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Občankam in občanom želimo vesel Božič in srečno ter zdravo novo leto 2022! 
Čestitke tudi ob dnevu samostojnosti in enotnosti.

Vaš župan Alojz Glavač, občinski svet, občinska uprava in uredništvo Lipnice
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IZ VSEBINE / BESEDA UREDNIŠTVA

Drage bralke in bralci Lipnice!
Poslavljamo se od še enega koronavirusnega leta. Lani 
v takšnem času so bili obeti za letošnje leto zelo optimi-
stični, a napovedi se žal v celoti niso uresničile. Potrebne 
60 ali celo 70-odstotne precepljenosti še do danes nismo 
dosegli in zdi se, da smo v borbi proti virusu kot skupnost 
zatajili. V naši občini je v času pisanja teh vrstic preceplje-
nost zastala pri 58-odstotkih. 
Toda je za nami še eno leto, ki bi ga najraje čim prej poza-

bili? Zagotovo ne. Kljub temu, da se zdi, da se ni veliko dogajalo, pa se je vsekakor 
veliko zgodilo in tudi naredilo. Dočakali smo rekonstrukcijo križišča v Moravskih 
Toplicah, ki bo zdaj veliko bolj varno za vse udeležence v prometu, dvojezična 
šola v Prosenjakovcih je bila končno deležna prenove, naredili pa so se tudi prvi 
pomembni premiki pri gradnji večnamenske dvorane v Moravskih Toplicah in 
oživitvi projekta Rimska Čarda. Omeniti velja tudi dogovor o sofinanciranju se-
beborskega zadrževalnika, ki bo zagotovil poplavno varnost in hkrati omogočil 
gradnjo vzhodne murskosoboške obvoznice. Tudi na turističnem področju smo 
cveteli, naša občina pa se uvršča v sam vrh po unovčenih turističnih bonih v 
državi. Skratka, veliko je tega, na kar smo lahko ponosni, in veliko je bilo pos-
tavljenih temeljev, zaradi katerih lahko v prihodnje leto zakorakamo tudi realno 
optimistični. 
Če osebno ne bi bil optimist glede nadaljnjega razvoja naše lokalne skupnost, 
ne bi v času pisanja tega prispevka pričakoval novo članico družine. Ko to berete, 
je verjetno za mano že veliko neprespanih noči. Te seveda pridejo v paketu, ko 
novorojenček spoznava ta čuden novi svet okoli sebe in se uči izražati svoje pri-
marne potrebe. Ob čudežu, ki ga predstavlja rojstvo, pa se je od nas v letošnjem 
letu poslovilo tudi veliko občank in občanov, ki so pustili velik pečat v naši skup-
nosti. Nedavno nas je tako zapustil Štefan Ferencek, ki ga bomo kot vsestransko 
aktivnega v naši skupnosti za vedno ohranili v naših spominih. 
Drage bralke in bralci našega občinskega glasila! Dovolite mi, da vam v tem 
prazničnem času zaželim veliko zdravja, sreče in osebnega zadovoljstva v letu 
2022. Mislite dobro in tudi vaša dela bodo dobra. Pomagajte si med seboj in 
bodite solidarni, saj je to osnova vsake uspešne skupnosti. Božič je tudi čas za 
odpuščanje, novo upanje in vero – pa ne nujno v religioznem smislu. Ob tej 
priložnosti bi se vam zahvalil za branje in upam, da nam v krstnem letu novega 
uredništva ne zamerite, če smo si privoščili kakšno neljubo napako ali dve v naših 
številnih prispevkih. Uredništvo bo še naprej delovalo v želji, da vam predstavi 
pozitivne zgodbe, ki jih v naši občini ni malo. Ostanimo kritični, a ne škodoželjni. 
Zahvaljujem se tudi celotnemu uredništvu, vsem zunanjim sodelavcem Lipnice, 
posameznikom, društvom, občinski upravi, svetnikom, županu in podžupanoma 
za vso podporo pri ustvarjanju našega občinskega glasila. 

»Mogoče nam ne bo uspelo pripraviti prihodnosti za svoje otroke, lahko pa pripravimo 
svoje otroke na prihodnost.« (Franklin D. Roosvelt)

Rok Šavel, urednik
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Praznična okrasitev v Kančevcih 
(foto: Aleš Podlesek)



Lipnica 179   | 3

IZ OBČINE

Spoštovane občanke in občani, dragi bralci Lipnice!
Hitro se bližajo božič in novoletni pra-
zniki. Miklavž je že za nami. Obdarova-
nja otrok in drugi dogodki v tem času, 
podobno kot lani, potekajo v pogojih, ki 
jih narekuje pandemija koronavirusa in z 
njo povezani ukrepi. Letošnje leto je bilo 
podobno kot lansko leto v znamenju 
pandemije. V spomladanskih mesecih 

so prihajala cepiva tudi v našo državo. V teh spomladanskih 
mesecih do maja so veljale tudi omejitve in ukrepi za zajezitev 
okužb. Pozitivni ukrepi vlade na področjih turizma, gostinstva 
in tudi ostalih gospodarskih panog  so reševali družbo pred 
prevelikimi izgubami. Turistični boni za državljane in druge 
neposredne spodbude so prispevali k temu, da ima Slovenija 
ob koncu leta eno najvišjih rasti BDP (čez 5 %) in nizko brez-
poselnost. Podobno kot v lanskem letu je bilo javno življenje, 
športne in druge prireditve omejeno z ukrepi. Hkrati z napori 
vlade in večine občin, da ohrani delovanje zdravstvenega siste-
ma in zavaruje zdravje in življenja,  so vsak teden  v glavnem v 
Ljubljani potekali protivladni protesti. Večinoma so bili uperjeni 
proti aktualni vladi. Izgovor so bili sprejeti omejevalni ukrepi. S 
podporo medijev so slabšali učinkovitejši spopad z epidemijo. 
Tako je v poletnih mesecih v času dopustov kljub zadostnim ko-
ličinam cepiva proti covidu skoraj zamrlo cepljenje. Kot družba 
tako nismo izkoristili cepljenja kot enega od najbolj učinkovitih 
zaščitnih načinov obrambe pred težjimi oblikami korona bo-
lezni. V poletnih mesecih, junija, julija in avgusta, je epidemija 
nekako zamrla. Vendar je že v avgustu prišlo do nove različice 
koronavirusa iz Indije. Ta  delta virus je bil od angleškega še bolj 
nalezljiv. V septembru in oktobru je bilo jasno, da epidemije še 
zdaleč ni konec. Hladnejši dnevi, začetek vrtcev in šol in gibanje 
v zaprtih prostorih so izjemno pospešili razmah epidemije. Ta 
je v nekaj mesecih zajela večino  severne poloble. Tudi pri nas 
so  se začele polniti bolnišnice, ljudje so umirali. Čeprav je bilo 
cepiva dovolj, je cepljenih nekaj nad polovico populacije. V teh 
razmerah, ko je bilo potrebno ohraniti delovanje gospodarstva 
in vseh javnih podsistemov, predvsem pa vrtcev in šol, se je vla-
da podobno kot druge države odločila za uveljavljanje pogoja 
PCT (preboleli, cepljeni, testirani). V novembru in decembru je 
epidemija pri nas dosegla vrh. V bolnišnicah je zmanjkovalo 
prostora in kadrov. Vsak dan je za posledicami covida umrlo 
med deset in dvajset ljudi. Osebje v intenzivnih oddelkih je bilo 
izmučeno, Na pomoč so jim prihajali dijaki in študenti medicine, 
drugi zdravniki ter celo italijanski vojaški zdravniki. Tudi v naši 
občini je bilo na vrhuncu epidemije vsak dan mnogo novih 
okužb. Največ v enem dnevu smo jih imeli 13. Mnogo ljudi, 
ki smo jih poznali, je umrlo prezgodaj. Res je, da je bila večina 
tudi starejših in tudi z drugimi boleznimi, vendar bi mnogi ob 
normalnih razmerah v bolnišnicah lahko še živeli.  V času, ko 
pišem ta prispevek, se dnevno število novih okužb niža. Tudi v 
bolnišnicah se počasi število težko obolelih znižuje. Vendar smo 
še daleč od normalnih časov.

Kljub epidemiji smo v mesecu novembru imeli v pokrajini obisk 
Vlade Republike Slovenije. Ob tej priložnosti smo podpisali ali se 
dogovorili za kar nekaj zelo pomembnih projektov, ki  zadevajo 
tudi našo občino. Dogovor o sofinanciranju izgradnje suhega 
zadrževalnika na Martjanskem potoku smo podpisali minister za 
infrastrukturo Jernej Vrtovec, minister za okolje in prostor Andrej 
Vizjak ter župana občin Murska Sobota in  naše občine Mora-
vske Toplice. Ta investicija bo zagotovila zaradi poplavne varnosti 
sočasno izgradnjo vzhodne obvoznice okrog Murske Sobote s 
priključkom  na rondo pri Čardi v Nemčavcih. Prav tako je do-
govorjeno, da bo prekategorizirana cesta Bogojina– avtocestni 
priključek Gančani v državno cesto takoj po novem letu. Dogo-
vorjeno je tudi nadaljevanje investicij na državnih cestah v naši 
občini. Brez pretiravanja, ne glede na politično prepričanje ko-
gar koli, lahko povem, da nobena vlada do sedaj ni imela toliko 
posluha za probleme in interese lokalnih skupnosti. Upam, da se 
bo takšna praksa nadaljevala tudi po volitvah v naslednjem letu.
Kljub težkim časom smo v občini  tudi v letošnjem letu us-
peli realizirati veliko novih investicij. Največja je v Dvojezično 
osnovno šolo v Prosenjakovcih. Za drugo leto je ostalo ureja-
nje okolice, ki bo dokončana junija prihodnje leto. Takrat bo 
priložnost, da v celoti predamo namenu to investicijo. Mnoge 
ostale projekte sproti predstavljajo sodelavci iz občinske uprave 
v vsaki številki Lipnice. 
Smo sredi adventnega časa. V naši občini do novega leta ne 
bomo izvedli nobenih javnih prireditev, ki so bile običajne v 
tem času. Tudi pri zasebnih dogodkih upoštevajmo previdnost 
in sprejete ukrepe.
 V tem predbožičnem času se veselimo rojstva Božjega sina. 
Ta nam prinaša poleg svetlobe predvsem sporočilo življenja. 
Življenje, novo rojstvo pa je najpomembnejši dogodek sle-
hernega človeka, družine ali skupnosti. Je smisel in vrednota 
našega bivanja in obstoja. Vse materialne dobrine, vsi dosežki 
posameznika ali družbe ne odtehtajo vrednote življenja. Zato se 
splača ceniti življenje, zato ljubimo življenje in zato se veselimo 
življenja. Praznujmo torej božične praznike, saj prinašajo luč živ-
ljenja in sporočilo upanja, veselja in radosti. Spomnimo se tudi 
našega državnega praznika. 26. december je dan samostojnosti 
in enotnosti . Je spomin na plebiscit 26. decembra leta 1990, ko 
smo na ta dan, pred enaintridesetimi leti, glasovali za samostoj-
nost in neodvisnost Republike Slovenije. Velika večina (88 %) je 
bila takrat za. Naj nas tisti dogodki navdihujejo in opogumljajo 
tudi  danes za sodelovanje, za strpnost in solidarnost, saj bomo 
tako postali boljši, uspešnejši, predvsem pa srečnejši.

Blagoslovljene božične praznike,
iskrene čestitke ob Dnevu samostojnosti in enotnosti 
slovenskega naroda,
miru, sreče, zdravja brez virusov v novem letu 2022 vam 
iz srca želim

Alojz Glavač, župan
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Imenovano vodstvo družbe Rimska Čarda
20. redno seje Občinskega sveta Občine Moravske 
Toplice, ki je potekala 9. novembra 2021 ob 15. 30 v ŠRC 
Martjanci, je vodil podžupan Sašo Koca.

Po ugotovljeni navzočnosti je občinski svet soglasno 
sprejel zapisnik 19. redne seje Občinskega sveta Občine 
Moravske Toplice in naslednji dnevni red:

1. Poročilo o izvršitvi sklepov občinskega sveta, spre-
jetih na 19. redni seji.

2. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdra-
vstveni dom Murska Sobota – II. obravnava.

3. Predlog Odloka o ustanovitvi sveta ustanoviteljic jav-
nega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota – II. 
obravnava.

4. Predlog sklepa o določitvi višine grobnine.
5. Predlog obvezne razlage 31. in 32. člena Odloka o 

občinskem prostorskem načrtu Občine Moravske 
Toplice.

6. Predlog Pravilnika o sredstvih za delo svetniških sku-
pin in samostojnih članov občinskega sveta Občine 
Moravske Toplice.

7. Predlog Sklepa o financiranju političnih strank.
8. Predlog Sklepa o spremembah Sklepa o delni povr-

nitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v 
Občini Moravske Toplice.

9. Predlog Sklepa o spremembah načrta razvojnih 
programov Občine Moravske Toplice za leto 2021 
in 2022.

10. Poročilo o izvedenih aktivnostih destinacije Mora-
vske Toplice v sklopu zelene sheme slovenskega 
turizma. 

11. Osnutek izvedbenega dela Strategije razvoja Občine 
Moravske Toplice.

12. Imenovanje direktorja in članov nadzornega sveta 
Rimska Čarda, d. o. o.

13. Pobude in vprašanja.
14. Razno.

Občinski svet je bil seznanjen s Poročilom o izvršitvi 
sklepov Občinskega sveta Občine Moravske Toplice, 
sprejetih na 19. redni seji. 

Sprejel je predlagan Odlok o ustanovitvi javnega zavoda 
Zdravstveni dom Murska Sobota in Odlok o ustanovitvi 
sveta ustanoviteljic javnega zavoda Zdravstveni dom 
Murska Sobota. Obravnaval je predlog sklepa o dolo-
čitvi višine grobnin, a predlaganega povišanja grobnin 
ni sprejel. 

Po skrajšanem postopku je sprejel Obvezno razlago Od-
loka o občinskem prostorskem načrtu Občine Moravske 
Toplice, ki definira izraz »nove parcele«.
V nadaljevanju seje je sprejel Pravilnik o sredstvih za 
delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega 
sveta Občine Moravske Toplice, ki ureja pogoje in višino 
sredstev za delo svetniških skupin in samostojnih čla-
nov Občinskega sveta Občine Moravske Toplice, Sklep 
o financiranju političnih strank ter Sklep o spremembah 
Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za 
lokalne volitve v Občini Moravske Toplice.

Zaradi povišanja vrednosti projekta »Rekonstrukcija DOŠ 
Prosenjakovci« je bil sprejet predlagan sklep o spremem-
bi načrta razvojnih programov Občine Moravske Toplice 
za leto 2021 in 2022.

Občinski svet se je seznanil s poročilom o izvedenih ak-
tivnostih destinacije Moravske Toplice v Zeleni shemi 
slovenskega turizma v letih 2019-2021 in s predlogom 
TIC o sprejemu odloka o zmanjševanju plastike za en-
kratno rabo na turističnih prireditvah, ter z osnutkom 
izvedbenega dela Strategije razvoja Občine Moravske 
Toplice.

Za prvega poslovodjo (direktorja) družbe Rimska Čar-
da, d. o. o., je bil imenovan Franc Gönc, Murska Sobota. 
Mandat direktorja traja 2 leti. 

V nadzorni svet družbe Rimska Čarda, d. o. o., pa so bili 
imenovani: Tomaž Gregorec, Bogojina, Štefan Kodila, 
Selo in Sašo Koca, Tešanovci, kot predstavniki ustanovi-
telja; mag. Mojca Breščak, Murska Sobota, kot predstav-
nica občinske uprave, ter Robert Grah, Černelavci, kot 
predstavnik Pomurske gospodarske zbornice. Mandat 
članov nadzornega sveta traja štiri leta

Občinska uprava
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Ministra na obisku

V sklopu vladnega obiska Pomurja sta našo občino 
obiskala minister brez resorja, pristojen za razvoj in EU 
kohezijsko politiko Zvonko Černač in minister za infra-
strukturo Jernej Vrtovec.

Infrastrukturni minister Jernej Vrtovec je v družbi župana 
Alojza Glavača prevetril potek del pri številnih ureditvah 
križišč. Župan je tako ministra na delovnem sestanku v 
hotelu Vivat seznanil s slabim stanjem ceste Marjanci–
Dobrovnik odsek Bogojina–Filovci do meje s sosednjo 
občino, o potrebni ureditvi regionalne ceste skozi naselje 
Prosenjakovci, Fokovci in Tešanovci ter o prekategoriza-
ciji navezovalne ceste Bogojina na pomursko avtocesto. 
Kot je dejal minister, bodo dela na cesti Martjanci–Do-

brovnik dokončana do konca letošnjega leta, križišče v 
Sebeborcih pa do konca leta 2022. Ravno tako je Vrtovec 
občini posredoval pozitivne informacije o ostalih perečih 
cestno-prometnih problematikah. 
Župan in predstavniki občine so se sestali tudi z minis-
trom Zvonetom Černačem in mu predstavili naložbene 
načrte občine, pri katerih obstaja možnost evropskih 
sredstev. Kot najpomembnejše projekte so ministru iz-
postavili večnamensko dvorano, urbano ureditev središča 
Moravskih Toplic in Rimsko Čardo. Černač si je ogledal 
tudi prostore javnega podjetja Čista narava, d. o. o., ki so 
bili zgrajeni s pomočjo EU sredstev v okviru projekta Oaza 
zdravja v sklopu mehanizma teritorialnega sodelovanja 
Dogovora za razvoj regij.
V okviru dogodkov ob vladnem obisku so se predstavniki 
Občine Moravske Toplice udeležili tudi srečanja z mini-
strom Boštjanom Koritnikom v Dobrovniku in posveta 
Spodbujanje razvoja v obmejnih problemskih območjih 
z ministrom Zdravkom Počivalškom v Kobilju.

Predstavniki Občine Moravske Toplice so se v ponede-
ljek, 22. novembra, udeležili srečanja z ministrom Boštja-
nom Koritnikom v Dobrovniku in v torek, 23. novembra, 
posveta Spodbujanje razvoja v obmejnih problemskih 
območjih z ministrom Zdravkom Počivalškom v Kobilju. 
Župan Alojz Glavač pa se je udeležil javne tribune o razvo-
ju Pomurske regije, ki je potekala v Gledališki in koncertni 
dvorani Lendava.

Rok Šavel

Podpisali sporazum za sebeborski zadrževalnik
Občina Moravske Toplice in Mestna občina Murska 
Sobota bosta prispevali obe po 500 tisoč evrov, mi-
nistrstvo za infrastrukturo tri milijone evrov in pol, en 
milijon pa še ministrstvo za okolje in prostor.
Ob regijskem obisku vlade sta župana Alojz Glavač in Ale-
ksander Jevšek z ministroma Jernejem Vrtovcem in An-
drejem Vizjakom v Lendavi podpisala težko pričakovani 
sporazum o gradnji sebeborskega zadrževalnika, ki bo za-
gotavljal protipoplavno varnost in tako omogočil gradnjo 
vzhodne murskosoboške obvoznice. Zadrževalnik bo suh 
z elementi mokrega, s čimer ga bo lahko naša občina v pri-
hodnosti koristila tudi v turistične namene. Ob tem je naša 
občina dobila tudi zagotovilo s strani infrastrukturnega mi-
nistra Jerneja Vrtovca, da naj bi vendarle kmalu napočila 
prekategorizacija ceste Bogojina–Gančani v državno, ki jo 
bo nato država na lastne stroške tudi sanirala.

Rok Šavel
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AKTUALNE INVESTICIJE 
Površina za pešce ob Kranjčevi ulici 1
Vhod v turistično naselje Moravske Toplice se je zavil v praznič-
no idilo. Izvajalec del zaključuje še zadnji segment gradbenih 
del ureditev površine za pešce od novo urejenega križišča do 
obstoječe površine za pešce na Kranjčevi ulici levo in ureditev 
dostopa do Kranjčeve ulice 1 s pripadajočo ograjo ob državni 
in občinski strani. Z izgradnjo manjkajoče površine za pešce 
bo predmetno območje dobilo zaokroženo celoto in tako bo 
zagotovljena ustrezna prometna varnosti vseh udeležencev v 
prometu ob upoštevanju prometno cestnih predpisov. 

Križišče Sebeborci - Puconci
V mesecu novembru so se začela dela na državni cesti R1-
232, odsek 1315 Petrovci–Martjanci, od km 14,820 do km 
15,220–križišče Sebeborci–Puconci. Obstoječe 4-krako kri-
žišče z lokalnima cestama in z urejenimi posebnimi pasovi 
za levo zavijanje na glavni prometni smeri je bilo imenovano 
kot črna točka, ker je imelo križišče več pomanjkljivosti, iz-
tegnjena državna cesta, slabo zaznavanje križišča, neurejena 
cestna razsvetljava, slaba voziščna konstrukcija, ni moglo za-
gotavljati ustreznega nivoja prometne varnosti. In na podlagi 
variant preureditve križišča se je izkazala za najbolj optimal-
no rešitev preureditve v krožno križišče.
Naročnik in investitor krožnega križišča je Direkcija RS za in-
frastrukturo, ki je izgradnjo zaupalo podjetju Pomgrad, d. d., 
in njegovemu podizvajalcu Tegar, d. o. o. Občina Moravske 
Toplice pa sočasno izvaja gradnjo transportnega vodovo-
da Puconci–Sebeborci na območju ureditve predmetnega 
krožnega križišča. Izvajalec del je postavil prometno signa-
lizacijo za obvoze na podlagi elaborata postavitve začasne 
prometne signalizacije v času gradnje. Izvajalec del mora 
skladno s pogodbo dela zaključiti do  aprila 2022.
Naročnik in Občina Moravske Toplice se zavedamo, da bo 
ta gradnja investicije vplivala na uporabnike lokalne ceste 
Sebeborci–Puconci, saj bodo ali so že morali ubrati daljšo 
pot, ki pa je urejena z začasno prometno signalizacijo. 

