, da 
ugotovimo, kako sami in kako naš sočlovek izraža ljubezen, 
in se potrudimo izraziti ljubezen tako, da bo razumel.

Ne glede na to,
da nisi popoln, te bo nekdo imel rad

prav takšnega, kot si.

Chiara Vrbančič, 9. a
OŠ Bogojina

(zdaj srednješolka)

Umetnikom moramo biti hvaležni
V Hotelu Ajda v Moravskih Toplicah so razstavljena dela 
26. slikarske kolonije Primož Trubar Moravske Toplice.
Slikarska kolonija, ki se organizira že od leta 1995 v sodelo-
vanju Evangeličanske cerkvene občine Moravske Toplice, 
Evangeličanske cerkve augsburške veroizpovedi v Sloveniji, 
Občine Moravske Toplice in Slovenskega protestantskega 
društva Primož Trubar, Podružnica Murska Sobota, je letos v 
prostorih evangeličanske cerkve v Moravskih Toplicah po-
tekala že v svoji 27. različici.
V Hotelu Ajda pa je oktobra potekalo odprtje lanske, 26. sli-
karske kolonije, ki jo je odprl umetnostni zgodovinar Franc 
Obal. Kot je dejal prisotnim, nam likovna umetnost lahko 
lajša življenjske tegobe, zato moramo biti hvaležni umetni-
kom, da nas bogatijo s svojimi deli. 

V Ajdi si lahko ogledate dela naslednjih slikarjev:
• Igor Banfi
• Nikolaj Beer
• Janko Orač
• Andrej Pavlič
• Brane Širca
• Aleksander Vukan

V letošnji koloniji, ki je potekala od 4. do 9. oktobra, so sodelovali: 
• Igor Banfi, umetniški vodja
• Matej Čepin
• Jana Dolenc
• Milena Gregorčič
• Barbara Kastelec
• Zoran Ogrinc

Rok Šavel
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JOŽEF KUHAR
(1914 - 2005)

Ob minuli 25. obletnici 1. 
praznika Občine Mora-
vske Toplice je prav, da se 
ob tem jubileju spomnimo 
Jožefa Kuharja, inšpektor-
ja Evangeličanske cerkve v 
Sloveniji, direktorja dveh 
kmetijskih zadrug, prvega 
pomembnega gostinca v 
vasi Moravci, pobudnika 
za nastanek izkoriščanja 
zdravilne termalne vode v 

tem kraju, ki je bil takrat, pred petindvajsetimi leti, leta 
1997, proglašen za častnega občana moravskotopliške 
občine. Med prvimi nagrajenci je bil postavljen na naj-
višji piedestal s to častjo v naši občini.
Utemeljitev za največjo čast med takratnimi nagrajenci se 
je glasila takole: »Nagrado predlagamo za izredne zasluge, 
ki jih je imel gospod Kuhar pri začetnem razvoju toplic 
v Moravcih v 60-ih letih, ko je s skupino somišljenikov 
trmasto vztrajal pri zdravilnem in komercialnem izkorišča-
nju izvira tople vode. Prav neverjetni vztrajnosti gospoda 
Kuharja gre zahvala za to, da moravska vrtina ni doživela 
usode mnogih podobnih vrtin, ki so ostale zapečatene 
in neizkoriščene. Zdravilišče Moravske Toplice sodi da-
nes med najsodobnejša in najbolj obiskana zdravilišča v 
Sloveniji. – Seveda je z dejavnostjo zdravilišča povezan 
tudi dinamičen razvoj naselja, ki se je v treh desetletjih 
preobrazilo v sodobno zdraviliško naselje in ponudilo za-
poslitev in zaslužek mnogim družinam.« (Lipnica. Občasni 
informativni list občine Moravske Toplice, številka 15, 20. 
oktober 1997, str. 2.)
Pod fotografijo na naslovni strani občinskega glasila, na 
kateri so fotografirani nagrajenci s takratnim županom 
občine Francem Cipotom, takratnim urednikom Lipnice 
in s še nekaterimi funkcionarji občine, je urednik Ludvik 
Sočič – najbrž on, ker ni podpisa – pod naslovom Prvič 
izrečeno priznanje za prizadevno delo – zapisal: »Prvi ob-
činski nagrajenci so nagrade in priznanja prejeli za pri-
zadevno in uspešno delo pri razvoju zdravilišča, turizma 
in gostinstva, za uspešno delo v kmetijstvu, športu in 
gasilstvu. Na skupinski sliki so skupaj s predstavniki ob-
činskega vodstva.« Škoda, da k naštetim poslanstvom ni 
dodal še kulture, saj je le-ta v najširšem gledanju na svet 
in mnogotere dejavnosti – tudi tiste, ki so bile povezane 
z nagrajenci v letu 1997 – navzoča v vsem našem bivanju, 
snovanju in ravnanju. Najbolj prav v Kuharjevem (vera, 
kultura bivanja …). 
Jožef Kuhar se je rodil 22. novembra 1914 v Moravcih, 
kjer je tudi živel in umrl – 16. marca 2005 – in kjer je tudi 

