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IZ VSEBINE / BESEDA UREDNIŠTVA

Spoštovane občanke in občani!
Poletne mesece so zaznamovale visoke temperature, ki so 
(pre)dolgo vztrajale, in dolgotrajno sušno obdobje, ko pa 
so prišle padavine, pa jih je bilo le za vzorec. V našem delu 
Slovenije so sicer sušne posledice nekoliko milejše, toda ven-
darle je suša povzročila precej škode tudi na pridelkih naših 
kmetov. V Evropi govorijo celo o zgodovinski, 500-letni suši, 
ki ogroža skoraj polovico celine, temu primerno manjša pa 
bo tudi letina poljščin. Zagotovo so dodatne težave, ki jih 
povzročajo podnebne spremembe, vse prej kot dobrodošle pri kmetih, ki se tako 
ali tako soočajo z visokimi cenami inputov in drugimi problemi, ki jih povzroča do-
gajanje na globalni ravni. Vremenski dejavniki so nalašč tudi za nastanek požarov in 
teh je bilo v Evropski uniji letos največ od leta 2006. Težko je ostati ravnodušen ob 
prizorih ognjenih zubljev na Hrvaškem, Portugalskem, v Španiji ... veliko bolj osupli 
in zgroženi pa smo bili, ko je zagorelo tudi pri nas. In to v kakšnem obsegu. Na Krasu 
je namreč izbruhnil največji požar v zgodovini naše države, ki je terjal več intervencij 
na tisoče gasilcev iz celotne Slovenije. Tudi naši pogumni gasilci niso preslišali klica 
na pomoč, zato se jim v tej številki občinskega glasila še posebej poklanjamo.

 V zadnjih mesecih je bilo v naši občini predvsem veliko razlogov za veselje in slavje. 
Vrnile so se vaške igre, medulične igre, pestro poletno dogajanje v Moravskih To-
plicah in številni drugi družabni dogodki. Izvedenih ali začetih je bilo tudi nemalo 
investicij, od nadgradnje vodovoda in nenazadnje do uradnega odprtja varnega in 
modernega križišča v našem turističnem naselju, ki je, sodeč po zdaj že nekdanjih 
turističnih bonih, v samem vrhu po priljubljenosti med našimi rojaki. Tisto, kar nas 
spremlja že od začetka leta in se je zaradi Putinove agresije, ki je žal prepogosto v 
družbi predmet nerazumne relativizacije, samo še povečalo, pa je negotovost. Strah 
nas je pred zimo, pred naraščajočimi cenami hrane in energentov. In kaj potrebuje 
človek, ko je v negotovosti? Varnost in zanesljivost. Čez nekaj dni bo naša občina 
praznoval 26. občinski praznik in takrat se bomo spomnili na to, da nam je kljub 
pomanjkljivostim, ki so povsem običajna za tako velika, redko poseljena ruralna 
območja, v naši občini pravzaprav čisto lepo. Smo varni in sigurni. Seveda pa se 
lahko tudi to hitro spremeni. Prihodnja številka bo zaradi občinskega praznika tudi 
praznično obarvana, saj bomo v njej predstavili občinske nagrajence in se poklonili 
tudi 25. rojstnemu dnevu našega javnega komunalnega podjetja Čista narava.

Rok Šavel, odgovorni urednik

Opravičilo in popravek: PGD Berkovci sofinancer obnove
V prejšnji številki Lipnice (št. 182) smo v prispevku Tudi najmanjši niso spregle-
dani navedli, da se je Krajevna skupnost Berkovci s pomočjo Občine Moravske 
Toplice lotila številnih investicij v okviru obnove Vaško-gasilskega doma. To sicer 
drži, ampak smo pri tem nenamerno izpustili pomembnega deležnika, ki je pri 
navedenih investicijah odigral veliko vlogo, in sicer Prostovoljno gasilsko dru-
štvo Berkovci. Društvu in članom PGD Berkovci se za neljubo napako iskreno 
opravičujemo in jih prosimo za razumevanje.

LIPNICA – glasilo Občine Moravske Toplice. Uredništvo: Rok Šavel – odgovorni urednik, Sonja Vöröš – urednica prispevkov v madžarskem jeziku, 
Damjana Kovač – predstavnica MNSS, Anita Čontala – predstavnica občinske uprave; Jožef Gutman in Ines Zavec – programska sodelavca. Po-
stavitev in tisk – Tiskarna aiP Praprotnik, d. o. o. Naklada 2200 izvodov. Lipnica ni naprodaj – brezplačno jo prejme vsako gospodinjstvo v občini, 
drugi zainteresirani pa na sedežu Občine Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice – tel.: (02) 538/15-00, spletna stran: www.
moravske-toplice.si. Elektronska pošta glasila Lipnica: lipnica.casopis@gmail.com. ISSN 2536-3743.  Naslovne fotografije: odprtje križišča v 
Moravskih Toplicah, 25. Vaške igre v Berkovcih (spodaj levo) in sprejem gasilcev pri županu v Noršincih (spodaj desno, foto: Luka Valentin Grabar)
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V novem šolskem letu 14 vrtčevskih oddelkov 
24. redno sejo Občinskega sveta Občine Moravske Topli-
ce, ki je potekala 21. junija 2022 ob 15.30 v ŠRC Martjanci, 
je vodil podžupan Sašo Koca. Po ugotovljeni navzočnosti 
je občinski svet sprejel zapisnik 23. redne seje ter nasled-
nji dnevni red: 

1. Poročilo o izvršitvi sklepov občinskega sveta
2. Poročila uporabnikov občinskega proračuna (Osnov-

na šola Bogojina, Osnovna šola Fokovci, Dvojezična 
osnovna šola Prosenjakovci, Vrtci občine Moravske 
Toplice, Turistično-informativni center Moravske To-
plice, Madžarska narodna samoupravna skupnost 
Občine Moravske Toplice)

3. Predlog soglasja k sistemizaciji delovnih mest in k 
oblikovanju oddelkov v javnem vzgojno-izobraževal-
nem zavodu Vrtci občine Moravske Toplice za šolsko 
leto 2022/2023

4. Predlog sklepa o določitvi ekonomske cene progra-
mov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem 
vzgojno-varstvenem zavodu Vrtci občine Moravske 
Toplice 

5. Predlog Odloka o subvencioniranju komunalnega 
prispevka za mlade in mlade družine v občini Mo-
ravske Toplice – I. obravnava

6. Predlog sklepa o prerazporeditvi sredstev v NRP za 
leto 2022

7. Pobude in vprašanja 
8. Razno.

Občinski svet je bil seznanjen s Poročilom o izvršitvi skle-
pov Občinskega sveta Občine Moravske Toplice, sprejetih 
na 23. redni seji ter z naslednjimi poročili uporabnikov 
občinskega proračuna za leto 2021: 

1. Osnovna šola Bogojina,
2. Osnovna šola Fokovci,

3. Dvojezična osnovna šola Prosenjakovci,
4. Vrtci občine Moravske Toplice,
5. Turistično-informativni center Moravske Toplice,
6. Madžarska narodna samoupravna skupnost Občine 

Moravske Toplice.

Podal je soglasje k sistemizaciji delovnih mest za šolsko 
leto 2022/2023 ter soglasje k oblikovanju 14 oddelkov v 
javnem zavodu Vrtci občine Moravske Toplice v šolskem 
letu 2022/2023 (od tega so 3 polovični oddelki in 1 od-
delek brez povečanega normativa). V nadaljevanju seje 
je sprejel predlagan Sklep o določitvi ekonomske cene 
programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem 
vzgojno-varstvenem zavodu Vrtci občine Moravske Topli-
ce, ki na novo določa, da se za dneve bolniške odsotnosti 
otroka ob predložitvi zdravniškega potrdila za vsak dan od 
vključno 31. dneva odsotnosti, staršem odšteje celoten 
znesek dnevne oskrbnine. Občinski svet je sprejel Odlok 
o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in 
mlade družine v občini Moravske Toplice in ga posredoval 
v 15 - dnevno javno razpravo. Sprejel je predlagan sklep 
o spremembah načrta razvojnih programov Občine Mo-
ravske Toplice za leto 2022. Temeljni razlog za sprejem 
predlaganega sklepa je neizvajanje investicij v letu 2022 
in predvsem povišanje cen storitev in materialov na po-
stavkah, ki so načrtovane v tem letu. Na osnovi sprejetega 
sklepa bodo sredstva iz posameznih projektov, ki jih v 
letu 2022 iz kakršnih koli razlogov ne bo možno izvesti, 
prerazporejena na projekte, ki so načrtovani v letu 2022 
in jih zaradi prenizko načrtovane vrednosti v NRP 2022 ni 
bilo mogoče izvajati. 

Občinska uprava

OBVESTILO 
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka 

Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev kmetije Küčan

Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, na podlagi 119. člena v povezavi s 112. členom 
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in 199/21 – ZureP-3) in 7. člena Statuta Občine Moravske Toplice 
(Uradni list RS, št. 35/14, 21/15 in 25/17), obvešča javnost, da v času od 19. 7. 2022 do vključno 9. 9. 2022, poteka 
javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev kmetije Küčan, ki ga 
je izdelalo podjetje UMARH d.o.o., pod št. projekta 20-OPPN-01, januar 2022. Gradivo je javno razgrnjeno v sprejemni 
pisarni Občine Moravske Toplice ter na spletni strani Občine Moravske Toplic.

Pripombe in predlogi se lahko do konca javne razgrnitve pošljejo na naslov Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 
3, 9226 Moravske Toplice ali na elektronski naslov: obcina@moravske-toplice.si

Občinska uprava
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V polnem teku so gradbena in montažna dela na projek-
tu Nadgradnja vodovodnega sistema B SKLOP 2, Občina 
Moravske Toplice. Trenutno so odprta gradbišča v naselju 
Fokovci in Filovci ( Trnovski breg, Filovci breg in Filovci 
Gaj), ki se izvajajo po zastavljenem terminskem planu 
izvajalca del Teleg – m d.o.o. vključno s sočasno grad-
njo optične kanalizacije in elektro kanalizacije. V drugi 
polovici meseca avgusta so se pričela gradbena dela na 
relaciji Puconci – Sebeborci, t.i. izvedba transportnega 
voda VPUS in nadaljevanje del v naselju Krnci.

