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IZ VSEBINE / BESEDA UREDNIŠTVA

Drage bralke in bralci Lipnice!
Za nami je še en kulturni praznik in mesec kulture, ki ga za-
radi epidemiološke situacije že drugo leto zapored nismo 
uspeli primerno obeležiti. Vse kaže, da je covidne more zdaj 
zares konec, zato vas s to tematiko ne bi želel več moriti, saj 
smo že vsi povsem pandemično izčrpani. Tokratno številko 
Lipnice, prvo v letošnjem letu, smo v dobršni meri izkoristili 
tudi za počastitev našega največjega arhitekta Jožeta Plečni-
ka, saj letos obeležujemo 150. obletnico njegovega rojstva, 

vlada pa je v ta namen leto 2022 razglasila tudi za Plečnikovo leto. Znameniti arhitekt 
je pustil ogromen pečat tudi v naši občini, najbolj znan spomenik njegove sakralne 
arhitekture pa leži v Bogojini. Bela golobica je nedvomno magnet za številne obi-
skovalce naših krajev in eden izmed paradnih konjev kulturnega turizma Prekmurja.

Ko govorimo o turizmu, ne moremo mimo naših term. Navsezadnje imamo toplice 
v imenu naše občine in istoimenskega naselja, ki je zaradi termalne vode znano 
širom po Sloveniji in tudi širše. Naše terme so eden izmed tistih tako imenovanih 
biserov, ki so bili zaradi nameravanih sprememb lastništva na prepihu. Čeprav, 
roko na srce, verjetno večina sploh ni vedela, kakšna je dejansko lastniška struktura 
družbe, ki z njimi upravlja, niti se za to ni pretirano zanimala. No, medijsko odmevne 
sage je vendarle konec, toda dovolite mi, da ob tej priložnosti izrazim željo po večji 
zainteresiranosti vseh nas za nadaljnji razvoj naših toplic. Konec koncev bodo zdaj 
povsem v naši (državni) lasti, o odvisnosti lokalnega gospodarstva in multiplika-
tivnih učinkov na naše okolje pa verjetno ni treba izgubljati dodatnih besed. Ne 
smemo pa pozabiti, da niso zgolj toplice tiste, zaradi katerih so naši kraji tako zelo 
privlačni. Kulturnozgodovinski spomeniki, kot je že prej omenjena Plečnikova cer-
kev v Bogojini, igrajo zelo pomembno vlogo, zato bi bilo vredno še bolj izkoristiti 
njihove potenciale in prepoznati njihovo vrednost. Niso pa samo tovrstni objekti 
prikaz pestrega kulturnega bogastva naše občine, saj imamo tudi precej društev, 
ki delujejo na področju kulture in ta si ob minulem kulturnem prazniku zaslužijo 
vse pohvale za njihov prispevek.

Drage občanke, dragi občani. Vemo, da je letos tako imenovano »supervolilno 
leto«. Letošnje državnozborske volitve naj bi bile prelomne. To zveni kot zelo 
obrabljena teza, saj je domnevno prelomnost moč pripisati vsakim volitvam, 
kajti zagotovo je v vsakem mandatu zelo pomembno, v katero smer bo izvoljena 
oblast popeljala našo državo. Ne glede na to, da se predvolilna napetost stopnjuje 
in bomo v naslednjih tednih priča ostremu boju na političnem parketu, pa bi 
na tem mestu spomnil na eno pomembno dejstvo. Kdorkoli bo 24. aprila izbira 
našega soseda, prijatelja, znanca ali soobčana, bomo 25. aprila še zmeraj živeli 
v isti državi, v isti občini in si priskočili na pomoč, ko bo to potrebno. Razdvojeni 
in skregani zaradi političnih razlik ne bomo dosegli ničesar. To imejmo v mislih. 

»Minljiv si, le tvoja dela so tvoj spomin.« (Jože Plečnik)

Rok Šavel, urednik
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delavca. Postavitev in tisk – Tiskarna aiP Praprotnik, d. o. o. Naklada 2200 izvodov. Lipnica ni naprodaj – brezplačno jo prejme vsako gospo-
dinjstvo v občini, drugi zainteresirani pa na sedežu Občine Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice – tel.: (02) 538/15-00, 
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Cesta Bogojina-Gančani končno 
državna
21. redno sejo Občinskega sveta Občine Moravske Toplice, ki 
je potekala 21. decembra 2021 ob 15.30 v ŠRC Martjanci, je 
vodil podžupan Andrej Baligač. Po ugotovljeni navzočnosti je 
občinski svet soglasno sprejel zapisnik 20. redne seje Občinske-
ga sveta Občine Moravske Toplice. Predsedujoči je predstavil 
dnevni red, ki je bil soglasno sprejet.
Občinski svet je bil seznanjen s Poročilom o izvršitvi sklepov Ob-
činskega sveta Občine Moravske Toplice, sprejetih na 20. redni 
seji.  Sprejel je predlagan Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2021 in 
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Moravske 
Toplice za leto 2022 s prilogami s prilogami po skrajšanem po-
stopku. Občinski svet je sprejel tudi Odlok o podlagah za odme-
ro komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo 
za območje Občine Moravske Toplice in ga posredoval v 15 
- dnevno javno razpravo. Po skrajšanem postopku je sprejel 
Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih 
cest v Občini Moravske Toplice, s katerim je iz kategorizacije 
izločil cesto Bogojina, ki bo postala državna cesta.  Sprejel je tudi 
predlagan sklep o dopolnitvi načrta razpolaganja z zemljišči in 

sklep o dopolnitvi načrta razpolaganja z zemljišči s stavbo Obči-
ne Moravske Toplice za leto 2021 in 2022, ter  sklep o vrednosti 
točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
na območju občine Moravske Toplice za leto 2022. Na seji so bili 
sprejeti  tudi Letni program kulture Občine Moravske Toplice za 
leto 2022, Letni program športa v Občini Moravske Toplice za 
leto 2022 ter Letni program ukrepov ohranjanja in spodbujanja 
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravske Toplice v letu 
2022, ki so podlaga za razdelitev sredstev za dejavnost društev 
na podlagi javnega razpisa. Občinski svet je odobril financiranje 
dodatne zaposlitve na delovnem mestu tajnik VIZ VI v javnem 
zavodu Vrtci občine Moravske Toplice, za čas usposabljanja (1. 3. 
2022 do 16. 5. 2022), ter podal soglasje k dopolnitvi sistemizacije 
delovnih mest v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtci 
Občine Moravske Toplice za šolsko leto 2021/2022. V enoti vrtca 
Moravske Toplice se tako dodatno sistemizira 1 spremljevalec 
otroka s posebnimi potrebami za določen čas od 1. 1. 2022 do 
veljavnosti zapisnika Razvojne ambulante s centrom za zgo-
dnjo obravnavo oz. spremembe ravni izobraževanja. Skupaj 
z navedeno predlagano dopolnitvijo je v javnem zavodu sis-
temiziranih 5 spremljevalcev OPP, skupno pa je sistemiziranih 
50,90 delovnih mest.

Občinska uprava

AKTUALNE INVESTICIJE

Križišče Sebeborci - Puconci
Gradnja krožišča na državni cesti R1-232, odsek 1315 Petrovci 
– Martjanci, od km 14,820 do km 15,220 križišče Sebeborci 
– Puconci je v polnem teku. 
Občina Moravske Toplice sočasno gradi transportni vodo-
vod Puconci – Sebeborci in obenem se bo uredil odcep za 
območje Rimske Čarde na območju ureditve predmetnega 
krožnega križišča.

Most čez Ratkovski potok
Občina Moravske Toplice je z izbranim domačim izvajalec 
del, JKP Čista narava d.o.o., pričela z rekonstrukcijo mostu v 
naselju Kančevci na občinski cesti LC 265121 Fokovci-Kan-
čevci. Investicija zajema celotno rušitev obstoječega mostu 
in novogradnjo novega AB mostu ( dimenzije 7.20 x 4.80 m) 
z navezavo na obstoječo cesto na obeh straneh, ureditvijo 
struge potoka. Gradnja poteka v skladu z pripravljeno projek-
tno dokumentacijo, z zahtevami soglasodajalcev, predvsem 
Zavoda za ribištvo Slovenije, Zavoda RS za varstvo narave in 
Direkcije RS za vode, in pod gradbenim nadzorom. Gradnja 
bo potekala v času od 18. 1. 2022 do 30. 4. 2022, v tem času 
je popolna zapora ceste v delu ceste, kjer je lokacija mostu. 
Obvoz je urejen s prometno signalizacijo.  
V nadaljevanju utrinek z gradbišča:

Simona Kelemen
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Občinske štipendije za 34 naših študentov
Občina Moravske Toplice je v sodelovanju s Pomursko izobra-
ževalno fundacijo (PIF), 5 11. 2021 v občinskem glasilu Lipnica 
in na spletni strani občine, objavila javni razpis za podelitev šti-
pendij Občine Moravske Toplice za študijsko leto 2021/2022. Na 
javni razpis se je prijavilo 35 študentov, od katerih jih 34 izpol-
njuje pogoje za pridobitev štipendije Občine Moravske Toplice.

Do štipendije so upravičeni študenti dodiplomskega in po-
diplomskega študija, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

- da so državljani Republike Slovenije,
- da imajo stalno prebivališče v Občini Moravske Toplice, 
- da so vpisani najmanj v drugi letnik dodiplomskega 

študijskega programa, 
- da niso v delovnem razmerju oziroma ne opravljajo 

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

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

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

letu najmanj 7,5. 

Višina štipendije se določi na podlagi seštevka točk, dose-
ženega po naslednjih kriterijih: 

- oddaljenost kraja stalnega prebivališča do kraja izobra-
ževanja, 

- povprečna ocena in 
- letnik študija. 

Župan Alojz Glavač in predsednik uprave PIF, pom. 
akad. dr. Mitja Slavinec, sta 2. februarja 2022 podpisa-
la 34 pogodb o štipendiranju. Občina Moravske Topli-
ce v študijskem letu 2021/2022 podeljuje 34 štipendij, 
skupna višina katerih znaša 47.100,00 EUR. Povprečna 
štipendija znaša 115,00 EUR /mesec.  

Občinska uprava

Prekmurje je regija velikih 
priložnosti

A Muravidék a nagy lehetőségek 
régiója

Dr. Mitja Slavinec, pred letom dni ste s funkcije de-
kana Naravoslovno matematične fakultete v Mari-
boru postali državni sekretar na Ministrstvu za iz-
obraževanje znanost in šport. Zakaj ste se odločili 
za ta korak?
Bil sem prepričan, da bom v vlogi državnega sekretarja 
kolegice in kolege iz osrednje Slovenije lažje opozoril na 
pomen decentralizacije in jih prepričal, kako pomembno 
je, da  izobraževanje in znanost približamo tudi krajem 
izven večjih središč. Še posebej pomembno je, da ne 
spregledamo, ampak k sodelovanju povabimo številne 
naše strokovnjake. Vse regije imamo zelo velik potencial, 
vendar so jim vrata praviloma manj odprta, nikakor pa 
ne smejo prav Prekmurju biti najmanj odprta.

V tem času je bilo veliko storjenega, lahko prosim izpo-
stavite, kaj je najbolj koristilo Prekmurju in občankam ter 
občanom Moravskih Toplic? 
Ena najpomembnejših pridobitev za Moravske Toplice je za-

Prof. Dr. Mitja Slavinec, az Oktatási, Tudományos és 
Sportminisztérium államtitkára, muravidéki honfitárs
Dr. Mitja Slavinec, egy éve a Maribori Egyetem 
Természettudományi és Matematikai Karának dékáni 
posztját félretéve vállalta az Oktatási, Tudományos és 
Sportminisztérium államtitkári posztját. Miért döntött 
ez a lépés mellett?
Biztos voltam abban, hogy az államtitkári munkakör által 
jobban fel tudom hívni a Szlovénia központi részében 
élő munkatársakat a decentralizáció fontosságára, 
valamint hogy meggyőzzem őket arról, mennyire fontos 
az, hogy az oktatást és tudományt a központokon kívüli 
területekre is elvigyük. Különösen fontos az, hogy nem 
hagyunk figyelmen kívül számos szakembert, hanem 
együttműködésre szólítjuk fel őket. Mindegyik régióban 
óriási potenciálok rejlenek, de ezek számára általában 
az ajtók kevésbé nyílnak meg, azt pedig nem szabad 
semmiképp sem megengedni, hogy a Muravidéken csak 
résnyire legyenek nyitva ezek az ajtók.
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Az eltelt időszakban sok dolog megvalósult, kérem, 
emeljen ki néhány olyat, ami a legnagyobb mértékben 
segített a Muravidéknek, valamint Moravske Toplice 
Község polgárainak.
Moravske Toplice számára minden bizonnyal az egyik 
legfontosabb az iskolák rekonstrukciója és bővítése céljából, 
valamint a pártosfalvi általános iskola tornatermének 
felújítására kapott, több mint 700.000 euró támogatás 
megszerzése volt. Az iskola a település szíve, ezért hiszem 
azt, hogy a pártosfalvi KÁI tanulói még nagyobb örömmel 
járnak a felújított iskolába, a tornaterem pedig mindenki 
javára szolgál, nem csak a tanulók javára.
A Muravidék volt az egyedüli régió, amelyben nem folytak 
támogatott felsőoktatási programok. Ebben a hónapban 
sikerült ezt a fekete foltot is eltörölni, hiszen 15 év óta 
először sikerült kiírni a felsőoktatási programok koncessziós 
pályázatát, ezáltal pedig az állam 24 egyetemistának fizeti 
a tandíjat a Muraszombatban folyó egészségügyi gondozó 
egyetemi szakon. Örülök annak, hogy ezek között, akik a hazai 
környezetükben, ingyenesen folytathatják a tanulmányaikat, 
sokan vannak Moravske Toplice Községből is. Ebben fontos 
az is, hogy olyan szakmákról van szó, amelyek nagyon is 
szükségesek és nagy a kereslet irántuk. 

Ezek a koncessziók bizonyára nem véletlenszerűek, 
hiszen Ön személyesen is már több éve segíti a 
községünk fiataljait.
Moravske Toplicén a Muravidéki Oktatási Alapítvány, a PIF 
égisze alatt már 15 éve ösztöndíjban részesítjük a fiatal és 
ígéretes egyetemistákat. Épp ebben a hónapban írtuk alá 
a polgármesterrel az új ösztöndíjazási szerződést. Itt meg 
szeretném köszönni a polgármester úrnak és a községi 
tanácsnak, az összes eddigi községi tanácsnak is, hiszen 
az önök községe volt az elsők között a Muravidéken, akik 
elkezdték az ösztöndíj-programot. Az ösztöndíj egy nagyon 
fontos anyagi forrás, ezek által pedig figyelmeztetjük az 
egyetemistákat arra, hogy a helyi környezet nem feledkezett 
meg róluk, és várja őket vissza haza.

Dr. Slavinec, talán egy gondolat a jövőre nézve?  
A fiataloknak több lehetőségük van a Muravidéken, mint tíz 
évvel ezelőtt. Azt kívánom, hogy ez továbbra is folytatódjon, és 
minél több fiatal találna szép és jó életet az itthoni környezetben. 
Az új technológiák nagyon széleskörű lehetőségeket nyitnak 
meg, a fiatalok pedig ezt nagyon jól fogadják. Ebből pedig a 
szüleik és nagyszüleik is hasznot tudnak élvezni. A Muravidék 
a nagy lehetőségek régiója, az ország nagyobb támogatásával 
pedig még többet teremthetünk. Az országtól pedig főképp 
azok a muravidékiek tudnak támogatást biztosítani, akiknek 
döntéshozatali lehetőségük van ebben. Ezért fontos, hogy 
minél több itteni ember kerüljön fontos tisztségekre, még 
fontosabb pedig az, hogy ezek az emberek sose felejtsék el 
azt, honnét származnak.

gotovo finančna podpora v višini 
preko 700.000 eur za rekonstruk-
cijo in dozidavo šolskih površin 
ter rekonstrukcijo telovadnice 
osnovne šole Prosenjakovci. Šola 
je srce kraja, zato verjamem, da 
bodo učenke in učenci OŠ Pro-
senjakovci še toliko raje hodili v 
posodobljeno šolo, telovadnica 
pa bo koristila prav vsem, ne le 
učencem.
Pomurje je bila edina regija brez 
financiranih visokošolskih pro-
gramov. Ta mesec smo to črno piko odpravili. Prvič po 15 letih 
nam je uspelo razpisati koncesije za visokošolske programa, 
iz naslova katerih bo država plačala šolnino 24 študentkam 
in študentom na fakultetnem programu zdravstvene nege v 
Murski Soboti. Veseli me, da je med temi, ki bodo brezplačno 
študirali v svojem domačem okolju, tudi veliko posameznikov 
iz Občine Moravske Toplice. Pri tem je pomembno tudi to, da 
gre za kadre, po katerih je veliko povpraševanje. 

Verjetno te koncesije niso naključje, saj tudi vi oseb-
no že zelo dolgo pomagate mladim v naši občini. 
V Moravskih Toplicah pod okriljem Pomurske izobraževal-
ne fundacije – PIF že preko 15 let podeljujemo štipendije 
mladim in perspektivnim študentom. Prav v tem mescu 
sva z županom podpisala novo pogodbo o štipendiranju. 
Na tem mestu zahvala županu in občinskemu svetu, tudi 
vsem prejšnjim sklicem, saj je vaša občina bila med prvimi 
v Pomurju, ki je pristopila k štipendiranju. Štipendije so 
pomemben finančni vir, z njimi pa študente opozorimo 
tudi na to, da lokalno okolje ni pozabilo na njih in da jih 
vabi nazaj v domači kraj. 

Dr. Slavinec, kakšna misel za prihodnost? 
Mladi imajo v Prekmurju veliko več možnosti, kot so jih 
imeli pred desetletji. Želim si, da bi se to le še nadalje-
valo in bi čim več mladih našlo lepo in dobro življenje 
doma. Nove tehnologije ta vrata na široko odpirajo in 
tudi mladi so za njih zelo dovzetni. Od tega pa imajo 
koristi tudi njihovi starši in stari starši. Prekmurje je re-
gija velikih priložnosti in ob izdatnejši podpori države 
jih bomo lahko ustvarili še več. Večjo podporo države 
pa nam bodo lahko zagotovili predvsem tisti Prek-
murci, ki bodo o tem imeli priložnost odločati. Zato je 
pomembno, da je čim več naših ljudi na pomembnih 
položajih, še pomembneje pa, da ti ljudje nikoli ne bodo 
pozabili, od kod so doma.