Pločnik Dolga ulica
Ureditev pločnika Dolga ulica je zaključena in izvedena so 
vsa dela, pogojena z gradbeno pogodbo. Z investicijo smo 
vzpostavili kakovostno povezavo za pešce do središča Mo-
ravskih Toplicah in uredili pripadajočo komunalno infrastruk-
turo ter z gradbenimi posegi izboljšali lokacije na najbolj kri-
tičnih točkah v času večjih nalivov na Dolgi ulici. V prihodnjih 
letih si bomo prizadevali, da bomo uredili površino za pešce 
še za zadnji odsek Dolge ulice.

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

- v naselju Ivanjševci se je pričelo urejanje – asfaltiranje 
dveh krajših cest v skupni dolžini cca. 220 m s pripadajočo 
odvodnjo. Dela bo opravilo domače komunalno podjetje 
Čista narava, d. o. o., za 37.000,00 EUR. V pripravi pa je tudi 
asfaltiranje javne poti do starega pokopališča Ivanjševci.

- Zaključuje se letno vzdrževanje kanalizacijskega siste-
ma na čistilnih napravah (Lukačevci, Tešanovci, Ivanci, 
Bogojina in Filovci) ter na črpališčih. Na čistilni napravi 
Lukačevci se je zamenjala električna omarica in krmi-
ljenje na napravi za sprejem gošč, dobava in montaža 
grabelj za prečrpališče, izveden je bil tudi remont – či-
ščenje bazenov. Čistilna naprava Tešanovci je bogatejša 
za nove grablje za prečrpališče, nove črpalke in drsna 
vrata na ograji. Tudi čistilna naprava na Ivancih ima nova 
drsna vrata in puhalo. Črpalke pa so bile zamenjane na 
čistilni napravi Bogojina in na črpališčih Mlajtinci in Golf 
Moravske Toplice. Na črpališču Oaza Mlajtinci je bila ob-
novljena električna omarica. Skupna vrednost vseh del 
je znašala 144.000,00 EUR.

V kratkem oz. kot bodo dopuščale vremenske razmere, 
pa bodo pričeli z ureditvijo male čistilne naprave ob vrt-
cu Fokovci, rekonstrukcijo mostu na Ratkovskem potoku v 
Kančevcih, z rušitvijo gasilskega doma Noršinci, ureditvijo 
cestne razsvetljave Suhi vrh, Cuber, nadaljevanjem cestne 
razsvetljave po naselju Andrejci …, obnovo vodovoda v 
Ivancih, preureditvijo križišča in ureditvijo površine za pešce 
v Mlajtincih … 

Celovita prenova vodovodnega omrežja v naselju Tešanovci 
Vodovodno omrežje v naselju Tešanovci zaradi dotrajanosti 
vsako leto povzroča ogromne količine izgube pitne vode. 
Zato gre za nujno, a hkrati tudi gradbeno zahtevno in fi-
nančno obremenjujočo investicijo.
V lanskem letu se je pričela priprava projektne dokumen-
tacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in za izvedbo. 
Priprava projektne dokumentacije je bila zaupana podjetju 
Tehnični biro, d. o. o.. iz Murske Sobote, ki je pripravil do-
kumentacijo, v začetku decembra 2021 pa je bila podana 
zahteva za pridobitev gradbenega dovoljenja na Upravno 
enoto Murska Sobota. 
Trasa predvidenega primarnega vodovodnega omrežja 
bo znašala 1.679 m, sekundarnega 1.200 m in predvidenih 
je 118 hišnih priključkov. Cevovodi bodo vgrajeni v vozi-
šče državne ceste, delno tudi občinske ceste, v kmetijske 
in travniške površine. Glede na leto izgradnje vodovoda so 
hišni priključki locirani v objektih, kar pomeni, da nimajo 
vodomernih jaškov in jih bodo z prenovo dobili. Obnovljeno 
bo tudi požarno omrežje.
Vzporedno s pripravo projektov za vodovod se izvaja načr-
tovanje cestne razsvetljave. 
Posledično z izgradnjo vodovoda in cestne razsvetljave bo 
potrebno obnoviti obstoječe površine za pešce, vozišče dr-

IZ OBČINE
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žavne ceste in občinske ceste. Dogovorjeni smo že z Direk-
cijo RS za infrastrukturo za sočasno gradnjo, rekonstrukcijo 
državne ceste skozi naselje. Na občini si bomo prizadevali, 
da gradnjo izpeljemo skupaj, saj bomo tako finančno manj 
obremenjeni. 
Prizadevali pa si bomo, da kljub razmeram zaradi Covid-19 
po pridobitvi gradbenega dovoljenja in pred začetkom 
priprave projektne dokumentacije za gradnjo predstavimo 
projekt celovite prenove vodovodnega omrežja vam, obča-
nom naselja Tešanovci. 

Snežne razmere in pluženje cest v občini – ZIMSKA SLUŽBA
Zima je tu  …z njo pa nižje temperature, krajši dnevi, meg-
la, sneg in dež in ostale zimske vremenske posebnosti, ki 
voznikom otežujejo vožnjo. Prilagodimo vožnjo cesti in 
vremenskim razmeram na njej.
Na cestnem omrežju občine Moravske Toplice opravljata 
zimsko službo dva upravljavca, občinsko komunalno podjetje 
Čista narava, d. o. o., na občinskih cestah in Cestno podjetje 
Murska Sobota, ki izvaja zimsko službo na glavnih in regional-
nih cestah na področju koncesijskega območja 7.
Zimska služba, JKP Čista narava, d. o. o., obsega sklop dejavno-
sti in opravil potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in var-
nosti cestnega prometa v zimskih razmerah in je namenjena 
zgolj zagotavljanju prehodnosti in prevoznosti občinskih cest. 
Zimska služba praviloma poteka od 15. novembra tekočega 
leta do 15. marca naslednjega leta. To je zakonsko določeno 
obdobje za izvajanje zimske službe.  V tem času se zimska 
služba izvaja po izvedbenem programu z usposobljenimi 

ljudmi in mehanizacijo opremljeno za izvajanje zimske službe.
Dejanski začetek oziroma konec zimske službe lahko nastopi 
tudi prej ali pozneje, kar zavisi od vremenskih razmer oz. vre-
menskih napovedi prispelih s strani Hidrometeorološkega za-
voda Slovenije. Izvajanje poteka po določenem prednostnem 
redu. Delitev po posameznih prioritetah je izdelana glede na 
kategorijo ceste, gostoto prometa, geografsko-klimatske in 
krajevne potrebe. Predmet zimske službe so vse kategorizira-
ne ceste in pločniki, skladno z Odlokom o kategorizaciji občin-
skih cest. Občinske ceste Občine Moravske Toplice so v III., IV., 
V. in VI. prednostnem razredu pluženja in posipanja glede na 
šest razredov, v katere je Republika Slovenija razvrstila javne 
ceste glede na potrebne zimske službe:
III. razred: V ta razred so uvrščene ostale regionalne ceste, po-
membnejše lokalne ceste, zbirne mestne in krajevne ceste, ki 
morajo biti prevozne med 5. in 20. uro. Ob sneženju so možni 
dvourni zastoji predvsem med 20. in 5. uro.
IV. razred: Vanj so uvrščene ostale lokalne, mestne in krajev-
ne ceste. Prevoznost je praviloma zagotovljena med 7. in 20. 
uro, vendar so ob sneženju možni krajši zastoji. Ob močnejših 
snežnih padavinah so možni tudi enodnevni zastoji.
V. razred: V ta razred spadajo javne poti, parkirišča in kolesarske 
povezave. Prevoznost teh prometnih površin se zagotavlja ob 
upoštevanju krajevnih potreb. Ob sneženju so možni eno-
dnevni, ob močnejšem sneženju pa tudi večdnevni zastoji.
VI. razred: V ta razred so uvrščene ceste, ki so v zimskih raz-
merah zaprte.

Simona Kelemen

ŠTEFAN FERENCEK
28. 5. 1953 – 2. 12. 2021

Še ena življenjska knjiga je zaprta. 
Knjiga človeka z veliko začetnico. 
Sleherni vaščan lahko potrdi, da je 
le malokdo v zadnjih desetletjih 
toliko prispeval k razvoju Vučje 
Gomile kot on. 

Pokojni Štefan se je z dušo in 
srcem razdajal za domačo vas na 
različnih funkcijah. Kar tri mandate 

je bil občinski svetnik in vrsto let predsednik domače vasi. 
Pod njegovo taktirko se je asfaltiralo tisoče metrov vaških 
poti, desetine hiš se je priključilo na telefonsko omrežje in 
vas je postala bogatejša za mrliško vežico. Vrsto let je bil 
podpredsednik občinske športne zveze, med letoma 2010 
in 2014 predsednik takrat še skupnega sveta KS Tešanovci.  

V SPOMIN

V različnih mandatih preteklih desetletij je bil član različnih 
komisij in odborov, kot so gospodarski odbor, odbor za 
kmetijstvo, odbor za infrastrukturo in še kje.  Vse do svoje 
prerane smrti pa je bil tudi član vaškega odbora krajevne 
skupnosti Vučja Gomila in na tem mestu sodeloval pri vrsti 
projektov v vasi. Svoj čas je bil predsednik Kluba malega 
nogometa, član upravnega odbora urbarialne skupnosti 
in prezbiterij Evangeličanske cerkvene občine Moravske 
Toplice. Kot podporni član je pomagal tudi domačemu 
prostovoljnemu gasilskemu društvu, aktiven je bil v Čebe-
larski zvezi Slovenije in v javnem življenju nasploh. 

Z žalostjo v srcu se mu zahvaljujemo za vse, kar je dobrega 
storil, in mu želimo miren večni počitek.
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So poti, ki vodijo v nove kraje,
so poti, na katerih se marsikaj doživi,

so poti, ki vodijo v nova spoznanja
in so poti, ki vodijo v srca ljudi.

MIRNE BOŽIČNE PRAZNIKE IN ZDRAVO NOVO LETO 2022 vam želi 
Občinski svet in Občinska uprava Občine Moravske Toplice.

Vse, v kar upate, naj se izpolni,
kar iščete, naj se odkrije,

kar si želite, naj se uresniči!

LEPE BOŽIČNE PRAZNIKE IN POZITIVNO LETO 2022
vam želi Gasilska zveza Moravske Toplice,

Občinska športna zveza,
Štab civilne zaščite OMT in

Društvo upokojencev Moravske Toplice.

Kellemes karácsonyi ünnepeket, boldog, 
eredményes és egészségben gazdag új esztendőt kíván a

Moravske Toplice Községi MNÖK Tanácsa

Prijetne božične praznike, srečno, uspešno ter zdravja polno novo leto Vam želi
Svet MNSS Občine Moravske Toplice
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Spoštovane občanke in občani!
Pogled v zgodovino nam pokaže, da 
se je vsaka generacija soočala s svojimi 
edinstvenimi izzivi. Vojne, bolezni, go-
spodarske krize, so povzročale izgube 
in prinašale žalost v številne domove. 
Uspešnost premagovanja vseh teh 
izzivov je bila vedno odvisna od tega, 
koliko so posamezniki vedeli združiti 

moči za skupni cilj.   Tudi naša generacija se sooča s svojevrstni-
mi izzivi, največji med njimi je zadnji dve leti močno prisoten 
koronavirus. V današnjem času, ko smo obkroženi s sodobno 
tehnologijo, družbenimi omrežji, ko prihajata v ospredje indi-
vidualizem in zaprtost med stene lastnega doma, se zdi, kot da 
ta občutek združevanja moči za skupen cilj, pada. Se zmanjšuje. 
Navidezno se zdi, da smo preko računalnikov tako povezani s 
svetom, da ne potrebujemo drug drugega. Da ne potrebujemo 
močne skupnosti kot nekoč. Narobe. Ravno nasprotno. Ravno v 
današnjem času, ko smo izpostavljeni slabim novicam, stresnim 
situacijam potrebujemo močno skupnost. Skupnost, v kateri se 
počutimo varne, sprejete, slišane, skupnost, v kateri ima vsakdo 
možnost za svoj razvoj in napredek. Skupnost, ki nobenega ne 
pušča za sabo in ki še posebej poskrbi za najšibkejše – otroke in 
starejše. Za močno skupnost, ki bo naše zavetje in naše gonilo 
razvoja, smo odgovorni vsi, vsak po svojih močeh. Nekateri že 
s tem, da obiščete osamljenega starejšega soseda, da otroka 
naučite speči kekse ali mu pokažete, kako se plete košara. Da so-
seda povabite na čaj, namesto, da se z njim pogovarjate preko 
Facebooka.  Naloga in dolžnost vsakega od nas je, da pomaga 
k razvoju močne skupnosti, ki bo posamezniku nudila dovolj 
opore in podpore sleherni dan njegovega življenja. Kot  Ferenc 
Horváth si v okviru vseh svojih nalog, tudi v nalogi poslanca 
Državnega zbora RS, prizadevam, da v našo skupnost prina-
šam napredek in možnosti za razvoj, nove projekte in ideje, ki 
krepijo našo skupnost. Vesel sem napredka, ki smo ga dosegli 
v minulem letu 2021. Obnova Osnovne šole v Prosenjakovcih, 
za obnovo katere sem si, skupaj z županom in občinsko upra-
vo občine Moravske Toplice ter vodstvom DOŠ Prosenjakovci, 
prizadeval od začetka svojega mandata, se počasi približuje h 
koncu. Otrokom v naši skupnosti bo tako nudila varen in zdrav 
prostor za osvajanje novih znanj in gradnjo prihodnosti novih 
generacij.  Zadovoljen sem, da je vlada prisluhnila moji pobudi 
in v Program spodbujanja gospodarske osnove madžarske na-
rodne skupnosti vključila kmetijstvo, s čimer se želi spodbuditi 
kmetijstvo v naši skupnosti, ki je še vedno ena izmed osrednjih 
gospodarskih aktivnosti. V zaključni fazi sta projekta vzpostavi-
tev Sklada Pomurje-Porabje in projekt, v okviru katerega bo za 
področje kmetijstva in vinogradništva na podlagi programa 
v obdobju 4 let namenjenih 8 milijonov evrov, pričetek za iz-
vedbo pa bo leto 2022.  Ta dva projekta bosta omogočila večje 
možnosti za razvoj, za nova delovna mesta, za lažji razvoj kme-
tijstva in gospodarstva v naši skupnosti. S tem pa tudi nova 
delovna mesta, ki bodo omogočila, da mladim ne bo treba v 

druge kraje, druge države, temveč bodo ostali v našem, prek-
murskem prostoru.  
V teh prazničnih dneh okrepimo naš občutek skupnosti. Naj 
noben, ki živi med nami, ne bo osamljen. Zavedajmo se, da je 
vsak od nas močan toliko kot je močna skupnost kateri pripada. 
Lepe praznike, srečno, predvsem pa zdravo 2022 vam želim!

vaš poslanec Ferenc Horváth
Tisztelt Polgárok!
Ha visszatekintünk a történelembe, láthatjuk, hogy minden 
nemzedék saját kihívásaival küszködött. Háborúk, betegségek, 
gazdasági válságok, ezek mind veszteséget okoztak, és 
számos otthonba, családba szomorúságot hoztak. A kihívások 
legyőzésének sikeressége mindig is annak függvényében volt, 
hogy az egyének mennyire tudtak összefogni, és kiállni a közös 
cél mellett. A mi nemzedékünk is sajátos kihívásokkal harcol, 
a legnagyobb közöttük pedig az eltelt két évben a köztünk 
erősen jelen levő koronavírus. Manapság, amikor mindenhol 
körülvesz a modern technológia, a közösségi hálózatok, 
amikor az individualizmus és az otthonaink négy fala közé 
való bezárkózás kezd uralkodni, úgy látszik, hogy a közös cél 
eléréséhez kellő erőösszefogás csökken. Egyre gyengébb. 
Látszólag úgy tűnik, hogy a számítógép köt bennünket 
össze a világgal, egymásra már nincs is szükségünk. Hogy a 
közösség ereje már nem szükséges annyira, mint egykor. Ez 
helytelen. Ellenkezőleg. Pont a jelenben, amikor a rossz hírek, 
a stresszhelyzetek hatásának vagyunk kitéve, szükségünk 
van egy erős közösségre. Egy olyan közösségre, amelyben 
biztonságban, elfogadottnak, meghallgatottnak érezzük 
magunkat, egy olyan közösségre, amelyben mindenkinek 
meg van adva a lehetőség, hogy fejlődjön és tovább haladjon. 
Egy közösségre, amely nem hagy senkit maga mögött, és 
amely különösen a leggyengébbekről gondoskodik – a 
gyerekekről és idősekről. Egy oltalmat nyújtó és a fejlődést 
biztosító erős közösségért mindannyian felelősek vagyunk, 
mindenki saját lehetősége szerint. Néhányan már azzal, hogy 
meg-meglátogatnak egy magányos, idős szomszédot, hogy 
a gyereket megtanítják kekszet sütni, vagy megmutatják 
neki, hogyan kell egy kosarat fonni. Hogy a szomszédot 
meghívják egy teára, nem pedig a facebookon társalog 
vele. Mindannyiunk feladata és kötelessége, hogy segít egy 
olyan erős közösség megteremtésében, amely az egyénnek 
elegendő támaszt és támogatást nyújt, élete minden 
napjában. Én, Horváth Ferenc, feladataim körében, mint az 
SzK Országgyűlésének képviselője, arra törekszem, hogy a 
közösségünkbe haladást és a fejlődés lehetőségét hozzam, 
új projekteket és ötleteket, amelyek erősítik közösségünket. 
Örülök minden fejlődésnek, amit 2021-ben megvalósítottunk. 
A Pártosfalvi Kétnyelvű Általános Iskola felújítása, amiért 
a polgármesterrel, Moravske Toplice Község hivatalával, 
valamint a Pártosfalvi KÁI vezetőségével már a mandátumom 
kezdete óta törekedtem, lassan a végéhez ér. Közösségünk 
gyermekei számára így biztonságos és egészséges 
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környezetet biztosítottunk az új ismeretek elsajátításához és az 
új nemzedékek jövőjének építéséhez. Elégedett vagyok, hogy 
a kormány figyelembe vette a javaslatomat, és a Muravidék 
nemzetiségileg vegyesen lakta területe gazdaságfejlesztési 
programjába bevonta a mezőgazdaságot is, amivel 
közösségünkben a mezőgazdaságot szeretnénk fejleszteni, 
ami még mindig az egyik központi gazdasági tevékenység.
A Muravidék-Rába-vidék Alap megalakítása már a záró 
fázisában van, valamint az a projekt is, amely keretében a 
mezőgazdaság, szőlő- és bortermelés területére a 4 éves 
időszakban 8 millió euró támogatást szánnak, a megvalósítás 
kezdete pedig 2022 lesz.
Ez a két projekt nagyobb fejlesztési lehetőségeket nyújt, új 
munkahelyeket a közösségünk mezőgazdasága és gazdasága 

könnyebb fejlődése érdekében. Ezzel új munkahelyek 
is keletkeznek, amelyek a fiataloknak megadják azt a 
lehetőséget, hogy a fiataloknak nem kell többé más helyekre, 
más országokba utazniuk, hanem itthon maradnak, a 
muravidéki környezetben.
Erősítsük meg ezekben az ünnepi napokban a közösséghez 
való tartozásunkat. Senki se legyen magányos, aki közöttünk 
él. Ismerjük fel azt, hogy mindegyik közülünk csak annyira erős, 
amilyen erős a közösség, amelyhez tartozik.
Mindenkinek kellemes ünnepeket és boldog, főképp pedig 
egészséges 2022-es évet kívánok!

Horváth Ferenc, az önök képviselője

SMO PRIPRAVLJENI NA ZIMSKE RAZMERE?
CESTE
Zimske razmere na cestah terjajo od nas prilagajanje razmeram. 
Pravočasna namestitev opreme vozil za zimske razmere, prava 
obutev, pravočasni odhodi od doma, prilagajanje hitrosti raz-
meram na cesti in še veliko drugih dejavnikov, ki nam v zimskih 
razmerah lahko zagrenijo ali olajšajo vožnjo oz. hojo na prome-
tnih površinah. Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil 
potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnosti cestne-
ga prometa v zimskih razmerah. Vse prevečkrat pozabimo, da 
je zimska služba namenjena zgolj zagotavljanju prehodnosti in 
prevoznosti, ne pa zagotavljanju nadstandardnega čiščenja cest 
in pločnikov. Ceste se vzdržujejo v skladu z izvedbenim progra-
mom zimske službe, ki z usposobljenimi ekipami in mehanizacijo, 
poteka po določenem prednostnem redu.  Delitev po posame-
znih prioritetah je izdelana glede na kategorijo ceste, gostoto 
prometa, geografsko-klimatske in krajevne potrebe. Predmet 
zimske službe so vse kategorizirane ceste, ki jih je v naši občini  
221 km,  in pločniki, skladno z Odlokom o kategorizaciji občinskih 
cest. Odstranjevanje snega z voznih površin se prične takrat, ko 
višina snega na cestah presega 10 cm, vendar ne več kot 15 cm, 
promet pa je možen z uporabo zimske opreme vozil. Ceste se 
štejejo za prevozne tudi tedaj, ko je promet oviran zaradi ostanka 
snega na vozišču, vključno z delno snežno desko. Odstranjeva-
nje snega s pločnikov se prične takrat, ko višina snega presega 
10 cm, vendar ne več kot 20 cm, hoja pa je možna z ustrezno 
obutvijo.V obdobju močnega sneženja, ob močnih zametih in 
snežnih plazovih prevoznosti ni nujno zagotavljati. Podobno velja 
za poledico, če je zaradi dežja cesta gladka in poledice ni možno 
odpraviti z razpoložljivimi tehničnimi sredstvi. 