Za čas izvajanja del so predvidene delne in popolne zapore 
na občinskih cestah, zato je prehod moten oz. onemogo-
čen v času od 7:00 do 17:00 ure. Izvajalec del bo podrob-

IZ OBČINE

neje obveščal tangirane lastnike posamično, z obvestilom 
v nabiralnik, o predvidenih zaporah na občinskih cestah v 
sodelovanju s predstavniki krajevnih skupnosti in občine. 
Občina na svoji spletni strani www.moravske-toplice.si/ak-
tualno/ obvešča o zaporah. V času izvajanja del izvajalec del 
in občina naprošata za razumevanje in potrpljenje na cesti.

Cestna razsvetljava BERKOVCI

Naselje Berkovci bogatejše za cestno razsvetljavo ob regio-
nalni cesti R3-724 odsek 4210 Berkovci – Kobilje v dolžini 410 
m, odsek 5661 Domanjševci – Berkovci v dolžini 15 m in ob 
lokalni cesti Berkovci – Ratkovci v dolžini 230 m.
Cestna razsvetljava ustreza standardu SIST EN 13201 in SIST 
EN 40, priporočilom SDR razsvetljava in signalizacija za promet 
(PR5/2 2000) in Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega one-
snaževanja okolja (Ur.l. RS št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13).

Rekonstrukcija in Fasada DOŠ Prosenjakovci

AKTUALNE INVESTICIJE
Nadgradnja vodovodnega sistema B

Rekonstrukcija Dvojezične osnovne šole Prosenjakovci je v 
zaključni fazi, izvajajo se zaključna dela na zunanji učilnici in 
nadstrešku I. triade.   
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V izvajanju je energetska sanacija Dvojezične osnovne šole 
Prosenjakovci. V sklopu energetske sanacije se izvaja toplo-
tno izolacijska fasada. Na novo ureditev bo prilagojena ustre-
zna zaščita pred nastankom požara - posodobljen strelovo-
dni sistem, zamenjava oken na telovadnici, ureditev okrog 
objekta,… Energetska sanacija ni predmet sofinanciranja 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Kanalizacija Bogojina Podlipje

Uredila se je gravitacijska komunalna kanalizacija s črpa-
liščem komunalne vode, tlačnim vodom in elektro krmi-
ljenjem črpališča ter NN dovodom in novim odjemnim 
mestom na območju dela naselja Bogojina v bližini po-
sestva Podlipje. Nova kanalizacija je nadaljevanje obsto-
ječega ločenega sistema, ki je vezan na čistilno napravo 
v Bogojini. 

Krak ulice Na bregu v Moravskih Toplicah

V  mesecu juliju je izvajalec del Čista narava d.o.o. pričela z iz-
vedbo nove ulice s komunalno opremo parcel. Predvidena je 
nova cesta v dolžini 150 m, trasa vodovoda v dolžini 244 m, 
komunalna kanalizacija 282 m in javna razsvetljava v dolžini 
206 m ter elektro nizkonapetostni razvod v dolžini 127 m. 

Občinska Uprava
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Odprtje urejenega križišča v Moravskih Toplicah

Novo pridobitev tudi uradno predali namenu.
V četrtek, 18. avgusta, je v Moravskih Toplicah potekalo slo-
vesno odprtje na novo urejenega, pred tem nepreglednega 
in nevarnega, križišča v Moravskih Toplicah, na kar je občina 
čakala več kot deset let. Do uresničitve dolgoletnih želja Ob-
čine Moravske Toplice je prišlo sicer že lani, dela pa so se za-
čela konec leta 2020, ko je Direkcija RS za infrastrukturo (DRSi) 
novembra 2020, za izvedbo projekta podpisala pogodbo z 
družbo Pomgrad in podizvajalcem GMW. Vrednost del je 
znašal 898.603,82 evrov z davkom, pri čemer je sofinancerski 
delež Občine Moravske Toplice znašal dobrih 158 tisočakov.

V sklopu projekta je bilo urejeno križišče, 350 metrov regi-
onalne ceste - glavne vpadnice v naselje Moravske Toplice, 
površine za pešce in kolesarje, nova mostna konstrukcija čez 
potok Lipnica z ureditvijo struge potoka, cestna razsvetljava 
ter tudi prometna oprema in signalizacija.

Župan Alojz Glavač je z zadovoljstvom pospremil uradno od-
prtje križišča in se zahvalil vsem deležnikom, ki so pripomogli 
k njegovi uresničitvi. Z ekipo iz DRSi in infrastrukturnega mi-
nistrstva so priložnost izkoristili tudi za delovni sestanek, na 
katerem so spregovorili o drugih potrebnih projektih in inve-
sticijah v občini. Na simbolični primopredaji sta bila namreč 
prisotna tudi v.d. direktor DRSi Bojan Tičar in državna sekretar-
ka na ministrstvu za infrastrukturo Alenka Bratušek. Svečano 
odprtje novega križišča sta z glasbeno spremljavo pospremila 
Duo Mystica. Državna sekretarka Alenka Bratušek je poudarila 
pomen nove pridobitve za občino in ob tem spomnila še na 
druge infrastrukturne projekte v občini, ki jih financira država. 
Tako je navedla že zaključeno ureditev krožišča v Sebeborcih, 
napovedala pa je še ureditev krožišča v Bogojini, ki bo pote-
kala letos in prihodnje leto, ureditev odseka ceste Berkovci 
- Kobilje in reciklažo vozišča v dolžini slabih štirih kilometrov 
na odseku Martjanci - Dobrovnik (v Filovcih).

Uredništvo
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Izvajalec zaključil z ureditvijo obstoječih mej na obodu in znotraj 
komasacijskega območja Martjanci-Noršinci

Izvajalec Geodetska družba d.d. je v okviru projekta Izved-
ba agromelioracije na komasacijskem območju Martjanci 
– Noršinci zaključil s prvo fazo izvedbe geodetskih del ter 
uredil meje na obodu in znotraj komasacijskega območja, 
zamejičil objekte znotraj območja in izdelal elaborat za 
ureditev meje na obodu komasacijskega območja.
V nadaljevanju komasacijskega postopka bodo jeseni 
2022 potekale javne razgrnitve elaboratov obstoječega 
stanja zemljišč, idejne zasnove ureditve komasacijskega 
območja ter vrednotenja zemljišč. V prvi polovici leta 
2023 bo potekala razgrnitev elaborata nove razdelitve 
zemljišč. Zadnja faza komasacijskega postopka zajema 
zamejičenje novih parcel v naravi, seznanitev lastnikov z 
dodeljenimi zemljišči ter izdelava elaborata komasacije. 
Na vse razgrnitve bodo lastniki zemljišč pisno vabljeni in 
bodo lahko podali svoje želje, pripombe ter ugovore na 
razgrnjene elaborate.
Po končanem komasacijskem postopku bo Upravna eno-
ta Murska Sobota izdala odločbo o novi razdelitvi zemljišč. 
S pravnomočnostjo odločbe, se bodo podatki o novih 

parcelah in lastnikih vpisali v uradne evidence Geodetske 
uprave RS ter Zemljiško knjigo. V nadaljevanju se bodo 
izvedla tudi agromelioracijska dela.
Občina Moravske Toplice je na razpisu Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za zadevno naložbo 
pridobila 1.183.827 EUR nepovratnih sredstev Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (oz. 100% upra-
vičenih stroškov). Vrednost investicije po tekočih cenah 
znaša 1.215.496,22 EUR (z DDV) od tega bo Občina Mo-
ravske Toplice zagotovila 31.668,82 EUR.

Občinska uprava

Obnova križa na pokopališču rotunda v Selu
Obnova selanskega križa ima dolgo 
brado. Ob dolgotrajni obnovi in po-
stavitvi lesenega križa na prvotno 
mesto pojasnjujemo vzroke za pre-
novo in njene časovne faze, ki kri-
žu danes dajejo svežo, prenovljeno 
končno podobo in obstojnost. 

Od leta 2017 Pomurski muzej Murska 
Sobota in Občina Moravske Toplice 
z izvajalcem Čista narava zelo dobro 
sodelujemo pri ohranjanju nagrob-
nikov z dediščinsko vrednostjo. Čista 
narava in krajevne skupnosti v Ob-
čini skrbijo za 32 pokopališč; gre za 
pokopališča z nagrobniki katoliške, 
evangeličanske in kalvinske vere. Vsi 
ti nagrobniki s svojim napisom, vse-
bino, materialom in obliko ustvarjajo 
in ohranjajo kulturno pokrajino, jezi-
kovno in zgodovinsko podobo pros-
tora ter časa. Posebno pomembni so 
kalvinski leseni nagrobniki, ki so po-
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sebnost slovenskega etničnega prostora, prav tako pa lese-
ni križi, kjer je še dobro viden napis pokojnega/pokojnice. 
Takšnih nagrobnikov ne bi smeli zavreči. Zelo pomembni 
so napisi v prekmurščini, ki so poleg pisnih virov edini še 
obstoječi materialen dokaz o (pisnem) prekmurskem jezi-
ku. Nekateri novejši epitafi znajo biti tudi humorni, kot na 
primer napis Spomenik sem si dal postaviti sam s konca 
sedemdesetih let 20. stoletja v Lončarovcih. Tudi zato je 
potrebno poskrbeti, da se nagrobniki ohranijo! Del poko-

pališke krajine in njene širše podobe pa so tudi osrednji 
križi. Selanski je izjemen, saj je redek ohranjen in narejen 
iz lesa, s posebno rezbarijo v spodnjem delu. Spodnji ok-
ras bi lahko, če uporabimo domišljijo, prepoznali tudi kot 
Jezusove solze ali kri. Neznani izdelovalec nam je z njimi 
želel nekaj povedati, pa čeprav samo to, da se je za lepoto 
božje njive vredno potruditi. Takšno ljudsko preproščino 
in spoštljiv odnos do prednikov je potrebno ohraniti – kar 
smo prepoznali v lesenem pokopališkem križu. Ovredno-
tili smo ga kot dediščino s širšo sporočilnostjo, vezano na 
selanski pretekli prostor. S križem so živeli vaščani in prav 
je, da z njim živijo še naprej. Zato smo se skupaj s kan-
čevsko župnijo, KS Selo, Občino Moravske Toplice s Čisto 
naravo in v Pomurskem muzeju Murska Sobota strinjali, 
da je potrebno križ obnoviti z namenom podaljšati mu 
življenjsko dobo. Naj poudarimo, da je bil glaven namen 
križ konzervirati, ne restavrirati! To pomeni, da v njegovo 
obstoječo podobo čim manj posegamo in poskrbimo, da 
ga zavarujemo pred nadaljnjim propadanjem. 