pokopan (umrl je v 91. letu starosti; na fotografiji je foto-
grafiran ob 90. rojstnem dnevu).
V svojem dolgem in ustvarjalnem življenju je postoril obi-
lico pomembnih poslanstev za svojo vas, za pokrajino, za 
domovino Slovenijo in širše, daleč čez njene meje. Vse to 
čutimo ljudje naše občine, pokrajine, Republike Slovenije 
in tujci že več kot pol stoletja. In bi ga – njegovo pos-
lanstvo in njegova pričakovanja – še veliko bolj, če bi se 
stvari razvijale tako, kot si jih je on zastavil. A žal se niso. 
Prevladali so zasebni interesi, grešna želja posameznikov 
po zaslužku; pa hlapčevstvo pomurskega (predvsem pre-
kmurskega) človeka. Komu drugemu, kot tistemu, ki je že 
vso slovensko zgodovino živel pod bogatejšimi gospo-
darji od naših, prekmurskih.
Naš Jožef Kuhar ni bil takih misli, ko je bil direktor dveh 
kmetijskih zadrug (v Tešanovcih in v Martjancih v letih 
med 1959 in 1964). Že takrat in vsa leta kasneje – vse do 
smrti – si je želel predvsem razvoj, napredek svojega kraja, 
takratne občine Murska Sobota in pokrajine. V verskem 
poslanstvu in pričevanju pa domovine Slovenije. Vse od 
spomladi leta 1971 do leta 2000, torej skoraj trideset let, 
je bil inšpektor Evangeličanske cerkve v Republiki Slove-
niji, od 1960 do 1998, osemintrideset let, pa inšpektor 
evangeličanske gmajne Moravci (ali kasneje: Moravske 
Toplice).  
Bil je pravi vizionar in zelo podjeten človek. Poleg prej 
omenjenih funkcij in pobud je v drugi polovici 60. let 
(septembra 1967), po tem, ko je spoznal, da njegovo pri-
zadevanje za terme v vasi Moravci ne bo zaman, pri čemer 
ga je podprl tudi takratni direktor Hotela Zvezda v Murski 
Soboti Karel Černjavič, je odprl prvo gostišče (gostilno) v 
tem prostoru – Gostilno Kuhar, ki obratuje še danes. 
Za svoje delo na več področjih življenja in dela in za dob-
ro ljudi je dobil veliko priznanj. Tako od Turistične zveze 
Slovenije, od Skupnosti slovenskih zdravilišč Slovenije, od 
Gasilske zveze Slovenija in od Skupnosti samostojnih pod-
jetnikov Slovenije. Z vseh področij, na katerih je deloval in 
bil uspešen. Pa seveda, naše, občinsko, tisto, na začetku 
omenjeno, ki si ga je najbolj in kot prvi zaslužil v novi lokal-
ni skupnosti, v naši novi občini, v Občini Moravske Toplice. 
In v zahvalni spomin nanj, za njegovo delo na turističnem, 
verskem, gospodarskem in še kakšnem področju pošiljamo 
po Lipnici vsem, ki se ga še spominjamo, prošnjo, da nam 
spoštljiv spomin nanj ne ugasne. Dobro bi bilo, da bi bili po 
svojih učiteljih v osnovnih šolah – vsaj v naši občini – nanj 
opozorjeni tudi mladi ljudje. In seznanjeni z vsem, kar je 
vrednega naredil v svojem življenju.