V praksi ne čakamo na zakonske osnove za izvajanje zimske 
službe. Veliko prej pričnemo s posipavanjem cest, da se sneg 
ne sprijema z asfaltom. Prav tako pričnemo s pluženjem prej, 
kot je predvidena debelina snega. Praktično pa v času sneže-
nja, ledenega dežja ali snežne deske ni mogoče izvesti enake 
prevoznosti ceste, kot je v nezimskih razmerah. 

Vsi se moramo zavedati, da so zimske razmere težavnejše za 
vožnjo, včasih tudi nepredvidljive, zato je potrebno spremlja-
ti vremensko napoved, se na pot odpraviti z ustrezno zimsko 
opremo, upoštevati prometno signalizacijo ter hitrost vožnje 
prilagoditi razmeram na cesti. 

VODOVOD
vsem uporabnikom svetujemo, da preverijo toplotno zaš-
čito zunanjih jaškov, zavarujejo vse izpostavljene zunanje 
priključke ali njihove dele, ki so v neogrevanih prostorih 
(pipa na vrtu, v garaži …), saj lahko zaradi nizkih tempe-
ratur inštalacija zmrzne in poči, iztekajoča voda pa lahko 
povzroči precej neprijetnosti.

Čista narava d.o.o.
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KOTIČEK ZA ŽIVALI

PRIJAZEN VESELI DECEMBER 
December je pogosto veseli, vse prevečkrat pa za živali zelo 
žalosten. Poleg mraza, ki jih ogroža in petard, ki jih strašijo, 
ljudje pogosto ravnajo nepremišljeno.  
Živali NISO darilo
Pogosto si ljudje podarjajo živali za darilo. To je neodgovorno 
in tudi kaznivo. Kaj se pogosto zgodi s temi živalmi? Ljudje se 
jih naveličajo ali niso zmožni primerno poskrbeti za njih, zato 
pogosto nesrečno životarijo v slabih razmerah, pozabljene 
in osamljene ter povzročajo slabo voljo skrbnikom. 
Če želite resnično pomagati živalim, se o tem doma temelji-
to pogovorite ter posvojite takšno, ki nujno potrebuje nov 
dom – v zavetiščih in pri društvih jih še veliko čaka na svojo 
srečo. 
Pri nakupovanju kozmetike pa bodite pozorni ali podjetje 
svoje izdelke testira na živalih. Seznam – Črno in belo 
listo, si lahko ogledate na naši spletni strani ali nam pišite: 
dzzpom@gmail.com in vam jo pošljemo.

DOBRODELNOST
Koledar je prelepa priložnost, da podprete naše delo in 
hkrati nekoga razveselite. 

Namenitev dohodnine 
Država se v korist organizacijam, ki delujejo v javnem interesu, 
odpove 1 % dohodnine. Vas to ne stane nič! V kolikor ta del 
dohodnine ne namenite nobeni organizaciji, ta ostane državi. 
Vse kar morete narediti je, da spodnji obrazec izpolnite, 
odrežete in pošljete na naslov društva: 
Društvo za zaščito živali Pomurja, Trg zmage 8, 9000 
Murska Sobota ali na naslov krajevno pristojnega davčnega 
urada, kjer ste zavezanec za dohodnino - najkasneje do 
31. 12. 2021.

Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije

_________________________________________
(ime in priimek davčnega zavezanca)

______________________________________,  ________________________
(podatki o bivališču: naselje, ulica, hišnaštevilka) (poštna številka, ime pošte)

                                                                      ,  ___________________________
(davčna številka)  (pristojni davčni urad, izpostava)

Naziv opravičenca: Davčna številka upravičenca: Odstotek:
Društvo za zaščito živali pomurja 19446993 1%
 

V/Na ___________________, dne _______________ Podpis zavezanca/ke: _______________

Kako pozimi poskrbimo za živali 
V mrzlih zimskih dneh poskrbimo, da imajo ži-
vali toplo zavetje in da se dobro počutijo, ko jih 
v prazničnem obdobju pogosto strašijo poki 
petard in druge pirotehnike. Živali ne vedo, da 
to pokanje pomeni praznovanje ljudi, ne vedo, 
da bo minilo in kaj se dogaja. Vsak pok jim predstavlja grožnjo, 
strah in trpljenje. 
Živali, kljub temu, da so pokrite z dlako ali perjem, pri niz-
kih temperaturah zebe. Izpostavljenost mrazu občutijo kot 
bolečino in lahko resno škoduje njihovemu zdravju. Zato 
poskrbimo za primerno bivališče. 
PSI in MAČKE 
NAJLEPŠE JE, ČE SO LAHKO Z NAMI, V HIŠI, NA TOPLEM. 
Če to res ni možno pa poskrbimo, da kljub temu zimo preži-
vijo brez bolečin in jim zagotovimo zadovoljene osnov-
ne življenjske potrebe. 

- Lesena uta, hiška, ki je dobro izolirana ter napolnjena s 
slamo. Deke niso tako primerne, saj postanejo vlažne 
in povzročajo nasproten učinek - hladijo. Hiša mora biti 
dvignjena od tal in dvoprekatna (zavetje, da ni direktne-
ga vhoda mraza). 

- Ob hudem mrazu jim ponudimo hodnik, garažo, prostor 
s primerno temperaturo.

- Vedno mora biti na razpolago sveža tekoča voda (me-
njamo večkrat na dan), hranimo jih pa predvsem z ka-
kovostnimi briketi, ki ne zamrznejo.

- Pomembno je, da dobijo dovolj GIBANJA. V primeru so-
ljenja cest, psu po sprehodu umijemo in obrišemo tačke, 
da ne nastanejo rane.

PTIČI 
Pozimi ptiči težko najdejo hrano, zato jim nastavimo seme-
na in pomagamo preživeti zimo.
Ideja: semena vsipajte v modelčke za piškote, prelijte z želati-
no (agar-agar), s palčko naredite luknjico za vrvico. Ko se strdi 
obesite na drevo (pazite na prisotnost in pozornost mačk). 
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VOŠČILA

Stranka Konkretno

Skupaj gradimo novo,
boljšo in konkretnejšo
prihodnost, tako da se 
v letu 2022 naš trud 
izkaže v dosežkih!
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V Krajinskem parku Goričko se je pričel projekt LIFE FOR SEEDS 
Študije preteklih let so pokazale, da se površina vrstno bogatih 
travnikov na zavarovanih območjih v Sloveniji zmanjšuje. Glavna 
dejavnika, ki jih ogrožata, sta na eni strani intenzifikacija kmetijstva 
(spremembe v njive, gnojenje, zgodnja prva košnja, prepogoste 
košnje, intenzivna paša, dosejevanje, apnenje in drugo) ter na 
drugi strani njihovo opuščanje, ki vodi v postopno zaraščanje z 
grmovjem in kasneje gozdom.
V novembru 2021 smo na Javnem zavodu Krajinski park Goričko 
pričeli z izvajanjem projekta LIFE FOR SEEDS, v katerem se bomo 
skupaj s partnerji Društvom za opazovanje in proučevanje ptic 
Slovenije, Notranjskim regijskim parkom, Triglavskim narodnim 
parkom in Kmetijskim inštitutom Slovenije trudili ohraniti in po-
večati območja naravovarstveno pomembnih travišč.  Na Go-
ričkem bo večina dela namenjena ohranjanju suhih travnikov, ki 
jih v naravoslovnem jeziku naslavljamo kot habitatni tip 6210(*). 
Na teh travnikih, ki so še ohranjeni v ugodnem stanju, se bodo 
nabirala semena in semenske mešanice za hrambo v semenskih 
bankah Slovenije. Prav tako se bo z uporabo zelenega mulča 
in semenskih mešanic iz teh travnikov na območju Krajinskega 
parka Goričko obnovilo 8 hektarjev travnikov, ki so trenutno v 
neugodnem ekološkem stanju. Velik delež travnikov, ki jih bomo 
obnovili, se bo nahajal v Občini Moravske Toplice. Z vsemi ob-

novljenimi površinami se bo tudi po koncu projekta gospodarilo 
tako, da bodo travišča še naprej bogata.  V Sloveniji trenutno ni 
nobenih kmetijsko-okoljskih ali podobnih ukrepov, ki bi spodbu-
jali proizvodnjo avtohtonega semenskega materiala ali obnovo 
travišč, zato bomo v okviru projekta oblikovali ukrepe za obnovo 
travnikov, ki bodo vključeni v kmetijsko politiko po letu 2027. 
Konkretne akcije na terenu bomo nadgradili z aktivnostmi za 
izobraževanje in ozaveščanje. Izdali bomo priročnik z navodili za 
obnovo travišč, načrtovana so predavanja, delavnice, dogodki 
(dnevi odprtih vrat, prikaz delovanja krtačnega stroja, bazar se-
men), videoposnetki, tematske številke revij, raziskovalni tabori 
za študente in otroke, naravoslovni dnevi, terenski ogledi s kmeti 
ter drugi dogodki.
Načrtovanih aktivnosti je veliko, velika pa je tudi naša vnema za 
delo na novih podvigih. Pri številnih aktivnostih pa brez pomoči 
Goričank in Goričancev ne gre, zato tudi v letu 2022 upamo na 
dobro sodelovanje.

Tomaž Koltai

V občini Moravske Toplice skupaj zasadili 182 sadnih dreves

Javni zavod Krajinski park Goričko (v nadaljevanju JZ KPG) bo 
v naslednjih mesecih zaključil s projektom Gorička krajina, 
ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj in Republika Slovenija. V različne projektne 
ukrepe, kot je košnja travnikov za namene ohranjanja veli-
kega skovika in metuljev mravljiščarjev, obrezovanje sadnih 
dreves in odstranjevanje bele omele, je bilo na območju 
celotnega Goričkega vključenih več kot 500 lastnikov ze-
mljišč. Med prebivalci je bil najbolje sprejet ukrep sajenja 
tradicionalnih sort jablan z namenom vzpostavitve travniških 
visokodebelnih sadovnjakov. Zato smo se v JZ KPG odločili, 
da na spletni strani zavoda v jeseni 2021 objavimo nov javni 
poziv za zasaditev dodatnih 400 sadnih dreves. Na poziv se 
je odzvalo 52 lastnikov zemljišč na območju Natura 2000 
Goričko. Po pregledu prejetih obrazcev in terenskem ogle-
du smo zaposleni v JZ KPG na območju občine Moravske 
Toplice označili lokacije za sajenje novih 47 sadik jablan, 
ki pripadajo 18 različnim sortam, kot so bobovec, boskop, 
damasonski kosmač, carjevič, grafenstein, rdeči astrahan, 
bismarck, ovčji nos, batula idr. Skupaj z drevesi, ki smo jih 
posadili že pozimi 2020-2021, bomo do konca letošnjega 
leta v občini Moravske Toplice zasadili 182 jablan. S tem 
bomo deloma obnovili obstoječe ali na novo vzpostavili 27 
travniških visokodebelnih sadovnjakov na površini 3,8 ha. 
Skupaj bo tako v okviru projekta Gorička krajina zasajenih 
1.600 jablan tradicionalnih sort.

Travnik (foto: Gregor Domanjko

Travniški visokodebelni sadovnjaki bodo v prihodnje služili 
kot življenjski prostor ali habitat za velikega skovika in smrdo-
kavro, ki gnezdita v duplih starejših in debelejših sadnih dre-
ves. Lastniki sadovnjakov pa so se s pogodbami zavezali, da 
bodo nova drevesa in njihovo okolico ustrezno vzdrževali. 

Gregor Domanjko

IZ KRAJINSKEGA PARKA
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Skrivnostni netopirji v Vučji Gomili 
Zapuščeni in s pajčevinami obdani dvorci, pokopališča in srh-
ljiva brezpotja so po navadi prizori, ki se ob omembi netopirjev 
ljudem prvi prikažejo. Zaradi slabega poznavanja njihovega na-
čina življenja jim ljudje velikokrat pripisujejo zmotne značilnosti, 
kot so zapletanje v lase, pitje človeške krvi in mnenja, da so slepi. 
Nič od tega ne drži in nobenega tehtnega razloga ni, da bi se 
jih bali. Še več, večina vrst netopirjev je ogrožena in v veliki meri 
potrebujejo pri ohranitvi našo pomoč. 
Kljub negativnemu splošnem mnenju so netopirji izjemna 
živalska skupina z izjemnim načinom življenja in izjemno po-
membno biodiverzitetno vlogo. Vse naše vrste netopirjev se 
prehranjujejo z žuželkami in so zato izjemno pomemben nad-
zornik njihovega števila v naravi, predvsem tistih, ki so aktivne 
ponoči. Med te spadajo tudi komarji in nekateri škodljivci, kot 
je recimo jabolčni zavijač.  
Netopirji so edini pravi leteči sesalci in predstavljajo kar četrtino 
vseh vrst sesalcev na svetu. Zadržujejo se v gozdovih, jamah in 
starih stavbah, velikokrat pa najdejo zatočišče tudi v naših do-
movih. Stika s človekom se navadno izogibajo, s pridom pa za 
domovanje uporabljajo našo infrastrukturo in druga nenaravna 
bivališča, ki jih je ustvaril človek. 
Ker so ena najbolj ogroženih živalskih skupin tako v Sloveniji 
kot drugje po svetu, netopirjem namenjamo pozornost tudi v 
Javnem zavodu Krajinski park Goričko. Leta 2020 smo bili s strani 
KS Vučja Gomila obveščeni, da je v ekumenski kapeli Božjega 
usmiljenja v Vučji Gomili veliko število netopirjev. Ob ogledu 
kapele je bilo ugotovljeno, da se v zvoniku nahaja pomemb-
na porodniška skupina navadnega netopirja (Myotis myotis). V 

istem letu je bila izvedena čistilna akcija, v kateri je bilo odstra-
njenega kar 168 kg gvana – netopirjevih iztrebkov. 
Julija 2021 so bili ti netopirji prvič popisani. Ob obisku kapele 
2. 7. 2021 je bilo v zvoniku zabeleženih 194 primerkov odraslih 
netopirjev in 146 mladičev. S tem je vučjegomilska porodniška 
skupina postala ena največjih na Goričkem. 
Kapela v Vučji Gomili ne le, da združuje evangeličanske in ka-
toliške vernike, ampak nudi življenjski prostor tudi tem skriv-
nostnim prebivalcem. V sodelovanju z Občino Moravske Toplice 
in krajevno skupnostjo v Vučji Gomili se bomo še naprej trudili, 
da bodo netopirji lahko še dolgo spreletavali nočno nebo. 

Sandra Kuhar

Netopirke z mladiči v zvoniku kapele v Vučji Gomili (Gregor Domanjko)

Dnevi evropske kulturne dediščine na gradu Grad
Javni zavod Krajinski park Goričko se je v sodelovanju z 
Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije tudi letos 
pridružil 31. Dnevom evropske kulturne dediščine  in 9. 
Tednu kulturne dediščine z dvema dogodkoma. Obisko-
valcem gradu Grad je bil tako v nedeljo, 26. septembra 
2021, ob Dnevu odprtih vrat omogočen prost vstop v ob-
novljene grajske prostore, organizirana pa sta bila tudi dva 
vodena ogleda po stalnih in gostujočih razstavah ter mu-
zejskih zbirkah. Letošnji dnevi so potekali pod sloganom 
Dober tek!, zato smo v goste povabili goričke kmetije in 
ponudnike, ki so na stojnicah ponujali svoje domače pri-
delke in okusne kulinarične dobrote. Obiskala nas je tudi 
koordinatorka dnevov v Sloveniji Nataša Gorenc.
V soboto, 2. oktobra 2021,  pa je Javni zavod Krajinski park 
Goričko v sodelovanju z Goričkim drüjštvom za lepše vütro 
organiziral že 15. Grajski bazar z goričkimi meštri, na kate-
rem je na grajskem dvorišču 15 ponudnikov domače in 
umetnostne obrti ter domačih dobrot in kulinarike pos-
krbelo za pravo sejemsko vzdušje. Sejemsko dogajanje so 
člani Goričkoga drüjštva za lepše vütro obogatili s spreho-
dom z zeliščarjem in fračarijo.

Obiskovalce in povabljene goste sta nagovorili direktorica za-
voda Stanka Dešnik in predsednica društva Marjetka Škafar. V 
nadaljevanju so bili javno pohvaljeni ter nagrajeni prejemniki 
priznanj za NAJ travnik in NAJ ograček z brajdo v letu 2021.
Obiskovalci obeh dogodkov so si poleg stalnih muzejskih 
zbirk in razstav lahko v palaciju gradu ogledali fotografsko 
razstavo Magična narava 2019, Goričko živi z naravo, v novem 

foto: Stank Dešnik

IZ KRAJINSKEGA PARKA
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Naše delo v projektu LIFE NATURAVIVA, biodiverziteta – umetnost 
življenja
Life Naturaviva, biodiverziteta – umetnost življenja, je projekt, 
v katerem želimo na Javnem zavodu Krajinski park Goričko 
skupaj z devetimi drugimi partnerji po Sloveniji čim širši 
javnosti predstaviti bogato biodiverziteto oziroma biotsko 
pestrost Slovenije. Na našem zavodu se v projektu trudimo 
predvsem z razkrivanjem pestrosti narave našega prostora 
- Krajinskega parka Goričko. 
Našo nalogo v projektu smo letos opravljali z različnimi 
aktivnostmi. Za vrtčevske, osnovnošolske in srednješolske 
skupine smo organizirali številne brezplačne naravoslovne 
dneve in naravoslovne delavnice, na katerih mlajšim sku-
pinam na zabaven in praktičen način pokažemo, zakaj je 
na Goričkem velika naravna pestrost, zakaj je pomembna 
in kaj vse zajema. 
Za splošno javnost smo izvedli različna predavanja na 
temo biotske pestrosti, na potopisnih predavanjih pa so 
različni predavatelji predstavili tudi biodiverziteto drugih 
delov sveta. V aprilu 2021 so Goričanci in Goričanke po 
pošti prejeli novičnik z naslovom »Biodiverziteta in voda«, 
v katerem smo predstavili živalsko in rastlinsko pestrost 
vodnih življenjskih prostorov na Goričkem. V prostorih gra-
du Grad smo gostili fotografsko razstavo Magična narava 
2019 in razstavo Ekosistemi Slovenije in biodiverziteta, v 
grajskem parku pa je bila postavljena velika zunanja raz-
stava z naslovom Biodiverziteta Slovenije, ki so jo pripravili 
sodelavci projekta na Nacionalnem inštitutu za biologijo. V 
sodelovanju z Inštitutom Lutra smo priredili tudi otvoritev 
omenjenih razstav s koncertom klasične glasbe. 

Po omenjenih razstavah in na stalni razstavi Preživeti z 
netopirji v Kančevcih smo izvedli več vodenih ogledov z 
različnimi starostnimi skupinami. Razstavi Ekosistemi Slo-
venije in biodiverziteta ter Biodiverziteta Slovenije smo v 
jesenskem času premestili na gostovanje v Regionalni pro-
mocijski center Expano ter razstavo Ekosistemi Slovenije in 
biodiverziteta v mesecu decembru v Pomursko in študijsko 
knjižnico v Mursko Soboto.

V toplih poletnih večerih smo na gradu Grad prirejali kina 
pod zvezdami. Poleg filmov »Ne meč'mo hrane stran« in 
»Žejni svet« smo v septembru premierno v Pomurju pred-
vajali novi slovenski dokumentarni film »Divja Slovenija«. 
Predvajanje slednjega smo ponovili še v Gledališču Park v 
Murski Soboti. 

stolpu razstavo jabolk in hrušk starih sort iz dežele vulkanov in 
v grajskem parku razstavo Biodiverziteta Slovenije.
Jesenska dogodka sta bila s strani lokalnega prebivalstva in orga-
niziranih skupin zaradi lepega vremena in raznovrstne ponudbe 

na stojnicah  ter spremljevalnih aktivnosti dobro obiskana.

Štefanija Fujs
Slika: Stanka Dešnik, Nataša Gorenc

V mesecu oktobru smo izvedli tudi prvi izlet za deležnike 
Krajinskega parka Goričko. Skupaj z udeleženci iz občinskih 
uprav, turističnega zavoda, lokalnih društev, osnovne šole, ro-
kodelskih obrti in našega zavoda smo si na Prazniku kozjan-
skega jabolka ogledali primer dobre prakse varstva biodiver-
zitete in sodelovanja lokalne skupnosti s Kozjanskim parkom. 

Pred zaključkom projekta avgusta prihodnje leto nas čaka 
še nekaj dela. Večino omenjenih aktivnosti bomo izvajali 
tudi v letu 2022, poleg le-teh pa bomo vzpostavili še zu-
nanjo razstavo, na kateri bo predstavljena biodiverziteta 
Krajinskega parka Goričko, organizirali bomo še tri izlete za 
deležnike našega parka, izdelali bomo načrt interpretacije 
in organizirali izobraževanja vodnikov po naravi. O vseh 
aktivnostih boste obveščeni na naši spletni strani www.
park-goricko.org in spletnih straneh naših socialnih omre-
žij, podrobne informacije o projektu LIFE NATURAVIVA pa 
lahko najdete na spletni strani www.naturaviva.si.

Vabimo vas, da v prazničnem delu leta raziščete čudovito 
naravo našega parka in še bolje spoznate, v kako lepem, 
mirnem in bogatem naravnem okolju živimo. Skupaj se 
potrudimo, da ga takšnega tudi ohranimo. Vsem občanom 
in občankam Občine Moravske Toplice želimo mirne in 
predvsem zdrave božične praznike ter uspešno leto 2022. 