Ko smo križ pripeljali v Pomurski muzej Murska Sobota, je 
bilo potrebno pregledati njegovo fizično stanje. Nemudo-
ma se je ugotovilo, da je les v izredno slabem stanju, tudi 
zaradi insektov, ki so bili v njem. Neposredno izpostavlja-
nje vremenskim neprilikam je pripomoglo k njegovemu 
trohnenju. Križ je bil večkrat pred tem že saniran. Prvotno 
naj bi imel križ leseno streho, zamenjana je bila prečka 
križa. Najprej so se odstranili kovinski deli od lesenih. Na 
kovinskih delih se je odstranila predhodna barva s kemi-
kalijami, površino se je ščetkalo, v dveh slojih se je nanes-
la antikorezijska zaščita. Lesena površina oziroma deli so 
zahtevali največ časa in materiala. Najprej je bilo potrebno 
izprati križ z vodo. Potreben je bil čas, da se je križ do-
volj posušil za nadaljnje delo. Potem je sledila dezinfekcija 
lesnih škodljivcev. Postopek je bilo potrebno večkrat pono-
viti, kar je trajalo dva meseca. Stabilizacija lesa je potekala 
v več fazah: zapolnjevanje površine lesa in stabiliziranje 
notranjosti lesa. Površinska stabilizacija je terjala okrog 150 
ur, z večkratnimi nanosi paste za les, polnjenja razpok, grč 
in drugih nepravilnosti v hrastovem lesu. Šele ko je bil ma-
terial trd, se je lahko dalje oblikoval z lesno obdelovalnimi 
tehnikami. Les je bilo potrebno postarati zaradi predho-
dnih umetnih nanosov. Propadanje smo preprečili tako, 
da so se vse luknje, tudi najmanjše, zapolnile s polnilom iz 
dvokomponentnega polimernega materiala, ki se po nekaj 
minutah strdi v zelo trdo peno. Spodnji del oziroma temelj 
križa je bil popolnoma deformiran, tudi luknje od veznega 
pritrjevanja okovja. V spodnji del so se zato vstavljala/vlivala 
epoksidna smola, lepilo in vlakna. Zaradi velike poroznosti 
lesa se je na dan lahko vlilo le 200 ml epoksilne smole, dru-
gače bi smola prehitro začela odtekati. Izvrtale so se tudi 
nove luknje, ki so namenjene nosilcu oziroma podstavku, 
temu je sledilo pritrjevanje železnega podstavka. Spodnji 
del se je dodatno okrepil z epoksijem, ki služi kot izolacija 
pred vlago in škodljivci. Po spajanju je sledilo staranje lesa 
na naraven način. Zadnja faza v muzejski delavnici je bila 
ponovna izdelava strehe, ki bo ščitila križ pred vdorom 
vode na vrhu. Kot zadnje dejanje na terenu je bil ponovni 
izkop in betoniranje temelja, ki so ga opravili delavci Čiste 
narave, torej priprava za končno postavitev križa. Skupno 
je bilo tako porabljenih približno 250 ur konzervatorskega 
dela, to je mesec in pol dela. Križ smo postavili na staro 
mesto 13. junija 2022.

Vsi akterji si želimo, da bi lesen križ postal del selan-
ske skupnosti, da prenovo posamezniki prepoznajo 
kot skupno skrb za pokopališko dediščino, ki naj v 
prihodnosti služi svojemu namenu – morebitnemu 
hitremu postanku pod njim z mislijo na pokojne in 
žive. 

Aleš Klajžar in Jelka Pšajd, 
Pomurski muzej Murska Sobota
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Obvestilo Lovske družine Moravci
Lovska družina MORAVCI v skladu s 56. členom zakona o divjadi in lovstvu (uradni list RS, št. 16 z dne 
20.04.2004) obvešča imetnike kmetijskih in gozdnih kultur na območju revirja LD Moravci ( upravljane 
površine k.o. Moravci, Tešanovci, in deloma Martjanci, Vučja gomila, Fokovci, Suhi vrh, in Selo), da so 
imenovani pooblaščenci upravljavca lovišča za ocenjevanje škode na kmetijskih in gozdnih kulturah 
po in na divjadi.
ŠTEFAN MAKOTER, stanujoč Dolga  ulica 46, SI 9226 Moravske Toplice, GSM: 031 559 871
SIMON BRUNER, stanujoč  Dolga ulica 84, SI 9226 Moravske Toplice, GSM: 031 525 362,
KREGAR JOŽE, stanujoč Tavčarjeva 22, Černelavci 9000 Murska Sobota, GSM 031 398 946

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 na naslov:

LD MORAVCI, Dolga ul. 160, SI-9226 M. Toplice. Na obrazcu, PRIJAVA ŠKODE OD DIVJADI UPRAVLJAVCU LO-
VIŠČA – LOVSKI DRUŽINI oziroma LPN,  ki sta ga  izdala Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, ter Lovska 
zveza Slovenije in ga najdete na njihovih uradnih spletnih straneh.
  
OPOZORILO: Lastnik kmetijskega ali gozdnega zemljišča, ki mu je prostoživeča vrsta živali povzročila škodo, je upra-
vičen do odškodnine, le, če je na primeren način kot dober gospodar naredil vse, da bi svoje premoženje glede na 
objektivno možnost nastanka škode obvaroval pred nastankom škode. Pri zavarovanih vrstah živali mora upoštevati 
Pravilnik o primernih načinih varovanja in vrstah ukrepov za preprečitev nadaljnje škode na premoženju (Uradni list 
RS 74/2005).
Za škodo, ki je nastala na ne lovnih površinah (naselja, pokopališča, vrtovi, nasadi sadovnjaka, vinogradi, itd.), ki so 
ograjene z ograjo, za škodo, odgovarja Republika Slovenija. Ta škoda se prijavi Zavodu za gozdove – OE Murska Sobota.

Franc BRUNER, predsednik

OBVESTILO

Suša 2022

JAVNI RAZPIS za dodelitev sredstev za pomoč pri plačilu zavarovalnih premij 
v Občini Moravske Toplice v letu 2022 – zaprt

Obveščamo vas, da so bila za JAVNI RAZPIS za dodelitev sredstev za pomoč pri plačilu zavarovalnih premij v Občini 
Moravske Toplice v letu 2022 porabljena vsa sredstva, zato razpis ni več objavljen in več ne sprejemamo vlog.

Občinska uprava

Občina Moravske Toplice je v ponedeljek 16. 8. 2022 prejela sklep URSZR o pričetku ocenjevanja škode na kmetijskih pridelkih 
po suši 2022, ki ga mora skupaj z vnosom podatkov v spletno aplikacijo Ajda opraviti najkasneje do 30. septembra 2022, 
vendar bomo k popisu lahko pristopili šele, ko bomo s strani Kmetijsko gozdarskega zavoda Murska Sobota in Uprave za 
zaščito in reševanje RS prejeli seznam poškodovanih kultur in višino škode po katastrskih občinah ter bo delovala spletna 
aplikacija AJDA za vnos vlog o škodi po suši v letu 2022.

Vljudno vas naprošamo, da spremljate naša nadaljnja obvestila, saj boste v njih obveščeni o natančnih navodilih, času in 
načinu popisa.

Občinska uprava, Komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah
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IZ KRAJINSKEGA PARKA

Pobiranje semenskih mešanic se je pričelo v občini Moravske Toplice

pobiranja, na koncu pa bodo vsa semena pomešana in jeseni 
posejana na prejemniških travnikih po Goričkem. Poleg setve 
semenskih mešanic bo preizkušena tudi setev s tako imenova-
nim zelenim mulčem (sesekljanim zelenim senom), da se lahko 
primerjajo rezultati različnih načinov setve. Do prvih rezultatov 
obnove travnikov sledi še precej dela in nekaj časa, vendar se 
bo uspeh zagotovo pokazal. Nekaj pisanih travnikov, ki se jih 
naši starši in stari starši nostalgično spominjajo, bo obnovljenih. 
V imenu Javnega zavoda Krajinski park Goričko in projekta Life for 
Seeds se najlepše zahvaljujemo vsem lastnikom in lastnicam za 
darovanje travnikov, na katerih so se pobirale semenske mešanice.
 

Tomaž Koltai

Life Naturaviva, biodiverziteta – umetnost življenja

Na Javnem zavodu Krajinski park Goričko 
se med leti 2021 in 2026 izvaja naravo-
varstveni projekt Life for Seeds, katere-
ga glavni cilj je vzpostaviti semensko 

banko rastlin, ki rastejo na ogroženih 
tipih travnikov v Sloveniji. 