Jože Vugrinec
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MARTJANCI - MORAVSKE TOPLICE - LONČAROVCI

SOBOTA / 6. 11. 2021

Martinov pohod
Letos vas še posebej razgibana Martinova dogodivščina  
popelje čez romantične ravnice, gozdove, dišeče vinograde 
in vzpenjajoče se griče po obronkih Goričkega… 

Na poti boste poskusili lokalne dobrote na 
Vinogradniški kmetiji Jani Erniša – Suhi Vrh, 
ekološko pridelana zelišča in začimbe na 
Zeliščni kmetiji Vidov brejg – Fokovci in 
uživali ob naravnih lepotah odmaknjene 
vasice Lončarovci.

DOLŽINA POTI:       14 km

TIC MT - Martinov pohod letak 2021 10.indd   1TIC MT - Martinov pohod letak 2021 10.indd   1 15/10/2021   13:1815/10/2021   13:18

KS  
LONČAROVCI

ORGANIZATOR SOORGANIZATORJA PARTNER MEDIJSKI SPONZOR

PREDPRIJAVE DO VKLJUČNO 4. 11. 2021

www.moravske-toplice.com/Martinov-pohod-2021

Cena: 10,00 € za odrasle, 
 6,00 € za šolarje (do 15 let). 

V petek, 5. 11. 2021 je plačilo predprijave mogoče 
izključno v TIC Moravske Toplice med 8.00 in 18.00. 

PRIJAVE 

Prijava na dan prireditve s plačilom na startnih 
izhodiščih. Zbiranje prijav od 9.00 naprej:

START

9.30 Martjanci (ŠRC)
10.00 Moravske Toplice (pri prodajnih lesenih 

hiškah v bližini Mercatorja)

Cena: 15,00 € za odrasle, 
 10,00 € za šolarje (do 15 let). 

Zemljevid pohodne poti najdete tukaj 
www.scribblemaps.com/maps/view/dwdw/ZZ4FwbkIet

Prisrčno vabljeni!

Za udeležbo je zahtevano izpolnjevanje PCT pogojev  
in upoštevanje priporočil NIJZ.

PRISPEVEK VKLJUČUJE: 
• Okrepčila in prigrizek na startu in 

toplo malico na zaključni lokaciji

• Prevoz na izhodiščno točko  
(od 15. 00 ure naprej) 

• Vodeni ogled Poti po Močvari 

• Zabavni del

• Uvrstitev v žrebanje za 
atraktivne Martinove nagrade

Fotografije: arhiv TIC Moravske Toplice, arhiv Vinogradniška kmetija Jani Erniša, arhiv Vidov brejg, KS Lončarovci | Pridržujemo si pravico do sprememb v programu. 
21. Martinov pohod lahko fotografirajo in snemajo. Z udeležbo soglašate, da se vas sme fotografirati ali posneti in fotografijo ali posnetek objaviti na spletnih straneh, v drugih tiskovinah in na 
družabnih omrežjih organizatorja dogodka (TIC Moravske Toplice). Namen snemanja je dokumentiranje aktivnosti in obveščanja javnosti o delu in dogodkih. Več informacij o obdelavi vaših 
osebnih podatkov in o pravicah, ki iz nje izvirajo, si lahko preberete v naši Politiki varstva osebnih podatkov, objavljeni na: www.moravske-toplice.com/sl/vsebina/242/Varstvo-osebnih-podatkov

TIC MT - Martinov pohod letak 2021 10.indd   2TIC MT - Martinov pohod letak 2021 10.indd   2 15/10/2021   13:1815/10/2021   13:18Untitled-1   1Untitled-1   1 20/10/2021   12:5520/10/2021   12:55
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PROJEKTNA STRAN