Tomaž Koltai

Naravoslovni dan v Lončarovcih (Foto:Nuša Vegi Kalamar)
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Aktualni razpisi
V tem času, ko si zemlja lahko upravičeno spočije, se za kmete najde še precej dela, kot je urejanje dokumentacije ali pa 
razmišljanje o kandidiranju na javne razpise za nepovratna sredstva.
Trenutno je aktualen razpis za MAJHNE KMETIJE ter EKOLOŠKI RAZPIS

 3. Javni razpis za podukrep 6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti, namenjenih razvoju majhnih kmetij. 

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je podpora, namenjena ohranjanju in razvoju 
majhnih kmetij, katerih kmetijska zemljišča pretežno ležijo na območjih z 
omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost v skladu s pravilnikom, ki do-
loča razvrstitev kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi 
za kmetijsko dejavnost (v nadaljnjem besedilu: OMD).

Vrsta javnega razpisa: ZAPRTI

Začetek vnosa vloge na javni razpis: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 27. septembra 2021 do vključno 16. 
decembra 2021, do 13.59. 

Cilji podukrepa: 

Ohranjanje in razvoj majhnih kmetij, katerih kmetijska zemljišča pretežno 
ležijo na OMD, izboljšanje konkurenčnosti majhnih kmetij, izboljšanje po-
tenciala za pridelavo, predelavo oziroma trženje kmetijskih proizvodov in 
povečanje produktivnosti ter ekonomske in okoljske učinkovitost majhnih 
kmetij ter prispevanje k ohranjanju poseljenosti na podeželju, ohranjanju 
značilne kmetijske krajine, preprečevanju zaraščenosti in ohranjanju biotske 
raznovrstnosti.

Informacije o javnem razpisu:

− INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj po-
deželja (v nadaljnjem besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, 
tel.: 01 580 77 92, fax.: 01 478 92 06, e-mail: aktrp@gov.si in

− INFO točke KGZS (Priloga 1 k razpisni dokumentaciji).

Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
1. v letu objave javnega razpisa mora vložiti zbirno vlogo 

v skladu z uredbo, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske 
politike; 

2. iz zbirne vloge iz prejšnje točke izhaja, da ima kmetija v 
upravljanju najmanj 1,5 in manj kot 6 ha PKP, pri čemer 
se upošteva ugotovljena površina v skladu s (23) točko 
prvega odstavka 2. člena Uredbe 640/2014 EU; 

3. skupno število živali na kmetiji mora biti večje ali enako 
1,5 GVŽ in manjše od 15 GVŽ, kar je razvidno iz evidence 
rejnih živali, vodene v skladu s pravilnikom, ki ureja evi-
denco imetnikov rejnih živali in evidenco rejnih živali (v 
nadaljnjem besedilu: evidenca rejnih živali) v letu objave 
javnega razpisa; 

4. kmetija ima obtežbo s travojedimi živalmi v obsegu 
najmanj 0,5 GVŽ travojedih živali/ha trajnega travinja, 
pri čemer je obtežba ekvivalent količniku GVŽ travoje-
dih živali iz evidence rejnih živali v letu objave javnega 
razpisa in površini trajnega travinja iz zbirne vloge iz 1. 
točke tega odstavka; 

5. pogoja iz 3. in 4. točke tega odstavka se ne uporablja-
ta, če površine trajnih nasadov predstavljajo več kot 50 
odstotkov kmetijskih zemljišč v uporabi, kar je razvidno 
iz zbirne vloge iz 1. točke tega odstavka;

6. kmetija je razvrščena v OMD, pri čemer se upoštevajo 
površine iz zbirne vloge iz 1. točke tega odstavka; 

7. kmetija mora v skladu s tretjim pododstavkom četrtega 
odstavka 19. člena Uredbe 1305/2013/EU izpolnjevati 
pogoje za mikropodjetje ali malo podjetje; 

8. k vlogi na javni razpis mora priložiti poslovni načrt, v ka-
terem prikaže aktivnosti za ohranjanje obsega kmetijske 
proizvodnje v obdobju izvajanja poslovnega načrta in 
izpolnjevanje vsaj enega cilja, ki prispeva h gospodar-
skemu razvoju kmetije, ali vsaj enega cilja, ki prispeva k 
doseganju horizontalnih ciljev (v nadaljnjem besedilu: 
poslovni načrt). Poslovni načrt se začne izvajati po izdaji 
odločbe o pravici do sredstev. Če se cilji nanašajo na 
naložbe, mora upravičenec v poslovnem načrtu opre-
deliti višino sredstev za kritje teh ciljev. Poslovni načrt 
ne sme vsebovati naložbenega razvojnega cilja, če so 
bila upravičencu za stroške za izpolnitev naložbenega 
razvojnega cilja že dodeljena sredstva iz naslova ostalih 
ukrepov PRP 2014–2020. Seznam ciljev, skupaj s sesta-
vinami poslovnega načrta, je določen v prilogi 3, ki je 
sestavni del te uredbe.

KMETIJSKI NASVETI



Lipnica 179   | 17

KMETIJSKI NASVETI

21. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021; operacija: Naložbe 
za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev - za naložbe ekoloških kmetij

Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodar-
stev, namenjene izvajanju pridelave ekoloških proizvodov 
iz 2. točke prvega odstavka 5. člena Uredbe.

Razpisana sredstva po sklopih:

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 4.000.000 EUR, 
ki se razdelijo po naslednjih sklopih:
- 2.000.000 EUR za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A),
- 1.500.000 EUR za naložbe fizičnih oseb, razen za nalož-

be samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev 
majhnih kmetij, in naložbe skupin kmetov (sklop B) ter

- 500.000 EUR za naložbe samostojnih podjetnikov posa-
meznikov in pravnih oseb (sklop C).

Razpisana sredstva po sklopih:

Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:
- 3.000.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program 

razvoja podeželja 2014–2020 – EU
- 1.000.000 EUR iz proračunske postavke 140022 Program 

razvoja podeželja 2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja znaša 75 odstotkov, delež sredstev iz proračuna 
Republike Slovenije pa znaša 25 odstotkov.

Vrsta javnega razpisa: ZAPRTI

Cilj operacije: Izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev ter do-
seganje višje dodane vrednosti kmetijskih proizvodov.

Vloga na javni razpis: Vlogo na javni razpis v skladu z 92. členom Uredbe sestavlja 
prijavni obrazec s prilogami.

Obdobje vlaganja vloge na javni razpis: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 15. 11. 2021 do 
vključno 30. 12. 2021, do 14. ure.

Namen podpore, cilji in vrste naložb:
1. naložbe v izvajanje tehnoloških izboljšav na področju higie-

ne, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanja stroškov 
pridelave (ureditev gospodarskih poslopij oziroma nakup 
pripadajoče opreme, ureditev greznic in čistilnih naprav, 
nakup kmetijske mehanizacije, ureditev trajnih nasadov z 
vidika uvajanja tržno primernejših sort in izboljšanja tehno-
logije pridelave, ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki 
imajo enega uporabnika (v nadaljnjem besedilu: ZNS), ter 
nakup namakalne opreme);

2. naložbe v izvajanje pridelave ekoloških in drugih proizvo-
dov iz sheme kakovosti (ureditev gospodarskih poslopij 
oziroma nakup pripadajoče opreme, ureditev hlevskih 
izpustov in proste reje, nakup kmetijske mehanizacije, 
namenjene izvajanju ekološke pridelave, ureditev trajnih 
nasadov za izvajanje ekološke pridelave, ureditev ZNS ter 
nakup namakalne opreme);

3. naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev zahtevam 
kmetovanja na gorskih območjih iz predpisa, ki določa raz-
vrstitev kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi 
možnostmi za kmetijsko dejavnost (v nadaljnjem besedilu: 
OMD), (ureditev gospodarskih poslopij oziroma nakup pri-
padajoče opreme, nakup kmetijske mehanizacije za kme-

tovanje na gorskih območjih, ureditev pašnikov in obor za 
rejo domačih živali oziroma gojene divjadi, izvedba agro-
melioracij, zaščita čebeljih panjev pred medvedi, ureditev 
trajnih nasadov, ureditev cestnih, vodnih oziroma vodo-
vodnih ter energetskih priključkov do javne infrastrukture, 
ureditev ZNS na gorskih območjih ter nakup namakalne 
opreme);

4. naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev podneb-
nim spremembam:

 -  ureditev trajnih nasadov, nakup in postavitev mreže proti 
toči, ureditev ZNS ter nakup namakalne opreme in opreme 
za protislansko zaščito,

 -  nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče opreme in
 -  naložbe v izboljšanje proizvodnega potenciala hmeljišč 

po naravni nesreči, ki jo razglasi pristojni organ v Republiki 
Sloveniji (ureditev hmeljišč);

5. naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju 
nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živa-
li (ureditev hlevov oziroma nakup pripadajoče opreme, 
ureditev izpustov, nakup in postavitev mobilnih objektov 
in pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil, ure-
ditev objektov in nakup pripadajoče opreme za skladišče-
nje živinskih gnojil, zatesnitev odprtih lagun za skladiščenje 
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živinskih gnojil, ureditev pašnikov in obor za rejo domačih 
živali oziroma gojene divjadi);

6. naložbe v krožno gospodarstvo na kmetijskih gospodar-
stvih:

 -  povečanje učinkovite rabe energije (v nadaljnjem besedi-
lu: URE) ter spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije 
(v nadaljnjem besedilu: OVE) za lastne potrebe kmetijskega 
gospodarstva (naložbe v ureditev objektov oziroma nakup 
opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih 
sistemov, naložbe v zmanjšanje toplotnih izgub pri gradnji 
objektov z uporabo materialov z večjo toplotno izolativ-
nostjo, nakup energetsko varčnejše opreme ter naložbe v 
proizvodnjo električne in toplotne energije),

 -  naložbe v mikro bioplinarne na kmetijskih gospodarstvih 
(do 50 kW),

 -  novogradnja kompostarn in nakup pripadajoče opreme 
in

 -  nakup opreme za vnovično uporabo vode in stranskih 
proizvodov na kmetijskem gospodarstvu;

7. naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev zahtevam 
kmetovanja na vodovarstvenih območjih v skladu s pred-
pisi Vlade Republike Slovenije, ki urejajo vodovarstvena 
območja (v nadaljnjem besedilu: vodovarstvena obmo-
čja), (naložbe v ureditev hlevov in pripadajoče opreme in 
ureditev objektov za skladiščenje živinskih gnojil);

8. naložbe v ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali 
oziroma gojenje divjadi z visokimi premičnimi varovalnimi 
elektromrežami in nepremičnimi elektroograjami na ob-
močjih pojavljanja medveda in volka iz predpisa, ki ureja 

ukrepe kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko 
kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi 
posebnimi omejitvami iz PRP 2014–2020, (v nadaljnjem 
besedilu: območje pojavljanja medveda in volka);

9. naložbe v nakup in postavitev ograje, ki preprečuje stike 
prašičev z divjimi prašiči, v skladu s predpisom, ki ureja bi-
ovarnostne ukrepe;

10. naložbe v ureditev distribucijskih centrov, v katerih se izvaja 
priprava primarnih kmetijskih proizvodov članov skupine 
ali organizacije proizvajalcev, skupine kmetov oziroma za-
druge iz sedmega odstavka 6. člena te uredbe za namen 
prve prodaje v skladu z 12. točko pod (35) Smernic za kme-
tijstvo, gozdarstvo in podeželje (ureditev skladišč in hladil-
nic oziroma nakup pripadajoče opreme, nakup pakirnih 
linij ter nakup tovornih vozil z opremo za namen dostave 
in ohranjanja kvalitete kmetijskih proizvodov), in

11. naložbe v nakup kmetijske mehanizacije, namenjene spra-
vilu rastlinskih pridelkov (stroji za spravilo zrnatih, silažnih in 
predilnih poljščin, stroji za spravilo krompirja in čebule, stroji 
za spravilo buč, stroji za spravilo hmelja, stroji za obiranje in 
spravilo sadja, grozdja in oljk, stroji za spravilo zelenjadnic).

Za vse informacije se obrnite na svojega kmetijskega sveto-
valca. Uspešno kandidiranje na razpisih!

KGZS Murska Sobota, 
Aleksandra Dervarič, mag. varne hrane

Sandi Plohl in Metka Barbarič, KGZS-zavod MS

PRIPRAVIMO SI NAČRT
Zima je končno tukaj in čas je, da si tudi vrtnarji malo 
spočijemo od stare sezone in le uživamo v vseh sado-
vih, ki jih še vedno hranimo v kleti ali shrambi. Ker pa 
bo nova sezona zelo hitro tukaj, zimski čas izkoristimo 
za načrtovanje in kovanje novih idej. Najprej seveda v 
mislih, priporočam pa tudi, da si naredimo načrt, ki si 
ga napišemo, narišemo ali drugače po svoje oblikujemo. 

NAČRTOVANJE VRTA
Lahko bi rekla, da je načrtovanje ključna sestavina uspešnega 
vrtnarjenja. Dober načrt nam olajša delo, z dobrim kolobarje-
njem pa vzpostavimo pravo ravnovesje na vrtu. Načrt je pred-
vsem ključen, če imamo manjše vrtove, saj na ta način lahko 
veliko več pridelamo. V kombinaciji z vzgojo sadik nam je že 
60 m2 dovolj za popolno samooskrbo za eno osebo.  
Zakaj kolobarimo
– Ker je to dobro za zemljo in njeno rodovitnost,
– ker je tako manj bolezni in škodljivcev,
– kar pa je najpomembneje – ker tako povečamo pridelek, 
saj so pogoji za rast optimalni.
Seveda se da tudi brez tega, vendar je v tem primeru treba 
več časa posvečati zemlji. Potrebnega je tudi več gnojenja, 

kar ne ustreza vsaki zelenjavi vsako leto, kajti nekatere ra-
stline ga zahtevajo več, spet druge manj. Tako ni pravega 
ravnovesja in sčasoma lahko pride do izrabe
zemlje, kar pa je težko in zamudno popraviti. Prav tako 
pretirano vsakoletno gnojenje prinese na vrt večje število 
škodljivcev in razne bolezni. Tega pa si vsekakor ne želimo.

Kako se lotimo načrtovanja
• Najprej vedno dobro pregledamo načrte in zapise v svojem 

vrtnarskem dnevniku ali zvezku iz pretekle vrtnarske sezone. 
• Napišemo seznam zelenjave, ki jo letos želimo vzgojiti na 

vrtu.
• Narišemo svoj vrt in pri tem upoštevamo kolobar.
• Preverimo kaljivost starih semen (test kaljivosti) in si pra-

vočasno kupimo nova.
• Pripravimo si opremo (lončke, zemlja, semena) in mesto 

za vzgojo lastnih sadik. Posodice in lončke dobro ope-
remo s sodo bikarbono, saj jih na ta način razkužimo. 

Želim vam vse najlepše v novem letu,  veliko zdravja, veselja 
in seveda vrtove polne domačih dobrot.  

Brigita Šušteršič
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Gorička domačnost, prepletena z odličnimi okusi
Sliši se skoraj neverjetno:  Jani Erniša je vinogradniško 
kmetijo z vinotočem in dopolnilno dejavnostjo – kme-
tija z nastanitvijo, (z)gradil z lastnim rokami in iz nič. 
Dobesedno.
Pisalo se je leto 1981, ko se je  po šoli za pečarja in kerami-
čarja v Salzburgu v Avstriji ter nekaj let dela v vinogradniški 
Zgornji in Spodnji Avstriji z ženo Melitte, Dunajčanko, vrnil. 
Po rodu iz Tešanovcev je na Jelovškovem bregu s svojo 
pridnostjo, vztrajnostjo in neverjetno sposobnostjo za vse, 
česar se je lotil, zgradil prvi objekt in med prvimi tam odprl 
vinotoč. Tedaj je bilo to vinogradniško območje še del Teša-
novcev, po spremembi katastrske meje je to  Suhi Vrh. Zato 
sta na  hiši številki obeh krajev. 

Erniševa vas
Danes je dobesedno od temeljev od strehe in dimnika kot 
izjemen mojster različnih poklicev – po prekmurski popa-
čenki iz madžarskega jezika je »ezermešter« (vsestranski 
mojster) in ob veliki podpori vseh domačih – ob ženi tudi 
hčera Veronike in Anne ter sina Vincija, na Jelovčeki po svoji 
zamisli zgradil in opremil že pet hiš. Pravo malo vas. »Šesta, 

ki je tačas v gradnji, pa bo muzej,« pravi. Sproti so Erniševi 
sadili in negovali vinsko trto ter razvijali dejavnosti z  dodano 
vrednostjo,  ki so jim omogočili razvoj in rast. »A danes je vse 
težje,« pravi. »Nekaj časa smo se s pestrostjo hitro približevali 
ponudbi, primerljivo s tisto z najbolj razvitih vinogradniških 
območij in vinskih cest pokrajine Wachau nad Dunajem. A 
našim vinogradniškim turističnim kmetijam očitno sapa po-
jenja,« je zaskrbljen. Vez z bazenom tisočerih gostov v Mora-
vskih Toplicah je namreč tudi zato, ker je še vedno premalo 
sodelovanja s pristojnimi, preslabo izkoriščena, je prepričan. 
V dveh edinstvenih objektih za dejavnost vinotoča in nasta-
nitev, ostali so za bivanje in druge namene, imajo prostora za 
60 gostov, za prenočitev pa so pri njih  na voljo štiri postelje. 
Goste ob koncih tedna sprejemajo od marca do novembra, 
pozimi imajo zaprto. Prespati pri njih pa je mogoče čez vse 
leto.  

Vse zraste na kmetiji
»Ob številnih sortnih vinih, prevladujejo praktično vsa bela,  
na voljo pa so tudi rdeča, sokovih iz grozdja samorodnic in 
domačega sadja, žganju, bučnem olju, sveži in vloženi ze-
lenjavi, vse je pridelano na naši kmetiji, so gostje navdušeni 
nad našimi suhimi mesninami in namazi, pa tudi bograču, 
ki ga kuha žena,« pravi. Je tudi mojster v pripravi mesnin, 
saj imajo lastno mesnico in dimnico. Izkušnje prenaša na 
svojega sina Vincija, ki je kmetijo pred leti že prevzel, na njej 
pa je tudi odraščal. 

Erniševi niso nikoli kandidiral na nobenem razpisu, pa tudi Vinci 
po nacionalni kmetijski politiki ni mladi prevzemnik. 

Živina za mesnine je spitana doma. Od prašičev, ki jih v 
turnusu okrog 20, redijo doma in na nekdanji domačiji v 
Tešanovcih, prisegajo na staro pasmo prašičev mangalica. V 
mesninah je tudi goveje meso lastne živine. Na poljih pa v 
glavnem pridelujejo krmo zanje. Ker imajo nekaj vinogradov 

Vinci in Jani pred mozaikom, ki je blagovna znamka njihovih vin.

Vse hiše in opremo v njih je zgradil Jani sam. 

Z NAŠIH KMETIJ
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tudi v zakupu, na leto gostom pod blagovno znamko Vino 
Jani Erniša prodajo tudi do 20.000 litrov žlahtne kapljice: 60 
% v butelkah, ostalo kot odprto na vinotoču. Zori v globokih 
kleteh zgradb, namenjenih turizmu. 

Gradbinec, mizar, pečar, vinogradnik, gostinec, mesar,…
Jani se nikoli ni bal obilice raznovrstnega dela, ki se ga je lotil, 
pač pa je v njem  užival. In vselej iskal nove izzive.  Tako je še 
danes. »Moji hobiji so nam in nam še vedno še prinašajo korist. 
Sam sem gradil, pokrival s slamo, delal okna in vrata, polagal 
inštalacijo in keramiko, v vsakem večjem prostoru zidal lonče-
ne peči, izdeloval pohištvo in še veliko drugega,« se spominja. 
Dodaja še, da sta bili njihovi prvi hiši  pokriti s slamo, a bi mu 
vsakoletna obnova streh vzela preveč časa, zato so se odločili za 
opečno kritino. Ob tem je ves čas ob pomoči domačih in drugih 
pridno obdeloval vinograde, kletaril, kmetoval in za potrebe 
dejavnosti izdeloval tudi suhe mesnine. Vse to počne še danes.

Tudi sedaj, ko je kmetijo s petimi hektarji njiv, 3,5 hektarji vi-
nograda in spremljevalnimi turistični dejavnostmi že predal 
sinu, ki si je doma ustvaril družino, mu ustvarjalna žilica ne da 
miru. Tačas je že pod streho več kot 200 kvadratnih metrov velik 
objekt za ureditev muzeja, ki ga počasi že opremlja. »V njem 
bomo v stalni zbirki do poletja izložili več sto restavriranih raz-
ličnih ostalin  iz kmečkega življenja iz preteklosti, ki jih kot velik 
ljubitelj zbiram vse življenje,« nam zaupa. Ogromna, več kot 

pol tone težka lesena preša na kamen pa bo zagotovo ostala v 
preddverju vinotoča.  Kot pomemben zaščitni znak dejavnosti. 
To so brez dvoma tudi stari leseni sodi, postavljeni in z rožami 
okrašeni na dvorišču.   

Podeželje izgublja pomen ruralnosti
»Z dejavnostjo vinotoča smo začeli leta 1983, nekaj let zatem 
z dopolnilno nastanitev. Bili smo med prvimi in na tem za 
izletnike in turiste zelo priljubljenem in na skrajno južnih 
obronkih osrednjega Goričkega zelo markantnem območju 
vztrajamo še med redkimi.« Tudi to območje, kjer je bilo še 
pred nekaj desetletji več kot sto hektarjev vinogradov, še 
pred tem pa gozd, kjer so gozdarji sekali les za železniške 
pragove, se namreč močno urbanizira. Čeprav infrastruktura 
s prostorsko ureditvijo temu ne sledi. 
»Vse več je namreč stanovanjskih hiš, novo priseljenih pa 
moti že glas klopotca, da o različnih delih v vinogradu, mu-
kanju krav in drugih govedih, številnih parkiranih vozilih pred 
našim vinotočem niti ne govorim.« Zato toliko inšpekcijskih 
in drugih prijav. »Kdor se preseli na podeželje, se mora za-
vedati, kam je prišel, kakšne dejavnosti so bile tu že pred 
njegovim prihodom in kakšna je sploh vloga podeželja,« 
poudarja. Spreminjati prvinskost podeželja samo zato, ker 
nekomu nekaj ni po godu, pač ne gre!