Uredništvo
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Župan ob dnevu samostojnosti in enotnosti podelil priznanja

Župan Občine Moravske Toplice Alojz Glavač je na pred-
log poveljnika Civilne zaščite Moravske Toplice mag. 
Slavka Škerlaka ob dnevu samostojnosti in enotnosti 
Republike Slovenije, 22. decembra v ŠRC Martjanci 
podelil priznanja štirim pogumnim in požrtvovalnim 
posameznikom.
Dominik Hari in Aleš Režonja iz PGD Moravske Toplice sta 
dne 1.5.2020 sodelovala pri intervenciji na požarišču v Sebe-
borcih, kjer je prišlo do požara na stanovanjskem objektu. Ob 
prihodu na kraj požara, je po pričevanju sosedov, obstajala ver-
jetnost, da je stanovalec goreče hiše ujet v plamenih. Tako sta 
Dominik Hari in Aleš Režonja izvedla notranji napad v hišo. To 
sta storila brez vsakega pomisleka in to kljub izredni nevarnosti 
zrušitve ostrešja. Pri izvedbi notranjega napada sta preiskovala 
vse prostore. Ko sta pregledala že skoraj vse prostore, se je v 
severnem delu hiše del lesenega stropa in strehe zrušil v hišo 
in tam gorel naprej. Odločno sta pristopila h gašenju teh ruše-
vin, da bi lahko pregledala še preostali del. Z velikim trudom 
in zavzetostjo sta pogasila ruševine stropa in strehe ter vrat še 
nepregledanega prostora. Ko sta se prebila v še nepregledan 
prostor, sta na tleh našla nezavestnega ponesrečenca, katerega 
sta ob pomoči drugih sodelujočih prenesla na dvorišče, kjer je 
bil ponesrečencu nudena prva pomoč, nakar jer bil ponesre-
čenec po nudeni prvi pomoči v bolnišnico. 
Kljub veliki nevarnosti zaradi ognja in možnosti zrušitve ostrešja 
stanovanjske hiše, katero je bilo v ognju, nista odnehala z iska-
njem. Našla sta ponesrečenca in ga ob pomoči sotovariša varno 
iznesla iz hiše. Pri tem sta pokazala veliko poguma, vztrajnosti, 
požrtvovalnosti in strokovnosti, ter rešila človeško življenje. 

V nedeljo, 21. novembra 2021 ob 7.58 uri,  v naselju Mar-
tjanci, občina Moravske Toplice, prišlo do eksplozije jeklen-
ke z plinom v lesenem manjšem vikendu, kateri je bil zaradi 
tega v celoti porušen. V objektu se je v tem času zadrževala 

ena oseba, ki je bila zaradi eksplozije poškodovana. Po ek-
sploziji, sta na kraj prišli občanki iz Občine Moravske Toplice 
Darja Plohl in Milena Cigüt, kateri sta zagledali ruševine 
in na ruševinah terase osebo, ki je bila v premraženem sta-
nju in poškodovana. Takoj sta ji nudile prvo pomoč, ter ji 
dale tudi svoja oblačila in poklicali 112 in 113. Po hitrem 
prihodu gasilcev, reševalnega vozila in policije, je bila poš-
kodovana oskrbljena in prepeljana v bolnišnico. 
S tem sta obe občanki pokazali veliko mero požrtvoval-
nosti, zavzetosti in poguma, ter z tem svojim dejanjem 
prispevali k temu, da poškodovana ni zadobila hujših pos-
ledic, med drugim tudi zaradi mraza, ter zagotovili hitro 
intervencijo reševalnih enot.

Sestanek krajevnih skupnosti

Po svečani podelitvi priznanj je sledil sestanek vodstva 
občine s predsedniki vseh 27 krajevnih skupnosti. Na 
produktivnem sestanku je bila narejena ocena stanja v 
posameznih krajevnih skupnostih, župan je prisluhnil 
problematikam, s katerimi se v posameznih skupnostih 
soočajo, podani pa so bili načrti za nadaljnje delo.

Uredništvo
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Stanje prometne varnosti se je v lanskem letu poslabšalo
V obdobju od leta 2013 do 2021 je v prome-
tnih nesrečah na cestah v Pomurju umrlo 49 
udeležencev in sicer 5 kolesarjev, 10 pešcev, 
9 potnikov, 7 voznikov motornih koles, 15 
voznikov osebnih avtomobilov,  2 voznika 
mopeda in 1 voznik tovornega vozila.
V letu 2021 je bilo na območju PU Murska So-
bota obravnavanih za 22,4 % več prometnih 
nesreč kot v letu 2020 (847/692*). V prometnih 
nesrečah je 9 (6) udeležencev izgubilo življe-
nje, 36 (34) jih je bilo hudo in 317 (228) lahko 
telesno poškodovanih. Poslabšanje varnosti 
nekaterih kategorij udeležencev v prometnih 
nesrečah: kolesarji udeleženi v 82 (68) prome-
tnih nesrečah, 1 (2) mrtev, 6 (9) hudo telesno 
poškodovanih. Od 82 prometnih nesreč so jih 
kolesarji povzročili 54 (40). Še posebej v letu 
2021 izstopa najbolj ogrožena kategorija ude-
ležencev v cestnem prometu - pešci. V 16 pro-
metnih nesrečah jih je 5 umrlo, 5 je bilo hudo 
in 5 lahko telesno poškodovanih.
Še vedno pa se na pomurskih cestah vsaka 
peta prometna nesreča zgodi zaradi nepri-
lagojene hitrosti, v vsaki osmi pa je prisoten 
alkohol. V povprečju je vsak 35 odrejeni pre-
izkus alkoholiziranosti, pozitiven.
V Policiji si prizadevamo, da bi s svojim de-
lom, tj. stalnim in kontinuiranim nadzorom 
izboljšali varnost cestnega prometa. Zato 
bomo v prihodnjih dneh še bolj okrepi-
li svojo prisotnost v prometu. Ob vseh že 
načrtovanih aktivnostih bodo tako policisti 
ob rednem delu povečali nadzor cestnega 
prometa, ki bo usmerjen v najbolj pogoste in 
problematične dejavnike najhujših prome-
tnih nesreč, kot sta denimo prehitra vožnja 
in vožnja pod vplivom alkohola.

Policisti ponovno pozivamo vse udele-
žence v cestnem prometu vozite previdno 
ter zbrano, hitrost vožnje prilagodite raz-
meram na cesti,  uporabljajte varnostne 
pasove, med vožnjo ne telefonirajte in 
vozite trezni. Posebna pozornost naj bo 
namenjena pešcem, kolesarjem in vozni-
kom enoslednih motornih vozil.  Le na tak 
način bo vsak dal svoj prispevek k večji 
varnosti na naših cestah.
(* podatki za leto 2020)

Policijska uprava Murska Sobota

bolj kot cilj je
pomembna pot ...

SKUPAJ ZA VARNOST.
VAŠA POLICIJA

Z vsakim prekoračenim kilometrom povečate 
tveganje za nastanek nesreče
Skoraj vsaka tretja smrtna žrtev prometnih nesreč je 
posledica neprilagojene hitrosti.

... ODLOČITEV JE NA VAŠI STRANI!

Upoštevajte omejitve hitrosti
Prekoračitve hitrosti predstavljajo tretjino
vseh kršitev v cestnem prometu.

Ena najtežjih nalog policistov je obveščanje 
svojcev, da je njihov bližnji umrl v nesreči
V zadnjih osmih letih je v prometnih nesrečah na območju 
PU Murska Sobota umrlo 40 ljudi, od tega 13 zaradi 
neprilagojene hitrosti!

Letak - Murska Sobota.indd   1 28. 04. 2021   09:17:26

Letak - Murska Sobota - Uporaba telefona - njihov fail - 28. 4. 2020.indd   1 28. 04. 2021   09:14:16

Letak - Murska Sobota - Varnostni pas - njihov fail - 28. 4. 2020.indd   1 28. 04. 2021   09:13:49
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Obvestilo lastnikom psov, mačk, ostalih domačih in pernatih živali v 
Občini Moravske Toplice
Lastnike psov obveščamo, da je potrebno zagotoviti fizično 
varstvo psov tako, da so med sprehodi na povodcih, prav 
tako se ne smejo prosto gibati po javnih površinah brez 
nadzora in jih onesnaževati z iztrebki. V primeru onesna-
ženja javnih površin s pasjimi iztrebki, je te potrebno takoj 
ustrezno pobrati ter odvreči v za to označene smetnjake, ki 
so namenjeni za pasje iztrebke. Tam, kjer omenjenih sme-
tnjakov ni, je potrebno vrečko s pasjimi iztrebki odvreči v 
smetnjak za ostale odpadke. 
Prav tako je prepovedano vodenje psov, mačk in ostalih do-
mačih živali na otroška igrišča. 
Lastnike pernatih živali obveščamo, da se le-te ne smejo 
zadrževati na javnih površinah. 

V skladu s 15. členom Odloka o urejanju javnih in drugih 
površin v Občini Moravske Toplice (Uradni list Republike 
Slovenije, št. 34/1996, 52/1997, 19/2007, 6/2009, 95/2015) 
je na javnih površinah iz 2. in 3. člena zgoraj omenjenega 
odloka prepovedano voditi pse brez vrvice in jih puščati brez 
ustreznega nadzora. V primerih onesnaženja teh površin s 
pasjimi iztrebki morajo lastniki psov le-te takoj odstraniti. 
V skladu z 41. členom je na javnih in drugih zelenih površi-
nah iz 2. in 3. člena tega odloka prepovedano prosto gibanje 
psov in onesnaževanje z njihovimi iztrebki.
V skladu z 43. členom se pernate živali ne smejo zadrževati 
na javnih površinah.
Med javne površine po 2. in 3. členu tega odloka spadajo: 

• ulice, pločniki, trgi in ceste, mostovi, obrežja poto-
kov, varovalni pas ceste, gozdne ceste, turistične poti 
in ceste ter vinske ceste,

• avtobusne postaje, postajališča, avtobusne čakalni-
ce, parkirni prostori, tržnice, telefonske govorilnice, 

• javni parki, drevoredi, zelenice, nasadi, zelenice ob 
javnih poteh in objektih ter javne oz. varovalne zelene 
površine, 

• otroška in športna igrišča, 

• pokopališča, 
• kopališča in gramoznice, 
• obrežja melioracijskih jarkov, 
• funkcionalna zemljišča ob javnih objektih (npr. do-

stopne poti, dovozi, parkirni prostori, zelenice ob 
stanovanjskih blokih in podobno), 

• nezazidana stavbna zemljišča, 
• druga zemljišča v javni rabi. 

Za kršitev teh določb se posameznika kaznuje z globo 
300 evrov. 
V skladu z 48. členom je prepovedno vodenje psov, mačk 
in ostalih domačih živali na otroška igrišča. Za kršitev te 
določbe se posameznika kaznuje z globo 200 evrov. Nad-
zor nad kršitvami opravlja Medobčinska inšpekcija in re-
darstvo. Pozivamo očividce, ki ste priča tovrstnemu počet-
ju, da kršitelje prijavite in s tem pripomorete k čistejšemu 
okolju. Kontakt po telefonu na številko: 02 538 10 30 ali 
preko e-pošte na naslov: mir@medobcinska-inspekcija.si.

Medobčinska inšpekcija 

Obvestilo Lovske družine Prosenjakovci
Lovska družina Prosenjakovci  v skladu s 56. čle-
nom Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, 
št. 16 z dne 20. 02. 2004 in št. 17 z dne 12. 02. 
2008) obvešča imetnike kmetijskih in gozdnih 
kultur na območju Lovske družine Prosenja-

kovci, da so imenovani pooblaščenci upravljav-
ca lovišča za ocenjevanje škode na kmetijskih in 

gozdnih kulturah. 
Lovska družina Prosenjakovci upravlja z loviščem na obmo-
čju k. o. Berkovci, Čikečka vas, Fokovci, Ivanjševci, Kančevci, 
Lončarovci, Motvarjevci, Pordašinci, Prosenjakovci, Ratkovci, 

Selo, Središče, in delno k. o. Ivanovci ter Vučja Gomila. 
Imenovani pooblaščenci so:

1. Ernest Kovač, GSM 031 472 721;
2. Zdravko Kovač,  GSM 041 942 788;
3. Davorin Novak, GSM 041 765 325;
4. Zoltan Polanec, GSM 031 694 779,  in
5. Ludvik Rituper, GSM 041 671 038.

Oškodovanec je dolžan po 56. členu Zakona o divjadi in lovstvu 
škodo na kmetijskih in gozdnih kulturah prijaviti  v treh dneh od 
dne, ko je škodo opazil, in to pisno pooblaščencu upravljavca 
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Spoštovani občani in občanke občine Moravske Toplice!

na naslov Lovska družina Prosenjakovci 5, 9207 Prosenjakovci.  
V roku osmih dneh po pisni prijavi škode si bodo pooblaščenci 
upravljavca lovišča skupaj z oškodovancem ogledali škodo. Pi-
sna prijava mora vsebovati  parcelno številko, velikost, katastrsko 
občino in kulturo.  V skladu s 53. členom Zakona o divjadi in 
lovstvu mora fizična ali pravna oseba, ki ji divjad lahko povzroči 
škodo, na primeren način kot dober gospodar narediti vse pot-

odpadkov iz gospodinjstev smo v letu 2021 zbrali 11 % več 
kot v letu 2020. Več o našem delu v letu 2021 in načrtih za 
letošnje leto pa najdete v poročilu Gospodarno ravnanje 
z odpadki v letu 2021, ki je objavljeno na naši spletni strani 
www.saubermacher-komunala.si.

Da bi bilo rokovanje z odpadki lažje in bi vam bile vse pot-
rebne informacije našega podjetja vedno pri roki, vas tokrat 
ponovno vabimo, da si na svoj mobilni telefon naložite 
našo mobilno aplikacijo Saubermacher – Komunala. Ta 
vam omogoča obveščanje o odvozih s 
potisnimi sporočili, pregled informacij 
o plačilih, naročila posameznih storitev, 
aktualne informacije o storitvah  ter po-
dajanje povratnih informacij. Aplikacijo si 
lahko naložite na svojo mobilno napra-
vo v trgovinah Google Play oziroma App 
Store ali s pomočjo te QR kode.  

Hvala, da nam pomagate ustvarjati zdravo okolje.

rebno, da obvaruje svoje premoženje pred nastankom škode. 
Za škodo, ki je nastala na nelovnih površinah (naselja, pokopa-
lišča, vrtovi, nasadi sadovnjaka, vinogradi itd.), ki so ograjene 
z ograjo za škodo, odgovarja Republika Slovenija. Ta škoda se 
prijavlja Zavodu za gozdove – OE Murska Sobota. 

Ludvik Rituper, predsednik

Krepko smo že zakorakali v leto 2022, a bi se vam želeli še 
enkrat zahvaliti za vaš prispevek na področju ločenega zbira-
nja odpadkov v letu 2021. Veseli smo, da skupaj z uporabniki 
vsako leto dosegamo boljše rezultate in delež ločeno zbra-
nih frakcij v skupni količini zbranih komunalnih odpadkov 
raste. 

Delež ločeno zbranih frakcij v skupni količini zbranih ko-
munalnih odpadkov je v podjetju Saubermacher – Komuna-
la v letu 2021 predstavljal 58,9 %. Skupna količina zbranih 
komunalnih odpadkov ostaja na ravni preteklega leta. V letu 
2021 smo tako v občinah, kjer izvajamo GJS zbiranja komu-
nalnih odpadkov, zbrali povprečno 189 kg ločenih frakcij 
in 132 kg mešanih komunalnih odpadkov na prebivalca. 
Še vedno raste količina ločeno zbranih frakcij, ki jih občani 
oddate v občinskih zbirnih centrih. Tako kot količina ločeno 
zbranih frakcij komunalnih odpadkov raste tudi količina 
nevarnih in posebnih odpadkov iz gospodinjstev, ki jih 
občani lahko oddate ob posebnih sobotnih akcijah, med 
letom pa v zbirnem centru Beltinci. Nevarnih in posebnih 

VABIMO VAS NA ČISTILNO AKCIJO 2022

Tradicionalna čistilna akcija občine Moravske Toplice bo
v soboto, 19. marca 2022, od 8.00 do 12.00 ure

in bo tudi letos zaradi epidemije Covid - 19 potekala skladno z navodili NIJZ, ki bodo tisti dan veljali. 
Vse podrobnejše informacije vam bomo sporočili in objavili v tednu pred čistilno akcijo.

V primeru slabega vremena se akcija preloži na soboto, dne 26. marca 2022.

Z željo po dobri izvedbi akcije vabimo vse občane, prostovoljce, društva, podjetja in javne ustanove, da pristopite k 
očiščevalni akciji v čim večjem številu.

Vabljeni!

DODATNE INFORMACIJE: Občina Moravske Toplice (Majda LIPIČ PROSIČ, 02 538 15 12), Čista narava (02 538-16-11).



|   Lipnica 17910

JAVNI RAZPIS



Lipnica 179   | 11

JAVNI RAZPIS



|   Lipnica 17912

KOTIČEK ZA ŽIVALI

Trg zmage 8, p.p. 30, SI 9000 Murska Sobota, Tel. št.: 070/879-212, 031/528-396, 040/736-313 
Spletni naslov: www.dzzpomurja.si, e-pošta: dzzpom@gmail.com 

 

AKCIJA STERILIZACIJ IN KASTRACIJ (20 % popust na ceno storitve) 
BO POTEKALA NA VSEH VETERINARSKIH AMBULANTAH  

V POMURJU IN V MOŠKANJCIH 

od 1. 2. do 31. 3. 2022 
DOLŽNOST! Dolžnost lastnikov živali je, da preprečijo nekontrolirano razmnoževanje: ″Skrbnik 
hišnih živali mora z zagotovitvijo osamitve, kontracepcije, sterilizacije ali kastracije živali preprečiti 
rojstvo nezaželenih živali.″ (11. člen Zakona o zaščiti živali). Če imamo več kot 5 odraslih hišnih živali 
iste vrste več kot 30 dni, se šteje to kot gojitev hišnih živali – dejavnost, ki jo je potrebno prijaviti. 
(5. člen Zakona o veterinarskih merilih skladnosti).  