Evropski teden mobilnosti v Moravskih Toplicah

Občina Moravske Toplice se je letos četrtič priključila 
Evropskemu tednu mobilnosti z namenom dviga zaveda-
nja o pomenu trajnostne mobilnosti in uporabe alternativ-
nih načinov premikanja na trajnostni način, kar vključuje 
hojo, kolesarjenje, uporabo javnega potniškega prometa 
in alternativne oblike mobilnosti.
Cilj trajnostne mobilnosti je zagotavljanje učinkovite in ena-
kopravne dostopnosti za vse ter spodbujanje trajnostnih po-
tovalnih načinov. Občina Moravske Toplice v sodelovanju z MO 
Murska Sobota zagotavlja primestni javni potniški promet in z 
vključitvijo v sistem Soboški biciklin nudi izposojo e-koles in na-
vadnih koles. Sistem Soboški biciklin povezuje M. Soboto, Krog, 
Rakičan, Moravske Toplice, Puconce in v prihodnje tudi Tišino.
V okviru Evropskega tedna mobilnosti v Moravskih Toplicah 
smo zagotovili servisna stojala za popravilo koles ob vseh treh 
osnovnih šolah v občini ter e-servisno stojalo ob Bike centru 
Moravske Toplice. 
V Evropskem tednu mobilnosti je med 16. in 22. septembrom 
2021 Občina Moravske Toplice skupaj s TIC Moravske Toplice in 
skladno z omejitvami, ki jih prinaša bolezen Covid-19, pripravila 
program za širšo javnost.  TIC Moravske Toplice je organiziral več 
dogodkov, ki so se izvajali pred Bike centrom v Moravskih Topli-
cah, kot so popravljalnica in izmenjevalnica koles, predstavitev 
in uporaba sistema Soboški biciklin, seznanitev z uporabo in 
preizkus vožnje z e-kolesi, varne vožnje za otroke, pomen giba-
nja in predstavitev nordijske hoje. Evropskemu tednu mobilno-
sti so se pridružili tudi ponudniki servisnih storitev iz regije ter 
ljubitelji starodobnikov Občine Moravske Toplice, spregovorili 
smo tudi o reciklaži in krožnem gospodarstvu. 
V sklopu tedna mobilnosti se je bilo mogoče seznaniti z e-ko-
lesi, sistemom Soboški biciklin, se naučiti, kako popraviti kolo, 
pripeljati kolo na popravilo, se seznaniti s servisnim stojalom 
za kolesa, spoznati pomen gibanja in športa, si ogledati sta-
rodobna vozila ter ugotavljati, zakaj je dobro uporabljati javni 
prevoz. Ob zaključku Evropskega tedna mobilnosti smo se 
skupaj z učenci OŠ Bogojina, OŠ Fokovci in DOŠ Prosenjakovci 
priključili dogajanju v centru Murske Sobote, kjer je Mestna 
občina Murska Sobota pripravila osrednji dogodek, namenjen 
otrokom. TIC Moravske Toplice je nagradil osnovnošolce ude-
ležence z varnostnimi odsevniki za kolesa, šolam pa podaril 
kolesarske čelade za izvajanje kolesarskih izpitov in spretno-
stnih voženj s kolesom.

V okviru Evropskega tedna mobilnosti v Moravskih To-
plicah smo zagotovili servisna stojala za popravilo ko-
les ob vseh treh osnovnih šolah v občini ter e-servisno 
stojalo ob Bike centru Moravske Toplice.

TIC Moravske Toplice
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PO POTEH ODLIČNOSTI

Vulkanizer že od malih nog: Le pnevmatike za letala ne boste našli 
pri njih
Robert Režonja se že od otroštva ukvarja z vulkani-
zerstvom, pred šestnajstimi leti pa je prevzel domače 
podjetje in vpeljal še dodatne storitve na področju av-
tomobilizma. S podjetnikom iz Moravskih Toplic smo se 
pogovarjali o njegovih začetkih in o tem, kako zahtevne 
so podjetniške vode.

Zaupajte nam, kako ste se znašli v tem poslu.
Z vulkanizerstvom je začel moj oče leta 1991, takrat še na 
stari lokaciji v Moravskih Toplicah, kjer pravzaprav tudi živi-
mo. Jaz sem očetu začel pomagati že od malih nog, ko sem 
končal osnovnošolsko izobraževanje. Ob polnoletnosti sem 
se tako tudi uradno zaposlil v očetovem podjetju, nato pa se 
je pojavila priložnost za nakup nepremičnine v Martjancih, 
kjer je bila pred tem bencinska črpalka. Tako smo menjali 
lokacijo naše dejavnosti, z letom 2005 pa se je oče upokojil 
in sem jaz prevzel podjetje.