Reklama od ust do ust
Zaradi številnih obveznosti Janiju kot prijetnemu sogovorniku 
veliko časa za društvene dejavnosti ne ostane. A rad pomaga, 
če le lahko. Mimo njihove domačije, ki je tik ob gozdu, poteka 
kar nekaj pohodov, ki imajo pri Erniševih postojanke. Tedaj 
pohodnike tudi pogostijo. Razen nekaj prvih ocenjevanj vin v 
okviru goričkega vinogradniškega društva, se drugih ne ude-
ležujejo. Niti ne z drugimi izdelki s kmetije. »Nobeno priznanje 
nam ne pomeni več, kakor zadovoljni gost, ko gre od nas.  In 
se vrača. Teh je k sreči dovolj in včasih ne moremo slediti vsem 
njihovim potrebam.« Zaradi prostorskih zmožnosti so se spe-
cializirali za organizirane skupine, čeprav so pri njih dragocene 
tudi manjše skupinice in posamezniki. Najcenejša in najboljša 
reklama  je, sklene, tista, ki poteka od ust do ust.  

Geza Grabar

Vse hiše in opremo v njih je zgradil Jani sam. 

Jani Erniša: »Ni pomembno samo, kaj gostom ponudiš, pač pa tudi, na 
kakšen način.«
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Doris Letina: Spodbujajmo razvoj lokalnih kmetij in podprimo kmeta!
Vstopili smo v praznični veseli de-
cember, čas obdarovanja. Zavida-
nja vredno darilo je zagotovo tudi 
paket lokalno pridelanih proizvo-
dov. A pot do proizvoda je vse prej 
kot rožnata. O stanju v kmetijstvu 
in o spremembah, ki se v tej panogi 
obetajo, smo govorili z vsestransko 
aktivno mlado kmetovalko Doris 
Letina iz Sela. Njene besede naj se 
dotaknejo slehernega občana. 

Najprej te prosim, da se za naše bralce na kratko 
predstaviš.
Sem Doris Letina. Skupaj z bratom Patrikom in mamo delam 
na domači sadjarski kmetiji, drugi del zaposlitve pa predsta-
vlja moje delo pri Zvezi slovenske podeželske mladine, kjer 
sem vodja področja za mlade kmete in kmetijsko politiko. 
Prihajaš torej s sadjarske kmetije. Povej nam kaj več o 
njej. 
Kmetija leži na vzhodnem obrobju Goričkega, na Makot-
rovem bregu v Selu. v celoti se nahaja v Krajinskem parku 
Goričko in na varstvenem območju Natura 2000. Glavno de-
javnost na kmetiji predstavlja pridelava različnih sort jabolk, 
ki so certificirana s shemama Izbrana kakovost Slovenije in 
Integrirana pridelava sadja. Pridelujemo tudi slive, z letošnjim 
letom smo začeli tudi s pridelavo namiznega grozdja, ki ima 
prav tako certifikat izbrana kakovost Slovenije. Za pridelavo 
orehov in kostanjev pa imamo certifikat Ekološka pridelava. 
Proizvodnja je zelo pestra,  veliko pa nam pomeni biodiver-
ziteta; tu namreč prebivajo upkaši, rogači, čmrlji, razne ptice, 
netopirji, tančarice in še kdo. 
Proizvodnja sadja je iz leta v leto zaradi drugačnih vre-
menskih razmer zahtevnejša. Kako se soočate s tem? 
Ali država in občina v dovolj veliki meri priskočita na 
pomoč, ko je to potrebno?
Kmetijstvo je zagotovo panoga, ki človeka nauči ceniti stvari, 
hkrati pa vedno znova dokazuje, kako se stvari lahko spreme-
nijo čez noč. Zato je ključno, da je vzpostavljen dober sistem 
upravljanja s tveganji, prilagajanje na podnebne spremembe 
in dolgoročna strategija. Nasadi jablan so v celoti zavarovani 
s protitočnimi mrežami, kmalu pa bo vzpostavljen tudi dru-
gi del namakalnega sistema, ki bo omilil poletne suše. Ker 
smo v zavarovanem območju, je pridobivanje raznih dovo-
ljenj zahtevno in dolgotrajno, vendar lahko poudarim, da je 
posluh občine dober. Veliko smo se skozi leta naučili tudi na 
podlagi izkušenj in ob revizijah kontrolorjev.
Poleg dela na domači kmetiji si aktivna tudi širše. Med 
drugim si že vrsto let aktivna članica Zveze slovenske 
podeželske mladine, kjer zasedaš mesto vodje pod-
ročja za mlade kmete in kmetijsko politiko. Povej nam 
kaj več o tem združenju in tvoji vlogi v njem. 

Zveza slovenske podeželske mladine je edina nacionalna 
nevladna organizacija, ki povezuje mlade s podeželja in mla-
de kmete. Deluje v javnem interesu na področju kmetijstva 
in razvoja podeželja. 
Področje dela za mlade kmete in kmetijsko politiko zdru-
žuje izobraževanje in informiranje, povezovanje z relevan-
tnimi odločevalci in deležniki ter zagovorništvo. Predstavlja 
neposredno povezavo med mladimi kmeti in pristojnimi 
institucijami s področja kmetijstva, odločevalci ter ostalimi 
ključnimi deležniki. Sodelovanje je poglavitnega pomena 
za vzpostavitev kmetijskega okolja, ki bo (mladim) kmetom 
omogočalo trajnostni razvoj kmetij, primerno plačilo in 
dostojno življenje.
Imamo veliko aktivnosti, predvsem pa naj mlade kmete iz 
občine povabim, da se pridružijo tedenskim delovnim sku-
pinam, kjer obravnavamo aktualne teme. Prisotni smo bili na 
pogajanjih v zvezi z novo skupno kmetijsko politiko, kjer so 
upoštevali tudi naš glas. Pripravljamo tudi srečanja mladih 
kmetov, razne seminarje, delavnice, posvetovanja ipd. 
Aktivna pa si tudi širše; v evropskem svetu mladih 
kmetov - CEJA, kjer si podpredsednica. Ker je to 
združenje v našem prostoru manj poznano, nam ga 
na kratko opiši.
CEJA je evropski svet mladih kmetov. Predstavlja vez med 
mladimi kmeti in evropskimi institucijami. Sedež je v Bruslju, 
združuje pa 33 nacionalnih organizacij iz 23 držav in tako 
zastopa okrog 2 milijona mladih kmetov. Glavni cilj organiza-
cije je spodbujanje kmetijskega sektorja, ki bo mladim kme-
tom omogočil razvoj. Cilj je tudi ustvarjanje dobrih delovnih 
in življenjskih pogojev za mlade kmete. Naj izpostavim še 
nekaj ključnih izzivov mladih kmetov, ki so med priorite-
tami delovanja: dostop do kapitala, kmetijskih zemljišč in 
znanja, upravljanje s tveganji. Stalna vez z evropsko komisijo 
in ostalimi institucijami omogoča, da mladi kmetje sproti 
opozarjamo na stanje v praksi in njegov razvoj. Ena izmed 
pomembnih aktivnosti je ozaveščanje o pomenu kmetijstva 
in njegovih raznovrstnih vlogah.
Kot kmečko dekle, ki je študiralo ekonomijo, obe-
nem pa je vpeto v področje kmetijske politike in to 
na evropski ravni, imaš dober uvid v kmetijstvo kot 
celoto. Kje vidiš slovensko kmetijstvo napram kme-
tijstvu drugih evropskih držav? 
V Sloveniji imamo zelo raznoliko kmetijstvo; tako po velikosti 
kot obliki. Zato je težko najti eno rešitev, ki bi ustrezala vsem. 
Zato je potrebno najti strategijo, ki bo vsakomur omogočila 
uspeh. Vsekakor smo sodeč po kvaliteti zelo konkurenčni, kar 
pa zaradi razdrobljenosti kmetijskih zemljišč, neurejenosti ve-
rige vrednosti preskrbe s hrano in višjih proizvodnih stroškov 
ne velja za kvantiteto.  Zato je izjemno pomembno, da potro-
šnika ozavestimo o lokalno pridelani hrani. Želim izpostaviti 
verigo vrednosti, kjer je kmet še vedno najšibkejši člen. V teh 
časih na marsikateri kmetiji cene ne pokrijejo niti proizvodnih 
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Žiga Barbarič: Ob skrbi za sočloveka skrbimo tudi zase
vpisnim rokom. Prepričan sem bil, da bom izbral naravoslovni 
študij, razmišljal sem o biokemiji in mikrobiologiji. Vendar sem 
se odločil, da poskusim s študijem medicine, kar sem videl kot 
dobro izhodišče za naprej.  Delo po študiju lahko poteka v am-
bulantah, laboratorijih, na področju raziskovanja ali v upravnem 
področju. Želel sem pustiti odprtih več možnosti in študij me-
dicine mi je to omogočal. 
Študij medicine velja za enega najzahtevnejših, če ne 
celo najzahtevnejšega. Kako gledaš na prehojeno štu-
dijsko pot in kaj bi svetoval mlajšim generacijam, ki se 
šele odločajo za ta študij. 
Osebno vedno pravim, da je res zahteven, ni pa težek, če ti 
snov odgovarja. Morda bi bil kakšen drug, po javnem mne-
nju manj zahteven, študij zame težek, ker mi področje ne 
bi ustrezalo. To je tudi srčika mojega sporočila – naj vas ne 
odvrne debelina knjig ali število ur predavanj – ker vse to 
je vredno, če delaš za poklic, ki ga želiš opravljati. Bodočim 
študentom pa sporočam še, naj nikoli ne obupajo. Težave se 
kdaj pa kdaj pojavijo pri sleherni študijski meri. Pri medicini je 
to toliko bolj izrazito, saj na fakulteto pridejo dijaki z najbolj-
šimi uspehi, vajeni najvišjih ocen. Težko je sprejeti, da temu 
na študiju ni vedno tako. Ampak tudi to je del poklicne rasti.
V danih časih to morda ni zavidanja vreden poklic. 
Kako  komentiraš razmere v slovenskem zdravstvu, 
kje vidiš prostor izboljšav?
Osebno morda ne bi rekel, da ni zavidanja vreden. Je pa zago-
tovo še toliko bolj zahteven zaradi okoliščin. Že pred pojavom 
novega koronavirusa se je medicina soočala s problematiko 

Od izbruha virusa covid-19 minevata dve leti. Takrat naj-
brž nihče ni pomislil, kaj nas čaka. Nas kot ljudi in peščico 
(bodočih) zdravnikov, ki se bodo ukvarjali z obolelimi. 
Ljudje v belem so pogosto tarča raznih očitkov in prepo-
gosto se pozablja, da so samo ljudje, ki nam želijo dobro 
in se včasih tudi zmotijo. Kako na trenutno stanje v sloven-
skem zdravstvu gleda skorajšnji zdravnik Žiga Barbarič, 
preberite v nadaljevanju. 

Najprej prosim, če se za naše 
bralce na kratko predstaviš
Sem Žiga Barbarič in prihajam iz naj-
bolj jugovzhodnega kota občine, iz Fi-
lovcev. Trenutno sem uradno študent 
dodatnega leta (absolvent) medicine 
na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Poleg študija se že 
vrsto let ukvarjam z mladinskim delom, preko dijaške skupnosti, 
Kluba prekmurskih študentov, animatorstva, predvsem pa tekom 
študija v okviru ob študijskih dejavnosti. Med drugim sem bil dve 
leti predsednik Društva študentove medicine Slovenije in vodja 
organizacijske ekipe 68. Generalne skupščine mednarodne fe-
deracije zvez študentov medicine, ki je potekala v marcu 2019 v 
hotelih Bernardin v Portorožu in katere se je udeležilo preko 1000 
udeležencev iz 100 držav.
Si torej bodoči zdravnik. Kako to, da si se odločil za ta 
študij; te je kdo posebej navdušil za to? 
Tako je, pred mano sta še dva izpita (če bo vse po sreči bo ob 
izidu Lipnice samo še eden). Za ta študij sem se odločil tik pred 

stroškov, kar je ne le nedopustno, ampak nevzdržno za celot-
no kmetijstvo. Kmetje s težavo in pod vzdržno ceno prodajo 
meso, potem pa na trgovskih policah najdemo uvožene iz-
delke, ki so celo leto v akciji in izkrivijo pravo vrednost hrane. 
Samo če bomo cenili domačo hrano, bomo ohranili raznoliko 
kmetijstvo in podeželje. Vsak deležnik v verigi mora prevzeti 
odgovornost – od kmeta do potrošnika.
Situacija v kmetijstvu trenutno ni najbolj rožnata. 
Cene nabavnega materiala skoraj da eksponentno na-
raščajo, medtem ko prodajne cene bolj ko ne stagnira-
jo. Smo pa trenutno na prelomu, ki z novo kmetijsko 
politiko prinaša mnogotere spremembe. Kakšne?
Kmetijstvo je na točki, kjer se marsikatera kmetija odloča, 
kako naprej. Najti je potrebno takšno strategijo, ki bo kme-
tom omogočila trajnostni razvoj kmetij in primerno plačilo 
ter dostojno življenje. Na evropski ravni je trenutno aktualnih 
veliko raznih strategij, ki jih bo potrebno zasledovati. Zni-
žanje izpustov in prehod na nevtralno kmetijstvo, znižanje 
uporabe fitofarmacevtskih sredstev, gnojil in antibiotikov, 
povečanje ekoloških površin, neproizvodnih površin in bio-
diverzitete. Vse to v zelo veliki meri upoštevamo že danes, a 
se to žal ne odraža v dodani vrednosti za kmeta. Opozarjamo 
tudi, da mora biti spodbujano kmetovanje  s proizvodnjo in 

ne glede na površine, saj te pogosto niso donosne.
Nova skupna kmetijska politika prinaša vrsto sprememb. Uki-
njajo se zgodovinska plačila, prehajamo na enotno plačilo na 
hektar, velik poudarek bo na okoljsko-podnebnih ukrepih in 
na spodbujanju mladih kmetov. Evropska komisija ugotavlja, 
da od leta 2005 v Sloveniji ohranjamo nespremenjen delež 
mladih kmetov, ki znaša 15 %. Ukrepi za mlade kmete se 
tako ohranjajo in dopolnjujejo, pomembna novost pa bo 
ukrep za medgeneracijski prenos znanja. Izkušnje in znanje 
prenosnika kmetije so zagotovo pomemben doprinos viziji 
mladega kmeta.
Tudi v naši občini imamo nekaj mladih prevzemnikov, ki do-
kazujejo, da se tudi v kmetijstvu da uspeti. S tem ne razvijajo 
samo svojih kmetij in krajev, temveč celotno lokalno okolje 
in s tem predstavljajo pomembno dodano vrednost turizmu. 
In te potenciale lahko pomaga razvijati tudi občina s pove-
zovanjem, promoviranjem in raznimi projekti.
Bi želela našim bralcem še kaj sporočiti?
Vsi skupaj (so)ustvarjamo kmetijstvo, ki ga želimo imeti. Vsak 
izmed nas. (Tudi) s svojim nakupom. Spodbujajmo razvoj 
lokalnih kmetij. Podprimo kmeta!

Maja Cigut
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dvomljivcev, nasprotnikov in tudi t. i. »proticepilcev«. Izbruh 
pandemije pa je vse te povečal in jim dal več medijske po-
zornosti. Marsikdo pravi, da je pri nas vse narobe. Seveda so 
področja, ki potrebujejo izboljšave, vendar tako je tudi v drugih 
svetovnih in evropskih državah, po katerih se tako radi zgle-
dujemo. V okviru omejenih kadrovskih in drugih zmožnosti je 
nivo oskrbe zelo visok. Po večini glavnih meril za primerjavo 
zdravstvenih sistemov smo med najboljšimi v svetu. Vendar pa 
ne smemo zaspati na takih lovorikah. Potrebno je poskrbeti za 
dobro podlago za prihodne generacije, pomembna je okrepiti 
primarno oskrbo (družinska medicina, pediatrija, ginekologija, 
zobozdravstvo), urediti problematiko čakalnih vrst  in se posve-
čati področju javnega zdravja – predvsem z vidika promocije 
zdravega načina življenja in osveščanja o nevarnosti razvad ter 
spodbujati sodelovanje v preventivnih programih  kot so Dora, 
Zora, Svit in referenčne ambulante.
Redki študentje medicine se po študiju v prestolnici vrne-
jo v rodno Prekmurje. K sreči si eden teh. Kakšni so tvoji 
načrti za prihodnost?
Trenuten načrt je, da ostanem v domači regiji. Na začetku 
kot pripravnik v Splošni bolnišnici Murska Sobota, nato pa 
kot specializant. V tem trenutku še nisem povsem odločen o 
izbiri specialističnega študija, saj želim počakati na izkušnje 
tekom pripravništva. In primarne ravni. Poleg zaposlitve v 
lokalnem okolju želim tu ostati aktiven tudi sicer.
Kako gledaš na »beg možganov« v zdravstvu? Zakaj 
do tega pride in kako bi se dalo to preprečiti?
Beg možganov zagotovo predstavlja velik problem. Am-
pak poudariti želim, da je prisoten v vseh panogah, ne le 
v medicini. Razumem pozive k obvezovanju o zaposlitvi v 
Sloveniji ali vračanju študijskih stroškov,  vendar bi to potem 
moralo veljati za sleherno področje, saj noben študij ni zas-
tonj. Tujina je mamljiva predvsem zaradi višjega plačila in 
manjših obremenitev, kar bi veljalo spremeniti tudi pri nas. 
Vzrok je gotovo tudi v nezaupanju ljudi v zdravstvo. Je pa 
pomembno vedeti, da boš v tujini vedno tujec. Poznam ne-
kaj ljudi, ki so se po nekaj letih vrnili domov, ker so bili zaradi 
te oznake psihično preobremenjeni. Gotovo pa je razlika, 
če se nekdo v tujino preseli z družino ali si družino ustvari 
tam. V drugem primeru je vpetost v socialno življenje večja.

Prihajaš iz Filovcev. Nekaj let pa si  preživel v Ljubljani. 
Ali lahko primerjaš življenje v mestni občini Ljubljana 
in naši moravskotopliški občin (oz. svoji vas)? Kje vidiš 
prednosti in slabosti ene in druge?
Primerjava je zelo težka, saj gre za dokaj različne življenjske oko-
liščine, svojimi prednostmi in slabostmi na obeh koncih. V Lju-
bljani je vse na dosegu roke, več je možnosti za udejstvovanje na 
raznih področjih, srečaš se tudi z veliko več drugimi kulturami in 
ljudmi. Po drugi strani pa je življenje veliko hitrejše, bolj hrupno in 
«prenatrpano«.  Izpostaviti želim, da razlika v svetovnem merilu 
ni tako velika. Ko izkusiš milijonska mesta v velikosti Londona, 
Mexico Citya in New Yorka, postane jasno, da so vsi slovenski 
kraji majhni. Poleg tega pa smo infrastrukturno dobro povezani 
– za druge vasi v občini morda malo manj - ampak na južnem 
delu občine, kjer živimo tik ob avtocesti, pot do Ljubljane ni več 
»projekt« kot je to bilo nekoč. Čisto izvedljivo je v istem dnevu iti 
v Ljubljane po opravkih in se vrniti. Tudi z javnim avtobusom. Na-
sploh pa smo s svetovnim spletom tako povezani, da se slabosti 
življenja na vasi manjšajo, prednosti pa ostajajo enake, ali pa se 
kvečjemu povečujejo. Zato je po mojem mnenju v prihodnosti 
pomembno osredotočanje na vzpostavljanje dobre telekomu-
nikacijske infrastrukture na lokalni ravni, na regionalni pa krepitev 
uporabe železnice, saj je to transportna metoda prihodnosti, ki 
je pri nas izjemno slabo izkoriščena.
Ali želite našim bralcem še kaj sporočiti?
Morda komu zveni »zlajnano«, pa vseeno menim, da je po-
membno: »Pazite nase, ostanite zdravi, cepite se«. Tudi izven 
okvirjev covida-19, saj vsa ta dejstva veljajo tudi izven časa epi-
demije. Ob skrbi za sočloveka skrbimo tudi zase. Pomembno 
je, da znamo zaupati stroki in da razumejo, da če se neko 
strokovno priporočilo spremeni (poudarek na strokovno, saj 
mnogokrat pride do zamenjav, kaj so strokovna priporočila 
in kaj politične odločitve), je to posledica novih dognanj in 
podatkov, ne pa znak slabe znanosti. Prav tako je pomembno 
kritično vrednotiti informacije – če nekdo obljublja čudežne 
rešitve (pa naj bo to medicinske ali finančne) z malimi vložki 
in svojih trditev ne more podkrepiti z jasnimi dokazi, gre zelo 
verjetno za primer nečesa, kar je prelepo, da bi bilo res. 

Maja Cigut

V Vučjo Gomilo je prišel Miklavž
Stopili smo v praznični december, ko nas obiščejo kar trije 
dobri možje. Prvi med njimi, Miklavž, je zavil tudi v našo vas. 
V Vučjo Gomilo je prispel v soboto, 4. decembra popoldan in 
za prevoz najel gasilsko vozilo. Družbo sta mu delali še dve 
pomagalki in v enem popoldnevu je bilo obdarjenih vseh 
32 predšolskih ter šoloobveznih otrok. Otroci so se obiska 
Miklavža nadvse razveselili in že komaj čakajo njegov prihod 
prihodnje leto. Vsi pa si želimo, da bi se lahko čez leto dni 
zbrali v gasilskem domu in skupaj pričakali Miklavža. 