Ubijanje mladičev je kaznivo ter nehumano. Nobeno živo bitje ne bi smelo umreti nasilne smrti, tudi 
živali ne! Zato raje poskrbite za sterilizacijo in kastracijo.  

V Društvu za zaščito živali Pomurja smo vam pripravljeni pomagati. 

- Če se vaše mačke ne pustijo prijeti – imamo za ta namen primerne pasti, žilovoke, v katero se 
mačka ujame in se nepoškodovana odpelje na poseg.  

- Mačke nikoli ne vozite prosto v avtomobilu! Tudi, če je mačka v domačem okolju zelo umirjena, 
se med vožnjo počuti zbegano/prestrašeno. Zato se pogosto zgodi, da mačke, takoj ko odpremo 
vrata avtomobila pred veterinarsko ambulanto, pobegnejo. Nekatere se, tudi po več dnevih iskanja, 
najdejo, nekatere pa, žal, nikoli več. Znajdejo se v tujem okolju in ne vemo kako in kje dalje živijo.  

Če nimate kletke za transport mačke si jo sposodite, lahko pokličete tudi nas.  

Telefonski številki, če rabite našo pomoč – 070 879 212 ali 040 736 313 

ZA STERILIZACIJO/KASTRACIJO VAŠE ŽIVALI POKLIČITE NA ŽELENO VETERINARSKO AMBULANTO IN 
SE PREDHODNO NAROČITE. 

KUPON ODREŽITE, IZPOLNITE IN PRINESITE S SEBOJ.  
 

(IZVOD ZA DRUŠTVO)  
 
PODATKI O LASTNIKU ŽIVALI (vpišite): 
 
Ime in priimek: _________________________________________________ 
Naslov: _______________________________________________________ 
Občina: ___________________________________ 
Tel. št./e-naslov:  __________________________________  
Pes (vpiši število pri posameznem spolu): M: ________ Ž: ____________  
Mačka (vpiši število pri posameznem spolu): M: _________ Ž: __________ 

 
P O M E M B N O !  

Z enim kuponom lahko popust uveljavite za več živali.  
Pred sterilizacijo oz. kastracijo mora biti vaša žival zdrava in razglistena!  

 
Po zaključku akcije bomo izžrebali 5 nagrajencev, katerim bomo podelili nagrade! 

 
(IZVOD ZA VETERINARSKO POSTAJO) 

 
AKCIJA S/K 2022/I. 
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Mačka (vpiši število pri posameznem spolu): M: _________ Ž: __________ 

 
P O M E M B N O !  

Z enim kuponom lahko popust uveljavite za več živali.  
Pred sterilizacijo oz. kastracijo mora biti vaša žival zdrava in razglistena!  

 
Po zaključku akcije bomo izžrebali 5 nagrajencev, katerim bomo podelili nagrade! 

 
(IZVOD ZA VETERINARSKO POSTAJO) 

 
AKCIJA S/K 2022/I. 

 
 
 
 
 

 

KMETIJSKI NASVETI

TRAVNIKI NA GORIČKEM: NADLOGA ALI PRILOŽNOST?
Pri mojem delu kmetijskega svetovalca mi mnogi 
kmetje potožijo o problematiki travnih površin, ki 
jih ne smejo spremeniti v njivske površine. Nimajo 
živine, s pokošeno travo nimajo kam, najraje bi pride-
lovali neko drugo poljščino, ki jo vsaj lahko prodajo. 
Ti isti kmetje se morda sploh ne zavedajo, da je fi-
nančni izkupiček obdelave travnika lahko donosnejši 
od obdelovanja njive.
Kmetijska zemljišča na Goričkem spadajo v območje 
omejene kmetijske pridelave (OMD), ki pa so prav tako 
podvržena zahtevam kmetovanja na območjih NATURE 
2000. Izvajanje zelene komponente pri neposrednih pla-
čilih na travnih površinah zahteva prepoved preoravanja 
travnikov, saj ti v celoti spadajo med okoljsko občutljivo 
travinje (OOTT), razen tistih v ekološki pridelavi.
Navedene omejitve na območjih, kjer ni več živinoreje, 
predstavljajo marsikateri kmetiji »nadlogo«, oziroma kme-
tje v takih trajnih travnikih ne vidijo nobenega potenciala.
Določene zahteve prejšnjega programskega obdobja sku-
pne kmetijske politike so že bile dokaj naravovarstveno 
naravnane, nove zahteve pa še bolj. Nova SKP 2023–2027, 
ki je predstavljena v Strateškem načrtu za Slovenijo, je 
usmerjena v varovanje in trajnostno upravljanje z naravni-
mi viri, blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe 
ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Pravila o pogoje-
nosti predstavljajo standard, medtem ko plačila shem za 
podnebje in okolje v okviru neposrednih plačil (kmetij-
sko-okoljska-podnebna plačila v okviru II. stebra – KOPOP) 
pomenijo izvajanje nadstandardnih oblik kmetovanja. 
Sheme za podnebje in okolje (novi program SOPO) so 
enoletne in širše dostopne, medtem ko so KOPOP zahteve 
izrazito ciljno in k rezultatom usmerjene. KOPOP zahte-
ve so usmerjene na vsebinska področja in posamezna 
območja, ki zahtevajo ukrepanje zaradi vzdrževanja ali 
izboljševanja stanja okolja, prav tako pa za blaženje pos-
ledic podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. 
Posebna pozornost je dana ožjim naravovarstvenim (po-
sebni habitati), vodovarstvenim in tistim območjem, kjer 
okoljski cilji niso doseženi. Prvič uvajamo tudi plačila za 
območja NATURA 2000 in podporo izvajanju ukrepov iz 
načrtov upravljanja zavarovanih območij. Uvajamo tudi 
neproizvodne naložbe, ki podpirajo okoljsko funkcijo 
kmetijstva in spodbujajo sonaravne kmetijske prakse. Še 
naprej bomo podpirali tudi ohranjanje, trajnostno rabo in 
razvoj rastlinskih genskih virov v kmetijstvu. Nenazadnje 
je varovanje okolja tudi zahteva Evropske komisije.
Trenutno je med naravovarstvene ukrepe na travnikih 
vključenih 230 kmetij v naši regiji, ki so vključene v zah-
teve posebnih travniških habitatov in travniških habitatov 
metuljev (HAB-KOS in MET-KOS).
V novem programskem obdobju v naslednjem letu bo 
izbira naravovarstvenih ukrepov na travnikih še pestrejša:

KOPOP SOPO
Posebni travniški habitati. Ekstenzivno travinje.

Travniški habitati metuljev. Tradicionalna raba travinja.

Ohranjanje mejic.
Stabilizatorji dušika v gno-
jevki.

Precizno gnojenje in škrop-
ljenje na travnikih.

Gnojenje z or. gnojili z 
majhnimi izpusti v zrak.

Izbor ukrepov v KOPOP je sicer širši, vendar ostale zahteve 
pridejo v poštev za druge dele Slovenije. Poleg navede-
nega pa so predvidena plačila za območja Nature 2000 in 
možnost vključitve v ekološko kmetovanje. Možna plačila 
na hektar so kar zajetna.
Vsa naravovarstvena plačila so namenjena kot nadomesti-
lo kmetom, ki so na tem področju prispevali k varovanju 
okolja. Sam pomen je seveda bistveno širši, saj na ta način 
doprinesemo k povečanju števila opraševalcev, kakovosti 
zraka in vod, preprečevanju erozije, blaženju klimatskih 
sprememb, zmanjševanju ogljičnega odtisa, ohranjanju 
vodnih vrst živali, izgledu krajine ter ohranjanju ogroženih 
vrst živali in rastlin.
Pri nekaterih zahtevah KOPOP je čas košnje omejen, mu-
lčenje pa prepovedano. Tako je pri vsaj enem odkosu mrva 
slabše kakovosti in ni primerna kot voluminozna krma za 
vse vrste in kategorije travojedih živali.

Skupaj z javnim zavodom Krajinski park Goričko smo v 
okviru projekta Gorička krajina iskali rešitve, kam s pride-
lano maso. Podjetje iz Maribora je izdelalo vzorčne primere 
briketov za kurjavo. Potrebno je še nekoliko poceniti pro-
izvodnjo, saj ti ne dosegajo take energetske vrednosti kot 
les. Obstajajo pa še druge možnosti, kot je kompostiranje, 
nastilj in zastirka.

Če odgovorim na naslovno vprašanje, predstavljajo trav-
ne površine na Goričkem v NATURI 2000 določen vir do-
hodka na kmetiji z majhnimi vlaganji in velik prispevek k 
varovanju okolja in biotski raznovrstnosti. Trdim torej, da 
je prej »priložnost« kot »nadloga«. Na marsikateri kmetiji 
bo potrebno spremeniti miselnost in se skušati prilagoditi 
novemu načinu kmetovanja, ki je neizbežen.

Karel HARI, univ. dipl. inž. kmet.
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»Dan sajenja medovitih rastlin« v polnem teku
Lani smo pod okriljem Čebelarske zveze Slovenije v mese-
cu novembru predstavili projekt »Dan sajenja medovitih 
rastlin«, ki bo letos prvič izvedeno v soboto, 26. 3. 2022. 
Namreč čebelarji se vsi skupaj dobro zavedamo, kako po-
membno je ohranjanje našega okolja, saj vsaka negativna 
sprememba v njem vpliva in jo tudi med prvimi občutijo 
naše čebele in ostali opraševalci. 

Pri tem prvem koraku naprej po spremembah in tudi pod-
pori so pristopili s strani Zavoda za gozdove Slovenije. Tako 
so pripravili strokovna navodila, kako posaditi medovite sa-
dike. Nastopil je tudi že čas delitve medovitih sadik, ki smo 
jih zagotovili s pomočjo donatorjev in sponzorjev projekta. 
Seznam le-teh je objavljen na spletni povezavi https://www.
czs.si/content/dansajenja_partners in se jim na tem mestu 
tudi zahvaljujemo, da so začutili, kako pomembno je ohra-
njanje našega okolja za prihodnje rodove. 

Seznam medovitih sadik, ki smo jih zagotovili, je naslednji: 
maline, robide, gorski javor, divja češnja, navadna smreka, 
navadna jelka, pravi kostanj, divja hruška, jablana, velikoli-
stna lipa, hermelika in sivka. Pri tem je treba omeniti, da je 
tudi Zavod za gozdove Slovenije zagotovil medovite sadike 
dreves, ki se bodo sadila na lokacijah po Sloveniji, ki jih je 
pripravil zavod. Seznam lokacij je objavljen na https://www.
czs.si/ . S tem se bodo posadila še dodatna medovita drevesa 
v naš prostor. K projektu so pristopile tudi številne občine, ki 
bodo ob rojstvu otrok podarile staršem medovita drevesa, 
hkrati pa bodo svoje parkovne površine pokosili, ko bodo 
rože na njih odcvetele. 

Sedaj prihaja čas, ki je namenjen za sajenje medovitih rastlin 
kot tudi medovitih dreves. Vsak izmed nas ima možnost in 
priložnost, da se priključi projektu. Bodisi, da se priključi na 
eni izmed lokacij s strani zavoda. Lahko se priključi tudi če-
belarskim društvom in skupaj posadite medovite sadike, 
ki so bile zagotovljene s strani sponzorjev in donatorjev. 
Lahko pa tudi sami posadimo medovite rastline v cvetlična 
korita na balkonih ali na vrtu. Čebele in ostali opraševalci 
nam bodo čez leto zelo hvaležni, saj bodo na cvetočih delih 
rastlin nabirale potrebno hrano (medičino in cvetni prah), 
ki jo potrebujejo za nemoten razvoj svojega zaroda. In naj 
postane naša dežela ne samo lepa, ampak tudi cvetoča z 
medovitimi rastlinami. 

Več o projektu pa na

Tomaž Samec, vodja projekta na ČZS
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»ZERO WASTE« SADIKE
V današnjem času, ko plastika skorajda prevzema svet, se 
lahko zares vprašamo, kako bi lahko omejili njeno porabo. 
Za nas vrtnarje pa je to velik izziv, saj je plastične embalaže 
povsod zelo veliko. Že ko kupimo zemljo, semena. Največ 
te embalaže pa nastane pri vzgoji sadik. Zato vas vabim, da 
pogledate v domačem gospodinjstvu, kaj vse lahko ponov-
no uporabite za vzgojo sadik. 

1. Tetrapak 
Sejalna posoda: Preprosto izrežemo luknjo, jo napolnimo z 
zemljo in posejemo semena. Take posodice so zares odlične, 
saj so majhne, zato se prilegajo na vsako okensko polico. 
Lonček za sadike: Če tetrapak prerežemo po širini, dobimo 
ravno prave lončke za večje sadike. Zelo primerni so za sa-
dike plodovk, saj te dlje časa počakajo na toplem in potre-
bujejo malo več prostora za rast. 
Označevalci za sadike: Ko odrežemo tetrapak, da si pripravi-
mo sejalne posode ali lončke, nam ostane nekaj odpada. Ne 
mečimo ga proč, temveč si iz njega izdelajmo odlične ozna-
čevalce. Za pisanje nanje si izberimo vodoodporno pisalo, 
saj bodo tako označevalci zdržali s sadiko vse od začetka do 
presajanja na vrt.

2. Tulci toaletnega papirja, jajčna škatla, jogurtovi 
lončki, kartonske posodice … 

V vsakem primeru je dobro, da spodaj naredimo luknjice, 
da odvečna voda lahko odteče. Pri kartonasti ali papirnati 
embalaži pa imejte v mislih, da karton zelo dobro vpija 
vlago iz zemlje, zato bo potrebno veliko zalivanja.

3. Različna embalaža iz gospodinjstva
Gotovo se tudi v vašem gospodinjstvu čez leto nabere veliko 
odpadne embalaže, ki jo lahko uporabite pri vzgoji sadik ali 
vrtnarjenju na splošno. To je lahko embalaža od mesa, sadja, 
zelenjave ali morda plastenka za pijačo, šampon, kozmetični 
lonček … Malo pobrskajte po svojem domu in bodite pozor-
ni na vso embalažo, ki jo po navadi vržete v smeti. Zagotovo 
boste našli veliko uporabnega. Zakaj ne bi reciklirali in te 
izdelke večkrat uporabili, če imamo to možnost? 

Prav tako lahko različne plastenke uporabljate tudi za zali-
vanje sadik. V pokrovček lahko naredimo poljubno velike 
luknjice in potem zalivanje prilagajamo glede na velikost 
sadik. Male sadike namreč zalivajmo bolj nežno, večje pa 
lahko zalivamo že kar direktno iz plastenke.  

Vabljeni k nakupu sadik zelenjave in zelišč v naši domači 
vrtnariji v Ivanovcih. S prodajo začnemo v sredini meseca 
marca.  Za več informacij pokličite Brigito na 040 233 670. 

Brigita Šušteršič
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Miljenka Flisar je v dobrih 20 letih ustvarila čez 600 prtov
V naši občini živi in ustvarja nemalo pridnih ženic, ki se 
ukvarjajo z različnimi ročnimi deli. Tokrat smo se po-
govarjali z Miljenko Flisar, ki že 50 let živi v Zgornjih 
Moravcih, dobrih 20 let pa se aktivno ukvarja z izdelavo 
najrazličnejših okrasnih izdelkov, ki jih vidimo v sleher-
nem kotičku hiš. Vrsta prtov in prtičkov pa je shranjenih 
kar v velikih potovalkah. Kakopak, dobrih 600 kosov 
okrasnih prtov in prtičev, ki merijo tudi po tri metre in 
več, presega razpoložljivo kapaciteto površin, pa naj 
jih bo še toliko.

Naša nadvse zgovorna sogovornica nam pove, da je rojena 
na območju med Kolpo in Čabranko, kar še danes pojmuje 
kot svoj dom. Otroštva se kljub pomanjkanju mnogih ma-
terialnih dobrin spominja z radostjo in veseljem. Poudarja, 
da so bili zelo povezana družina z velikim razširjenim so-
rodstvom, ki se je sestajalo v njihovi hiši. Tako se je veliko 
naučila iz prvih rok, od svojih sorodnikov, največ pa od očeta. 
Zgodnja očetova smrt je 13-letni mladenki korenito spreme-
nila življenje. Miljenka je začela delati kot služkinja v doma-
čem kraju, pri 15 letih se je zaposlila v tovarni v domačem 
kraju, ko je dopolnila 18 let, pa odšla s trebuhom za kruhom 
v sosednjo Avstrijo, od tam pa v Švico. V Švici je živela in de-
lala pet let. V tem času je ob obisku sestrične v prekmurskih 
Mlajtincih spoznala tudi svojega bodočega moža. Pot jo je 
tako pred dobrimi petimi desetletji zanesla v Prekmurje, v 
Zgornje Moravce, kjer sta si z možem začela graditi svoje 
gnezdece. Obdelovala sta zemljo, redila živino, zasadila na-
sad jagod in vinograda ter odprla turistično kmetijo. Rodilo 
se jima je dvoje otrok, pred 21 leti pa je naša sogovornica 
ovdovela in uteho ob boleči izgubi iskala in našla predvsem 
v ročnih delih. 
Kamorkoli pogledamo, povsod vidimo različne prte, 
prtičke, na stenah visijo slike. Vse to ste torej ustvarili v 
dobrih dvajsetih letih?
Navdušenje nad ročnimi deli sega v rano mladost. Sicer nisem 
bila najbolj skrbna in obetavna, kar se tega tiče, vendar mi 

je bila umetnost vedno všeč. Malo sem poskušala že doma, 
nekaj potem v Švici, večino pa res po moževi smrti. Prej sem 
naredila nekaj tepihov, ki so bili možu zelo všeč, zato sem s 
tem nadaljevala. Tudi slikala sem že prej, vendar tudi to je 
prišlo v ospredje po moževi smrti. Kot 53-letnica sem namreč 
ovdovela in bolečina ob izgubi je bila neizmerna. Morala sem 
se nečesa oprijeti. Podnevi je bil čas za delo na kmetiji in turi-
stični kmetiji, zvečer in ponoči pa sem ustvarjala. 