Na Goričkem spadajo med te tudi t. i. suhi travniki, ki jih najlaž-
je prepoznamo po travniških orhidejah, oziroma navadnih in 
pikastocvetnih kukavicah, ki zacvetijo spomladi. V petih letih 
se bodo na najboljših suhih travnikih na Goričkem odvzemala 
semena travniških rastlin in se dolgoročno shranjevala v dveh 
semenskih bankah. Poleg te se v projektu izvajajo tudi številne 
druge aktivnosti. 
Ena izmed teh je tudi strojno nabiranje semenskih mešanic na 
vrstno bogatih suhih travnikih in setev teh mešanic na revnih 
travnikih, na katerih se izvaja obnova biotske pestrosti. Pri pobi-
ranju nam pomagajo projektni sodelavci iz Kmetijskega inštituta 
Slovenije, ki so v sklopu projekta pridobili poseben krtačni stroj 
za pobiranje tovrstnih semen na travnikih. Prva serija pobiranja 
semenskih mešanic se je pričela v prvem tednu julija v občini 
Moravske Toplice. Semenske mešanice so se pobirale na travni-
kih v Lončarovcih, Ratkovcih, Kančevcih, Ivanovcih, Fokovcih in 
v Moravskih Goricah. Pobrana semena so bila prinesena na grad 
Grad, kjer so se dodatno posušila in shranila. Avgusta, ko bodo 
dozorela semena poznejših rastlin, bo sledila še druga serija 

Life Naturaviva, biodiverziteta – 
umetnost življenja je projekt, s kate-
rim želimo v Javnem zavodu Krajinski 
park Goričko čim širši javnosti predstaviti biotsko pestrost 
Slovenije. Trudimo se predvsem z razkrivanjem in predsta-
vljanjem biodiverzitete Krajinskega parka Goričko. 
Ker so otroci naša prihodnost, smo veliko časa in truda vložili v 
naravoslovne aktivnosti za vrtčevske in osnovnošolske skupine. 
Na zabaven, poučen in igriv način smo jim pokazali in predstavili 
raznoliko goričko pestrost. Ustvarili smo različne izdelke in tako 
s skupnimi močmi obogatili naše znanje. Ena izmed delavnic je 
bila tudi velikonočna delavnica z barvanjem pirhov z naravnimi 
barvili in dekoracijami. V prvomajskih počitnicah smo za obi-
skovalce pripravili poslikavo obraza na temo narave in goričke 
biodiverzitete. Za splošno javnost smo izvedli predavanje na 
temo Bober – ekološki inženir, kjer smo izvedeli veliko o živali, 
ki se v zadnjih letih vrača nazaj na Goričko. Ker ga pogosto do-
jemamo kot uničevalca narave in včasih tudi preganjamo, sta 
nam predavatelja predstavila to problematiko in pokazala, da 
je bober bolj koristen in dobrodošel, kot smo morda mislili. Na 
sporedu so bila tudi potopisna predavanja, s pomočjo katerih 
so nam zunanji predavatelji orisali svoja doživetja ter pokrajino 
in ljudi, ki so jih obiskali. 
V poletnih mesecih smo prirejali potopisna predavanja in kina 

FOTO: Tomaž Koltai

FOTO: Sandra Kuhar

pod zvezdami. Predavatelji so nas s fotografijami in opisi pope-
ljali v Peru, Tanzanijo in Kostariko. Ob prvih petkih v mesecu smo 
se ob večerih zbrali na grajskem dvorišču in na velikem platnu 
predvajali dokumentarne, naravoslovne in poljudne filme o na-
ravi in biodiverziteti. V našem grajskem parku v senci stoletnih 
dreves največjega grajskega poslopja daleč naokoli pa vas pri-
čakuje zunanja razstava, na kateri je predstavljena biodiverziteta 
Krajinskega parka Goričko z naslovom: Goričko. Znate ka? Lejpo 
je. Vabljeni, da si jo ogledate in na velikih fotografijah doživite 
lepote naše pokrajine. 
O vseh aktivnostih, ki še prihajajo, boste obveščeni na naši sple-
tni strani www.park-goricko.org in na naših socialnih omrežjih, 
podrobne informacije o projektu LIFE NATURAVIVA pa lahko 
najdete na spletni strani www.naturaviva.si. 

Sandra Kuhar 
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Travniki in pašniki v vročini in suši – manj voluminozne krme za govedo
Letošnja pogosta in vse daljša 
obdobja vročinskih valov ter 
vseprisotno pomanjkanje pa-
davin povzročajo resno škodo 
na travnikih in pašnikih. 
Že zdaj je jasno, da so/bodo pridelki s travinja slabši od priča-
kovanih tako po kakovosti kot po količini. V tem razbeljenih 
in suhih dneh so gričevnate kmetije, ki pasejo živino in kjer 
bi pričakovali zmernejše temperature, vseeno utrpele hudo 
sušo, zato so še pred zaključkom pašne sezone že začele 
prodajati živali in s tem zmanjšale obremenitev površin.
Travno rušo sestavljajo različne vrste trav, metuljnic in zeli, 
prilagodljivost posameznih vrst na spreminjajoče vremenske 
razmere pa je različna. V visoki vročini in suši najprej prene-
hajo rasti trave, manjvredne nezaželene zeli ali pleveli, sploh 
tisti z globokimi koreninami, pa so na sušo in vročino bolj 
odporni. Pleveli v travni ruši tekmujejo s koristnimi (želenimi) 
vrstami za hranilne snovi, vodo in življenjski prostor. Priča 

smo opustelemu travinju, kjer rjave otoke odmrle trave pre-
rašča ščavje, rman, trpotec, navadna lakota, slak. 
Na takem pašniku ali košenem travniku seveda ne bo do-
volj pridelka, hitro se slabša hranilna vrednost. Pri košnji se 
nezaželene zeli slabše sušijo, posušene se močno drobijo 
in po spravilu ostanejo na travinju kot drobir, pridelali smo 
zgolj olesenela stebla. Krmna vrednost mrve in travne silaže 
s takega travinja ni ocenjena, zagotovo pa lahko rečemo, 
da je močno okrnjena, primerna le za vzdrževalne potrebe 
živali. Na pašniku se živali slabim in brezvrednim zelem iz-
ogibajo. Ob vsem tem pa pleveli hitro in obilno semenijo 
oz. se s pomočjo sekundarnega koreninskega sistema širijo 
vegetativno. Domača voluminozna krma je osnova za pre-
hrano prežvekovalcev, ki jih za mleko, meso, volno redimo v 
Sloveniji. Govedo, ovce in koze s pomočjo bakterij in praživali 
v vampu pretvarjajo za človeka in monogastrične živali sko-
raj neuporabne spojine (npr. celulozo) v visokokakovostne: 
mleko, meso. Zadostna količina in ustrezna kakovost doma 
pridelane voluminozne krme (paša, zeleno krmljenje v hlevu, 

travna silaža in mrva različnih odkosov) predstavljata osno-
vo za preračun poletnega in zimskega osnovnega obroka. 
Le-ta bi moral zagotoviti zadostno količino surove vlaknine 
in ustrezno fizikalno strukturo obroka, kar je s fiziološkega 
vidika za prežvekovalce nujno in z ekonomskega vidika za 
rejca najbolj smotrno. Po sušnih in vročih dveh mesecih, in 
ko tudi v prvi polovici avgusta ni na vidiku obilnejših pada-
vin, bo na marsikateri kmetiji voluminozne krme za govedo 
premalo in vsa zagotovo ne bo ustrezne kvalitete za inten-
zivno prirejo mleka in mesa. 

Kaj v takem primeru ostane rejcem? 
• Izdelamo temeljito krmno bilanco – določimo količino 

in kakovost krme, ki jo imamo na voljo, ugotovimo, 
za kakšen obrok in koliko živali zadostuje. Da se prep-
ričamo o kakovosti, je priporočljivo izvesti kemijske 
analize voluminozne krme. Izračunamo čim bolj opti-
malen poletni in zimski osnovni obrok, dopolnimo ga 
z energetskimi, beljakovinskimi in mineralnimi krmili.

• Dokupimo voluminozno krmo po sproti oblikovanih 
cenah.

• Če dokup krme ni možen ali ni rentabilen, je potrebno 
razmisliti o zmanjšanju števila živali.

• Zmanjšamo intenzivnost prireje. To lažje izvedemo 
npr. v vzreji plemenskih telic in v rejah krav dojilj. Pri 
najproduktivnejših kravah molznicah pa je to izredno 
težko ter celo škodljivo. Metabolizem molzne krave, ki 
dnevno molze 40 kg mleka in več, se zaradi manj in 
slabše krme ne bo upočasnil sam od sebe, slej ko prej 
se bo začelo črpanje telesnih zalog in s tem hiranje 
živali.

• Nadomeščamo manjkajoče surove vlaknine in hranilne 
snovi z alternativnimi krmili: otrobi, suhi koruzni storži, 
pesni rezanci, pivske tropine, koruznica, lucernini peleti, 
sojina slama, okopavine, posušeni stranski proizvodi 
predelave žit, strniščni dosevki stročnic, križnic, kore-
novk … 

• Žitna slama in pleve so lahko primeren dodatni vir 
surove vlaknine in sušine ter pripomorejo k ustrezni 
fizikalni strukturi obroka. Pšenična, ječmenova, ržena, 
pirina in ovsena slama ter pleve vsebujejo v primerjavi 
z mrvo več surove vlaknine, manj surovih beljakovin 
in maščob, prebavljivost hranilnih snovi je skromna, 
vsebnost t. i. energije za laktacijo je polovična. Seve-
da bo potrebno manjšo beljakovinsko in energetsko 
vrednost slame nadomestiti z drugimi krmili. Količina 
slame, ki smo jo v obrok vključili z namenom nadome-
stiti manjkajočo vlaknino, je omejena na 3 kg, več je 
živali tudi ne bodo sposobne zaužiti, bolj primerna je 
zrezana kot dolga.

Karmen Jerič, univ. dipl. inž. zoot.