Maja Cigut, predsednica KUD Avgust Gašparič
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Krašenje novoletne jelke v 
Prosenjakovcih
Pred nami so božično novoletni prazniki. Na to nas »opozar-
ja« koledar, ki odšteva zadnje dni leta 2021, pa tudi okrašene 
vasi in mesta, ki so zasijala v vsej svoji lepoti.
Tudi v Prosenjakovcih smo se zbrali pri večnamenski stav-
bi, kjer smo pod okriljem MNSS Občine  Moravske Toplice 
okrasili jelko. Ker smo ekološko precej osveščeni, smo se 
tokrat odločili za umetno jelko. Le-to smo okrasili z velikimi 
srebrnimi okraski. Seveda pa na jelki ne manjkajo lučke, ki 
jelki dajejo poseben čar. 
Leto, ki se izteka, je bilo za vse 
nas drugačno, kot smo jih bili 
vajeni, a kljub temu upamo, da 
bo že naslednje leto, v katerega 
bomo stopili prav kmalu, veliko 
bolje. Naj bo zdravo, srečno in 
zadovoljno!

Bernarda Koroša Pantović

ÚJÉVI FENYŐDÍSZÍTÉS 
PÁRTOSFALVÁN
Küszöbön a karácsonyi és újévi ünnepek. A 2021 es év utolsó 
napjait visszaszámláló naptár is erre emlékeztet, akárcsak a 
feldíszített falvak és városok, amelyek teljes szépségükben 
tündökölnek.
Pártosfalván is összegyűltünk a közösségi háznál, ahol a 
Moravske Toplice Községi MNÖK égisze alatt feldíszítettük a 
fenyőfát. Mivel eléggé környezettudatosak vagyunk, ezúttal 
úgy döntöttünk, hogy műfenyőt készítünk, és nagy ezüst 
díszeket aggattunk rá. És a fán természetesen fények vannak, 

amelyek különleges varázst 
kölcsönöznek neki. 
A hamarosan elköszönő év 
mindannyiunk számára más 
volt, mint amit megszoktunk, 
ugyanakkor reméljük, hogy a 
közelgő új esztendő sokkal jobb 
lesz. Legyen egészséges, boldog 
és elégedett!

OKRAŠEVANJE V PORDAŠINCIH Kisfalu újévi díszbe öltözött 
V Pordašincih že več let izvajamo novoletno okraševanje vaške-
ga središča. Zaradi trenutnih razmer smo to letos izvedli nekoli-
ko drugače. Iz slamnatih bal smo izdelali Božička, ki pozdravlja 
mimoidoče, postavili in okrasili novoletno jelko, navesili lučke … 
Okraševanje je dokaz, da smo nekje v bližini, da nismo pozabili 
na kraj in da bomo tudi naslednje leto in naprej iskali poti, s ka-
terimi bomo praznični december pripeljali do naših krajanov. Po 
okraševanju je naše mlade obiskal sam Miklavž in jih obdaril. Ker 
obstaja samo eno zdravilo zoper skrbi – drobne radosti –smo 
s tem želeli prinesti ljudem radost in zadovoljstvo. Upamo, da 
nam je uspelo. V letu, ki nam že počasi drvi naproti, želimo, da 
v prihodnost stopamo brez strahu in pogumno!

Bojan Šušlek

Kisfaluban már évek óta újévi ünnepi díszbe öltöztetjük a falu 
központját. A jelenlegi helyzet miatt idén egy kicsit rendhagyó 
módon tettük ezt. Szalmabálákból készítettünk Mikulást, hogy 
köszöntse a járókelőket, újévi fát állítottunk és díszítettünk, 
fényeket akasztottunk... A díszítés bizonyítja, hogy valahol a 
közelben vagyunk, hogy ragaszkodunk ehhez a helyhez, és 
hogy jövőre és azt követően is megtaláljuk a módját, hogy az 
ünnepi december hangulatát eljuttassuk polgártársainkhoz. 
A díszítés után a gyerekeket maga a Mikulás látogatta meg, 
és megajándékozta őket. Mivel az aggodalmakra csak egy 
gyógymód van – éspedig a kis örömök -, célunk az volt, 
hogy örömöt és elégedettséget szerezzünk az embereknek. 
Reméljük, sikerült. A közeledő új évben pedig azt kívánjuk, 
hogy félelem nélkül, bátran lépjünk a jövőbe!

Šušlek Bojan
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Jože Korunič je član Lovske družine Prosenjakovci že skoraj 40 let
V Lovski družini Prosenjakovci so ponosni na svojega 
člana Jožeta Koruniča iz Sela, saj je član zelene bratov-
ščine že od leta 1982. 
Lovec Jože je doma v vasi Selo. Čeprav ima za seboj že 40 let 
lovstva, ga lovstvo veseli, saj je po duši in srcu naravovarstve-
nik, saj ima rad divje prosto živeče živali in naravo, kjer se 
najbolje počuti. V zadnjem času predstavlja na tekmovanjih 
barve kot veteran Lovske družine Prosenjakovci. Na letoš-
njem meddruštvenem tekmovanju v streljanju na glinaste 
golobe je na strelišču v Dobrovniku zasedel drugo mesto. 
Streljal je s puško broving, ki je stara 15 let, ki jo očisti po 
vsakem streljanju. Preden je postal član zelene bratovščine, 
je opravil izpit za izprašanega lovca. Jože Korunič je revirni 
lovec v Lovski družini Prosenjakovci v lovskem revirju Selo, 
ki obsega približno tisoč hektarjev lovnih površin. Njegova 
naloga je, da v revirju skrbi za red, postavlja in vzdržuje lo-
vske preže. Veliko skrb pa posveča lovskim pripravnikom, jih 
poučuje o lovski etiki, lovstvu, divjih živalih in kako se morajo 
kot lovci vesti v lovišču. Jože Korunič je lovski revir dobrih 25 

let. Dejaven pa je tudi kot strelski referent v Lovski družini, 
pomaga na področju lovskega turizma, saj se udeležuje lova 
s tujimi in domačimi lovci na visoko divjad in na divje prašiče. 

Jože Žerdin

PGD Kančevci: Uspešnost se meri v dejanjih, in teh je bilo veliko
Kot piše v društveni kroniki, je bila na pobudo na-
prednih krajanov gasilska četa, kakor se je najprej 
društvo imenovalo, ustanovljena tik pred II. vojno, 
leta 1940. Gasilci so od krajevnega odbora dobili v 
uporabo dve ročni brizgalni, ki sta bili glede na tip 
naselja, sestavljenega iz dveh strnjenih delov, tako 
tudi razporejeni. Večja je bila v osrednjem delu vasi, 
manjša na Sobjakovem bregu. Čeprav so kančevski 
gasilci sprva delovali v skromnih pogojih, jim volje 
do dela ni nikoli (z)manjkalo.

Med vojno je tudi gasilstvo v Kančevcih stagniralo, želenega 
napredka pa ni bilo niti z združitvijo treh sosednjih društev, 
z Ivanovci in Kukečem, kar je trajalo dve leti. Prvi mejnik so 

skupaj s krajani, ki so jim pri njihovem delu in prizadevanjih 
vse do danes nudili veliko podporo, nanje pa so bili tudi 
ponosni, postavili leta 1960. Tedaj so po predhodni izdelavi 
opeke v vsega enem letu zgradili vaško-gasilski dom.
Gasilska oprema, s katero je društvo razpolagalo , ni zadosto-
vala takratnim potrebam. Kmalu za zgrajenim domom so ku-
pili prvo motorno brizgalno znamke Savica z zmogljivostjo 
črpanja 300 litrov vode na minuto. To je leta 1968 zamenjala 
zmogljivejša znamka Ziegler (400 litrov na minuto). Po kravji 
in konjski vpregi so gasilsko opremo  prevažali s traktorji in 
prikolicami Kmetijske zadruge Ratkovci, pozneje s traktorji 
vaščanov. Z orodnim vozilom IMV 1600, ki so ga kupili leta 
1984, pa je bilo lažje. Tudi s to pridobitvijo, kakor vsemi pred 
tem, so dobili dodati zagon za svoje še uspešnejše delo. 

Iz majhnega (z)raste veliko
Potreba po večjem in zmogljivejšem vozilu se jim je ures-
ničila konec 90. let z nakupom orodnega vozila TAM 2001, 
kmalu zatem pa tudi večjo motorno brizgalno Ziegler z zmo-
gljivostjo črpanja vode 800 litrov na minuto. Ves čas so se 
gasilci pridno usposabljali: izobraževali na tečajih za različne 
čine in specialnosti ter tekmovali. Kljub majhnosti kraja in 
včasih tudi kadrovski šibkosti ves čas beležijo zavidanja vred-
ne uspehe. Tako na področju opremljanja,  tekmovanj, kakor 
njihovem najpomembnejšem poslanstvu – skrbi za požarno 
varnost ter intervencije v primeru požarov in drugih nesreč. 
Teh je v zadnjem času k sreči manj.  Ob prepričanju, da so 
pri svojem poslanstvu uspešnejši s povezovanjem,  dobro 
sodelujejo s sorodnimi sosednjimi društvi, enako z društvi 

Enota članov na regijskem tekmovanju v Gornji Radgoni.



|   Lipnica 17926

VSAKDANJI UTRIP / KULTURNA KRAJINA

iz gasilskega sektorja Prosenjakovci in iz občine in širše, GZ 
Moravske Toplice, občinskim štabom Civilne zaščite in dru-
gimi. Gasilci pa so tudi gonilo razvoja kraja, družabnosti in 
drugih akcij ter prireditev. V zadnjem času zlasti pri urejanja 
okolice doma,  vaškega zvonika, v očiščevalnih akcijah in pri 
posodabljanju opreme. 
Tekmovalna enota članov je na zadnjem tekmovanju GZ 
Moravske Toplice v mokri vaji, leta 2017, osvojila 3. mesto. S 
tem dosežkom se je istega leta uvrstila na regijsko tekmova-
nje, kjer so med več kot stotimi  enotami pristali na visokem 
15. mestu. Na tekmovanju GZ Moravske Toplice v suhem 
trodelnem napadu, ki je bilo nazadnje leta 2019 (lani in letos 
je zaradi korona virusa odpadlo), pa je pristala na 12. mestu. 

Novo vozilo, preurejen dom

Največji mejnik je PGD Kančevci ob prizadevanju vseh 
članov, krajanov in še koga, postavilo leta 2018, ko so po 
pestrem letu pri pogovorih o najprimernejši nabavi,  prido-
bivanju sredstev iz različnih virov, nakupuin nadgradnji tik 

Novo vozilo s priklopnikom. 

Nadaljujemo pot po Kulturni krajini
Skozi rahlo dvignjeno razkošno vas Sebeborci, po 
razgibanih hribovitih Andrejcih, Ivanovcih do viso-
ko ležeče cerkvice sv. Benedikta in spokojnega Doma 
duhovnosti v Kančevcih.
Poznojesenski sončni popoldan; čas ko se narava tiho odeva 
v sivino in lega k počitku, misel drsi  po razgibani gorički 
pokrajini, mimo logov, jas, vrtov, žal tudi osamelih izginjajo-
čih domačij; sili k razmišljanju o minevanju in spokojnosti. 
Vaščani Krncev na skrajnem severozahodnem delu občine 
MT, pod vznožjem Goričkega,  tiho odmaknjeni od vseh glav-
nih komunikacijskih poti, si prizadevajo, da ta odmaknjeni 
svet    živi. Čreda ovac ob urejeni domačiji daje upanje pok-
rajini, ki se strmo dviga do Ivanovec. Slikoviti Ivanovci, kraj 
sadovnjakov, so rojstni kraj, dr.Franca Ivanoczya, katoliškega 
duhovnika,   zavednega rodoljuba; njegov krog, duhovnikov, 
intelektualcev je uspel, da je Prekmurje 1919   bilo priključe-
no k Sloveniji. Na kančevskem pokopališču je nagrobnik, ki 

ga je za dr. Ivanoczya  zasnoval arhitekt Plečnik.. Nagrobnik 
ima obliko odprtega portala z napisom na prekladi: Dr. Franc 
Ivanoczy 1857-1913 budil in branil je narod svoj. Spomenik je 
umetniško delo pomembnemu narodnemu buditelju.

Cerkev sv. Benedikta in Dom duhovnosti v Kančevcih 

pred koncem omenjenega leta v svoje prostore postavili 
novo vozilo za prevoz moštva GVM-1, znamke Peugeot. 
Leto zatem, 2019., pa so pomembno pridobitev zaokro-
žili še z novim priklopnikom (prikolico) za prevoz gasilske 
opreme in tehnike. V tako kratkem času to ni uspelo mnogo 
večjim društvom, zato so na dosežka upravičeno ponosni. 
Lani in letos so dokupili tudi nekaj manjkajoče opreme ter 
potopno črpalko. Pandemija koronavirusa v zadnjih dveh 
letih je tudi v njihovem društvu okrnila in onemogočila 
številne načrtovane dejavnosti, ne pa tudi usposabljanje 
in posredovanje v primeru nesreč. Koronavirus tudi ni bil 
razlog, da ne bi zaključili z obsežnim projektom temeljite 
prenove vaško-gasilskega doma z urejeno okolico. Na stre-
ho so namestilo tudi novo, daljinsko vodeno elektronsko 
sireno. Ob njem pa so lično postavili tudi manjši muzej, kjer 
imajo razstavljeno lastno staro gasilsko tehniko. Pri obsež-
nem finančnem projektu jim je izdatno pomagala Občina 
Moravske Toplice, pomagali pa so si tudi s sredstvi iz drugih 
virov. Danes je kančevski vaško-gasilski dom med najlepše 
urejenimi v občini in širše.
Lepo podobo skupnega objekta, garaž, kakor novo vozilo s 
priklopnikom so načrtovali namenu predati ob praznova-
nju 80. obletnice, leta 2020. Epidemiološke razmere so bile 
razlog, da praznovanje niso mogli izvesti niti letos, zato so 
slavje prenesli v leto 2022. V društvu s trenutno 17 opera-
tivnimi člani pravijo, da za to ni nikoli prepozno.

Vodstvo društva 2018–2023: predsednik Slavko Car, podpred-
sednik Josip Čarni, poveljnik Štefan Bočkor, podpoveljnik Dar-
ko Domainko, tajnik Vinko Vogrinec, blagajnik Silva Podlesek, 
orodjar Ludvik Podlesek, predsednik nadzornega odbora Silvo 
Koltaj, člana vodstva Ludvik Malačič in Kristjan Malačič. 

Geza Grabar
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Na povabilo predsednikom krajevnih skupnosti, da za ru-
briko Kulturna krajina, prispevajo prispevke o posebnostih 
njihovih vasi, se je prijazno odzval predsednik KS Kančevci 
g.Silvester Koltaj in slikovito zapisal: 
»Kulturna znamenitost v vasi sta Cerkev sv.Benedikta katere 
začetki segajo v leto 1208 in nagrobni spomenik na pokopa-
lišču pri cerkvi sv.Benedikta slovenskemu rimokatoliškemu  
duhovniku in narodnemu buditelju Francu Ivanociju ter stara 
šola katera je bila zgrajena leta 1910 in je delovala do leta 
1962. V njej je zdaj odprta tudi stalna razstava o netopir-
jih. Kulturni spomenik lokalnega pomena  so tudi gomilna 
grobišča in sicer Gomilno grobišče Bedenik ter Gomilno 
grobišče  na vzhodnem pobočju Male gošče na območju 
z ledinskim imenom "Pri Močvarskih giščaj". V Kančevcih se 
nahaja tudi obnovljena stara kmetija , ki je preurejena v do-
mačijo Pri Momi in se ukvarja z turizmom ter lično obnovljen 
vaško-gasilski dom Kančevci pri katerem se nahaja na železni 
konstrukciji zgrajen zvonik z zvonom katerega so vasi Kan-
čevci podarili izseljenci  iz ZDA predvsem evangeličanske 
vereizpovedi . Naša vas ima tudi več zaselkov in sicer zaselki  
Bedenik , Zabukan (evangeličansko pokopališče katerega 
značilnost je , da so na njem pokopani ljudje iz vasi Kančevci 
,Kukeč in Panovci in kjer se nahaja zvonik z mrliško vežico 
kateriva so skupaj zgradili vaščani iz treh vasi) , Sobjakov 
breg , Osranski breg , Kanjov breg , Vrej in Bencatni.  V naši 
vasi obstaja tudi resnična zgodba , da je kmet in vinar Mala-

čič prodajal vino cesarskemu dvoru na Dunaj. Cesarski dvor 
mu ni vrnil vinskih sodov zato je tožil cesarski dvor in tožbo 
dobil. Obstaja pa tudi anegdota, da je prav tako pri druži-
ni Malačič na podstrešju hiše bival vrag kateri se je ponoči 
sprehajal po vasi oblečen kot gospod  z cilinder klobukom 
ter odtujeval denar po hišah v vasi in tako kopičil bogatstvo 
družini Malačič. V vasi Kančevci sta konec prejšnjega stoletja 
delovala tudi mlin in žaga , ki pa na žalost več ne obratujeta 
in  propadata . Razširjena pa je bila tudi čevljarska obrt. « 

Nagrobnik dr.Francu Ivanoczyu

Prijazno dvorišče medičarstva Celec 

Pri Momi, obnovljena turistična domačija

V sosednjih Ratkovcih med opuščenimi domačijami vzbuja 
upanje po ohranjanju kulturne krajine turistična dejavnost 
Medičarstvo Celec Jožica Damjan Celec, kjer na prijaznem 
dvorišču diši po sladkih medenih dobrotah.
Minevanja in porajanja časov in svetov, posejanost gomilnih 
grobišč civilizacij, ki so se od glavne komunikacijske poti Sa-
varia- Szombathely –Petovia-Ptuj, gibale tudi v tem prostoru, 
nas spomni minevanja. Pogled skozi slavolok dr. Ivanoczyu 
na Bedeniškem bregu  vliva upanje, vabi v dalje, prostore 
duhovnega, presežnega, večnega… 

Jožef Gutman
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V Hotelu Livada razstava Dan slovenskega športa
Razstavo, posvečeno prazniku slovenskega športa, so 
odprli Alojz Glavač, župan občine Moravske Toplice, 
Branko Recek, vodja regijske pisarne OKS-ZŠZ, Sašo 
Norčič, predsednik strokovnega sveta za šport, Ja-
nez Sodržnik, podpredsednik Olimpijskega komiteja 
Slovenije – Združenje športnih zvez, in Igor Magdič, 
izvršni direktor Term 3000.
Avtorska razstava je svojo pot po Sloveniji začela pred pred-
sedniško palačo v Ljubljani in je konec novembra prispela 
tudi v Moravske Toplice, kjer je na ogled v Hotelu Livada. 
Ima pet vsebinskih sklopov – kratek pregled nekaterih zgo-
dovinskih okoliščin in dogodkov ter osebnosti, ki so po-
membno prispevale k temu, da se danes uvrščamo med 
ene redkih narodov v svetu, ki so prepoznali vlogo športa 
pri ohranjanju svoje samobitnosti. Ob odprtju je zbrane 
uvodoma nagovoril gostitelj Igor Magdič, ki je poudaril, da 
gre za izjemno popestritev za goste ter izrazil željo, da bo 
v čim večjem obsegu tudi videna. Alojz Glavač je spomnil 
na vseslovenski pomen razstave in na zavedanje, da tudi na 
športnih uspehih gradimo svojo prihodnost. Povezovalno 
moč športa je župan ponazoril z izjemnim odzivom ob ne-
davni zmagi Mure nad angleškim Tottenhamom. Spregovoril 
je tudi podpredsednik OKZ-ZŠZ Janez Sodržnik, ki se je ob 
tem zahvalil vodji pomurske regijske pisarne Branku Recku 

za zelo uspešno vodenje pisarne in organizacijo dogodka. 
Sodržnik se je dotaknil pridobitve državnega praznika, pos-
večenega športu, ki smo ga prvič praznovali lansko leto. 
Razstava Dan slovenskega športa bo pot po regijskih pisar-
nah zaključila junija na 27. TAFISA svetovnem kongresu, ki 
bo potekal v Portorožu. Gre za najpomembnejši in največji 
mednarodni dogodek na področju športa za vse, ki ga je 
doslej gostila Slovenija.