Kaj vse je nastajalo?

Sleherno ročno delo je lepo, naj bo izdelano iz katerega koli 
materiala in na kakršen koli način. Izpod mojih rok je nasta-
lo čez 600 prtov, 25 kompletov prtov s servietami, kar nekaj 
tepihov, rada tudi kvačkam in šivam. Imam precejšnjo zbir-
ko gobelinov, od katerih je nekaj unikatnih. Rada si namreč 
narišem skico in po njej sešijem svoj gobelin, tako sem de-
nimo ustvarila podobo naše in sosedove hiše nekoč, pred 
petimi desetletji. Ta ima zame poseben pomen. Zelo rada 
tudi slikam, predvsem motive iz narave. Skratka, karkoli že 
ustvarjamo, vse je umetnina. Včasih sem razmišljala, da bi 
bilo dobro ustanoviti kakšno rokodelsko društvo … 

Torej niste v nobenem društvu?
Ne, nisem. Zdi se mi, da ljudje včasih niso imeli posluha za 
takšne stvari. Sicer je želja po ustanovitvi društva v meni tlela 
vrsto let, a je nekako zamrla. Zaprla sem se vase in ustvarjala 
sama. Z veseljem pa si ogledam kakšno razstavo in umetnine 
bodisi po hišah, ko grem kam na obisk, bodisi monumente 
v večjih mestih. 

Na teh prtičih vidim najrazličnejše rože, vzorce, živali … 
na slikah je prav tako veliko cerkva, pokrajine in cvetlic. 
Zdi se, da ideje jemljete predvsem iz narave. Je tako?
Naravo imam rada in jo nadvse cenim. Zelo rada imam rože, 
vse vrste živali in to se potem odraža na mojih delih. Naj ome-
nim, da je vsak moj prt obrobljen z drugačnim, unikatnim 
vzorcem. Niti dva nista enaka. Rada se igram s kombinacijami 
in poskušam vsakemu izdelku vdihniti življenje; lahko bi rekla, 

VSAKDANJI UTRIP
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Irena in Franc Janža: Vsak človek mora imeti nek hobi

da ima vsak svojo zgodbo. Kot že omenjeno, pa gre veliko 
zaslug očetu, ki je bil samouk in je znal narediti ogromno pred-
metov iz različnih materialov. Ob njem sem naučila ceniti in 
spoštovati sleherni material in vsako ročno narejeno stvar. 

Ali ste za to delo uspeli navdušiti še koga? 
Moja družina, otroci in vnuki, nima volje za to. Ko sta bila 
vnuka manjša, sta me z veseljem opazovala, kako ustvarjam, 
in občudovala nastajajoče izdelke. Izrazila sta celo željo, da 
bi tudi onadva poskusila. A že po prvem vbodu v prst sta 
željo hitro opustila. Sedaj pa raje vsi skupaj pogledajo, kaj 
novega sem ustvarila, in izražajo želje, kaj jim naj še ustvarim. 
V zadnjem času mi sicer prsti ne služijo več tako dobro in 

ne ustvarjam toliko, vendar pa ob vsej zbirki, ki jim jo bom 
zapustila, to ne predstavlja večjega problema. Prav gotovo 
so preskrbljeni, kar se tega tiče. 

Ali želite našim bralcem še kaj sporočiti? 
Za naše bralce in bralke imam pomembno sporočilo. Kdor 
ne najde tolažbe nikjer, naj jo poišče v ročnih delih. Naj bo to 
ženska ali moški. Izbira materialov je široka – kamen, železo, 
les, risanje, slikanje, kvačkanje in še kaj. Vse je umetnina in 
vse nam polepša življenje. Ko v prostor obesimo dve ali tri 
slike in na mizo postavimo lep prt, ta dobi novo življenje. 

Maja Cigut

Nobena skrivnost ni, da pred desetletji življenje v pok-
rajini ob Muri mnogim ni bilo posuto s cvetjem. Nemalo 
mladih se je zato podalo v širni svet »s trebuhom za 
kruhom«. V upanju na boljšo prihodnost sta se pred več 
kot 50 leti na delo v Nemčijo odpravila tudi zakonca Jan-
ža, ki sta si vsakdanji kruh vse življenje služila v tujini. 
Po 43 letih zdomstva sta se vrnila domov v Tešanovce, na 
Irenino rojstno domačijo.  Čas si krajšata na različne načine, 
med drugim sta strastna zbiratelja porcelanastih lutk, ki jih 
imata čez 500. Kot smo uspeli izvedeti, sta se Irena in Franc 
kot mlada zakonca leta 1969 preselila v Nemčijo. Tam sta 
bila od prvega dne pa vse do upokojitve zaposlena v istem 
podjetju, in sicer v proizvodnji bele tehnike. Na to obdobje 
ju vežejo lepi spomini, zato je bilo slovo od dolgoletnih so-
delavcev in njunega dolgoletnega doma težko. Kljub temu 
pa, kot pravita, domovina vedno ostane v srcu in hrepenenje 
po vrnitvi živi v slehernem zdomcu. Zato sta se leta 2012 
dokončno preselila na lično urejeno domačijo v Tešanovce. 
Tu ju občasno obišče tudi njun sin s soprogo ter njuna dva 
vnuka, ki sicer živijo v Nemčiji. Irena Janža nam je že v za-
četku razkazala zbirko lutk, ki naj bi jih bilo okrog 520. Kot 
lahko opazimo tudi sami, so lutke res povsod, zavzamejo 
eno celo sobo, pa tudi po drugih prostorih jih je ogromno. 
Zato zbirateljica pove, da o povečanju zbirke ne razmišlja, 
in doda, da bi lutke prišle veliko bolj do izraza, če bi imela 
na voljo več prostora, kamor bi jih lahko razporedila. »Za to 
bi potrebovala celo graščino« pripomni mož.

Kako pa ste prišli na idejo o tem, ne ravno vsakdanjem, 
hobiju?
Rojena sem leta 1950, se pravi v časih, ko tovrstnih lutk 
otroci nismo imeli. V družini smo bili štirje otroci, starši pa 
niso imeli časa in niti možnosti, da bi nam kakšno lutko 
naredili iz cunj. Meni pa so bile lutke vedno všeč. Tako 
sta mi leta 1990 mož in sin eno lutko podarila v dar. Bila 
mi je tako všeč, da sva začela z možem lutke kupovati ob 
sleherni priložnosti. 

In kje sta jih kupovala?
Kupovala sva jih po bolšjih sejmih, veliko pa tudi novih. V zad-
njem obdobju sva jih okrog 20 kupila od dveh zbirateljic. Najine 
lutke prihajajo iz različnih držav. Največ jih je seveda iz Nemčije, 
druge pa so iz Avstrije, Švice, Belgije, Nizozemske in morda še 
od kod. Za nekatere niti ne veva več, od kod so, saj sva jih kupila 
iz druge roke in so že tako stare, da certifikata več ni. 

Z vzdrževanjem tolikšnega števila lutk gotovo ni malo 
dela. Koliko časa vama vzame čiščenje in vzdrževanje 
lutk?
Seveda, na lutkah se nabere prah, tudi pajčevina. Poleg tega 
imava še veliko drugega okrasnega materiala, ki ga je potreb-
no čistiti in polirati, da obdrži svoj sijaj. Zato me vsake toliko 
časa čaka generalno čiščenje. Skratka, moj hobi mi vzame res 
veliko časa, vendar v tem uživam. Te lutke so kot moji otroci. 
Naša sogovornika nam že v začetku povesta, da imata vikend 
v Šalamencih, od koder prihaja Franc, zato precej časa preživi-
ta tudi tam. Tja se še posebej rada umakneta od vsakdanjega 
vrveža in prometnega hrupa v poletnem času. Kot pravita, je 
tam prav zares mirno. »Kot v nebesih je,« doda Irena. Ni me 
bilo potrebno spraševati o drugih prostočasnih aktivnostih, saj 
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skrb za dve hiši in vzdrževanje dveh domačij z vrtovi vzame 
res ogromno časa. Irena pa še doda, da ima zelo rada rože in 
da ima tudi teh res veliko. Ker njihov čas šele pride - v toplejši 
polovici leta – so sedaj skrbno pospravljene na toplem, spo-
mladi pa bodo spet zacvetele v vsej svoji lepoti. 

Za konec sogovornikom vedno postavim vprašanje, 
ali bi želeli našim bralcem kaj sporočiti. 
Tukaj se v hipu oglasi Franc z besedami: »Bodite hvaležni za 
vse, kar imate. Za vse, kar vam država ponuja!« Zakonca 
soglasno povesta, da sta presenečena nad negativizmom 
ljudi. Ne moreta verjeti, kako vsi opazijo le, kako je vse slabo, 

ne pa tudi, kaj vse je dobrega. Menita, da smo ljudje razvajeni 
in dodata, da bi vsak moral preizkusiti tuji kruh, da bi vedel, 
kako dober je domači. »Zelo vesela sva,  da sva se lahko vrnila 
domov in tukaj nama je zelo lepo.« Dodata še, da sta bila s 
strani sovaščanov zelo lepo sprejeta in da sta plesala tudi v 
domači folklorni skupini. Zelo pogrešata razna druženja, izlete 
in dogodke, zato upata, da se bodo razmere čimprej izboljšale 
in bo vse to spet na voljo. Za konec občankam in občanom na 
srce polagata, da naj se (ko bodo zdravstvene razmere malo 
boljše) čim več družijo, saj smo ljudje vsekakor socialna bitja.

Maja Cigut

Vas jaslic v Bogojini in zvočni posnetek božične zgodbe

Dedek Mraz spet v Tešanovcih

Praznovanje božiča je že samo po sebi čarobno. Raz-
log praznovanja pa se skriva v bornih jaslih na betle-
hemskih poljanah, ki s svojo preprostostjo in veličino 
zgodbe že tisoče let združujejo ljudi, prinašajo upanje 
in mir. 
V tem duhu smo v sklopu KUD Jožef Košič Bogojina vsako 
leto povabili vaščane Bogojine in ljudi iz bližnje in daljne 
okolice na prireditev Žive jaslice. Zaradi izrednih razmer nam 
to letos ni uspelo, zato smo ubrali drugačno pot. Posneli 
smo zvočni posnetek božične zgodbe, ki ga je pripravil Jure 
Jurinič skupaj s člani MPZ Ignacij Maučec in posamezniki, ki 
so bili pripravljeni sodelovati pri tem projektu. Nastal je ču-
dovit posnetek, ki je objavljen na strani Župnije Bogojina in 
FB strani KUD Jožef Košič Bogojina. Temu je sledilo še vabilo 
vaščanom Bogojine, da pred svoje domove postavijo jaslice. 
Vabilu se je odzvalo veliko število vaščanov, ki so skrbno 
pripravili jaslice ter jih postavili pred svoje domove. Ob leske-
tanju prazničnih lučk so se tako svetile tudi raznorazne jaslice 
in sprehajalcu polepšale praznične dni. Izredno smo veseli 
tolikšnega odziva in angažiranosti sovaščanov. Verjamemo, 
da lahko skupaj dosežemo marsikaj kljub razmeram, ki nas 

Koronski ukrepi so bili razlog, da se je v kraj ta dobri mož 
vrnil po dveh letih. Zadnjo nedeljo v lanskem letu se je v 
družbi treh snežink s traktorjem popeljal po vasi in z darili 
razveseljeval otroke kar ob cesti, kjer so ga (po)čakali. Tok-
rat jih je obdaril kar 48, sreče pa so bili deležni tisti, ki so še 
osnovnošolci. Razveselili so se ga tudi številni tisti, ki so s 
krajem povezani rodbinsko. Bradati mož s spremstvom pa 
se je ustavil tudi pri eni bolni krajanki. Zaslugo za tokratni 
četrti obisk Dedka Mraza imajo vsa društva v vasi, najbolj pa 
gasilsko, ter seveda nekateri neumorni posamezniki, ena jim 
je prišla na pomoč celo iz prijateljske Višnje Gore.  

Geza Grabar

do določene mere omejujejo. Upamo in želimo si, da bi to 
postala nekakšna tradicija v vasi in da bi leto za letom bilo 
ob naših domovih postavljeno čim večje število jaslic.

Jana Berden
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Skrb za naravo je skrb zase A természet megóvásával 
önmagunkat is óvjukSlovenija je majhna dežela, a polna naravnih bo-

gastev. Krasijo jo gozdovi, reke, gore, prostrana polja, 
vinogradi, kraške jame, morje in še kaj, Slovenci pa 
slovimo kot redoljubni, s čutom za okolje in ohranja-
nje narave. 
A žal ni vedno tako. Med vsakodnevnimi sprehodi v naši 
občini na travnikih, poljih, v gozdovih in ob cestah iz leta 
v leto opažam več smeti. Če smo še pred nekaj leti naleteli 
»le« na kakšen ogorek ali odvržen robček, pa je danes vse 
več praznih steklenic, pločevink, vreč in še bi lahko naš-
tevali. Še posebej pa bode v oči veliko število odvrženih 
pločevink med polji v Prosenjakovcih v zadnjih treh letih. 
Na začetku sem pločevinke pobrala sama in napolnila tri 
velike vreče, lani pa smo jih odstranili v sklopu vsakoletne 
čistilne akcije. Upala sem, da bo letos morda drugače, 
a videti je, kot da se nekdo prav trudi odvreči čim več 
pločevink. Dandanes, ko ima vsako gospodinjstvo zago-
tovljen odvoz embalaže, v krajih pa imamo za odpadke 
tudi »zelene otoke«, se to nikakor ne bi smelo dogajati in 
za takšno dejanje preprosto ne bi smelo biti opravičila. 
Ne samo, da nekdo s tovrstnim ravnanjem onesnažuje 
okolje ter škodi sebi in drugim, je tudi slab vzgled mlajšim 
generacijam. Dolžnost slehernega je, da ne onesnažuje 
narave in da aktivno prispeva k njenemu ohranjanju in 
obnavljanju. Zato prosim, ODPADKOV NE ODMETA-
VAJTE V NARAVO, ampak zanje poskrbite na ustrezen 
in predpisan način. Bodimo vzgled našim otrokom. 

Bernarda Koroša Pantović

Szlovénia kicsi, de természeti kincsekben gazdag ország. 
Vannak itt erdők, folyók, hegyek, terjedelmes mezők, 
szőlőültetvények, karsztbarlangok, tenger és még 
sorolhatnánk, és úgy tartják, hogy a szlovénok szeretik 
a rendet, ügyelnek a környezetre és óvják a természetet. 
Sajnos azonban ez nem mindig van így. A településünkön tett 
napi sétáim során évről évre több szemetet látok a réteken, 
mezőkön, erdőkben és az utak szélén. Míg néhány évvel ezelőtt 
„csak” egy-egy eldobott cigarettacsikkre vagy zsebkendőre 
figyeltünk fel, napjainkban egyre több az üres üveg, 
konzervdoboz, zacskó és miegymás. Pártosfalva környékén az 
elmúlt három évben különösen szembetűnő a szántóföldek 
között kidobott konzervdobozok nagy száma. Kezdetben én 
magam szedtem össze a dobozokat, és három nagy zsákot 
töltöttem meg, tavaly pedig az éves takarítási akciónk keretében 
távolítottuk el a szemetet. Reméltem, hogy idén másképp lesz, 
de úgy tűnik, valaki nagyon igyekszik minél több konzervdobozt 
kidobni. Napjainkban, amikor minden háztartás rendelkezik 
hulladékgyűjtő szolgáltatással, és a városokban „zöld szigeteket” 
alakítottunk ki a hulladékok számára, ennek nem lenne szabad 
megtörténnie, és erre egyszerűen nincs mentség. Ez a fajta 
viselkedés nem csak a környezetet szennyezi, hanem kárt okoz 
önmagunknak és másoknak, valamint rossz példát mutat a 
fiatalabb nemzedékeknek. Mindnyájunk kötelessége, hogy ne 
szennyezzük a természetet, és aktívan járuljunk hozzá annak 
megőrzéséhez és helyreállításához. Ezért NE SZEMETELJÜNK a 
természetben, megfelelő és előírt módon gondoskodjunk róla. 
Mutassunk példát gyermekeinknek.

V dom svetega Martina v Martjancih so vdihnili novo življenje
Pred mnogimi leti se je ob župnijski cerkvi sv. Martina v Mar-
tjancih zgradil objekt, ki so ga poimenovali dom svetega 
Martina. Zgrajen je bil za župnijske potrebe. V domu je ka-
pela, ki je lepo urejena, pa veroučne učilnice in prostori, ki 
so namenjeni za pastoralno dejavnost. Že prej je bil v domu 
verouk, sedaj pa v domu župnija pripravlja srečanje skupin. 
Kapelo v domu so začeli uporabljati za različne molitvene 
skupine in za mladinske svete maše, ki so mesečno enkrat. 
V preteklih letih so se v domu odvijale različne dejavnosti, 
časoma pa so prostori začeli samevati. V domu Župnija Mar-
tjanci pripravlja oratorijski dan. Ob godu svetega Martina pa 
so v njem pripravljali srečanje vinogradnikov z blagoslovom 
mošta in vina. Ko je župnija Martjanci prišla v upravljanje 
stolne župnije Murska Sobota, so se v njem začele odvijati 
različne verske in duhovne dejavnosti in tako so domu vdih-
nili novo življenje.