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD
MURSKA SOBOTA
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24. dan polja Agrosaat na kmetiji Kranjec iz Martjancev

Kako se lotiti shranjevanja semen
Mesec avgust je tudi mesec, ko ne smemo pozabiti na do-
mača semena. Čim več si jih shranimo za naslednje leto. 
Doma si z lahkoto shranimo semena paradižnika, paprike, 
solate, motovilca, cvetlic, zelišč, fižola, graha in rukole. Z malo 
znanja in z našo pomočjo pa lahko oprašimo in dobimo 
semena buč in kumar. Sorte se namreč med seboj križajo in 
nikoli ne vemo, katero bomo dobili. Z namernim opraševa-
njem pa točno vemo, katera sorta bo prava, in tako si lahko 
pridelamo veliko semen še za nekaj let naprej. Za vas pa sem 
pripravila nekaj nasvetov, ki veljajo, ko se lotimo shranjevanja 
semen z domačega vrta. 

POMEMBNI NASVETI, KI VELJAJO ZA VSE 
1. ZDRAVE RASTLINE: Vedno semenimo le zdrave rastline 

in brez znakov bolezni. Bolezni se lahko s semenom 
prenašajo naprej. 

2. NAJLEPŠA RASTLINA: Za shranjevanje semen si izbe-
remo najlepšo rastlino. Točno takšno, kot si jo želimo, 
da zraste iz semena naslednje leto. 

3. NAJVEČJI PLOD: Iz najlepše rastline si izberemo največ-
je in najlepše plodove. 

4. SREDINA RASTLINE: Pri plodovkah vedno shranimo se-
mena iz plodov, ki rastejo nekje na sredini rastline. Naj-
lažje to razložim na primeru paradižnika, kjer za seme 
izberemo plod, ki raste nekje na sredini celotne višine 
rastline. Lahko rečemo vse od druge in do pete etaže. 
Nikoli si za seme ne izberemo rastline, ki so zrasle prve, 
torej čisto spodaj na rastlini. Te rastline še nimajo pravih 
informacij, zato bi lahko iz semen naslednje leto zrasle 
nižje rastline, ki bi imele le nekaj plodov. Tiste na sredini 
so najboljše in s pravimi informacijami, saj rastlina v 
tem času že doseže polno velikost rastline. 

5. VEČ RASTLIN: Da sčasoma ne izrodimo sorte, je zelo po-
membno, da semena vzamemo iz več različnih rastlin 
iste sorte, najboljše 3 ali več. Še boljše je, če rastejo na 
različnih mestih po vrtu. Semena shranimo skupaj in 
tako potem delamo tudi naprej naslednja leta. To velja 
za vse rastline. 

6. MENJAVA RASTIŠČA: Dobro je, da rastline vsako leto 
rastejo na drugem mestu, saj tako prejmejo semena 
različen informacije o rasti, pogojih in so tako veliko 
bolj kvalitetna. Čisto nič pa ne bo narobe, da seme-
na podarimo naprej prijateljem, sorodnikom ali vrtič-
karjem na izmenjavi semen. Tako bodo potovala po 
različnih lokacijah in bodo še veliko bolj odporna in 
prilagodljiva. 

7. DOVOLJ PROSTORA: Rastlini vedno že v začetku zago-
tovite dovolj prostora za rast. Znotraj vrste naj bodo 
tudi sorte dovolj narazen, da ne bi prišlo do križanja. 
Torej tudi dve različni sorti paprike naj rasteta vsaj 2 
metra narazen, saj je tako zelo majhna verjetno preno-
sa peloda z druge rastline. Še posebej pozorni bodite 
pri čilijih in paprikah, saj se lahko križajo in bodo nas-
lednje leto paprike pekoče.

Brigita Šušteršič 

Potekala je tradicionalna prireditev, na kateri so 
predstavili stanje strnih žit pred letošnjo žetvijo. 
Uvodoma je Simon Grmovšek, direktor družbe RWA Slovenija, 
kakor se Agrosaat po novem uradno imenuje, a svoj program 
pri nas še vedno trži pod starim in uveljavljenim imenom, 
povedal, da stanje na trgu z žiti in oljno ogrščico že lep čas ni 
stabilno. Po skokovitem dvigu cen mineralnih gnojil lani jeseni 
in letos spomladi so se cene dušičnih gnojil malo pocenila, 
vendar zaradi še vedno visoke cene plina večina tovarn mine-
ralnih gnojil v Evropi ne obratuje. Zato je nevarnost, da se bo 
zaradi manjše ponudbe in velikega povpraševanja tudi jeseni 
ponovil spomladanski scenarij, da bodo cene spet poskočile. 
Enako se na svetovnem trgu dražijo surovine fosforja in kalija, 



|   Lipnica 18314

Z NAŠIH KMETIJ

tako da se tudi pri kompleksnih gnojilih pričakuje dvig cen, je 
še poudaril. Gostitelj Štefan Kranjec je zatem predstavil teh-
nologijo pridelave žit na svojem makro poskusu in predstavil 
sortiment osmih sort pšenice.Pri pšenici je bil poudarek na 
sortah Izalco (zgodnja resnica, odlične kakovosti in z dobrim 
pridelkom, ki dosega visoke beljakovine, od 14 do 16 %, in 
visoko hektolitrsko težo), Obiwan, Anverse in LG Absolon, 
Sofru, Alixan, Berstein in Spontan. V nadaljevanju je Agrosaa-
tov strokovni sodelavec Danilo Hanžel predstavil še njihov 
sortiment ječmenov. Njihova sorta Sandra je najbolj razširjena 
sorta ječmena pri nas, z odličnim pridelkom, visokim hekto-
litrom in debelim zrnom, prav tako je ta sorta še vedno med 
najbolj prodajanimi dvovrstnimi ječmeni v Avstriji in Nemčiji. 
Govoril je tudi o novi sorti dvorednega ječmena Arthene, pa 
o sortah Jule, Milena in LG Zebra. 
Hanžel je spregovoril še o apnenju tal in o poletni akciji ter 
prednosti agrokalcita za apnenje tal, ki je z njihove strani do-
bavljiv v rinfuzi, vsebuje pa najmanj 53 % CaO, fino mleti pa 
zagotavlja hitro in učinkovito delovanje. Agrokalcit kot tudi 
večina ostalih njihovih produktov je registriranih v ekolo-
škem kmetijstvu, tako da njihovi apnenci ne vsebujejo težkih 
kovin. Za raztros kupci v uporabo dobijo še vlečeni trosilec. 
Sledil je še ogled poskusa petih sort soje, ki so v njihovi 
prodaji na našem trgu, so zrelostne skupine 00 in 000 in so 
primerne za naše območje. Poskus je izveden na različnih 
medvrstnih razdaljah. 

Kot poudarja Kranjec, bo soja v naslednjem petletnem ob-
dobju zagotovo zanimiva predvsem z vidika sofinanciranja 
kot metuljnica, kakor tudi po tem, da sama kopiči dušik, 
zato ne potrebuje gnojenja z dušikom. Njegove zaloge po 
pridelavi soje se naberejo še za naslednjo kulturo in zapusti 
zelo godna tla. Podjetje RWA Slovenija oziroma Agrosaat 
se je tudi specializiralo za odkup soje in je že več let tudi 
največji kupec. 

80-hektarska kmetija Kranjec, katere nosilec je Štefan, tudi 
vodja poslovne enote Agrosaata v Murski Soboti, velja za 
eno večjih in tehnološko usmerjeno v sodobne načine kme-
tovanja. So specializirani v poljedelstvo in imajo zelo pester 
kolobar, saj ob ozimnih žitih na slabših tleh pridelujejo hi-
bridno rž, ki dosega v slabših pogojih boljše rezultate kot 
ostala žita. Na kmetiji pridelujejo še koruzo, oljne buče, oljno 
ogrščico in sojo.
Pišteku, kakor mu pravijo domači in bližnji, je pri delu že v 
veliko pomoč sin Jakob, ki obiskuje srednjo biotehniško šolo 
v Rakičanu, pa tudi hčerka Saša, ki se je odločila za študij 
agrarne ekonomike na kmetijski fakulteti v Mariboru.

Geza Grabar

Suhi Vrh: vinogradniki in stroka spet pri Miranu Erniši
S pravočasnimi ukrepi do popolne letine 
Strokovno srečanje pri vinogradniku in vinarju Miranu Erniši, 
ki živi v Tešanovcih, na družinski kmetiji pa imajo na Jelov-
škovem bregu v Suhem Vrhu dopolnilno dejavnost vinotoč, 
je bilo letos že jubilejno, 15. Je lep primer odličnega sodelo-
vanja vinogradnikov – ljubiteljskih in tržnih na eni strani ter 
stroke in ponudnikov sredstev za varstvo rastlin v kmetijstvu 
na drugi. To se je za območje tega dela Goričkega potrdilo 
tudi letos.

V pozdravnem nagovoru je Miran Erniša med drugim pou-
daril, da je med redne udeležence njihovih srečanj v kratkem 
času smrt iztrgala dva eminentni imeni. Še lani je bil med 
njimi kot vsakoletni strokovni predavatelj specialist za vino-
gradništvo in vinarstvo Ernest Novak iz KGZ Murska Sobota, 
pogosto pa se je tam pojavljal tudi častni škof evangeličan-
ske cerkve mag. Geza Erniša. 
V vinogradu na kmetiji Erniša, kjer skupaj obdelujejo blizu 
hektar izključno belih sort grozdja, so tudi letos izvajali zdra-
vstveno varstvo vinske trte po škropilnem programu podje-
tja Karsia Dutovlje. Karsia je vodilno podjetje v Sloveniji na 
področju ponudbe sredstev za varstvo rastlin za poljedelstvo 
in zelenjadarstvo, vinogradništvo in sadjarstvo. V strokovnem 
delu srečanja so zbrani pod vodstvom Draga Majcena, vodje 
komerciale, in terenskega agronoma Sandija Arnuša povzeli 
specifike letošnjega pridelovalnega leta, potem pa so si sta-
nje v vinogradu ogledali še v praksi. 