Rok Šavel

Hokej na travi igrajo v Moravskih Toplicah že 25 let
HK Moravske Toplice je najmlajši slovenski klub hokeja 
na travi. Ustanovljen je bil 6. decembra 1996. 
Takrat smo imeli v Pomurju dve igrišči z umetno travo, v Mora-
vskih Toplicah pa je bilo zgrajeno tretje, s čimer so bili podani 
pogoji za nastanek kluba. Na omenjeni datum so se v sejni 
sobi občine Moravske Toplice dobili ustanovni člani in začrta-
li smernice za nastanek Hokejskega kluba Moravske Toplice. 
Glavni iniciatorji so bili Štefan Škerlak, Štefan Vučak, Ludvik Zel-
ko in ostali, a priznati moramo, da jim je ob strani stala občina 
Moravske Toplice, ki jo je takrat vodil Franc Cipot. Že takoj spo-
mladi so se zbrali igralci, ki so sestavljali člansko vrsto,  v prvi 

sezoni pa sta za klub igrala tudi Hrvata Krsto Nikolič in Nino 
Bartolec.  V klubu so takoj zatem začeli z zbiranjem hokejskega 
naraščaja, katerega so večinsko našli na Osnovni šoli Bogoji-
na. Kaj kmalu je bila ustanovljena tudi selekcija članic. Klub 
je našel svoj domicil na igrišču z umetno travo v športnem 
parku Terme 3000, kjer deluje še danes. Ob nastanku je klubu 
predsedoval Jože Škerlak, za njim je en mandat bil predsednik 
Drago Šinkec, s tremi mandati je sledil Franc Küčan, trenutno 
pa je s svojim drugim mandatom na čelu kluba Jože Črnko, 
ki  pa je aktiven v klubu od samega začetka. Zanimivo je tudi 
dejstvo, da sta v klubu še dva igralca članske vrste, ki sta bila 
člana kluba že ob nastanku. To sta Peter Fras in Dejan Kučan.
 V svojem 25-letnem delovanju klub sicer ni dosegel rezultat-
skih presežkov. Članska vrsta se ponaša z dvema naslovoma 
evropskega pokala kategorije Challenge (Litva in Finska), člani-
ce pa imajo svoj največji dosežek v osvojeni interligi v času, ko 
je le-ta bila najmočnejša. Je pa res, da so v klubu ves čas delali 
za dobro hokeja.  Pravzaprav so bile dejavnosti bolj usmerjene 
v razvoj slovenskega hokeja kot v sam klub.  Z nastankom 
kluba so vsega nekaj let pozneje začeli s popularizacijo tega 
športa. Avtor tega prispevka je hokejsko dogajanje vse bolj 
ponujal slovenski javnosti, kmalu zatem pa so v klubu začeli 
izdajati t. i. e-novice, ki jih brezplačno že 23 let pošiljajo po Slo-
veniji in v tujino. Povzemajo dogajanja v slovenskem hokeju 
na travi pa tudi vse svetovno pomembne dogodke in rezul-
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tate. Klub je v sklopu Soboških dni izpeljal prvi ulični hokej na 
svetu,  v katerem še danes vidijo v Moravskih Toplicah pravo 
poletno športno popestritev za prihodnost. Odlično so se jim 
prijeli hokejski kampi, ki jih izvajajo že 15 let. In če vemo, da 
vsako leto pripravijo kamp drugi teden v juliju in predzadnji 
v avgustu, moramo priznati, da je šlo skozi to dejavnost skoraj 
1000, pretežno zadovoljnih otrok. HK Moravske Toplice je prva 
štiri leta bil promotor hokeja na travi na Olimpijskem festiva-
lu v Ljubljani, kjer je imel prepoznavno stojnico in kot edina 
športna panoga za obiskovalce pripravil tudi nagradne igre. 
Vlagajo v razvoj mladih kadrov. Ponosni so na dva obetavna 
mlada sodnika in sedem na sveže izobraženih trenerjev. Klub 
je opravil številne hokejske športne dni po Pomurju. Zadnja 
leta pa se s članicami in člani vključuje v avstrijsko ligo.HK 
Moravske Toplice je tudi v sedanjem času glavna gonilna sila 
za napredek hokeja na travi v Sloveniji. Klub odlično sodeluje 
s številnimi klubi po Evropi.
A v klubu še zdaleč niso zadovoljni s prehojeno potjo. Pred-

vsem so si že od začetka želeli več sodelovanja s Termami 
3000. Želeli so postati dodana vrednost kolektiva in kraja. 
Predvsem so si želeli, da bi v Moravske Toplice prihajali klubi 
na priprave, s čimer bi klub imel odlične sparing partnerje 
in dobil smernice razvoja hokeja po Evropi. Pa ni šlo vse po 
željah. Toda kljub vsemu so hvaležni Termam 3000 za razpo-
ložljivo infrastrukturo, saj brez le-te ne bi bilo možno igrati 
hokeja v tem kraju.
 Klub je želel ob 25-letnici pripraviti hokeju primerno proslavo, 
pa jo je pandemija preprečila. Kljub temu pa imajo željo, da 
svečanost izvedejo takoj, ko bodo dani pogoji. So pa prosla-
vili obletnico na zanimiv način na svojem FB profilu Hockey 
club Moravske Toplice.  25 dni pred 25-letnico kluba so vsako-
dnevno objavljali slikovno gradivo iz začetka delovanja kluba. 
Slikovni prelet dogodkov je privabil obilo sledilcev in obudil 
spomine številnih, ki so na igrišču v preteklosti prekrižali palice.

Jože Črnko

Zaključek MTB pokala v Fokovcih
V Fokovcih je potekala zadnja dirka za pomurski MTB 
pokal, ki ga je organiziral Kolesarski Klub Kicker. Na 
slalomski progi English old school dual se je pomerilo 
35 tekmovalcev v 8 različnih kategorijah.  

Pri poganjalčkih so prva tri mesta osvojili Tessa Jeneš, Galla 
Jeneš in Vita Tomovič, v kategoriji U7 je zmagala Lija Le-
bar, v kategoriji U9 je zmagal Theo Matuš, drugo mesto je 
osvojil Jaro Gašper Pelcl Teršek, tretji je bil Elias Matuš. V 
kategoriji U11 je zmagal Jurij Štefanec, Zaš Vukan je zasedel 
drugo mesto, Maša Žalig pa tretje mesto. V kategoriji U13 je 
zmagal Eli Kovač, drugo mesto je zasedel Rene Gabor, tretje 
mesto Matic Zver. V kategoriji U15 je slavil Natan Šavel, 
Matej novak je zasedel drugo mesto, Timon Pelcl Teršek pa 
tretje mesto. V kategoriji U17 je prvo mesto zasedel An Ške-
delj, drugo mesto Alex Kocon, na tretjem mestu pa je bil 

Samo Kolarič. V zadnji kategoriji Elite moški je zmagal Žan 
Rogan, drugo mesto je zasedel Aleš Gomboc, na tretjem 
mestu pa je bil Mihael Holsedl. Po finalnih vožnjah je sledilo 
še tekmovanje v skoku v daljino kjer je prvo mesto zase-
del An Škedelj. Na ekipni lestvici za pomurski MTB pokal 
je največje število točk zbralo Športno društvo Sveti Jurij. 
Na koncu je potekala še razglasitev prvakov pokala po ka-
tegorijah. 
V kategoriji poganjalčki je zmagal Maj Kežmah Srpak, v ka-
tegoriji U7 Lija Lebar, v kategoriji U9 Elias Matuš, v kategoriji 
U11 Jurij Štefanec, v kategoriji U13 Eli kovač, v kategoriji 
U15 Matej Novak, v kategoriji U17 An Škedelj in v kategoriji 
moški Elite Žan Rogan. 
Skupno se je pomurskega MTB pokala udeležilo kar 81 
tekmovalcev. Kljub temu da je letošnje sezone konec, se 
ustanovitelji pomurskega MTB pokala pripravljajo že na 
drugo sezono, kjer se bodo spet pomerili v različnih dirkah, 
"mogoče tudi na dirki za pokal Zlatega Đelena".

Mihaela Bači
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PAJEK

OBISK LIKOVNE KOLONIJE V PANONSKI VASI V TEŠANOVCIH

A PÓK
V enoti Prosenjakovci so otroci na igrišču našli pajka. 
Zanimanje zanj je bilo veliko. Otroke je zanimalo, kje 
živi, koliko nog ima, kakšne vrste pajkov poznamo…

Ker je bilo vprašanj veliko, smo se v skupini začeli pogovarjati 
o pajkih. Otroci so izdelali pajka, pajkovo mrežo, opazovali 
pajka preko lupe, listali po strokovni literaturi, leksikonih in 
pajka ogledali na spletu. Ugotovili smo, da pajki živijo sko-
raj vsepovsod. Najdemo jih v gozdovih, na travnikih, njivah, 
vrtovih, pri tleh in visoko v drevesnih krošnjah in tudi v sta-
novanjih. Največ jih je tam, kjer je veliko žuželk. Posebnost 
pajkov je predenje svilnatih mrež. Pajčevina je svili podobna 
beljakovina, ki jo izločajo skozi predilne bradavice. Ugotovili 
smo, da imajo pajki osem nog  in ne šest, kot žuželke in zato 
pajki niso žuželke.
Poiskali smo veliko odgovorov na naša vprašanja, raziskovali 
in  spoznali še eno zanimivo žival.

Timea Bogdan

Na Ta veseli dan kulture, ki ga obeležujemo na dan 
rojstva našega velikega pesnika Franceta Prešerna, 
smo si v petek, 3. 12. 2021, otroci in strokovni tim od-
delka od 4 do 6 let iz Vrtca Moravske Toplice v Panon-
ski vasi ogledali delo slikarjev, ki so tam ustvarjali. 
Pričakovanje vseh udeležencev, kaj vse bomo videli in doži-
veli, je bilo neizmerno. Ob upoštevanju vseh priporočil NIJZ-
-ja smo vstopili v atelje, kjer smo obstali. Oči so se radovedno 
sprehajale od leve proti desni po prostoru. Na tleh, stolih, 
stenah so bile razstavljene čudovite unikatne stvaritve. Po 
ogledu umetnin so imeli otroci možnost ustvarjati na prazne 
papirnate vrečke. Vsak otrok si je izbral voščenko, s katero je 
narisal svoj portret ali portret prijatelja. Pri risanju so jim po-
magali likovniki in udeleženci kolonije, jih usmerjali pri delu 
ter svetovali. Otroci so med delom uživali. Bili so pravi mali 
umetniki. Počutili so se pomembne. Izpod prstov so nastajali 

A pártosfalvi egységben a gyerekek egy pókot találtak 
a játszótéren. Nagy volt az érdeklődés iránta. A gye-
rekeket az érdekelte, hogy hol lakik, hány lába van, 
milyen pókfajtákat ismerünk… 

Mivel sok volt a kérdés, a csoportban elkezdtünk beszélni a 
pókokról. A gyerekek pókot, pókhálót készítettek, nagyítón 
keresztül figyelték a pókot, böngészték a szakirodalmat, 
lexikonokat és az interneten nézték meg a pókokat. Meg-
találtuk, hogy a pókok szinte mindenhol élnek. Erdőkben, 
réteken, mezőkön, kertekben, a talaj közelében és magasan 
a lombkoronákban, valamint a lakóházakban is találhatók. 
Legtöbbjük ott van, ahol sok a rovar. A pókok különlegessé-
ge a selyemhálók fonása. A pókháló egy selyemszerű fehérje, 
amely az utótestük végében lévő szövőmirigyek választanak 
ki. Kinyomoztuk, hogy a pókoknak nyolc lába van, és nem 
hat, mint a rovaroknak, ezért a pókok nem rovarok.
Sok választ kerestünk kérdéseinkre, kutattunk és megismertünk 
egy újabb érdekes állatot.

Bogdan Timea

različni obrazi: veseli, začudeni, nasmejani, resni December 
je zadnji mesec v letu in takrat se dogajajo čarovnije. Nam 
se je zgodila 3. decembra. Hvala Panonski vasi za povabilo!  

Zapisala: vzgojiteljica Suzana Benčec
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»Zajtrk s sadjem – super dan!«
Tradicionalni slovenski zajtrk smo tudi v našem oddelku za-
beležili kot poseben dan. Čeprav v nekoliko okrnjenem šte-
vilu zaradi bolezni otrok. Zaradi nastale situacije s covid-19 
nismo mogli povabiti v goste lokalne pridelovalce je pa zato, 
bila miza obložena z živili od lokalnih kmetij. Kruh, maslo, 
med, mleko in jabolko. Z otroki smo se o sami temi in po-
menu zdrave hrane pogovarjali že ves teden. Otroci so ob 
tem spoznali kako pomembne so čebele za naš Planet, kako 
nam omogočajo sladke dobrine in skrbijo za opraševanje 
rastlin. Ob tem smo si izdelali čebelice, ki so krasile naše mize 
ob tradicionalnem zajtrku.Spoznavali smo pomen besede 
tržnica in  lokalna živila, kjer je pot od njive do krožnika čim 
krajša. Otroci so že cel teden iz revij izrezovali zdrava živila, 
- sadje in zelenjavo, katera smo nato uporabili pri sami igri 
»tržnice.« Ker na tržnico ne moremo brez vrečke,  smo si jih 
izdelali iz blaga . Otroci so si na sešite vrečke  narisali in se 
nato podali na vrtčevsko »tržnico« . 

S tem smo otrokom poskušali približati pomen kako bolj 
zdravo je kupovati pri lokalnih pridelovalcih. In s tem po-
magamo drug drugemu.

Zapisala: vzgojiteljica Klaudija Goldinskij

»Tradicionalni slovenski zajtrk«  
in »dan slovenske hrane« na DOŠ 
Prosenjakovci

A „Szlovén hagyományos reggeli” 
és a »Szlovén élelmiszer napja« a 
pártosfalvi KÁI-ban

Na dan slovenske hrane, ki ga obeležujemo vsak tret-
ji petek v novembru, letos 19. novembra, smo tudi na 
DOŠ Prosenjakovci  organizirali »Tradicionalni slovenski 
zajtrk« pod sloganom »Zajtrk s sadjem – super dan!«.

Gre za projekt, ki se je skozi desetletje obstoja zelo dobro 
vključil v prakso osnovnih šol in vrtcev ter drugih vzgoj-
no-izobraževalnih zavodov. Otroci in učenci na ta dan zaj-
trkujejo tradicionalna živila in tudi naši učenci ter otroci v 
vrtcu so na mizo dobili med, maslo, mleko, kruh in jabolko. 
V ospredje je postavljena spodbuda, da posežemo po lo-
kalnih živilih in hkrati tudi poudarjanje pomena v Sloveniji 
pridelane hrane. 
Letošnji tradicionalni zajtrk je bil nadgrajen s kratkim video 

A Szlovén élelmiszer napját minden évben november 
harmadik péntekén ünnepeljük, vele együtt a 
„Szlovén hagyományos reggeli” napját is. Az idén 
ez november 19-én volt. A pártosfalvi Kétnyelvű 
Általános Iskolában is megszerveztük „Gyümölcsös 
reggeli – nagyszerű nap!” elnevezéssel.

Egy olyan projektről van szó, amely fennállásának évtizede 
alatt kiválóan beépült az általános iskolák, óvodák és 
más oktatási intézmények gyakorlatába. A gyerekeknek 
és a diákoknak ezen a napon hagyományos ételek 
kerülnek a reggelihez megterített asztalra. Ezek a: méz, 
vaj, tej, kenyér és alma. Az élen a helyi élelmiszerek 
megtermelésének ösztönzése, valamint a Szlovéniában 
előállított élelmiszerek fontosságának hangsúlyozása áll.
Az idei hagyományos reggeli napját a Szlovén 
Méhészszövetség által készített rövid videós oktatás egészítette 
ki, amelyben a méhek a szlovén térségben való fontosságáról és 
táplálkozásáról hallhattunk. Iskolánk tanulóinak rövid bemutatók 
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izobraževanjem o pomenu čebel v slovenskem prostoru in 
prehrani. Učenci so si tako ogledali kratke predstavitve teh 
pridnih domačih žuželk, ki slovijo po svoji vlogi zagotavlja-
nja visoko kakovostne hrane (med, matični mleček in cve-
tni prah), hkrati pa nam pridelajo tudi številne druge snovi, 
ki jih uporabljamo v zdravstvu (čebelji vosek, propolis). 
Zavedati se je potrebno dejstva, da je otrokom treba poka-
zati in dokazati, kako pomembna stvar je v današnjem času 
zajtrk kot obrok ter uživanje domače, doma pridelane hrane, 
za katero pa je bistvenega pomena kmet kot pridelovalec. 
Hrane pa ne bi mogli pridelati brez čebele, ki je tesno po-
vezana s kmetijstvom. 
Učenci prve triade so se udeležili še čebelarske delavnice, 
ki jo je pripravila mentorica čebelarskega krožka. Prvo-
šolčki in učenci 2. razreda so izdelovali čebelice, tretje-
šolci čebelice in sončnice. Naši izdelki so bili ustvarjeni 
iz odpadnega materiala, s čimer smo poskrbeli tudi za 
ekološko ozaveščenost. 

Preživeli smo zanimiv in poučen dan.

Učiteljici Lavra Černela in Suzana Kovač

megtekintésében volt részük ezekről a szorgalmas kis házi 
rovarokról, amelyek híresek a kiváló minőségű élelmiszerek 
(méz, méhpempő és virágpor) előállításában betöltött 
szerepükről, valamint számos egyéb, az egészségügyben 
használatos anyagok (méhviasz, propolisz) készítésében.
Tudatában kell lennünk azzal, hogy a gyerekeknek meg 
kell mutatni és be kell bizonyítani, mennyire fontos a 
reggeli étkezés a tanulásban. Milyen a jelentősége a saját 
készítésű, saját termesztésű ételek fogyasztásának, amihez 
elengedhetetlen a gazda, mint termelő. Élelmiszert azonban 
nem lehetne előállítani a méhek nélkül, amelyek szorosan 
kötődnek a mezőgazdasághoz.
Az első harmad tanulói még részt vettek a méhészeti 
műhelymunkában is, amelyt a méhészszakkör vezetője készített 
számukra. Az első és második osztályos tanulók méhecskéket, 
a harmadikos tanulóink méhecskéket és napraforgó-virágokat 
készítettek. A termékek hulladékanyagból készültek, így az 
ökológiai tudatosságra is ügyeltünk. 
Egy érdekes, főleg tanulságos napot tölthettünk el. 

Kovač Suzana és Černela Lavra 
tanárnők

V pričakovanju praznikov

NARAVOSLOVNI DAN NA POTI PO MOČVARI

Na OŠ Fokovci smo pred začetkom veselega decembra in 
adventnega prazničnega obdobja za učence organizirali teh-
niški dan z naslovom V pričakovanju praznikov. Učenci so se 
seznanili s prazničnim časom, spoznali simbole adventnega 
in božičnega časa, običaje in navade ob praznikih iz preteklo-

Na lep jesenski dopoldan smo se učenci 6. in 8. razreda 
OŠ Fokovci odpravili v Lončarovce, ki je vasica v Krajin-
skem parku Goričko.  
Gospod Tomaž Koltaj nas je sprejel na začetku Poti po močvari 
in nam najprej predstavil značilnosti parka. Ena od teh je, da ima 
park zelo razčlenjena in številčna življenjska okolja. Posledica 
slednjega je tudi velika raznolikost med živalskimi in rastlinskimi 
vrstami. Zaposleni v Krajinskem parku Goričko posvečajo največ 

sti ter si izmenjali svoje izkušnje iz domačega okolja. Ob tem 
dnevu smo želeli organizirati tudi adventni bazar za širšo jav-
nost, kjer bi lahko obiskovalci za prostovoljne prispevke izbrali 
praznične dekoracije, a nam je trenutni čas to onemogočil. 
Kljub temu pa smo v delavnicah izdelovali adventne, novo-
letne in božične dekoracije, pekli piškote in okraševali naše 
prostore. Učenci so svoje izdelke odnesli domov. Čeprav  
prireditve nismo mogli izpeljati tako, kot smo si želeli, pa so 
nam starši prisluhnili in darovali prostovoljne prispevke v 
šolski sklad. Tako se je nabralo 420,00 evrov, za kar se vsem 
darovalcem iskreno zahvaljujemo. Sredstva iz šolskega sklada 
bomo namenili sofinanciranju nadstandardnih dejavnosti in 
pomoči pri izvedbi šolskih aktivnosti za učence iz socialno 
šibkih družin. 
Ob iskreni zahvali za vse prispevke želimo vsem prijetne 
praznične dni in vse lepo v novem letu. 

Suzana Deutsch, ravnateljica OŠ Fokovci

pozornosti ohranjanju travnikov, saj je na njih največ različnih 
žuželk, s katerimi se prehranjuje velik del gozdnih živali in ptic. 
Po tem, ko smo se seznanili o značilnostih krajinskega parka, 
smo spoznali še Pot po močvari. Da bi si vse lahko ogledali in 
med sprehodom ne bi poteptali rastlin, je krožna pot spelja-
na na lesenih kolih nekaj decimetrov nad tlemi. Spoznali smo 
mokrotni travnik, drevesne vrste, ki rastejo na tem območju, 
značilnosti potoka, ki nikoli ne presahne, praproti in bogastvo 
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živalskega sveta. Pot ima tudi opazovalnico, s katere lahko 
opazujemo različne ptice, ki jih je zelo veliko. Ker je že jesenski 
čas, je bilo sedaj ptic nekoliko manj, smo pa z opazovalnice s 
ptičje perspektive lahko spoznali vse majhne ekosisteme na 
tem območju. 
Po ogledu poti po močvari smo imeli še delavnico. Iz umetne 
mase smo si pod vodstvom Liljane Lukač izdelali čudovit unika-
tni nakit z vzorci iz narave. V fimo maso smo odtisnili liste, rožice, 
lubje, oblikovali obeske, uhančke in zapestnice. Iz različnih se-
men smo oblikovali obeske za ključe. Izdelki, ki smo jih naredili, 
nas bodo spominjali na lep in poučen dan v naravi. 

Naučili smo se tudi, da moramo varovati naravo, saj je zelo ogro-
žena. K varovanju narave pa prispevajo različna zaščitena obmo-
čja, kot je Krajinski park Goričko, kjer je veliko čudovitih kotičkov 
z ohranjeno naravno življenjsko pestrostjo. Pot po močvari v 
Lončarovcih je eden takih in želimo si, da bi jih bilo več. 

Suzana Deutsch, ravnateljica OŠ Fokovci

Svežina iz narave –  naravoslovni dan na Osnovni šoli Fokovci 

BRANJE IN USTVARJALNOST - OB JEZIKANJU, OZIROMA KAKO 
NASTANE KNJIGA? 

Učenci OŠ Fokovci smo 30. septembra 2021 imeli naravo-
slovni dan v sklopu projektov DEKD in Svežina iz narave. 
Dogodek nas je popeljal v čudoviti pisani svet zelišč. S sode-
lovanjem ekološke kmetije Vidov brejg, učencev in staršev 
smo spoznavali uporabnost raznovrstnih zelišč v kulinariki 
in kozmetiki. Aktivno smo sodelovali v različnih delavnicah, 
povezanih z zelišči. Spoznali smo uporabo zelišč v kozmetiki 
in pod strokovnim vodstvom  izdelali naravno dišeče milo, 
balzam za ustnice, parfum, ognjičevo kremo, ekološki pralni 
prašek itd. V kuhinji smo pripravljali jedi s svežimi in s suhi-
mi zelišči. Te jedi smo tudi degustirali in jih nato pojedli za 
malico. Na šolskem vrtu smo se seznanili z vzgojo, setvijo, 
sajenjem in uporabo zelišč. Na gredice smo zasadili različna 
zelišča. Nato smo na spletu iskali recepte za jedi in pijače, 
pri katerih se uporabljajo zelišča. Oblikovali smo knjižico in 
jo objavili na šolski spletni strani.
Tudi učenci razredne stopnje so spoznavali zelišča in na 
gredice sejali seme zelišč. Zelišča so prepoznavali po vonju, 
ogledali so si film o zdravilnih zeliščih. Okraševali so lončke 
in izdelovali žepke ter lutke, polnjene s sivko, ježke iz gline 
in zapisali recepte, povezane z zelišči v kulinariki. 