Jože Žerdin
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PROMETNI ZNAKI NISO ZA 
OKRAS

A KÖZÚTI JELZŐTÁBLÁK NEM 
DÍSZNEK VANNAK 

»Prometni znaki niso za okras« je 
naslov otroške pesmice, ki sem 
jo nekoč učila v vrtcu, ko sem 
bila še  vzgojiteljica. In res je tako! 
Prometni znaki niso le za okras, 
ampak nas opozarjajo, obveščajo 
in usmerjajo, tako da so zelo po-
memben člen naših potovanj.
A jih ljudje dovolj cenimo oz. upo-
števamo? Kakor kdo, bi rekla! Ne-
kateri jih, drugi pa se znašajo nad 
njimi, jih poškodujejo, porišejo, 
prelepijo, skratka jih uničijo do te 
mere, da so neuporabni.
Na eni od cest v naši občini sem opazila prometni znak, ki 
je bil neprepoznaven. To je prometni znak, ki označuje »Ne-
varno vozišče«, torej znak, ki nas obvešča o tem, da je pred 
nami cesta, ki je nevarna, zato moramo biti še kako previdni. 
A ker se je nekdo znesel nad njim, je prometni znak uničen 
do te mere, da voznika ali mimoidočega popolnoma zmede.
Vsi prometni znaki imajo svoj namen, zato je skrajno nep-
rimerno, da se znašamo nad njimi. Vandalizem ne sodi na 
naše ceste, zato je nesprejemljiv in ga je potrebno obsoditi. 
Prometne znake pustimo takšne kot so, saj nikoli ne vemo, 
kdaj nas bodo le-ti rešili nevšečnosti na cestah! PA VARNO 
VOŽNJO VAM ŽELIM!

Bernarda Koroša Pantović

„A közúti jelzőtáblák nem 
dísznek vannak” a címe annak 
a  gyerek da lnak ,  amely re 
egykor óvónőként tanítottam a 
gyerekeket. És ez igaz is! A közúti 
jelzőtáblák figyelmeztetnek, 
tájékoztatnak és irányítanak 
bennünket, ezért az utazásaink 
során rendkívül fontos elemek. 
De vajon kellően értékeljük és 
egyáltalán figyelembe vesszük-e 
ezeket? Véleményem szerint ez 
főleg az embertől függ. Vannak, 

akik inkább megrongálják, átfestik, matricákat ragasztanak 
rá, azaz használhatatlanná teszik őket. 
Községünk egyik közútja mentén egy teljesen 
felismerhetetlen, az „Egyenetlen úttestet” jelző közúti táblára 
bukkantam, amely arról tájékoztat bennünket, hogy fokozott 
óvatosságot megkövetelő, veszélyes út van előttünk. A táblát 
azonban valaki annyira megrongálta, hogy a járművezetőt 
vagy a járókelőt teljesen összezavarhatja. 
Mindegyik közúti jelzőtáblának megvan a maga célja, 
ezért a megrongálásuk súlyos cselekedet. A vandalizmus 
nem tartozik az útjainkra, és mint ilyen teljes mértékben 
elfogadhatatlan és elítélendő. Ne rongáljuk a közúti 
jelzőtáblákat, hiszen egy adott közúti helyzetben nagy 
segítségünkre lehetnek. BALESETMENTES, BIZTONSÁGOS 
KÖZLEKEDÉST KÍVÁNOK! 

NOVI PROSTORI O ZVVS MURSKA SOBOTA 
V obdobju 2020/21 smo Veterani vojne za Slovenijo Območne-
ga združenja Murska Sobota dobili novo pridobitev. Po večlet-
nih prizadevanjih smo se preselili v nove prostore. Prostore smo 
pridobili v zgradbi občine in Upravne enote Murska Sobota na 
Kardoševi ulici 2. Prostori imajo pisarno in sejno sobo, ki je tudi 
primerno opremljena tako da, se lahko izvajajo tudi aktivnosti 
na pokrajinskem nivoju. V preteklem času smo sicer izvedli že 
kar nekaj aktivnosti Izvedene so bile seje O ZVVS Murska Sobo-
ta, seje KODVOPA, seje ZVVS za Pomurje in seje natečajne sku-
pine Spominska obeležja Pripovedujejo. Območno združenje 
Veteranov Murska Sobota pokriva 12 .občin UE Murska Sobota 
in trenutno združuje 670 članov. Dežurstva v pisarni potekajo 
vsak petek od 8. do 12. ure. Več o našem delu in poslanstvu si 
lahko preberete na spletni strani O ZVVS Murska Sobota, ki se 
nahaja na www.murskasobota.zvvs.si .

za O ZVVS Murska Sobota zapisal 
sekretar Janez Kološa
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Gasilska zveza Moravske Toplice v letu 2021
Tudi za gasilce iz naše občine je zaradi koronskih ome-
jitev, ki trajajo že od marca 2020, nenavadno obdob-
je. Kljub temu so vse najpomembnejše aktivnosti na 
operativnem področju potekale nemoteno. Upajo, da 
se to obdobje, ki mu doslej nismo bili priča, za vedno 
poslavlja.
18 od skupaj 27 gasilskih društev iz naše občine, ki so ob 
Kobilju iz istoimenske občine združene v Gasilsko zvezo (GZ) 
Moravske Toplice (ta torej skupaj šteje 28 članic), je lani na 
območju matične občine skupaj pomagalo na 19 nesrečah, 
ena je bila v občini Kobilje.

Največ, 15 intervencij, je opravilo PGD Moravske Toplice, ki so 
osrednje društvo. Ostala društva, ki so od moravskega nižje kate-
gorije, pa so bila alarmirana: Tešanovci 10-krat, Filovci in Sebeborci 
6-krat, Martjanci 5-krat, Bogojina 4-krat, Ivanci in Suhi Vrh 3-krat, 
Krnci in Vučja Gomila 2-krat ter Andrejci, Berkovci, Bukovnica, 
Ivanovci, Motvarjevci, Noršinci, Prosenjakovci in Selo po 1-krat. 

Ocena delovanja operativnih enot
Po izpadu leta 2020 zaradi omejitve druženja so posebne 
komisije, sestavljene na poveljstvu GZ Moravske Toplice, 
oktobra lani opravile preglede društev. Poveljnik zveze Šte-
fan Cmor v zvezi s tem pravi: »Zaradi ohranitve operativ-
ne sposobnosti me veseli, da smo jeseni opravili preglede 
društev. Kot običajno smo na njih preverili opremljenost 
društev, vzdrževanje opreme, urejenost orodišč in vozil ter 
seveda usposobljenost operativnih gasilcev. Rezultati kažejo, 
da je epidemija pustila posledice tudi v gasilskih društvih. 

Pred vodstvenim kadrom naše zveze in društev kot članic je 
zahtevna naloga spodbujanja k usposabljanju operativnih 
gasilcev. Po drugi strani pa sem zadovoljen, da so vsi povelj-
niki resno pristopili k pripravi operativne vaje, ki so jo izvedli 
pred komisijo. Ugotavljamo, da so usposabljanja za opera-
tivne gasilce, za nižje gasilske častnike in gasilske častnike v 
preteklem letu pustila pozitiven pečat v društvih, ki so imela 
svoje člane na teh usposabljanjih. Novi usposobljeni kadri 
so prinesli nova znanja in zagon v društva.«

Uspešni le s polno znanja
Poveljnik nadalje ocenjuje, da je za gasilci v naši zvezi zelo 
uspešno leto glede izobraževanja kadra, saj so skupaj pri-
dobili kar 73 različno usposobljenih gasilcev. S tečajem, ki je 
na nivoju GZ Moravske Toplice s krajšimi prekinitvami zaradi 
koronskih omejitev potekal skoraj vso prvo polovico lan-
skega leta, so v zvezi pridobili kar 42 operativnih gasilcev in 
gasilk, ki so člani 12 različnih prostovoljnih gasilskih društev. 
Na nivoju Gasilske regije Pomurje pa so pridobili še 10 nižjih 
gasilskih častnikov in dva gasilska častnika. »Poleg tega so 
gasilci sodelovali tudi na tečajih za pridobitev specialnosti. 
Tečaj za varno delo z motorno žago je opravilo 12 gasilcev, 
tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov 
modul B sta opravila 2 kandidata, usposabljanje za infor-
matika in tečaj za bolničarja pa po en tečajnik, en gasilec je 
dobil priznano specialnost gasilec zdravnik. Poleg tega sta 
dva naša inštruktorja opravila dodatna usposabljanja, ki so 
potekala na gasilskem poligonu v Ormožu in s tem pridobila 
dodatna znanja, ki jih bosta lahko prenašala na tečajnike.«

DRUŠTVO

dodatno 
usposablja-
nje gasilskih 
inštruktorjev

gasilec 
zdravnik

tečaj za 
bolničarja

tečaj za 
gasilskega 
častnika

tečaj za 
nižjega 

gasilskega 
častnika

tečaj za 
operativnega 

gasilca

tečaj za usposa-
bljanje gasilcev 

za delo z 
motorno žago

tečaj za 
usposabljanje 

gasilcev za
gašenje notranjih 

požarov
modul B

usposabljanje 
za 

informatiko
skupaj

BOGOJINA      5    5

BUKOVNICA       1   1

FILOVCI 1   1  2 2   6

KOBILJE     1 4    5

KRNCI      6 4   10

LONČAROVCI      1    1

MARTJANCI      1 1   2

MORAVSKE
TOPLICE

1 1 1 1  2    6

NORŠINCI      7 1   8

RATKOVCI     1 4 1   6

SEBEBORCI      2    2

SELO     2 1    3

SUHI VRH     2     2

TEŠANOVCI     4 7 2 2 1 16

Skupaj 2 1 1 2 10 42 12 2 1 73

Usposabljanja po društvih v letu 2021 (VIR: GZ Moravske Toplice).
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pet društev (Bukovnica, Martjan-
ci, Moravske Toplice, Ratkovci in 
Tešanovci), od 7 do 11 javljanj 
kar 18 društev, manj kot 6 eno, 
nobeno pa tri. »Cilj nam mora 
biti vsaj 10 ali več preizkusov na 
leto. Poveljniki v društvih so od-
govorni za operativno dejavnost, 
kamor spada tudi preizkus mo-
bilnih radijskih postaj,« še dodaja 
Štefan Cmor. 

Štefan Cmor, poveljnik GZ 
Moravske Toplice.

VSAKDANJI UTRIP

Prve sobote
Kar zadeva javljanj na preverjanja mobilnih radijskih po-
staj vsako prvo soboto v mesecu pa Štefan Cmor pravi, 
da kljub temu, da iz leta v leto število javljanj rahlo na-
rašča, skrbi dejstvo, da obstajajo operativne enote, ki v 
celotnem letu niso niti enkrat opravile preizkusa mobil-
ne radijske postaje. Še več, v zadnjih 7 letih nekatera še 
vedno ne preizkušajo svojih radijskih postaj, kljub temu 
da je bilo na pregledih društev ugotovljeno, da je v vseh 
društvih mogoče vzpostaviti povezavo z Regijskim cen-
trom za obveščanje (ReCO) Murska Sobota. Lani je vseh 
12 mesečnih javljanj iz občine Moravske Toplice opravilo 

Društvo 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Skupaj

Andrejci 7 5 5 6 7 8 10 48

Berkovci 0 4 11 8 8 7 8 46

Bogojina 12 10 6 5 9 11 10 63

Bukovnica 0 6 8 10 5 11 12 52

Čikečka vas 1 5 7 7 6 5 7 38

Filovci 11 11 11 12 11 11 11 78

Fokovci 12 11 12 10 12 7 9 73

Ivanci 3 2 3 2 3 0 0 13

Ivanjševci 4 5 8 11 8 5 5 46

Ivanovci 9 6 10 9 7 11 10 62

Kančevci 0 0 7 7 9 7 9 39

Krnci 1 1 1 0 0 0 0 3

Lončarovci 0 1 7 0 3 9 9 29

Martjanci 12 12 12 11 12 12 12 83

Mlajtinci 4 5 11 5 7 8 7 47

Moravci 10 9 12 7 8 9 8 63

Moravske Toplice 12 12 12 12 12 12 12 84

Motvarjevci 12 10 11 10 10 9 11 73

Noršinci 7 6 9 9 9 10 11 61

Prosenjakovci 0 0 2 2 6 1 9 20

Ratkovci 8 7 9 9 9 12 12 66

Sebeborci 6 9 7 11 9 10 7 59

Selo 0 1 10 10 12 9 7 49

Središče 0 0 0 0 0 0 0 0

Suhi Vrh 4 8 8 6 9 11 11 57

Tešanovci 11 9 10 11 11 12 12 76

Vučja Gomila 7 6 6 6 7 9 8 49

Kobilje 9 11 12 10 10 11 10 73

Skupaj 162 172 227 206 219 227 237 1450

Preverjanje mobilnih radijskih postaj (prve sobote) 2015–2021, GZ Moravske Toplice (VIR: ReCO Murska Sobota).
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Spomin na zadnje tekmovanje gasilske zveze, ki je bilo leta 2019 v Tešanovcih.  Foto Jan Vitez.

 VSAKDANJI UTRIP

Že zavihali rokave
Zavedajoč se, da je na intervencijah uspešen samo strokovno 
usposobljen gasilec ter da se vse začne pri vzgoji gasilskega 
kadra, je tačas na nivoju GZ Moravske Toplice že pri koncu 
takoj po novem letu začeti tečaj za gasilca pripravnika. 
34-urnega tečaja (teoretični del je tako kot lani za operativ-
nega gasilca ter tudi za ostale čine na nivoju gasilske regije 
potekal na daljavo prek računalniške aplikacije GOOGLE 
MEET) se je udeležilo 41 mladih iz 13 društev. V teh dneh 
jih čaka še praktičen del usposabljanja in izpit. Potem pa 
bodo lahko opravljali preventivne in enostavnejše opera-
tivne naloge v gasilstvu ter se naprej usposabljali na tečaju 
za operativnega gasilca, ki se bo po vsej verjetnosti izvajal 
spet v začetku leta 2023.

Operativni člani 28 društev naše zveze se tačas usposablja-
jo tudi na nivoju pomurske gasilske regije. Tečaj za višjega 
gasilca obiskujejo 3 kandidati iz 2 društev, tečaj za strojnika 
pa 6 kandidatov iz 4 društev.  

Predvidoma že 12. marca »7. kviz gasilske mla-
dine GZ Moravske Toplice 2022« 
Komisija za gasilsko mladino GZ Moravske Toplice je za 12. 
marec v Bogojini (telovadnica in prostori osnovne šole) raz-
pisala izbirni kviz za gasilsko mladino (pionirji, mladinci). Re-
gijski kviz bo predvidoma teden dni pozneje. Tudi omenjeni 
tekmovanji, če bodo zdravstvene razmere to dovoljevale, 
bosta po 2-letnem premoru. 
Na zadnji seji predsedstva in poveljstva GZ Moravske Topli-
ce so člani razpravljali tudi o tekmovanju gasilske zveze. Po 

predlanski in lanski odpovedi naj bi to bilo konec junija (25. 
in 26. junija), in sicer v Selu v soorganizaciji tamkajšnjega pro-
stovoljnega gasilskega društva in GZ Moravske Toplice. Ker 
bodo letošnje leto izbirna tekmovanja v ciklusu tekmovanj 
za memorial Matevža Haceta, ki bo izveden v kongresnem 
letu 2023, bodo vse kategorije tokrat tekmovale v »mokrih« 
vajah, torej z vodo.
Že dan prej, v petek 24. junija popoldan, pa naj bi bilo na isti 
lokaciji prvič izvedeno srečanje veterank in veteranov. Doslej 
so tovrstna druženja na nivoju GZ Moravske Toplice potekala 
konec novembra, vendar leta 2020 in 2021 zaradi korone 
srečanji nista bili izvedeni. Enako ni bilo niti srečanj članic.

Druženja
»Slabe epidemične razmere so zadnji dve leti onemogočile 
izvedbe strokovnih ekskurzij. Če bodo razmere dopuščale, 
bodo te letos izvedene v aprilu ali maju. Predvideni termin 
za izvedbo tabora Mladi gasilec 2022 na nivoju naše zveze 
pa bo od srede, 29. junija, do nedelje, 3. julija 2022,« je napo-
vedal poveljnik GZ Moravske Toplice Štefan Cmor. Lanskega 
poletnega gasilskega tabora mladih GZ Moravske Toplice v 
Gorenju pri Zrečah se je iz osmih društev udeležilo kar 46 
mladih. 
Kar velik je manko tudi pri izvedbi gasilskih obletnic in dru-
gih formalnih prireditev, ki jih zadnji dve leti ni bilo. Težko je 
še napovedati kje, kdaj in koliko. V letošnjem letu praznujeta 
v GZ Moravske Toplice dve društvi okrogli obletnici, in sicer 
PGD Motvarjevci 130 let in PGD Mlajtinci 90 let.