Kakšen je bil preskok od "delavca do direktorja" in ka-
tere storitve ponujate v vašem podjetju?
Predvsem to, da poleg tega, da opravljam vsa dela v delav-
nici kot preostali štirje moji zaposleni, sem še odgovoren za 
vse. Vodenje podjetje pomeni delo sedem dni na teden in 
24 ur na dan, ampak mi ni žal. Poleg vulkanizerstva imamo 
tudi trgovino, nudimo avtomehanične storitve in vse, kar 
se tiče vzdrževanja vozil. Dodatek je tudi gostinski lokal, ki 
ga oddajamo v najem. Naše stranke večinoma prihajajo iz 
lokalnega okolja, gre za fizične in tudi pravne osebe. Glede 
pnevmatik pri nas najdete vse. Za osebna, kmetijska in to-
vorna vozila, pa tudi za motorna kolesa. Edino, kar nimamo 
v ponudbi, so pnevmatike za letala in lokomotive. (Smeh.)

Epidemija je verjetno vplivala tudi na vaše poslovanje.
Drži, in to zelo. Ne samo, da se je bistveno poznalo na prome-
tu, bili smo tudi zaprti. Sprva šest tednov in nato še dva, torej 
skupno osem tednov sploh nismo poslovali, ampak stroški pa 
so seveda bili. Zdaj se stvari izboljšujejo, iz dneva v dan je boljše, 
a skrbijo spet druge stvari. Tudi v naši branži se namreč poznajo 
podražitve surovin, kar vpliva tudi na ceno pnevmatik.

Kakšen mora biti dober in uspešen podjetnik?
Zelo delaven in pazljiv. Potrebno je skrbeti za plačilno disci-
plino in na zelo pogoste pravne spremembe, kar se tiče spre-
memb zakonodaje in predpisov. Pri mojem poslu je izredno 
pomembno tudi poznavanje področje avtomobilizma. Ne 
smemo pa pozabiti tudi na veliko mero potrpežljivosti, ki je 
ključna pri delu z ljudmi. Ob tem bi poudaril še, da imamo 
v podjetju zaposlene štiri zelo zanesljive delavce, eden od 
njih, Dušan, je z nami že praktično 20 let.

Kaj bi svetovali nadobudnim podjetnikom, ki stopajo 
na podjetniško pot?
Ni enostavno in ne pričakujte takojšnje obogatitve. V pod-
jetništvu velikokrat pride do razočaranj in neuspehov, zato 
je pomembno, da ne obupamo takoj. Trdo delo je tisto, ki 
je ključno za uspeh. Redna zaposlitev v kakem podjetju ali 
organizaciji je res veliko bolj varna izbira, ampak kot pravijo, 
kdor ne tvega, ne profitira.

Rok Šavel 
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PRAVILNO GESLO NAGRADNE KRIŽANKE 177. ŠTEVILKE GLASILA LIPNICA: LEGUMIERA. 
Med prispelimi pravilnimi rešitvami smo izžrebali naslednje nagrajence, ki prejmejo nagrade podjetja Jana Kranjec s.p.. 
Nagrajenci: Suzana Lenarčič, Selo 144 (legumiera), Danica Gjerek, Martjanci 5 (skleda), Albina Kianec, Fokovci 8 (steklenica). 
Vsem nagrajencem iskreno čestitamo! Za prevzem nagrade pokličite na: 041 470 752 (Jana Kranjec).

Avto Režonja d.o.o. trem nagrajencem podarja brezplačno menjavo pnevmatik za osebna vozila. Vljudno napro-
šamo, da nam na dopisnici pošljete GESLO križanke, vaše IME in PRIIMEK ter NASLOV do 10. decembra 2021 na 
naslov: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, s pripisom Nagradna križanka 178. 
Prijetno reševanje vam želimo!