Z nameni spodbujanja in popularizacije branja med mladimi, 
poznavanja procesa nastanka knjige od avtorja do bralca, sez-
nanjanja z ilustracijo in stripom ter spodbujanja večjezičnosti 
učencev s ponudbo možnosti učenja različnih jezikov in rabe 
le-teh pri različnih predmetih v času šolanja na različnih rav-
neh za doseganje čim boljših izobraževalnih rezultatov smo 

Naravoslovni dan nam je bil zelo všeč, saj smo se naučili 
veliko o zeliščih in njihovi uporabi. Vse utrinke z naravoslov-
nega dne si lahko ogledate na naši spletni strani Osnovna 
šola Fokovci (http://www.os-fokovci.si) in na YouTube kanalu 
OŠ Fokovci – Svežina iz narave.

Nika Smej in Lana Serec, 9. razred OŠ Fokovci

izvedli kulturni dan za učence od 1. do 9. razreda. 
Ob tej priložnosti smo povabili Anito Pertoci, ki je najprej 
učencem od 6. do 9. razreda predstavila svoje delo ilustrator-
ke, kasneje pa se ji je pridružila terapevtska psička Elli, kateri 
so potem učenci od 1. do 5. razreda brali zgodbice o kužkih. 
Branje s tačkami je namenjeno otrokom, ki imajo kakršneko-
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li težave z branjem ali jim primanjkuje motivacije za branje. 
Zraven so se pogovarjali o vzgoji in negi psov. 
Učenci od 6. do 9. razreda so si medtem v telovadnici šole 
ogledali predstavo Vojna pisateljev. Učitelji naše šole smo 
učencem predstavili jezike, in sicer madžarščino, kitajščino, 
nizozemščino in ruščino. Jezikovne delavnice smo izvajali ob 
obeleževanju Evropskega dneva jezikov. V okviru jezikovnih 
delavnic so izdelovali igro spomin in ostale učne pripomočke, 
ki jih bodo uporabljali pri učenju jezikov. Spoznavali so osnove 
in značilnosti jezikov, pri besedišču pa je bil poudarek na temi 
knjiga: avtor, ilustrator, ilustracija, naslov, kazalo … 
Učenci 1. razreda so se preizkusili v vlogi ilustratorjev in tako 
je nastala prelepa slikanica. Učenci 2. in 3. razreda so pisa-
li pravljice, ki jih bodo združili v skupno slikanico. 4. razred 
je spoznal pesnika Andreja Rozmana – Rozo, sami pa so se 

preizkusili kot pesniki. Svoje pesmice bodo vezali prav tako 
v knjižno obliko. 5. razred je za uvod spoznal delo Boštjana 
Gorenca – Pižame, ki prevaja stripe Pasjega moža in Kapitana 
Gatnika. Nadaljevali so s spoznavanjem značilnosti stripa in se 
potem še sami preizkusili v ustvarjanju stripov. 
Skozi različne dejavnosti so učenci razvijali bralne spo-
sobnosti in bralno kulturo ter pridobivali književna znanja. 
Spoznali so, kako nastane knjiga in izdelali svojo knjigo. 

Več fotografij na spletni strani šole: http://www.os-fokovci.
si/project/kulturni-dan-27-9-2021/

Monika Dobrijevič
Koordinatorica projekta JeŠT
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OB 250. OBLETNICI NOUVOGA ZÁKONA ŠTEVANA KÜZMIČA
Prekmurci (in, upamo, tudi ostali Slo-
venci) smo se letos spomnili 250 let 
stare prekmurske knjige, do danes v 
našem narečju nenadkriljivega dela  
- Nouvoga zákona ali testamentoma 
prekmurskega protestantskega pisca 
Števana Küzmiča. Njegova iz grške 
predloge  prevedena Nova zaveza Sve-
tega pisma je namreč izšla leta 1771 v 
nemškem mestu Halle (leži severoza-
hodno od Leipziga) na Saksonskem.
Prekmurska slovenska knjiga je začela svo-
jo rast s Temlinovim Malim katekizmom, 
svoj vrh pa dosegla že s sedmo  knjigo po 
vrsti, vse so evangeličanske – s Küzmičevim 
Nouvim zákonom.1  Nihče od prekmurskih 
piscev in prevajalcev Küzmičevega prevo-
da Novega testamenta Svetega pisma še 
ni dosegel. In presegel njegove besedne 
ustvarjalnosti, posebej še, če upoštevamo 
čas, prostor in razmere, v katerih je njen av-
tor živel in ustvarjal. Četudi se komu zdi, da s hvalo pretiravamo, 
je treba pribiti, da je Števan Küzmič najpomembnejši prote-
stantski pisatelj in najpomembnejši med vsemi pisci 18. in 19. 
stoletja v naši pokrajini, tudi katoliškimi.
Rojen je bil v Strukovcih leta 1723. Šolal se je pri Sv. Benediktu 
v Kančevcih, v Radgoni (danes Bad Radkersburg), na evan-
geličanskih šolah v Šopronu in Györu (danes Madžarska) ter 
na koncu na liceju v Bratislavi (danes Slovaška). Po končanem 
študiju je 1751 prišel v Nemescsó in tu nasledil na učiteljskem 
mestu Mihaela Severja (ta je bil rojen neznano kdaj na Vaneči, 
umrl pa v Nemescsóju 1750). Štiri leta zatem se je preselil v Šurd 
v Šomodski županiji, kjer je do smrti 1779. leta opravljal služ-
bo pastorja. V enajst krajev te županije so bile nekaj desetletij 
pred tem preseljene prekmurske družine, ki so si želele imeti za 
svojega evangeličanskega duhovnika ravno njega.Nekaj prvih 
njegovih knjig se ni ohranilo. Prva pomembnejša ohranjena 
Küzmičeva knjiga je Vöre krsztsánszke krátki návuk, ki je bila ti-
skana v Halle 1754. Sestavljajo jo odlomki  iz Svetega pisma, 
psalmi in drugo, najpomembnejši pa je Predgovor. V njem na 
široko govori o namenu in značaju svojega pisanja, razmišlja 
o duhovnem, verskem življenju svojih rojakov, omenja svoja 
predhodnika na ustvarjalnem področju – Temlina in Severja. V 
živahnem narečnem jeziku (in slogu), v katerem je pisan Pred-
govor, oba pisca prekaša in že napoveduje izredno jezikovno 
stvaritev v naslednjem svojem delu, v knjigi Nouvi zákon.  

To delo je poleg pesmaric služilo evange-
ličanom približno dve stoletji v cerkvi, šoli 
in po naših slovenskih domovih. Njegovi 
poznavalci ugotavljajo, da je močno vpliva-
lo na razvoj nadaljnjega slovstvenega dela 
v prekmurščini, tako protestantskega kot 
katoliškega. Splošno kulturni in narodno-
stni pomen v njem ima obširen Predgo-
vor, ki ga je sicer podpisal Jožef Torkoš 
(1710–1791), evangeličanski pastor v Šop-
ronu, a je Küzmič najmanj njegov soavtor. 
V Predgovoru je namreč  poleg Slovanov in 
njihovih prevodov Svetega pisma govora 
še o sorodstvu med Slovenci na Ogrskem  
(med prekmurskimi in porabskimi Sloven-
ci) in tistimi v Avstriji (vsemi drugimi Slo-
venci).  Ta izjava je »le še podprla njihovo 
(prekmurskih , ogrskih Slovencev – op. J. V.) 
mogoče le podzavestno čutenje ob branju 
tako ugledne knjige v lastnem jeziku, da 
se sami razlikujejo od vladajočega naroda, 

toda imajo v svojem jeziku pisano delo, ki bi ga v tujem ne 
razumeli. To je moglo gojiti in krepiti njihovo vsaj domačijsko 
in do neke mere tudi narodno zavest. Kot prevod pomemb-
nega dela svetovnega slovstva v nerazvit jezik pa ima Küzmi-
čevo delo kot samonikla jezikovna stvaritev svoj slovstveni in 
splošno kulturni pomen, ki budi že dvesto let (letos že 250 let! 
– op. J. V.) občudovanje doma in v svetu.« (Vilko Novak: Izbor 
prekmurskega slovstva, Ljubljana 1976, str. 54.) 
Knjiga je doživela še štiri ponatise (Požun, danes  Bratislava 
1817, Kőszeg 1848, Dunaj 1883 in Beograd 1928). Poleg ne-
kateri večjih slovenskih in tujih knjižnic prvo izdajo Nouvega 
zákona v kar več izvodih hrani tudi Pokrajinska in študijska 
knjižnica Murska Sobota. Najlepše očuvan nosi signaturo R 
231. Tega je knjižnica v letu 2011, ob 240-letnici natisa, dalo 
digitalizirati, tako da ga lahko bralci najdejo in berejo v elek-
tronski obliki na portalu Digitalna knjižnica  Slovenija (dLib.si).     
Števan Küzmič in ostali protestantski pisci so – skupaj s katoli-
škimi – ljudi vzgajali v verskem, jezikovnem in narodnostnem 
pomenu. Njihova dela so pravi mali spomeniki prekmurskega 
jezika, slovenstva in vere. Dobrih 200 let (od Temlinove knjige 
do konca izhajanja narečnega  katoliškega periodičnega tiska) 
se Prekmurci ponašamo tudi s prekmurskim knjižnim jezikom. 
In narečjem, ki  vedno bolj zanima jezikoslovce, naše sodobne 
pisatelje in bralce.  

Jože Vugrinec

1 Popoln naslov se glasi:  Nouvi zákon ali testamentom goszpodna nasega Jezusa Krisz-
tusa zdaj oprvics z grcskoga na sztári szlovenszki jezik obrnyeni po Stevan Küzmicsi 
surdánszkom. F. v Halli Saxonskoj MDCCLXXI. (Gl. tudi fotografijo naslovnice!)   

Literatura: 
Novak, Vilko. Izbor prekmurskega slovstva. Ljubljana: Založba katoliških duhovnikov, 1976.

Škafar, Ivan. Bibliografija prekmurski tiskov od 1715 do 1919. Ljubljana: Slovenska akademija 
znanosti in umetnosti. Biblioteka 6, 1978. 

Vugrinec, Jože. Prekmurski protestantski pisci 18. in 19. stoletja in nahajališča njihovih najpo-
membnejših del. Zbornik soboškega muzeja 7 (ur. J. Balažic). Murska Sobota: Pokrajinski 
muzej. 2007, str. 56-58. 
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Anita Varga: »Marsikaj se da narediti, če delaš z dušo in srcem«
V zadnji letošnji številki Lipnice predstavljamo Okre-
pčevalnico Viktorija iz Filovcev, ki je letos tudi prejela 
priznanje Občine Moravske Toplice za posodobitev 
gostilniških prostorov in obogatitev ponudbe. Pogo-
varjali smo se z Anito Varga, ki skupaj s svojo mamo 
Emilijo vodi gostinski lokal. Okrepčevalnica Viktorija 
je pred dnevi praznovala že 27. rojstni dan..

Zaupajte nam, kako poslujete v času koronavirusa in 
kaj lahko najdemo v vaši ponudbi.
Z mamo sva zbrali pogum in se ravno v času zaprtja in sredi 
najhujše epidemije lotili renovacije naše okrepčevalnice. De-
jansko sva tako v tem obdobju najbolj trdo delali. Tudi v času, 
ko so bile gostilne zaprte, je bila pri nas možnost osebnega 
prevzema, tako da v vsakem primeru počivanja ni bilo. Sicer 
pa ponujamo plošče po naročilu, malice, pice, hamburgerje, 
zrezke, lignje ... Veliko je tudi vnaprejšnjih naročil za majhna 
podjetja in podobno, precej pa so povpraševanje dvignili 
tudi letošnji boni. 

Obeti za prihodnost so tako optimistični?
Stvari se postavljajo na svoje mesto, ampak negotovost je 
še vedno prisotna. Kljub temu pa že načrtujeva naslednje 
investicije, od pokritja terase s pergolo do zasteklitve. Moram 
pa povedati, da posel zahteva veliko odrekanja in naporov. 
Če ne bi z mamo delali sami, praktično ves dan, od 7. do 22. 
ure, si tega ne bi mogli privoščiti. Ko se situacija s korono 
umiri, bova zagotovo poiskali dodatno pomoč.

Gostinstvo je nedvomno posel, ki ni za vsakogar.
Res je. Gre za zahtevno delo, pri katerem se moraš zavedati, 
da ne moreš zadovoljiti vsakega, saj so si ljudje različni. Naš 
posel pa temelji na ljudeh, saj smo odvisni od gostov, zato 
mora stranka velikokrat imeti prav. Jaz uživam v tem, saj sem 
odraščala v gostinstvu, se razumem s strankami in se med 
njimi prijetno počutim. Tudi napake se dogajajo, včasih se 
kakšna pica malo preveč zapeče, ampak načeloma ljudje ne 
zamerijo in razumejo, da kdaj pride do česa takšnega.  

Torej ti ni žal, da nadaljuješ družinsko tradicijo?
Ne, kot sem dejala, jaz v tem uživam. Ko nekaj imaš, pelješ 
zadevo dalje in nadgrajuješ ter si lahko privoščiš razmero-
ma dostojno življenje. Je pa vsekakor veliko odrekanja, tu ni 
osemurnega delovnika. Do polnoči lupim krompir, zjutraj ob 
sedmih pa že kuham in strežem kavice. Moraš biti z dušo in 
srcem zraven, pa se da marsikaj narediti. Pri nas se vaščani 
radi družijo in se dobro počutijo, njihova pohvala mi največ 
pomeni in to je tisto, kar me žene naprej.

V zadnjem letu sta okrepčevalnico dvignili na višji 
nivo, za kar sta si prislužili tudi občinsko priznanje. 
Omenila si, da že načrtuješ nove investicije.
Zagotovo imam želje in cilje, da okrepčevalnico dvignem še 
višje, ampak počasi, korak za korakom. Vsako leto nekaj male-
ga. Ni to neka luksuzna restavracija, saj ciljamo predvsem na 
domače goste, ampak moja skrita želja je, da bi nekoč imela 
gostilno v stilu Jack&Joe v Mariboru. Mogoče za 10 let. Treba 
je biti previden in ne živeti na veliki nogi, saj hitro zabredeš 
v nezavidljivo finančno situacijo, iz katere se težko izvlečeš.

Rok Šavel 
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PRAVILNO GESLO NAGRADNE KRIŽANKE 178. ŠTEVILKE GLASILA LIPNICA: PNEVMATIKA. 
Med prispelimi pravilnimi rešitvami smo izžrebali naslednje nagrajence, ki prejmejo nagrade podjetja 
Jana Kranjec s.p.. Nagrajenci: Dragica Kianec, Vučja Gomila 1A, 9208 Fokovci, Drago Novak, Selo 131, 9207 
Prosenjakovci, Franc Semenič, Dolga ulica 5, 9226 Moravske Toplice. Vsem nagrajencem iskreno čestitamo! 
Za prevzem nagrade se zglasite na sedežu podjetja Avto Režonja, Nemčavci 39b, 9000 Murska Sobota.

Okrepčevalnica Viktorija, Emilija Varga s.p., trem nagrajencem podarja bone v 
vrednosti 20,00 EUR, 10,00 EUR in 5,00 EUR. Vljudno naprošamo, 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 179. Prijetno reševanje vam želimo!

NAGRADNA KRIŽANKA
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Čarobne decembrske zgodbe iz Moravskih Toplic 2021
Čarobnosti decembrskega meseca ne damo. Čeprav 
se ne bomo družili kot nekoč, si bomo vseeno od da-
leč pomahali, si po zraku poslali poljub in objem ter 
se s sprehodom po krajih in vaseh naužili čarobnega 
vzdušja. Zato so nastale Čarobne decembrske zgod-
be iz Moravskih Toplic. O vsebinah smo vas in vas še 
bomo ves december pridno obveščali preko socialnih 
omrežij in veseli bomo, če boste s svojimi odzivi ostali 
v stiku z nami. 

Moravske Toplice so se v začetku decembra zaiskrile v ma-
gični svetlobi, PRIŽGALI SMO PRAZNIČNE LUČI v središču 
kraja, v pravljičnem parku in gozdičku Čreta. Ob tej prilož-
nosti je nastal filmček v glavni igralski vlogi domačinke Zar-
ja, ki je zanetila luč v svojem kraju. Filmček je na ogled na 
Facebook strani TIC Moravske Toplice @TIC.MoravskeToplice. 
Tako kot vsako leto, lahko tudi letos ob koncu tedna obiščete 
praznično decembrsko tržnico v središču Moravskih Toplic. 
Od 27.12. do 30.12. je tržnica odprta vsak dan od 14. ure 
naprej, 31.12. pa od 9. ure naprej. 

TIC-ova stran

Veseli smo, da je v Moravske Toplice letos Božiček poslal po-
sebnega poštnega palčka Frica, ki je kraljeval v BOŽIČKOVI 
PISARNI V SREDIŠČU MORAVSKIH TOPLIC. Zaživela je v 
eni od prodajnih hiš praznične tržnice in njej ste med 10. 
in 18. decembrom lahko oddali svoje pismo, namenjeno 
gospodu z belo brado in rdečo obleko. Naloga PALČKA 
FRICA je bila izredno pomembna, saj se je rokoval z najbolj 
dragocenimi željami na svetu. Z željami otrok! Strogo je nad-
ziral ali so pisma napisana pravilno ali ne in poskrbel, da so 
pisma prišla v prave roke. Vendar POZOR! Le če ste navedli 
pravi naslov in če ste na pismu ali v pismu pustili svoje ime 
in priimek ter točni naslov, na katerega lahko Božiče odpiše. 

Želje v pismih so za spremembo morale biti nematerialne.
Višek oddajanja pisem za Božička se je zgodil 19. 12., ko je vsa 
prejeta pošta romala z glavnim poštnim palčkom na Goričko, 
kjer so v BOŽIČKOVI POŠTI odgovorni poštni palčki pisma 
skrbno prešteli, si zapisali vse naslove otrok in na koncu dne-
va pisma predali Božičku.
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BOŽIČKOVA POŠTA je v 
vsej svoji veličini bila odprta 
za obiskovalce v sklopu hiše 
Vilmoš, v vasici Selo. Vsi, ki 
pisma Božičku niso uspeli od-
dati v Božičkovi pisarni v Mo-
ravskih Toplicah, so ga lahko 
prinesli v čudovito BOŽIČKOVO POŠTO, kjer je mrgolelo 
poštnih palčkov, kjer se je kuhal Božični čaj in je dišalo po 
sveže pečenih božičnih piškotih.
Tudi letos se je Božiček napovedal, da bo del svojih poči-
tnic preživel v Sloveniji. Za destinacijo je tako kot lansko 
leto izbral HIŠO Antonijo v Vučji Gomili, kjer stoji tudi le-
sena hiša z odprtim ognjiščem.  

In ker gostimo Božička v bližini, se bo ta odpravil na pot 
od vasi do vasi. Skozi 28 naselij v občini Moravske Toplice 
se bo Božiček zapeljal 23. in 25. decembra, ko bo s svojim 
spremstvom od daleč pozdravljal svoje najboljše prijate-
lje. Vozni red Božička Express obavljamo v nadaljevanju.  
In dragi občani občine Moravske Toplice. Veseli smo, da niste 
pozabili okrasiti svojih krajev v občini Moravske Toplice. Na 
najlepših točkah vasi in krajev, ste vaščani in krajani posta-
vili NAJLEPŠO SMREKO ali praznično dekoracijo. Kmalu 
sledi RAZGLASITEV NAJLEPŠE OKRAŠENE SMREKE ALI 
NAJLEPŠE DEKORACIJE V OBČINI MORAVSKE TOPLICE. 
Komisija se je odpravila na pot, in bo izbrala najbolj izvirno in 
domiselno stvaritev lokalne skupnosti. Razglasitev bo 26. 12. 
Razglašena bosta 2 zmagovalca. Enega bo ocenila komisija,
drugega pa obiskovalci sami. Raziščite občino Moravske To-
plice in uživajte v prazničnih podobah krajev in vasi.
Tako kot lansko leto je tudi letos TIC Moravske Toplice pri 
snovanju ČAROBNIH DECEMBRSKIH ZGODB IZ MORAVSKIH 
TOPLIC združil moči z Zvezdano Gorenčič Novljan, ki skupaj 
z možem vodi podeželski namestitveni hiši, HIŠO ANTONIJA 
(Vučja Gomila) in HIŠO VILMOŠ (Selo).
In za konec naj povemo zgolj še to, da se tudi v prazničnih časih 
držimo pravil, zaradi katerih bomo ostali zdravi in zadovoljni.
Naše Čarobne decembrske zgodbe iz Moravskih Toplic sprem-
ljajte na Facebook strani TIC Moravske Toplice https://www.
facebook.com/TIC.MoravskeToplice in na Instagram strani 
https://www.instagram.com/moravsketoplice/.

Ekipa TIC Moravske Toplice vam vošči doživete praznike in 
ne pozabite na razigranost, ki dela življenje čarobno. 

Moravske Toplice vabijo, da skozi preprosta, vendar očarljiva doživetja občutite 
praznično magijo. Naj veselo vzdušje vzplamti in zažari. Naj se iskri! 

Živeli prazniki in živeli mi vsi!