Geza Grabar
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Ob stoletnici rojstva Jožefa Smeja so se mu poklonili z darovano 
sveto mašo
Pred sto leti, 15. februarja 
leta 1922, se je v kmečki 
družini v Bogojini rodil 
msgr. dr. Jožef Smej. Zad-
nje dni svojega življenja 
je preživel v domu sv. 
Lenarta v Lenartu v Slo-
venskih Goricah. Umrl je 
21. novembra leta 2020, 
pokopan je na pokopali-
šču v Bogojini.
Jožef Smej je stopil v ma-
riborsko bogoslovje, ki ga 
je končal 8. decembra leta 
1944 v Sombotelu na Ma-
džarskem, prej pa je še pre-
jel mašniško posvečenje. Kot kaplan je deloval po župnijah v 
Dokležovju, Dobrovniku in Turnišču. Do leta 1969 je bil kaplan 
v sedanji stolni župniji Murska Sobota, pozneje pa še župnik in 
dekan. Leta 1969 je odšel v Maribor, kjer je prevzel in opravljal 
službo stolnega kanonika. Bil je še član zbora škofovih svetoval-
cev, naddekan stolnega prošta mariborskega stolnega kapitlja 
in generalni vikar. 25. aprila leta 1983 je bil imenovan za mari-
borskega pomožnega škofa, posvečen pa je bil 23. maja istega 
leta, za škofovsko geslo si je izbral »Milosti polna, spomni se«. 
18. junija leta 2009 se je upokojil. Življenjsko delo mariborskega 
pomožnega škofa msgr. dr. Jožefa Smeje je bilo vsestransko. 
Tako se je škof Jožef Smej poleg duhovniškega in škofovskega 
službovanja med drugim posvetil pisateljevanju, prevajanju, 
bil je zgodovinar, biograf. O škofu Jožefu Smeju je bil posnet 
dokumentarni film z naslovom Kaplja na vedru, posvečal pa 
se je tudi preučevanju cerkvene zgodovine. 
V svojem bogatem in plodnem delovanju je napisal veliko števi-
lo knjig, ki so bile povezane s področjem znanstvenega dela in 
leposlovja, sodeloval je pri prevajanju bogoslužnega molitveni-
ka. Ves čas se je zanimal za življenje in delo porabskih Slovencev, 
ki jih je rad obiskoval. Bil je urednik in sodelavec Stopinj, ki jih 
izdaja murskosoboška škofija. Poglobil se je v življenje in delo 
dr. Franca Ivanocyja. Škof msgr. dr. Jožef Smej je bil aktiven in je 
sodeloval pri Slovenski škofovski konferenci in bil odgovoren za 
slovenski ekumenski svet. Leta 2015 je prejel visoko madžarsko 
državno odlikovanje madžarski zlati križ za zasluge, saj je prevajal 
romane iz 19. in 20. stoletja iz madžarskega v slovenski jezik. 
Leta 2015 je prejel s strani Mestne občine Maribor naziv častni 
občan, kajti od leta 1969, ko je prišel v mesto Maribor in ko je 
postal stolni kanonik, je svojim življenjskim delom deloval na 
kulturnem in duhovnem področju ter dal pomemben prispevek 
k znanstveni, kulturni in duhovni obogatitvi mesta Maribor. Leta 
2016 mu je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor podelil 
državno odlikovanje Red za zasluge za življenjsko delo in bogat 

prispevek k duhovni nacionalni kulturi Slovencev. Nedelja, 13. 
februar je bila za župnijo Bogojina pomemben dan, ki se bo prav 
gotovo zapisala v župnijsko kroniko z zlatimi črkami. Ob 100. 
rojstnem dnevu škofa Jožefa Smeja so se v cerkvi zbrali domači 
verniki, ki so se čustveno in z globokim poklonom spomnili na 
svojega rojaka msgr. dr. Jožefa Smeja, ki je rad obiskoval svojo 
rojstno vas Bogojina. Daritveno sveto mašo je ob 100. rojstnem 
dnevu škofa Jožefa Smeja daroval murskosoboški škof ordinarij 
msgr. dr. Peter Štumpf ob somaševanju domačega župnika dr. 
Stanislava Zvera, dekana dekanije Lendava, ki je župnik v Župniji 
Beltinci in hkrati župnik v Župniji Dokležovje, Borisa Kučka, in 
duhovnika dr. Karla Bedernjaka. Pred začetkom svete maše je 
škofa Petra Štumpfa z dobrodošlico pozdravila Nataša Gjura, 
članica župnijskega pastoralnega sveta župnije Bogojina, ki je 
dejala: »Škof Jožef Smej ni samo del naše prekmurske biti ali ne 
biti, on sam je del Prekmurja. Kdor sreča škofa Smeja, se sreča 
s preteklostjo in spozna dolžnost sedanjosti in prihodnosti.« 
Slovesnost ob stoletnici rojstva rojaka škofa dr. Jožefa Smeja je 
popestril domači mešani cerkveni pevski zbor Ignacij Maučec. 
Vse njegovo življenje je bila popisana velika knjiga spominov, ki 
se sedaj odpirajo list za listom, spomin na spominom, kakor širno 
polje na katerem je škof Jožef Smej oral, sejal in rasla so njegova 
duhovna dela in misli ter se rodila njegova dela, nešteto plodov 
in sadov na duhovnem in drugem področju. 
Z velikim poklonom so se vsi skupaj pri maši spomnili stole-
tnice, ko se je v družini Smej v Bogojini rodil mali Jožek, ki je 
postal duhovnik in škof. Družina Smej je malega Jožeka s svojo 
močno vero takoj ob rojstvu vpletla v ta čudoviti venec verske 
pripadnosti bogojinski župniji in ga dala krstiti župniku Ivanu 
Baši, ki je tega dečka dvignil iz bakrenega krstnega kotlička sta-
rega več kot 200 let. Svojčas je škof dr. Jožef Smej rad govoril o 
tem svetem dogajanju, o svojih starših, rodbini, župniku Ivanu 
Baši, ki mu je posvetil celo knjigo Psalmi mašnega župnika, pa 
o delu iz rodu kardinala misije, ki so mu po domače rekli »Stari 
Štajerec«. Škof Jožef Smej je ohranjal hvaležne spomine na dru-
ge bogojinske domačine, kakor tudi na poznejše dušne pastir-
je. V sebi je nosil podobe teh žlahtnih ljudi. Srečati in govoriti 
z dr. Jožefom Smejem je bilo, kot da bi se srečali in govorili z 
vsemi velikani verske in kulturne zgodovine slovenske krajine. 
Škof dr. Jožef Smej je bil celo svoje življenje skromen v svojih 
željah, trezen v veselju in pogumu pri širitvi slave njegova dela. 
Bil je zmeraj veder, ker je veroval v plačilo v nebesih. Na svojem 
grobu je škof dr. Jožef Smej dal zapisati: »Tukaj čaka obujanje 
Jožef Smej, škof«. Tukaj sije njegova vera, ki upa v moč Jezu-
sovega vstajenja. Škof si je v svojem življenju želel, da bi med 
svojimi rojaki v Bogojini dočakal visok življenjski jubilej, a mu 
to ni bilo dano. Vedno je govoril, da ni pomembno, koliko let 
nekdo živi, pomembno je samo, kako jih živi. 

Jože Žerdin



Lipnica 179   | 25

ŠPORT

Občinska športna zveza in regijska pisarna na svetu regije
Na 93. redni seji Sveta pomurske razvojne regije je Bran-
ko Recek pomurskim županom predstavil delovanje ob-
činske športne zveze in regijske pisarne Olimpijskega 
komiteja Združenja športnih zvez Slovenije.

Občinska športna zveza M. Toplice je bila ustanovljena leta 
1997. V športno zvezo je vključenih 22 športnih društev, ki so 
vsa iz Občine Moravske Toplice. Prevladujoča športna pano-
ga v občini je nogomet, sledi strelstvo, hokej na travi, imamo 
pa kar zavidljivo število športnic  in športnikov, ki nastopajo 
za klube iz drugih občin v kolektivnih in individualnih pa-
nogah. Pri športni zvezi deluje kar nekaj komisij: komisija za 
velik nogomet, komisija za mali nogomet, komisija za re-
kreativni šport in prireditve, komisija za objekte, komisija za 
izbor športnice(ka), komisija za strelstvo in hokej na travi in 
komisija za šolski šport. Športna zveza organizira ali je soor-
ganizator 20-tim športnim prireditvam, ki se izvajajo skozi 
celo leto. Bolj odmevne športne prireditve so: Prekmurski 
mali Maraton, Rekreativni kolesarski maraton po Občini M. 
Toplice, Rekreativni kolesarski maraton AJDA, Mini Olimpi-
jada, Evropski teden športa (pet prireditev), Športne igre 
zaposlenih in seveda še mnogo drugih prireditev širšega ali 
lokalnega značaja. V zadnjem času pa zelo dobro sodeluje-
mo tudi z Zvezo Slovencev na Madžarskem in z generalnim 
konzulatom RS v Monoštru. Občinska športna zveza je tudi 
nosilec Regijske pisarne OKS-ZŠZ za regijo Pomurje. 

V regiji Pomurje, ki jo pokriva Občinska športna zveza Mo-
ravske Toplice oziroma RP OKS-ZŠZ M. Toplice, so vključene 
naslednje občine: Murska Sobota, Beltinci, Moravske Toplice, 

Puconci, Lendava, Dobrovnik, Ljutomer, Križevci pri Ljutome-
ru, Gornja Radgona, Črenšovci, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, 
Kobilje, Odranci, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici, 
Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej, Apače, Lendava, 
Kuzma in Cankova.

Regijska pisarna OKS-ZŠZ M. Toplice ima naslednje naloge 
in obveznosti:

• pomoč občinskim športnim zvezam v regiji pri uresni-
čevanju programov katerih cilj je razvoj športa,

• pomoč in sodelovanje pri prizadevanjih za ustanovitev 
športnih zvez občin v občinah brez lokalnih športnih 
zvez, v kolikor je ustanovitev športne zveze smiselna, 

• prizadevanje za uveljavitev modela in pravilnika o sofi-
nanciranju športa na lokalni ravni v skladu z 

Nacionalnim programom športa v RS 2014 - 2023,
• spodbujanje medobčinskega povezovanja in čezmej-

nega sodelovanja,
• pomoč pri zbiranju statističnih podatkov o številu špor-

tnih organizacij v regiji in vključenosti prebivalstva v nji-
hove programe, 

• prizadevanje za vzpostavitev panožnih športnih šol na 
lokalni ravni,

• prizadevanje za promocijo prostovoljstva in izvedba 
aktivnosti, ki spodbujajo in krepijo učinkovitost prosto-
voljnega dela v športu, 

• priprava predlogov za športna priznanja: pripravi pred-
log kandidatov za Bloudkova priznanja in priznanja OKS-
-ZŠZ oziroma MOK,

• pomoč pri izvedbi javnih pooblastil OKS-ZŠZ,
• povezovanje z lokalnimi mediji in skrb za obveščanje o 

aktualnih športnih dogodkih in aktivnostih v regiji ter 
šport za vse v najširšem smislu, 

• skladno z LDN OKS-ZŠZ vključevanje v projekte, koor-
dinacija ali vodenje projektov v regiji, ki jo pokriva, so-
delovanje pri organizaciji posvetov na izbrano aktualno 
problematiko, ki jo izbere skupaj s SSŠV oziroma strokov-
no službo OKS-ZŠZ,

• organizacija posvetov ob sodelovanju predstavnikov 
občin in občinskih športnih zvez o športni problematiki,

• dajanje mnenj, podpor in soglasij Občinam pri raznih 
razpisih, predvsem pa Fundacije za šport,

• dajanje prioritet oziroma rangiranje investicijskih pro-
jektov prijavljenih na razpis Fundacije za šport, ki bodo 
v dotičnem letu financirane,

• aktivno sodelovanje na sestankih vodij regijskih pisarn, 
ki jih sklicuje OKS-ZŠZ. 

Branko Recek, predsednik OŠZ M. Toplice in
Vodja RP OKS-ZŠZ Moravske Toplic
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8. februar, slovenski kulturni 
praznik na DOŠ Prosenjakovci

Február 8., a szlovén kultúra 
napja a pártosfalvi KÁI-ban

Komú narpred veselo
zdravljico, bratje! čmo zapét'! 

Bog našo nam deželo,
Bog živi ves slovenski svet,

brate vse,
kar nas je

sinov sloveče matere! 
(F. Prešeren: Zdravljica)

Slovenski kulturni praznik, 8. 
februarja, predstavlja osrednji 
praznik slovenske kulture. 
Čut za to, kako pomembna 
je kultura za nek narod, iska-
nje načinov, kako jo ohraniti, 
naj bi bil prisoten v vseh nas. 
Tudi na Dvojezični osnovni 
šoli Prosenjakovci smo v okvi-
ru praznovanja dneva kulture 
organizirali številne aktivnosti, 
s katerimi so učenci pokazali 
svoj umetniški potencial in ob-
novili kulturno znanje. 
Učenci 6., 7., 8. in 9. razreda so 
si na začetku kulturnega dne 
ogledali baletno predstavo 
Trnuljčica, preko katere so spoznali balet kot čustven, odrski 
ples, kjer se skozi zanimivo koreografijo baletniki naučijo z 
gibom pripovedovati zgodbo. Po kratki refleksiji baletne pred-
stave so se učenci lotili različnih aktivnosti. 
V 6. razredu so ustvarjali pod naslovom »Moj kraj«. Učenci 
so po skupinah izdelovali maketo vasi Prosenjakovci, izdelali 
predstavitev zgodovine vasi ter poustvarjali različne zgodbe 
in pesmi. 
V 7. razredu so ustvarjali pod naslovom »Uglasbim dan«. Po 
začetnem razmišljanju o svojem dnevu, kaj vse počnejo skozi 
ves dan, so učenci skušali vse vtise in občutke vnesti v pesmi. 
Tako je nastalo kar nekaj zapisov in dva od teh so učenci po-
tem s pomočjo glasbenih instrumentov tudi uglasbili. 
8. razred se je lotil raziskovanja slovenske kulture pod naslo-
vom »Spletni kviz Slovenska kultura«. Učenci so najprej brskali 
med načini izražanja slovenske kulture (glasba in ples, književ-
nost, vizualna umetnost, film in gledališče), obnavljali znanje 
o arhitekturnih znamenitostih in znanih kulturnikih, nato pa 
naredili izbor 20 vprašanj in odgovorov, katere so porabili za 
oblikovanje spletnega kviza s pomočjo računalniškega orodja 
Kahoot. 
Učenci 9. razreda so poustvarjali pod naslovom »V tem svetu 
bivam …«. Glavno izhodišče ustvarjalnega navdiha je bil Karel 

Barátaim, dalunkat
kinek is szánjuk legelébb?
Ég áldja szép honunkat,

szlovén népünket mindaképp!
Testvérünk,

mind vérünk,
anyánk szívéből egy vélünk

(F. Prešeren: Pohárköszöntő)

A február 8-ai  szlovén 
kultúra napja a szlovén 
kultúra központi ünnepét 
jelenti. Mindannyiunkban 
legyen jelen annak az 
érzése, mennyire fontos 
egy nemzet számára a 
kultúra, a megőrzéséhez 
szükséges módok keresése. 
A pártosfalvi Kétnyelvű 
Általános Iskolában is számos 
tevékenységet szerveztünk a 
kultúra napjának ünneplése 
alkalmából,  amelyekkel 
megmutatták a tanulók 
művészi adottságaikat és 
felelevenítették kulturális 

ismereteiket.
A 6., 7., 8. és 9. osztályosok a kulturális nap elején 
megtekintették a Csipkerózsika című balett előadást, 
amelynek segítségével megismerték a balettet mint 
érzelmi, színpadi táncot, ahol a balett-táncosok érdekes 
koreográfián keresztül megtanulják mozgás segítségével 
elmesélni a történetet. A balett előadás rövid átbeszélése 
után a tanulók különböző tevékenységeknek láttak neki. 
A 6. osztályosok »Az én falum« címmel tevékenykedtek. 
A tanulók csoportokban dolgoztak és így készítették el 
Pártosfalva makettjét, a falu történelmének bemutatását, 
illetve különböző történeteket és verseket alkottak.
A 7. osztályban »Megzenésített nap« címmel dolgoztak. 
Először átgondolták a saját napjukat, mi minden történik 
velük egy nap, majd ezeket a benyomásokat és érzéseket 
próbálták dalba megfogalmazni. Számos feljegyzés 
keletkezett és ezek közül kettőt hangszerek segítségével 
meg is zenésítettek.
A 8. osztályban a szlovén kultúra kutatásával foglalkoztak 
»A szlovén kultúra online kvíz« címmel. A tanulók először 
a szlovén kultúra kifejezésének módjait (zene és tánc, 
irodalom, vizuális művészet, film és színház) böngészték, 
felelevenítették ismereteiket az építészeti látnivalókról és a 
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VPIS OTROK NOVINCEV 

ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023

- redni vpis
Spoštovani starši,

obveščamo vas, da bo redni vpis otrok novincev za šolsko leto 2022/2023 potekal:

 v ponedeljek, 7. marca 2022, od 10.00 do 15.00 ure;
 v sredo, 9. marca 2022, od 10.00 do 14.00 ure;
 v četrtek, 10. marca 2022, od  10.00 do 16.00 ure.

Da bi imel vaš otrok več možnosti za prosto mesto v želeni enoti, vas vabimo, da ga vpišete v času rednega vpisa.

Vpis opravite v pisarni svetovalne delavke, na upravi Vrtcev občine Moravske Toplice, Dolga ulica 29 A. Vlogo 
za vpis najdete na spletni strani vrtca www.mojvrtec.com, pod rubriko VPIS OTROKA, ali jo dobite pri 
svetovalni delavki.

Za več informacij lahko pokličete na 
tel. št. 041 304 866 (Monika).                                            Monika Šlichthuber Jerebic, svetovalna delavka

Destovnik Kajuh in njegova 
znana pesem Bosa pojdi-
va, dekle obsorej. Učenci 
so pesem temeljito anali-
zirali, nato pa so se podali 
v ustvarjanje različnih be-
sedilnih vrst, kjer so se ob 
100. obletnici rojstva pesni-
ka, prevajalca in narodnega 
heroja, osredinili predvsem 
na bivanjsko tematiko, po-
vezano z ljubeznijo do na-
roda in domovine. 
Velikokrat se v kulturnem 
svetu poraja vprašanje, ali 
smo dovolj zreli, da pomen 
Prešerna za razvoj slovenskega naroda in jezika, pomen kul-
ture v svojem bistvu razumemo v celoti. Učenci so s svojim 
razmišljanjem, z izdelki in nenazadnje tudi z načini, kako so 
se zadanih nalog lotili, dokazali, da so pri svojih letih zmožni 
prikazati spoštovanje in pravilno usmerjen odnos do naših 
kulturnikov in do slovenske kulture.

Lavra Černela, 
profesorica slovenščine

Martina Zakocs, 
magyartanár

kultúra alakjairól, majd egy 
20 kérdés-válaszból álló 
online kvízt készítettek a 
Kahoot segítségével.
A 9. osztály tanulói »Ebben 
a világban élek ...« címmel 
a lkottak .  A z alkotási 
ihlet fő kiindulópontja 
Karel Destovnik Kajuh és 
az ő ismert verse Bosa 
pojdiva, dekle obsorej 
volt. A tanulók alaposan 
elemezték a verset, majd 
különböző szövegtípusok 
alkotásába kezdtek, ahol 
a költő, műfordító és 

nemzeti hős születésének 100. évfordulóján elsősorban 
a nemzet és a haza szeretetével kapcsolatos témára 
összpontosítottak.
A kultúra világában gyakran felmerül a kérdés, hogy 
elég érettek vagyunk-e ahhoz, hogy megértsük Prešeren 
szerepét a szlovén nép és nyelv fejlődése szempontjából, 
illetve a kultúra fontosságát teljes mértékben ismerjük. 
A tanulók saját gondolkodásukkal, munkáikkal és 
nem utolsósorban az adott feladatok megoldásának 
módszereivel bizonyították, hogy koruknak megfelelően 
ki tudják mutatni tiszteletüket és megfelelő hozzáállásukat 
kulturális személyiségeink és a szlovén kultúra iránt.