Na poučnem poletnem dogodku je bilo tradicionalno največ 
govora o aktualnih temah varstva vinske trte pred bolez-
nimi oz. okužbami ter škodljivci v tekočem pridelovalnem 
letu. Kot je ugotavljal Majcen, so pogoji v pridelavi grozdja 
tudi letos specifični in se jih ne da primerjati z nobenim od 
prejšnjih let. Tudi zato ne, ker je pred dvema letoma tudi 
Erniševo vinsko trto močno prizadela toča.
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Strokovni dan na kmetiji Küčan v Tešanovcih
V četrtek, 18. avgusta 2022 je bila na njivi ob cesti pod 
Küčanovim bregom Cortevin dan s predstavitvijo aktu-
alnih novosti iz njihovega programa v kmetijstvu. 

Predstavljene so bile novosti iz treh njihovih platform, ki se 
nanašajo na semenski del Pioneer, na sredstva za varstvo 
rastlin in na sredstva za stabilizacijo dušika. Zanimivega stro-
kovnega dogodka se je udeležilo veliko ljudi. 

Na predstavitvi so bili s strani slovenskega podjetja mednaro-
dne korporacije Corteva Agriscience v prvi vrsti v rasti predsta-
vljeni njihovi hibridi koruze in senen ozimne oljne ogrščice. Pri 
prvem  zlasti nova hibrida Pioneer koruze v letu 2023 – P0710 
in P8904. Tudi ostali hibridi iz Pioneerovega programa imajo 
Aquamaxov status, torej so z manjšo porabo vode v vegetaci-
ji odporni na sušo. Predstavljeni so bili tudi njihovi najnovejši 
silirni dodatki, pripravek za zaščito semen, paleta herbicidov, 
stabilizator in biostimulator dušika v rastlinah ter druge novosti.
Med obiskovalci so opravili tudi žrebanje praktičnih nagrad in 
se pogovorili o aktualni problematiki v kmetijstvu. Med drugim 
je bilo rečeno, da bo tudi letošnji pridelek koruze zaradi poletne 
suše in vročine precej okleščen. Po strokovnem delu je sledila 
pogostitev, ki sta jo je omogočila kmetija Küčan in Corteva.

Luka Valentin Grabar

Past razmikov med tretiranji
Tudi letos je bil na srečanju največji poudarek na zatiranju 
peronospore, ki vinogradnikom po tradiciji povzroča največ 
preglavic. »Za uspešno zaščito vinske trte pred to boleznijo 
se je spet potrdilo, da je z izvajanjem zaščite potrebno priče-
ti pravočasno, da v času intenzivne rasti mladic in pogostih 
padavin izberemo najučinkovitejše sistemične fungicide ter 
prilagodimo ustrezne nujno potrebne optimalne razmike 
med škropljenji. Ne prekratkih in ne predolgih. Zaradi viso-
kih temperatur in izredno močnih prirastov vinske trte je bil 
razmah te bolezni letos velik,« je poudaril Drago Majcen. Kot 
je dodal, se je potrebno zavedati, da je peronospora najbolj 
nevarna v času pred cvetenjem vinske trte, saj je lahko z 
okužbo kabrnikov vinogradnik v nekaj dneh ob občuten del 
pridelka. Tudi razmiki med škropljenji niso vsako leto enaki in 
jih je potrebno prilagoditi vremenskim razmeram in prirastu 
vinske trte. Poseben poudarek v Suhem Vrhu je bil namenjen 
tudi varstvu vinske trte v nadaljevanju pridelovalne sezone, 
torej do trgatve. V zadnjih dneh se zaradi toplega in suhega 
vremena namreč že pojavljajo okužbe z oidijem ali pepelasto 

plesnijo, na kar so bili zbrani še posebej opozorjeni. Zakaj? 
Pepelasta plesen je v takšnih pogojih zelo nevarna bolezen, 
saj lahko grozdje prav tako okuži. Kot je bilo še rečeno, je vzrok 
okužb s to boleznijo tudi to, da vinogradniki zaradi suhega 
vremena podaljšujejo razmike med škropljenji. Pri tem se ozi-
rajo zgolj na peronosporo in spregledajo probleme z oidijem.

Grozdni sukač, ameriški škržatki, trsna rumenica
Na srečanju, ki se ga je kot predavateljica udeležila tudi 
kmetijska svetovalka Marika Feher iz KGZ Murska Sobota, 
pa so govorili tudi o zatiranju grozdnih sukačev, ki jih prav 
tako ne smemo zanemarjati. Poškodbe na vinski trti zaradi 
grozdnega sukača so v veliki meri vzrok za pojav okužb s sivo 
grozdno plesnijo in posledično s tem tudi z izgubo pridelka, 
še posebej v bolj vlažnih jesenih. Železni repertoar aktualnih 
tem v vinogradništvu pa se seveda nanaša tudi na zatiranje 
ameriškega škržatka in preprečevanje trsne rumenice, ki se 
v zadnjih dveh letih nezadržno širi in za vinogradnike pred-
stavlja vse večje težave. Pri zatiranju škržatkov je pomembno, 
da se ta ukrep izvede na celotnem pojavnem območju. To 
pomeni, da morajo pri izkoreninjenju te bolezni sodelovati 
vsi vinogradniki in morajo po napovedi kmetijske svetoval-
ne službe sodelovati brez izjeme vsi. Zavedati se je namreč 
potrebno, je bilo rečeno, da lahko v bodoče le z doslednim 
pristopom ukrepa zatiranja in z odstranjevanjem okuženih 
trt zaustavimo širjenje te bolezni.
Pred tradicionalnim praktičnim ogledom v vinogradu je bilo 
predstavljeno še foliarno dognojevanje vinske trte. Zlasti je 
bilo govora o pomenu prehrane z borom, magnezijem in 
kalijem ob koncu vegetacije. V razpravi so bila postavljena in 
s strani predstavnikov podjetja Karsia razjasnjena še dodatna 
vprašanja. Največ se jih je nanašalo na zadnja leta opazno 
močnejšem pojavu erinoze in eske ali kapi vinske trte. 

Geza Grabar

Kmetje morajo svoje znanje nenehno nadgrajevati.
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Otrok z govorno-jezikovnimi motnjami je vse več
»Hitro končaj študij in čimprej pridi delat v prakso,« je bil eden 
od najpogosteje slišanih stavkov od trenutka, ko sem bila 
sprejeta na študij logopedije in surdopedagogike na ljubljan-
ski pedagoški fakulteti. Ko sama še niti nisem dobro vedela, kaj 
dela logoped, se mi je zdel takšen pristop pretiran. Po prvih 
vajah in opravljeni praksi v drugem letniku študija sem jih že 
resneje jemala, danes pa jih popolnoma razumem.  
Govorno-jezikovne motnje so diagnosticirane pri 40–
60% predšolskih otrok
Moje prvo šolsko leto, ki ga gledam z druge perspektive, se 
izteka. In sedaj ne le da razumem obstoj primanjkljajev, tudi 
dojemam jih drugače. Če samo primerjam našo generacijo, 
ko nas je bilo v prvem razredu 11 in je ena sošolka obisko-
vala logopedinjo zaradi pridobivanja glasu /r/ z današnjo, 
je slika povsem drugačna. Po grobem pregledu v prvem 
razredu ene od pomurskih šol je govorno motnjo opaziti 
pri 6 od 13 učencev. S slabih 10 % na generacijo smo v pol-
drugem desetletju  prišli skoraj na polovico, kar potrjujejo 
statistični podatki iz zdravstvenih domov, kjer opravljajo 
preventivni logopedski pregled 5-letnikov (PLP5). V terapijo 
je vključenih od 40 do 60 % pregledanih otrok. Če k temu 
dodamo še tiste, ki logopeda že tako obiskujejo, in tiste, 
ki jih starši na pregled niso pripeljali, je slika še slabša. Bolj 
kot samo število otrok z odstopanji pa je skrb vzbujajoča 
vrst odstopanj – še zdaleč ne gre le za motnje v izgovorjavi 
določenih glasov. 
Boljše preprečiti kot zdraviti!
Druga težava pa je pri zagotavljanju oskrbe s strani ustreznih 
strokovnjakov. Logopedov drastično primanjkuje po vsej Slo-
veniji, tudi Prekmurje pri tem ni izjema. Sicer čakalne dobe ne 
dosegajo dveh let kot kje drugje, krepko čez eno leto pa se 
zlahka zavleče. Naj spomnimo, da je ravno zgodnje otroštvo 
(0–6 let) bistvenega pomena za razvoj komunikacije, jezika in 
govora, in pripomnimo, da je eno leto v tem kratkem obdob-
ju prav zares »zlata vredno«, ključno. Kaj nam je torej storiti? 
Sama rada rečem, da je bolje preprečiti kot zdraviti. In če to 
velja povsod drugje, velja tudi v logopediji in zgodnji obrav-
navi otrok nasploh; preventiva je torej ključ do uspeha! Starši 
in bodoči starši z ustreznim pristopom lahko preprečijo razvoj 
nekaterih odstopanj oziroma s pravočasnim prepoznavanjem 
odstopanj dovolj zgodaj poiščejo strokovno pomoč in s tem 
preprečijo stopnjevanje težav in pojav večjih odstopanj. Infor-
miranost staršev – tako glede usmerjene igre z otrokom kot 
glede iskanja pomoči – je torej ključnega pomena. 
Strokovna skupina za podporo inkluziji
Z namenom podpore otrokom z odstopanji na katerem od 
področij funkcioniranja (groba in fina motorika, psihomo-
torika, komunikacija, socialne veščine, vedenje, pozornost, 
govor in jezik) smo na osnovni šoli IV tekom iztekajočega 
se šolskega leta uspeli oblikovati obsežen strokovni tim. 
Strokovnjakinje z različnih področij se trudimo pomagati 
otrokom (in njihovim družinam), ki iz takšnih ali drugačnih 