NAGRADNA KRIŽANKA



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

PRIREDITEV DATUM IN KRAJ OPIS PRIREDITVE INFORMACIJE 

NOVEMBER 2021

Tedenska vadba za krepitev zdravja 
ob torkih

Ob torkih ob 17.30, od novembra 2021 do 
spomladi 2022, ŠRC Martjanci Vadbe za krepitev zdravja s Špelo Vogrin (Center za krepitev zdravja ZD Murska Sobota). 

Občinska športna zveza M. Toplice
Branko Recek, 041 389 905
Za udeležbo na vseh vadbah je 
obvezno izpolnjevati pogoj PCT

Tedenska vadba za raztezanje in 
sprostitev ob četrtkih

Ob četrtkih ob 17.30, od novembra 2021 do 
spomladi 2022, ŠRC Martjanci Raztezanje in sprostitev s Katjo Lebar (Center za krepitev zdravja ZD Murska Sobota).

Občinska športna zveza M. Toplice
Branko Recek, 041 389 905
Za udeležbo na vseh vadbah je 
obvezno izpolnjevati pogoj PCT

21. MARTINOV POHOD 
(Martjanci - Moravske Toplice -  
Lončarovci)

6. 11. 2021, dve startni izhodišči: Martjanci (ŠRC) ob 
9.30, Moravske Toplice (pri lesenih prodajnih hiškah 
v bližini trgovine Mercator) ob 10.00. 

Pohodna pot v dolžini 14 km vas popelje čez idilično goričko pokrajino, kjer boste poskusili 
lokalne dobrote na Vinogradniški kmetiji Jani Erniša v Suhem Vrhu in ekološko pridelana zelišča 
in začimbe na Zeliščni kmetiji Vidov Brejg v Fokovcih ter uživali v naravnih lepotah odmaknjene 
vasice Lončarovci. Podrobnejše informacije o predprijavi najdete na str. 36

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

Za udeležbo je zahtevano 
izpolnjevanje PCT pogojev in 
upoštevanje priporočil NIJZ.

Martinov šahovski turnir za pokal 
Občine M. Toplice

14. 11.  2021, Moravske Toplice, Hotel Ajda (Terme 
3000) Ljubitelji šaha vabljeni k udeležbi. Občinska športna zveza M. Toplice

Branko Recek, 041 389 905

Adventna tržnica 
25. 11. – 28. 11. 2021, 
med tednom od 14.00, ob sobotah in nedeljah od 
9.00 ure, v središču Moravskih Toplic 

Tržnica prazničnih izdelkov lokalnih ponudnikov. TIC Moravske Toplice 
02 538 15 20 

Adventni in božični bazar 26. 11. 2021, med 8.00 in 15.00 Dobrodelna prireditev z namenom zbiranja sredstev za šolski sklad, otroci izdelajo praznične 
izdelke in jih ponudijo na bazarju.

Osnovna šola Fokovci
ravnateljica.osmsfo@guest.arnes.si 
041 798 722

DECEMBER 2021

Prižig prazničnih luči 3. 12. 2021, 17.30, Moravske Toplice, v pravljični 
deželi v parku pri evangeličanski cerkvi 

PROGRAM
- Nastop otrok Vrtcev občine Moravske Toplice
- Nagovor župana Alojza Glavača
- Prepevanje prazničnih pesmi
- Prižig luči z odštevanjem in predstava z ognjem (Cirkus Arbadakarba)
- Okrasitev občinskega prazničnega drevesa, ki ga bodo okrasili predstavniki naselij in vrtcev 
iz občine z eko okraski
- praznična animacija (Arbadakarba) 

TIC Moravske Toplice v sodelovanju z 
Občino Moravske Toplice, Vrtci občine 
Moravske Toplice in JKP Čista narava 

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

Decembrske čarobne zgodbe iz 
Moravskih Toplic 

Več različnih terminov v decembru, za 
podrobnejše posamezne termine in aktivnosti 
spremljajte  spletno stran TIC Moravske Toplice 
www.moravske-toplice.com

Pestre praznične glasbene vsebine in veselo decembrske animacije za najmlajše.
 Več na www.moravske-toplice.com

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

Vsi nagrajenci in prejemniki priznanj ob 25. prazniku Občine Moravske Toplice.