 IZ ŠOL IN VRTCEV
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KULTURNA KRAJINA

Ob kulturnem prazniku Plečniku v Plečnikovem letu

V letu 2022 obeležujemo 150. obletnico rojstva arhitekta Jožeta 
Plečnika (Ljubljana, 23. januar 1872–Ljubljana, 7. januar 1957). S 
svojim obširnim opusom je pomembno zaznamoval arhitekturno 
krajino celotne Slovenije in deloma tudi Evrope. Zaradi svojega edin-
stvenega in celostnega pristopa k oblikovanju stavb in prostorov 
je postal tudi pomemben vzor in navdih za sodobno arhitekturno 
produkcijo po vsem svetu. V kratkem obdobju med obema sve-
tovnima vojnama je preoblikoval Ljubljano iz obrobnega mesta 
v simbolno narodno prestolnico. V procesu preureditve mesta je 
upošteval naravne, arhitekturne, zgodovinske in nesnovne kvalitete 
prostora in jih z večjimi in manjšimi popravki poudaril in povezal 
v niz javnih prostorov (trgi, parki, ulice, sprehajališča, mostovi) in 
javnih objektov (knjižnica, cerkvi, tržnice, poslovilni kompleks – Žale, 
stadion). Plečnikova preureditev ne temelji na radikalni moderni 
prenovi, ampak na dopolnjevanju z ozirom na človekovo indivi-
dualno izkustvo. Nove zasnove vabijo k dialogu in identifikaciji z 
mestom: s tem nastaja human pristop po meri človeka. Z ozirom 
na genius loci krajev in iskanju nagovora arhitekture v skladu s po-
trebami prebivalcev je ob prestolnici pomembno zaznamoval šte-
vilne slovenske kraje, kot so Kamnik, Kranj, Bogojina in druge.  Glede 
na to, da Plečnikovo leto pomeni poseben poudarek na celotnem 
Plečnikovem opusu, s katerim je s svojimi deli zaznamoval slovenski 
prostor, je treba izpostaviti tudi njegove sakralne, profane, memo-
rialne arhitekture in urbanistične ureditve, s katerimi je oplemenitil 
kulturno krajino in naselja odmaknjenega Prekmurja (Bogojina, 
Grad itd.), Štajerske, Koroške (Črna na Koroškem), pa obmejnega 
hribovskega Posočja (Ponikve, Srpenica) do Vipavske doline. Plečni-
kova dela so bila sprva obrobna in manj znana. Aktualna in svetov-
no prepoznana so postala v času krize modernizma sedemdesetih 
let 20. stoletja, ko se je pogled stroke znotraj postmoderne družbe 
usmeril v upoštevanje arhitekturne zgodovine in njenih spoznanj. 
Mednarodno so se uveljavila s predstavitvijo na razstavi v pariškem 
centru Pompidou leta 1986, ki so ji sledile številne razstave, knjige in 
objave člankov v strokovnih revijah.Od 28. julija 2021 so na UNESCO 
seznamu svetovne kulturne in naravne dediščine izbrana Plečniko-
va dela v Ljubljani!
Vir: Vir: SOD-LUM: Jože Plečnik naj bo navdih za oblikovanje 
prostora pri likovni umetnosti.

Ta veliki oblikovalec prostora nam s posebnim spoštovanjem 
sporoča, kako odgovorno se lotiti oblikovanja prostora, da bi 

ohranjali, kar je bilo v preteklosti vrednega, in gradili novo s 
posluhom ohranjanja kulturne krajine.
»Nikoli ne bom rušil, kar so moji predniki prav in dobro zgra-
dili,« je bilo njegovo vodilo. Ko naj bi zgradili širši most čez 
Ljubljanico, se je uprl: »… ne bom rušil, kar so vrli kamno-
seki cesarja Franca Jožefa odlično zgradili …« Dodal je dva 
mosta in Ljubljana ima znamenito tromostovje, ki Ljubljani 
tako kot celotna Plečnikova zasnova in ureditev ostalih delov 
daje široko prepoznavnost in estetiko. Podobna izhodišča so 
očitna v vsem njegovem opusu, tudi v cerkvi Gospodove-
ga vnebohoda v Bogojini, kjer je popolnoma ohranil staro 
cerkev in jo na sodoben način združil v nov sakralni prostor. 
Posebej veje iz njegovih del širina, red grške antične arhi-
tekture z modernimi, povsem Plečnikovimi rešitvami, veje 
spoštovanje do posebnosti krajine in njene arhitekture –bele 
stene, lesen strop, loki, oboki ... Veje spoštovanje do mojstrov 
obrti – tesarjev, lončarjev. Njihova dela je povzdignil na strop 
pod nebo ... Veje odgovornost do slehernega oblikovanega 
predmeta in detajla v njegovi arhitekturi … Veje spoštovanje 
do materiala – ostanke, kamne, opeke popotresne Ljublja-
ne je zanimivo uporabil na fasadi Narodne in univerzitetne 
knjižnice v Ljubljani.
Vsa ta njegova dragocena izhodišča in načela so še kako 
dragocena v dobi bageromanije, ko vsevprek rušimo, gradi-
mo … Rušimo ne oziraje se na ohranjanje in oblikovanje po 
meri človeka. Zaradi tega morda več kot sedemdeset let v 
Prekmurju ni bilo arhitekture, ki bi presegla Plečnikovo delo. 
Imeti arh. Jožeta Plečnika za navdih, za vzornika je vrednota, 
ki žene k ustvarjanju, raziskovanju in odgovornemu odnosu 
do dela vse od načrtovanja, skrbne izvedbe, do pozornosti 
slehernemu najmanjšemu detajlu. Svetovljan Plečnik – Lju-
bljana, Dunaj, Praga, Pariz … od antike do modernizma – 
daje širino, odpira duha slehernemu, ki mu sledi. Vsi moji 
gosti, ki so me obiskali, so to lahko spoznali tudi v cerkvi v 
Bogojini. 
Prav bi bilo, da se v tem Plečnikovem letu še kje ob otvori-
tvah in načrtovanju novih arhitekturnih pridobitev spomni-
mo in preverimo Plečnikova načela in izhodišča, da bo arhi-
tektura v prostoru postala trajna vrednota kulturne krajine. 

Jožef Gutman



Lipnica 179   | 29

KULTURNE DROBTINICE

PLEČNIK  V MORAVSKOTOPLIŠKI OBČINI
V poklon in zahvalo arhitektu ob njemu posvečenem letu 2022

V poklon in zahvalo ob Plečniko-
vem letu 2022, ki ga letos Slovenci 
posvečamo arhitektu Jožetu Pleč-
niku, se moramo pridružiti tudi 
občani Občine Moravske Toplice. 
Naši sedanji občini je prispeval kar 
tri umetnine. Ena od njih – vsaj po 
mnenju avtorja tega zapisa – po-
meni največjo od vseh njegovih sakralnih stvaritev – to 
je župnijska cerkev Gospodovega vnebohoda v Bogojini. 
Zakaj? Zato, ker jo je delal z mislijo na prelepo prekmur-
sko pokrajino, navdušenjem  nad njenimi dobrimi ljudmi, 
nad njihovo trdno vero, nad njihovimi obrtniškimi sposob-
nostmi in njihovim upanjem v boljše življenje. Pa še zato, 
ker so se takratni župljani zavedali, da gradijo božji hram 
sebi in svojim potomcem. Pa da ga gradijo skoraj v celoti 
iz domačih gradbenih materialov in skoraj čisto sami: s 
prostovoljnim delom pri zidavi, z neplačanim delom ne-
katerih zidarjev, lončarjev, mizarjev, kolarjev …, vernikov 
iz skoraj vseh družin bogojinske župnije.
Eden največjih arhitektov svojega časa prof. Jože Plečnik je bil 
rojen 22. januarja 1872 v Ljubljani, umrl pa 7. januarja 1957 v 
rojstnem mestu, v 85. letu starosti. Pred nekaj dnevi je torej 
minilo 150 let od njegovega rojstva in 65 let od smrti. Ker je v 
svoji umetniški ustvarjalnost kar tri umetnine – kot že rečeno 
– podaril tudi nam, krajem sedanje moravskotopliške občine, 
smo mu dolžni poklon in zahvalo ne le vsi mi, današnji občani, 
in ne le v tem letu, temveč tudi tisti, ki bodo prišli za nami. 
Slovenija se mu je poklonila in zahvalila za njegovo ustvarjalno 
življenje z vsega spoštovanja vredno gesto, ko je letošnje leto 
proglasila za Plečnikovo leto. To je – med drugim – utemeljila 
z naslednjim: »Plečnik je zaradi svojega edinstvenega in ce-
lostnega pristopa k oblikovanju stavb in prostorov postal po-
memben vzor in navdih za sodobno arhitekturno produkcijo 
po vsem svetu.« Sporočilo poleg Ljubljane, katero je Plečnik s 
svojimi deli »prenaredil« iz nekdaj dokaj obrobnega mesta v 
eno od arhitekturno najbolj zanimivih, lepih srednjeevropskih 
mest, saj je Ljubljana danes eno od najlepših glavnih mest 
držav v tem prostoru, sporoča še naslednje: »Plečnikovo delo 
zunaj Ljubljane je bilo posvečeno zlasti cerkveni arhitekturi, 
vključno s kapelicami in znamenji, deloma tudi drugim arhi-
tekturnim nalogam v mestih, denimo v Kranju, Celju, Kočevju, 
Kamniku in predvsem na podeželju.«
Bogojina in Martjanci pač nista mesti, zato v utemeljitvi Pleč-
nikove znamenite sledí v teh dveh naših vaseh – žal - niso 
omenjene (in ne tiste pri Gradu, v Bratoncih in Črenšovcih). V 
prej citiranemu tekstu naši kraji sodijo pod pojem »podeželje«. 
A je véliki arhitekt Jože  Plečnik ustvarjal velike stvari tudi »na 
podeželju«. Ustvarjalno zelo uspešno ni bil povezan le z rodno 
Ljubljano, Prago na Češkem, Dunajem v Avstriji in Beogradom 

v Srbiji, s prej omenjenimi mesti v Sloveniji, temveč tudi s Prek-
murjem (in – bi danes lahko domiselno dodali – tudi s svojimi 
Zapornicami na reki Ljubljanici blizu današnjega Prekmurskega 
in Ambroževega trga v Ljubljani). Od sedmih stvaritev v naši 
pokrajini kar tri danes spadajo v moravskotopliško občino. To 
je več kot polovica vsega njegovega ustvarjalnega dela v Pre-
kmurju. In po umetniškem vrednotenju  najpomembnejše. Ta 
so: župnijska cerkev Gospodovega vnebohoda v Bogojini, 
zidana med leti 1924 in 1927, glavni oltar župnijske gotske 
cerkve v Martjancih, to je oltar farnega svetnika sv. Martina, 
postavljen 1925. leta, in tudi v Martjancih – nagrobni spomenik 
duhovnika in martjanskega župnika Jožefa Horvata, pos-
tavljen leta 1932. To so arhitekturne stvaritve. V našo občino pa 
vsaj deloma sodijo tudi oblikovalske. Istega leta kot Horvatov 
nagrobnik je izpod Plečnikovega peresa nastal načrt za glavo 
tednika Kleklovih Novin Slovenske krajine, leto kasneje pa 
naslovnica Kalendara Srca Jezusovoga; torej naslovne strani 
periodičnega tiska, ki ga je urejal in izdajal Jožef Klekl st. (1874–
1948) v Črenšovcih. Ta periodični tisk pa so brali tudi ljudje iz 
naših krajev, iz vasi sedanje naše občine. 
Od vseh zgoraj omenjenih Plečnikovih arhitekturnih in obliko-
valskih stvaritev je bogojinska župnijska cerkev Gospodovega 
vnebohoda prav gotovo Plečnikovo temeljno delo v naši ob-
čini, v vsej pokrajini in širše. Že 27. marca 1932, v letu torej, ko 
še zdaleč ni bila v celoti opremljena, jo je nepodpisani pisec 
(najbrž je to bil kar urednik sam) v Novinah Slovenske krajine 
poimenoval z »veleumetnino«, ki je »posebnost ne samo za 
našo krajino, nego za celo Slovenijo i lehko povemo tüdi za 
celo Jugoslavijo«. Danes bi tej misli lahko ne le pritrdili, temveč 
dodali, da pomeni enkratno arhitekturno sakralno, zgodovinsko 
in umetniško stvaritev celo širše, torej svoje vrste »posebnost« 
celo v Evropi.
Na potrebo po gradnji nove, večje cerkve, je začel opozarja-
ti župljane Ivan Baša (1875– 1931) že od takrat naprej, ko je 
prišel v Bogojino za župnika, to pa je bilo leta 1908. V Bogojini 
je župnikoval 23 let, do svoje prerane smrti. Bil je duhovnik, 
buditelj in preroditelj svojega ljudstva (o čemer nam priča tudi 
spominska plošča na cerkvi), pisatelj, urednik in prevajalec. Naj-
večje pa so njegove zasluge za gradnjo nove župnijske cerkve. 
ki jo je zgradil skupaj s svojimi župljani; ti so jo (razen redkih 
posameznikov) zelo podpirali. In prav letos se bomo spominjali 
95-letnice konca njene gradnje. Ve pa se, da je dobivala oltarje, 
spovednice, klopi, križev pot, glavno oltarno sliko in drugo še 
nekaj nadaljnjih desetletij, da je zasijala v vsej svoji zunanji in 
notranji lepoti. Opremljal jo je predvsem – skupaj s Plečnikom 
in po njegovih zamislih – župnik Jožef Gjuran (1913–1990) 
po drugi svetovni vojni. Danes za cerkev in njeno obnavljanje 
vzorno skrbi sedanji župnik dr. Stanislav Zver (1947).

Jože Vugrinec
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Avtocenter Lepoša: Presegajo zastavljene plane, nova pridobitev 
avtopralnica

Pogovarjali smo se s Tadejem Lepošo, direktorjem pod-
jetja Avtocenter Lepoša, ki ima sedež na stičišču občine 
Moravske Toplice in Mestne občine Murska Sobota. Ob 
uspešnem poslovanju so pred avtocentrom in ob Go-
stilni Čarda postavili novo avtopralnico, smelih načrtov 
za prihodnost pa jim ne manjka.
 
Zaupajte nam, kakšni so začetki vašega podjetja.
Podjetje sta ustanovila moja starša Erika in Viljem Lepoša 
leta 1995 v Murski Soboti. V letu 2012 sem prevzel vodenje 
podjetja, z januarjem 2018 pa smo se preselili na trenutno 
lokacijo ob motelu Čarda. 

Kakšne storitve nudite?
Smo pooblaščeni prodajalec vozil Kia in pooblaščeni serviser 
vozil Kia in Mazda, pogodbeno pa delamo tudi z znamkama 
Volvo in Mercedes.  Delamo vse, kar je potrebno z avtomobi-
li. Torej od servisov, vulkanizerskih storitev, zamenjave stekel 
pa do testov zavor, popravila karoserije in tako naprej.

Koliko ljudi zaposlujete?
Zaposlenih nas je trenutno sedem, a če bo trend prodaje 
in obseg dela še naprej takšen, kakršen trenutno je, bomo 
verjetno v prihodnje zaposlili še dodatne sodelavce.

Povejte nam, kaj več o vaši najnovejši pridobitvi in 
kakšni so vaši prihodnji načrti. 
Konec leta 2021 smo začeli z izgradnjo avtopralnice, uradno 
pa je v uporabi od konca meseca januarja. Za avtopralnico 
smo se odločili, ker smo imeli precej neizkoriščenega pros-
tora in smo razmišljali, da bi naredili nekaj funkcionalnega, 
kar bo prinašalo neko dodano vrednost tako podjetju kot 
našim zvestim strankam. Višina investicija je bila okoli 200 
tisoč evrov, ki smo jo pokrili v lastni režiji. V letošnjem letu 
želimo narediti tudi nekaj okolju prijaznega - sončne elek-
trarne. Verjamem, da bomo to realizirali v drugi polovici le-

tošnjega leta. Vzporedno pa bomo naredili tudi polnilnico za 
električne avtomobile. Skratka, usmerjeni smo v prihodnost, 
ki bo, kot vemo, zelena. V načrtih je tudi neke vrste minikamp 
za avtodome, ampak to je bolj dolgoročni načrt.

Kako je covid kriza vplivala na vaše poslovanje?
Tako bom povedal - če je to kriza, naj traja. Kar se tiče znam-
ke Kie, lahko povem, da presegamo zastavljene prodajne 
plane. Res pa je, da je pri tej znamki prednost ta, da ni te-
žav v proizvodnji zaradi krize polprevodnikov, ki jo občutijo 
drugje. Smo zaenkrat tudi ena izmed redkih znamk, ki lahko 
avtomobil stranki dostavi v roku enega do dveh tednov. To 
je trenutno naša konkurenčna prednost. 

V vaši lasti je tudi tradicionalna gostilna Čarda.
Res je. Smo jo pa lanskega maja oddali v najem dolgoletne-
mu sodelavcu, ki se tako ukvarja z gostinskim delom, mi pa 
smo osredotočeni na druge dejavnosti. 

Kaj bi svetovali našim bralkam in bralcem, ki gojijo pod-
jetniške ambicije?
Najpomembneje je vztrajati in ne prehitro obupati. Če vztra-
jaš, se ti to slej ko prej povrne.

Rok Šavel 
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PRAVILNO GESLO NAGRADNE KRIŽANKE 179. ŠTEVILKE GLASILA LIPNICA: BURGER VIKTORIJA. 
Med prispelimi pravilnimi rešitvami smo izžrebali naslednje nagrajence, ki prejmejo nagrade podjetja Emilija Varga 
s.p., Okrepčevalnica Viktorija. Nagrajenci: Franc Gomboc, Martjanci 44, 9221 Martjanci (bon za 20 EUR), Bernarda Vlaj, 
Kančevi 35, 9206 Križevci (bon za 10 EUR) in Rene Gjerek, Filovci 60, 9222 Bogojina (bon za 5 EUR). Vsem nagrajencem 
iskreno čestitamo! Za prevzem nagrade pokličite: 040-608-078 (Rok Šavel). 