razlogov niso vodeni v zdravstvenem domu ali razvojni 
ambulanti in jim ne pripada dodatna strokovna pomoč v 
vrtcu/šoli ali pa le-te vrtci/šole zaradi pomanjkanja kadra 
ne morejo zagotavljati. Pobuda običajno pride s strani stro-
kovnih delavcev vzgojno-izobraževalnih institucij, kamor se 
s sodelavkami odpravimo ocenit otrokovo stanje in funkcio-
niranje v skupini in/ali izven nje, podamo priporočila za delo 
z otrokom doma in v skupini/razredu ter po potrebi staršem 
svetujemo o smiselnosti dodatnega specialističnega pregle-
da, na primer pri ORL specialistu, psihologu, nevrologu …, 
če menimo, da je to potrebno. Včasih pa se na nas obrnejo 
tudi starši sami. V tem primeru starši (z otroki) pridejo do 
nas, kjer izvedemo pregled in podamo priporočila za delo 
ali celo izvajamo občasno vodenje daljše časovno obdobje, 
odvisno od primera do primera. 
Znotraj naše t. i. skupine za podporo inkluziji ustvarjamo 
sprejemajočo klimo na naši šoli, svetujemo sodelavcem, 
pripravljamo gradiva, izvajamo skupinske terapije, se izobra-
žujemo in izobraževanja po okoliških vrtcih in šolah priprav-
ljamo tudi sami, v kolikor smo k temu pozvani. Ravno slednje 
področje predstavlja ključ, ki odpira vrata do dolgoročnih 
rešitev raznoraznih težav, med njimi govorno-jezikovnih. In 
naj na tem mestu podam nekaj priporočil za spodbujanje 
komunikacije, jezika in govora v domačem okolju.
Razvoj komunikacije je ključnega pomena
Pomembno je vedeti, da komunikacija predstavlja najširše 
področje in hkrati temelj za uspešen govorno-jezikovni ra-
zvoj. Komunikacija ali sporazumevanje pa ni samo govorno; 
dojenčki kot glavno sporazumevalno sredstvo uporabljajo 
jok, veliko povedo tudi z gibi rok in nog, že pri nekaj mesecih 
s pogledi, vokalizacijo (aaa), pri pol leta z bebljanjem (ba-ba-
-ba) in proti prvemu letu z gestami (dvig rok). Okrog prvega 
leta sledi pojav prve besede in za tem bolj ali manj sunkovit 
razvoj govora. Že vsi ti mejniki v prvem letu življenja pa so 
ključnega pomena, zato je pomembno, da se z dojenčki po-
govarjamo od prvega dne (in že prej, saj je dokazano, da se 
sluh razvije že tri mesece pred rojstvom!). Tvorimo kratke in 
preproste povedi, visok glas, opisujemo dogajanje (na spre-
hodu, med kuhanjem, previjanjem, kopanjem …), otroka 
gledamo v oči, predvsem pa veliko pojemo, proizvajamo in 
predvajamo različne zvoke ter povezujemo gibanje in glas. 
Za to so zelo primerne bibarije. 
Besede, besede, besede
Med prvim in drugim letom otrok usvaja nove besede, tvori 
dvobesedne fraze, med tretjim in četrtim letom pa naj bi že 
imel izgrajeno osnovo maternega jezika, ki pa seveda še ne 
more biti brezhibna. Govorno-jezikovni razvoj spodbujamo z 
branjem knjig, pripovedovanjem, pogovorom na sprehodu, 
v avtu, med rutinskimi dejavnostmi; skratka povsod. Ampak 
o tem več kdaj drugič.

Maja Cigüt
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Naša zlata maturanta

Tudi v minulem šolskem letu smo lahko v občini ponosni na 
dva mlada in talentirana občana, ki se lahko pohvalita z nazi-
vom "zlati maturant". Ajdi Kuhar iz Tešanovcev je to uspelo na 
Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer, kjer je bil njen najljubši 
predmet biologija. Kot pravi, ji je bil zelo všeč potek pouka in 
metode poučevanja, ki se jih je posluževala profesorica dr. 
Marija Meznarič, saj je sam pouk vseboval ogromno sprotne-
ga ponavljanja in zanimivih dejstev, razloženih na resničnih 
primerih, zato se ji na preverjanje znanja ni bilo potrebno 
posebej veliko pripravljati. "Kljub uživanju ob biologiji, si tega 
predmeta nisem izbrala za maturitetni predmet, saj sem, od-
kar pomnim, vedno želela delati v zdravstvu, starejši pa so mi 
za maturo predlagali kemijo in fiziko, ker naj bi ta predmeta 
najbolj pomagala pri študiju medicine," je povedala zlata ma-
turantka za občinsko glasilo. Poleg biologije je uživala tudi pri 
pouku kemije, ki se ji je zmeraj zdela izredno zanimiva. Študij 
bo nadaljevala na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, 
vsekakor pa si želi vsaj kakšen semester ali dva preživeti v tujini 
in nabirati izkušnje tudi v mednarodnih vodah. V prihodnosti 
se ji zdi zanimiva možnost kariera v tujini, trenutno predvsem 
nekje na evropskih tleh.

Podobno razmišlja tudi Mišel Novak, ki mu je ravno tako bila 
biologija najljubši predmet, čeprav ta v gimnaziji in na maturi 
velja enega izmed najzahtevnejših predmetov zaradi velike 
količine snovi. »Vedno sem bil navdušen nad tem, kako sistemi 
v naravi in človeškem telesu dovršeno in usklajeno delujejo,« 
razloži zlati maturant iz Fokovcev. Po opravljeni splošni maturi 
na murskosoboški gimnaziji, v katero je vložil veliko truda, bo 
šolanje nadaljeval na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru. 
Kot pravi Mišel, si glede nadaljnje poklicne usmeritve oziroma 
specializacije pušča odprte še vse poti.
 Svojo odločitev bo sprejel, ko se bo na fakulteti pobližje 
spoznal z različnimi vejami medicine, sicer pa se mu tre-
nutno zdita najbolj zanimivi interna in družinska medicina. 
»Kljub temu, da je v tujini in v drugih slovenskih regijah ve-
liko možnosti za zaposlitev, se po končanem študiju želim 
vrniti v Prekmurje in pomagati tukajšnjim ljudem,« napove 
bodoči zdravnik, ki večji del svojega prostega časa nameni 
kolesarjenju z bratom, poslušanju glasbe, zabavanju s psom 
Torom, branju knjig in učenju latinščine.

Uredništvo

Ajda Kuhar iz Tešanovcev in Mišel Novak iz Fokovcev sta srednješolsko izobraževanje opravila z odliko.
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V občino so se vrnile vaške igre

Vaške igre so letos potekale v Berkovcih. 
Po enoletnem premoru zaradi epidemije koronavirusa so 
2. julija v Berkovcih v organizaciji Občine Moravske Toplice 
in Krajevne skupnosti Berkovci potekale 25. Vaške igre. Za 
hrano in pijačo so pod okriljem Prostovoljnega gasilskega 
društva Berkovci skrbeli tako člani kot ostali prostovoljci, za 
slastno pecivo pa so bile zaslužne gospodinje iz Berkovcev. 
Pri izvedbi zelo obiskanega dogodka je zaradi maloštevilč-
nosti naselja štel prav vsak. Tako so poleg vaščanov Berkov-
cev sodelovale tudi družine vseh tistih, ki so v Berkovcih 
odraščali, ali pa imajo v tem majhnem kraju svoje korenine. 
V dragoceno pomoč so bili prav tako prijatelji in znanci. Za 

glasbeni in plesni del je poskrbel Duo Nostalgija. Tekmova-
le so ekipe vasi Lončarovci, Fokovci, Tešanovci, Sebeborci, Iva-
novci, Vučja Gomila, Filovci, Noršinci, Mlajtinci, Lukačevci, Krnci, 
Ratkovci, Andrejci, Moravske Toplice, Prosenjakovci, Ivanci in 
Bogojina. Ekipe so se pomerile v sestavljanju kmečkega voza, 
kraljevem prevozu, metanju bataša, iskanju krompirja v slami, 
molži in na poligonu spretnosti. 

Uredništvo
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Gasilci GZ Moravske Toplice pokazali izjemen čut solidarnosti
V dveh kontingentih iz naše občine kar 40 gasilcev z 
devetimi gasilskimi vozili, od tega s štirimi cisternami 
in še enim drugim vozilom z vodo.
Od 15. julija letos smo bili v Sloveniji priča največjemu poža-
ru v naravi. Na goriškem in komenskem Krasu je namreč več 
kot dva tedna skupaj gasilo več kot 11 tisoč prostovoljcev, 
med katerimi je bilo največ gasilcev. V gašenje požarov goz-
dov in nizkega rastja v občinah Miren-Kostanjevica, Renče-
-Vogrsko, Komen in še kje so bili vključeni tudi zrakoplovi z 
vodo. Od helikopterjev do letal, in to iz Slovenije in več tujih 
držav. Zaradi izjemno suhega in vetrovnega vremena, pa 
tudi polno neeksplodiranih ubojnih sredstev iz I. svetovne 
vojne, ki so poleg vsega predstavljala največjo nevarnost za 
poškodbe gasilcev, da bi se ti gibali po požarišču, je pogo-
relo okrog 3.600 hektarjev kraškega gozda, skupaj z nizkim 
rastiščem je uničenih čez 4.000 hektarjev. Po ocenah stroke 
bo obnova poškodovane narave goriškega in komenskega 
Krasa, ali s pogozdovanjem ali po naravni poti, trajala več let. 