Vsem nagrajencem iskreno čestitamo!

Avtocenter Lepoša d.o.o. podarja naslednje nagrade: 1x montaža gum (1. nagrada), 
10x žeton za pranje vozila (2. nagrada) in 5x žeton za pranje vozila (3. nagrada). Vlju-
dno naprošamo, da nam na dopisnici pošljete GESLO križanke, vaše IME in PRIIMEK 
ter NASLOV do 10. aprila 2022 na naslov: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 
3, 9226 Moravske Toplice, s pripisom Nagradna križanka 180. 
Prijetno reševanje vam želimo!

NAGRADNA KRIŽANKA
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Novosti in aktivnosti s področja turizma
Nagrada za najbolj inovativno živilo Sirarstvu 
Tinka 
Letos je nagrado Inštituta za nutricionistiko za najbolj ino-
vativna živila leta 2022 prejelo deset podjetij, med njimi je 
tudi Sirarstvo Tinka iz Krajinskega parka Goričko za proseni 
desert.

Iskrene čestitke!

Novost: Nova turška savna hammam v Termah 
Vivat 

V Termah Vivat so v januarju odprli novo turško savno hammam, 
kjer se prepletata dva svetova, orient in zdravilna termalna voda 
iz panonskih termalnih vrelcev. Turška savna hammam je nov 
delček v prekrasnem mozaiku sveta savn Term Vivat.

Novost: Pehtrani medenjaki
V okviru operacije Dišeči potenciali Goričkega, sofinanci-
rane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podezelja, 
katerega vodilni partner je Tatjana Buzeti - nosilka dopol-
nilne dejavnosti na kmetiji VIDOV BREJG,  je v sodelovanju 
z Medičarstvom Jožice in Damjana Celec nastala nova 
različica zeliščnih medenjakov - medenjaki s pehtranom, 
ročno izdelani, brez jajc in mleka ter aditivov, s kosta-
njevim medom po tradicionalni recepturi. Čestitamo za 
inovativnost!

Mednarodni dan turističnih vodnikov in tridnev-
ni virtualni ogledi slovenskih znamenitosti
Društva regionalnih turistični vodnikov Slovenije ARGOS 
- Association of Regional Tourist Guides of Slovenia je 21. 
februarja obeležilo Mednarodni dan turističnih vodnikov 
tako, da so na splet postavili vodene oglede v živo, predva-
jali turistične filmčke in druge turistične vsebine iz različnih 
slovenskih krajev. Destinacija Moravske Toplice se je letos 
predstavila s filmčkom turističnega vodenja v romanski 
rotundi, dopolnjenega z digitalnim doživetjem. 
Vabimo vas, da spoznavate Slovenijo v malem in si ogleda-
te predstavitve, ki jih najdete na Facebook strani @ArgosLo-
calGuidesSlovenia. 

Promocija destinacije Moravske Toplice na 
tujih trgih 
Po dveh žalostnih sezonah za slovenski turizem in še pose-
bej dejavnost incoming agencij, pri Happy Tours, največji 
receptivni agenciji v slovenski lasti, vidijo v letošnjem letu 
priložnost okrevanja. Že spomladi pričakujejo začetek pri-
hodov organiziranih skupin iz mednarodnih trgov in pričet-
ku vračanja čezmorskih trgov v Slovenijo. Pripravili so novo 
brošuro Boutique Slovenia by Happy Tours, v kateri želijo 
predstaviti najbolj ekskluzivne nastanitve in doživetja, ki 
jih Slovenija lahko ponudi. Brošura, v kateri je predstavlje-
na večina slovenskih turističnih destinacij, vključno 
z Moravskimi Toplicami, bo dosegljiva tako v fizični kot 
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elektronski obliki, saj bodo z njo nastopali na vseh sejmih in 
delavnicah (fizičnih in virtualnih) v letih 2022-23. Skupaj to 
pomeni več kot 30 mednarodnih sejmov in delavnic ter 
preko 50 spletnih seminarjev, vse namenjeno poslovni 
javnosti, tujim organizatorjem potovanj. Predstavitve bodo 
izvajali tudi s pomočjo lastnih prodajnih pisarn, ki jih imajo 
v Veliki Britaniji, na Kitajskem, v Indiji ter Maleziji, ki skrbi za 
celotno jugovzhodno Azijo. Že v februarju se bodo z njo 
predstavili na razstavi EXPO v Dubaju. 

Nova image brošura Pomurje
Nova image brošura je nastala v okviru projekta VD Po-
murje 2021. Projekt je lansko leto na STO prijavil in ko-
ordiniral Zavod za kulturo, turizem in šport M. Sobota. 
Vključenih je bilo  5 vodilnih občin in 16 ostalih. V okviru 
projekta je bilo izvedeno več različnih aktivnosti: nad-
gradnja spletne strani, upravljanje družbenih omrežij, 
fotografiranje, marketinške kampanje, obisk novinarjev 
in blogerjev, idr. Rezultat projekta je tudi image katalog - 
brošura, ki zajema pet področij Pomurja z najboljšim kar 
ponuja (točke vredne obiska, kulinarika, naravne znameni-
tosti, idr.). Katalog s privlačnimi fotografijami in tekstom, ki 
je v obliki blog zapisa, nagovarja obiskovalce k odkrivanju 
regije. Zasnovo kataloga in oblikovanje je pripravila agen-
cija Franc Franc v sodelovanju s koordinatorko projekta in 
predstavniki občin M. Toplice, Radenci, Lendava, Ljutomer. 
Tiskanih je 10.000 izvodov v slovenskem jeziku, angleški 
prevod je zaenkrat samo v spletni obliki. Zanimivost kata-
loga so zagotovo QR kode na vsakem od petih območij, 
kjer s skeniranjem QR kode lahko slišimo 5 različnih na-
rečij Pomurja s kratkim audio slovarjem.
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TURIZEM V ŠTEVILKAH – LETO 2021 
(januar-december/začasni podatki)

Prihodi in prenočitve domačih in tujih gostov v občini Moravske Toplice

Tabela: Prihodi in prenočitve domačih in tujih gostov v občini Moravske Toplice (jan-dec 2020/2021) VIR: SURS

Po  podatkih Statističnega urada Slovenije (SI-STAT podatkov-
ni portal) je v destinacijo Moravske Toplice med januarjem in 
decembrom (po začasnih podatkih SURS) v letu 2021 prišlo 
130.638 turistov, ki so opravili skupaj 433.202prenočitev. 

Na destinaciji Moravske Toplice v navedenem obdobju beleži-
mo skupaj za 14,42 % več prihodov gostov kot v istem obdobju 
lani, od tega je bilo zaslediti porast prihodov domačih gostov 
za 22,01 %, vendar izrazit upad prihodov tujih gostov za 15,51 
% v primerjavi z letom 2020. 

V letu 2021 je po začasnih podatkih bilo ustvarjenih za 11,98 
% več prenočitev kot v letu 2020, med katerimi je viden porast 
prenočitev domačih gostov (+14,97 %), zaslediti je izpad pre-
nočitev tujih gostov zgolj za 1,05 % manj kot v letu 2020.

Turizem v številkah v letu 2021 – Slovenija
Lani smo v Sloveniji zabeležili 4 mi-
lijone turističnih prihodov in več kot 
11 milijonov turističnih prenočitev 
oziroma za 31 % več prihodov in za 
22 % več prenočitev kot v enakem ob-
dobju leta 2020. Od tega so tuji gostje 
ustvarili 1,8 milijonov prihodov in 4,8 
milijonov prenočitev. V enajstih mese-
cih leta 2021 smo zabeležili 1,36 mili-
jard evrov iz naslova izvoza potovanj. 
Leto 2021 se je v zgodovino sloven-
skega turizma zapisalo kot še eno leto, 
zaznamovano s pandemijo Covid-19.

PRENOČITVE 
2021

PRENOČITVE 
2020

INDEKS 
(2021/2020)

PRIHODI 
2021 

PRIHODI 
2020

INDEKS 
(2021/2020)

Skupaj 433.202 386.850 111,98 130.638 114.178 114,42

Domači 
gosti

361.709 314.599 114,97 111.105 91.060 122,01

Tuji gosti 71.493 72.251 98,95 19.533 23.118 84,49
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Trajnostna priporočila za turistično gospodarstvo

Zbiramo fotografsko gradivo razvoja Moravskih Toplic 
(od leta 1960 naprej)

Destinacija Moravske Toplice je članica Zelene sheme slo-
venskega turizma, v okviru katere si prizadevamo graditi 
turizem z vizijo, ki je prijazna do obiskovalcev, prebivalcev 
in okolja.  Naša naloga je, da k trajnostnemu razmišljanju 
spodbujamo tudi turistična podjetja in jih nagovarjamo 
k ustreznemu spremljanju in zmanjševanju porabe vode 
in energije. 

KAKO VARČEVATI Z ENERGIJO?
Na voljo so številni poceni in enostavni ukrepi za varče-
vanje z energijo… Eden teh je spremljanje rabe energije 
in zmanjševanje stroškov. Kako spremljamo porabo? Z ra-
čuni za ogrevanje, elektriko, vodo in odpadke. Ugotovimo 
lahko večino odklonov od normalne rabe. Spremljanje 
rabe energije je preprost postopek, ki ga lahko izvaja-
mo že z beleženjem na listu papirja ali pa z uporabo 
računalniških programov kot npr. MS Excel (Prilagoje-
no tabelo z nastavljenimi parametri in avtomatičnim 
preračunavanjem smo vam že posredovali po e-pošti). 

KAKO VARČEVATI Z VODO?
Spodbuda za beleženju porabe vode z orodjem za izračun 
porabe vode: https://www.zelenikljuc.si/orodje-za-izra-
cun-porabe-vode/

Letos mineva 60 let od (prvega) uradnega odprtja kopališča 
v Moravskih Toplicah. Ob tem jubileju pripravljamo ulično 
razstavo. Ker je turizem imel pomembno vlogo pri razvoju 
nekoč kmečkega in nerazvitega naselja, ki je danes zname-
nita turistična destinacija, poleg razvoja turizma obenem v 
razstavi želimo v sliki prikazati razvoj lokalne skupnosti. V 
ta namen vas občane prosimo, da nam posredujete stare 
fotografije, vezane na društvene dejavnosti oziroma večje 
prireditve (pustovanja nekoč, veselice, kresovanja, Moravska 
noč, gasilska in športna tekmovanja) med leti 1960 in 2000. 
Dobrodošle bodo tudi stare razglednice.

Original gradivo nam za potrebe reproduciranja lahko do-
stavite v TIC Moravske Toplice osebno ali pa nam ga posre-
dujete po e-pošti info@moravske-toplice.com ali po pošti 
na naslov TIC Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske 
Toplice.

OZAVEŠČAJTE GOSTE
Spodbujajte goste k okolju prijaznemu in trajnostnemu 
vedenju in stiku z naravo in lokalnim okoljem (izobesite 
Zelene napotke za obisk destinacije, ki smo vam jih pos-
redovali) in spodbujajte goste k pitju vode iz pipe. 

ENERGETSKA SANACIJA IN OBNOVA 
Prijavite se na Javni razpis za povečanje snovne in ener-
getske učinkovitosti na področju turizma (MGRT)

PODPRITE ZELENE PROJEKTE IN UVEDITE 
SPREMEMBE 
Vključite se v Zeleno shemo slovenskega turizma in kot 
ponudnik nastanitve ali gostinec pridobite trajnostni znak 
Slovenia Green. 

ZMANJŠEVANJE KOLIČINE PLASTIKE V KUHI-
NJI
- Kupujmo v velikem obsegu, hrano v večjih pakiranjih 
ali pa v trgovinah, kjer prodajajo živila v razsutem stanju.
- Ne kupujmo vode in pijač v malih plastenkah, ki jih no-
simo s seboj. 
- Poslovimo se od plastične folije

TIC-ova stran

Zahvaljujemo se vam za vaš prispevek in soustvarjanje razstave ob tem pomembnem jubileju.



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

PRIREDITEV DATUM IN KRAJ OPIS PRIREDITVE INFORMACIJE 

FEBRUAR IN MAREC - ZIMSKE POČITNIŠKE AKTIVNOSTI

Zimska turistična tržnica 

Četrtek, 24.2. od 14.00
Petek,  25.2. od 14.00
Fašenska sobota, 26.2. od 11.00
Nedelja, 27.2. od 9.00
Fašenik torek, 1.3. od 11.00
Četrtek, 3.3. od 14.00
Petek,  4.3. od 14.00
Sobota, 5.3. od 14.00
Nedelja, 6.3. od 9.00

Ponudba lokalnih in regionalnih izdelkov. 
Podprite lokalne ponudnike in ustvarjalce na zimski tržnici.

TIC Moravske Toplice 
02 538 15 20

Fašenska tržnica
V soboto, 26.2.2022 & v torek, 1. 3.2 2022, od 
11. ure naprej v Moravskih Toplicah, pri lesenih 
prodajnih hiškah 

Vsak našemljen obiskovalec prejme brezplačen krof v Hiški veselega klovna. V soboto, 26. 2. 
2022 med 12. in 13. uro animacija s čarodejem. 

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

Zabavna počitniška otroška 
olimpijada 2022

3. 3. 2022, 10.00-13.00, 
na igrišču Terme 3000 v Moravskih Toplicah  

Sodelujte v spretnostnih igrah, ki so namenjene osnovnošolcem in mlajšim. 
Vsi tekmovalci bodo nagrajeni.

TIC Moravske Toplice v soorganizaciji 
z Občinsko športno zvezo Moravske 
Toplice in Termami 3000

18. Pohod po Sladki poti 20. 3. 2022, start ob 10.00, pred Vaško-gasilskim 
domom Ratkovci Pohod ob dnevu žena s krožno potjo po Goričkem. Zbiranje pohodnikov od 9. ure naprej. Medičarstvo Jožica Celec 

041 941 175

Fašenska tržnica V torek, 1.3. 2022, od 11. ure naprej v Moravskih 
Toplicah, pri lesenih prodajnih hiškah

Vsak našemljen obiskovalec prejme brezplačen krof v hiški veselega klovna, kjer bo lahko 
zavrtel tudi kolo sreče. 

 TIC Moravske Toplice, 
www.moravske-toplice.com

Občinska očiščevalna akcija v 
Občini Moravske Toplice 19. 3. 2022, ob 8.00, po naseljih v občini Občani in prostovoljci ste vsako leto zgled dobre prakse v spodbujanju skrbi za urejeno 

okolje. Tudi letos se veselimo vaše množične udeležbe. 

JKP Čista narava 
Občina Moravske Toplice  
02 538 15 12 

Jožefov šahovski turnir 20.3.2022, 9.00, lokacija naknadno Odprto šahovsko prvenstvo Občine Moravske Toplice. Občinska športna zveza 
Moravske Toplice

Podelitev priznanj za športne 
dosežke v letu 2020/21 25.3.2022, 19.00, ŠRC Martjanci Vsakoletna podelitev priznanj najzaslužnejšim športnim organizacijam, društvom in 

posameznikom v občini. 
Občinska športna zveza 
Moravske Toplice

Bogojanski ograček V marcu  Začetek del v Bogojanskem ogračeku: saditev sadnih dreves v sadovnjaku, rez trte na 
brajdah… 

TD Bogojina 
Leopold Kočar 
031 234 812

APRIL

Velikonočna tržnica 14. 4. -16.4.2022, od 14. ure, 18.4.2022, od 14. ure 
naprej. Moravske Toplice Podprite lokalne ponudnike in ustvarjalce na velikonočni tržnici. TIC Moravske Toplice 

02 538 15 20 

Delavnica izdelave velikonočnih 
čokoladnih jajčk 16. 4. 2022, ob 10.00 in ob 14.00 Izdelajte svoje čokoladno jajce. Delavnico bodo izvedli v dveh terminih. Zaželene predhodne 

prijave. 
Podeželska čokoladnica Passero 
051 357 170

Velikonočne vsebine 16. 4. 2022. Moravske Toplice TIC predstavlja velikonočne vsebine in aktivnosti v živo in preko spleta: delavnice izdelave 
čokoladnih jajčk, naravnega barvanja pirhov in simbolika priprave velikonočnega zajtrka.

TIC Moravske Toplice 
02 538 15 20 

13. Velikonočni pohod 18. 4. 2022, 10.00, start pred Vaško-gasilskim 
domom Fokovci

Startnina 8 evrov zajema okrepčila in topel obrok ter spominek. Za šoloobvezne otroke ni 
startnine. Dolžina 8 km. 

KTD Ceker Fokovci
Kornelija Kianec 
041 810 902

9. Jurjev pohod 23. 4. 2022, start ob  9.00, pred Vaško-gasilskim 
domom Središče Pohod po razgibani pokrajini v okolici Središča

KUD Antal Ferenc Središče
MNSS OMT Silvija Šanca
051 360 863

Moravski tek 23. 4. 2022, 16.00, Moravske Toplice Tradicionalna tekaška prireditev in tek v kraju Moravske Toplice – predpriprava za Mali 
prekmurski maraton. 

Občinska športna zveza Moravske 
Toplice v sodelovanju s Termami 3000.

Prvomajska tržnica 
27. 4. – 1. 5. 2022, Moravske Toplice. Ob 
delovnikih od 14. ure dalje, za vikend med 9. 
in 12. uro. 

Podprite lokalne ponudnike in ustvarjalce na prvomajski tržnici. TIC Moravske Toplice 
02 538 15 20 

Kresovanje in postavitev mlaja v 
Moravskih Toplicah 30. 4. 2022, 19.00, Moravske Toplice Pridružite se nam na zabavni prireditvi. 

KS Moravske Toplice 
Cveta Davidovski 
031 702 540
 TIC Moravske Toplice  

Dogodki in aktivnosti se bodo izvajale v primeru ustreznih epidemioloških razmer.
Organizatorji si pridržujejo pravico do spremembe programa.