V sredo in soboto
V dneh med 17. julijem in 1. avgustom je bil aktiviran celo 
državni načrt zaščite in reševanja ob velikem požaru v na-
ravnem okolju. Zato je bila med vsemi slovenskimi gasilskimi 
regijami z gasilci, opremo in vozili v časovnem zaporedju za 
pomoč zaprošena tudi Pomurska gasilska regija. V sredo, 20., 
in v soboto, 23. julija, je tako pri gašenju in branjenju, da se 
požar ni nekontrolirano razširil na naselja in ni zajel hiš in dru-
gih nepremičnin, prostovoljno sodelovalo 454 pomurskih 
gasilcev s 94 vozili. Kot je ob nesrečah običajno, je bil čas 
aktiviranja tudi pomurskih gasilcev zelo kratek: v prvem le 
nekaj ur, v drugem ga je bil za organizacijo odhoda na voljo 
en dan. V prvem kontingentu je na Krasu pomagalo 69 ga-
silcev iz Pomurja, v drugem 385. V obeh je v človeški moči in 
opremi pomemben delež odpadel na gasilce iz naše občine. 
Kot ostali so se z nepredvidljivim ognjem tudi junaki iz naše 

občine borili v izjemno zahtevnih okoliščinah in bili na različ-
nih obočjih požarišča na dan razporejeni 12 ur. Na pot so se 
obakrat v skupnem kontingentu pomurskih gasilcev odpra-
vili že ob 3. uri zjutraj, nekateri so se vrnili v zgodnjih jutranjih 
urah naslednjega dne, drugi so prenočili v vojašnici v Vipavi 
in se vrnili naslednji dan opoldne. Opravili so izjemno delo.
V I. kontingentu je na Krasu iz naše občine sodelovalo 8 ga-
silcev iz petih gasilskih društev s tremi gasilskimi vozili, od 
tega z eno avtocisterno (Selo) in še enim vozilom z vodo 
(Moravci); v II. kontingentu pa 32 gasilcev iz 11 gasilskih dru-
štev s sedmimi vozli, od tega s stremi avtocisternami (Selo, 
Sebeborci, Vučja Gomila).
Skupaj so na intervenciji v dveh dneh sodelovali gasilci iz 
13 društev: Sela, Tešanovcev, Filovcev, Sebeborcev, Vučje 
Gomile, Andrejcev, Bogojine, Moravskih Toplic, Moravcev, 
Mlajtincev, Martjancev, Noršincev in Suhega Vrha.

Sprejel jih je župan
V znak pozornosti in za zahvalo za čas, delo in požrtvovalnost, 
ki so jo na požaru na Krasu opravili tudi gasilci iz naše občine, 
jim je sprejem med prvimi pripravil župan Alojz Glavač. 
V sproščenem vzdušju pri gasilskem domu v Noršincih jih je 
nagovoril z izbranimi besedami in s spoštovanjem, da pre-
morejo tako veliko srce in da žrtvujejo sebe in svoj čas za 
pomoč ob nesrečah tudi 300 in več kilometrov od doma. V 
okviru svojih zmožnosti občinskega proračuna jim je obljubil 
podporo pri njihovem nadaljnjem delu, zlasti opremljanju. Z 
udeležbo in nagovorom na sprejemu je naše junaka s Krasa 
počastil tudi predsednik GZ Moravske Toplice Dušan Grof, 
ki je med drugim dejal, da bi moral biti status prostovoljcev 
v primeru sodelovanja na intervenciji pri delodajalcih, kjer 
so ti zaposleni, sistemsko rešen. Tudi na teh intervencijah se 
je namreč pokazalo, da nekateri delodajalci kljub zakonskim 
podlagam ne omogočijo prostovoljnim gasilcem odhodov 
na intervencijo. Ponos nad izjemno opravljenim delom sta 
izrazila tudi poveljnik občinskega štaba Civilne zaščite in s 
strani GZ Moravske Toplice vodja II. kontingenta Slavko Šker-
lak in predsednik PGD Noršinci Štefan Panker. 

Geza Grabar

Iz PGD Selo so bili za intervencije na Krasu iz naše GZ Moravske Toplice 
najbolj odzivni. V dveh kontingentih je deset intervencijskih dni opravilo 
sedem različnih gasilcev, obakrat pa so bili na požarišču tudi s svojo novo 
avtocisterno. Na fotografiji so s tovariši iz PGD Filovci, Bogojina, Mlajtinci, 
Murska Sobota in Gorica (od leve): Dejan Horvat, Blaž Benkovič, Janko Farič, 
Borut Koren, Doris Letina, Silvo Celec, Tilen Ošlaj; Sandi Lešnjek, Zlatko Balaic, 
Andrej Novak, Boštjan Berden, Luka Baligač in Marcel Rous (čepijo). 

Sedem različnih gasilcev PGD Tešanovci pa je v dveh dneh opravilo osem 
intervencij. Od leve: Sašo Kojek, Matjaž Trajber, Boštjan Žalik, Simon Kojek, 
Matej Maučec in Denis Vitez (manjka Dejan Küčan). 



|   Lipnica 18320

VSAKDANJI UTRIP

Dejan Kakaš iz PGD Vučja Gomila: 
Kdor ni bil na Krasu, si tega ne more predstavljati! 

O dogajanju na Krasu smo se pogovarjali z enim od 
gasilcev PGD Vučja Gomila, Dejanom Kakašem, ki je 
bil del enega izmed gasilskih konvojev. 

Dejan zase pravi, da mu gasilstvo pomeni zelo veliko, zato 
tudi v tej dejavnost vztraja že vrsto let. »Kot prostovoljni ga-
silec sem v gasilskih vrstah že skoraj 30 let. Poleg pomoči so-
vaščanom in drugim pomoči potrebnim, kar je prvenstvena 
naloga gasilcev, se veselim tudi gasilskih vaj, kjer se vedno 
kaj novega naučim, ter veselic in druženj s tovariši gasilci,« 
pove in doda: »Vožnja z gasilskim vozilom, vklop modrih luči 
in gasilske sirene pa poskrbijo za dodatno mero adrenalina.« 
Pravi, da mu kljub vsem obveznostim gasilstvo ne vzame 
preveč časa, tako da se lahko v zimskem času posveča svo-
jemu drugemu zelo ljubemu hobiju, smučanju. 
Trenutno smo priča največjemu požaru v naravi v zgo-
dovini Slovenije. Prebivalci Krasa so se znašli v zares 
hudi stiski in potrebujejo pomoč kolegov gasilcev iz 
celotne države. V delegaciji pomurskih gasilcev ste bili 
tudi vi. Opišite nam, prosim, svojo izkušnjo gašenja 
požara takšne razsežnosti. 
Iz našega društva smo se na pot odpravili trije gasilci s 
cisterno. Poleg mene še predsednik PGD Vučja Gomila 
Boštjan Gomboc in član društva Mitja Pörš. V soboto, 23. 
julija, smo ob dveh zjutraj izvozili iz domače garaže in se 
podali na pot proti Cerkvenjaku, kjer je bil ob treh sklican 
zbor vseh na Kras napotenih pomurskih gasilcev. 77 vozil 
se je s skoraj 400 gasilci v štirih konvojih odpravilo na pot 
proti zbirališču na Krasu, kamor smo prispeli okrog osme 
ure. Sledil je sestanek z razporeditvijo vozil in gasilcev. Na 
požarišču smo aktivno sodelovali 12 ur. 
Naši nalogi sta bili gašenje podrasti, grmovja in drevja ob 
morebitnem vnovičnem vžigu ter polnjenje manjših cis-
tern, ki so potem polnile hrbtnjače, s katerimi so tovariši 
gasilci gasili požar. Ves čas smo bili v pripravljenosti in na 
razpolago, če so nas po gasilski postaji ali mobilnem tele-
fonu poklicali na pomoč na drugo lokacijo, kjer kateri od 
gasilcev več niso zmogli obvladati požara. Sledila je večerja, 
potem pa pot nazaj domov. V domačo gasilsko garažo smo 
prispeli naslednjega dne malo pred tretjo uro zjutraj. Po 

25 urah brez spanca sem nas z gasilskim vozilom srečno 
pripeljal nazaj domov.
Dan je bil zares naporen, vendar sem vesel in ponosen na 
tovariša gasilca in nase, da smo brez pomisleka priskočili 
na pomoč ob tej hudi uri. 
Mnoga prostovoljna gasilska društva žal nimajo sredstev 
za nabavo sodobne gasilske opreme, ki je verjetno v 
takšni situaciji nujno potrebna. Kako vi ocenjujete opre-
mljenost našega gasilskega društva in ostalih društev, s 
katerimi ste morda prišli v kontakt? Kaj bi še potrebovali?
Uf, s tem pa se vsekakor strinjam. Kar se opreme tiče, nam 
marsikaj manjka in bi nujno potrebovali. Manjka nam že 
denimo lahka gasilska oprema, kot so kombinezoni, hrbt-
njače ipd. Sedaj, ko smo prišli v stik z mnogimi gasilci iz 
različnih gasilskih društev širom Slovenije, smo videli pri-
merjavo, kako so opremljena druga društva in kako naše. 
Že po opremi se takoj vidi, da prihajamo iz Prekmurja. 

Požarov v naravi je čedalje več. Kaj menite, da botruje 
temu in kako bi lahko preprečili, da do požara takšne 
razsežnosti več ne bi prišlo?
Menim, da izbruhov požarov skoraj ni mogoče preprečiti. 
V takem suhem vremenu, kot smo mu priča sedaj in mu 
bomo gotovo tudi v prihodnje, bo tega samo še več. Morda 
ne moremo preprečiti, lahko pa se ustrezno pripravimo na 
intervencijo – tako z opremo in znanjem na eni strani kot 
z okrepitvijo gasilskih vrst na drugi.
Želite našim bralcem še kaj sporočiti?
Kdor ni bil na Krasu, si ne more predstavljati, kako to pravza-
prav izgleda v živo. To, kar vidimo doma na televizijskih ek-
ranih, je nič proti temu, kar smo videli mi. Razlika je kot med 
dnevom in nočjo. 
Z gasilskim pozdravom: Na pomoč! 

Maja Cigüt

Požar in opustošena pokrajina na Krasu

Gasilci PGD Vučja Gomila na poti na Kras (od leve proti desni: Dejan Kakaš, 
Mitja Pörš in Boštjan Gomboc)
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Na gasilski olimpijadi sedem naših

Mladi PGD Tešanovci tudi letos na morju

Srečanje gasilskih veterank in veteranov

Sredi julija so tudi gasilci iz naše gasilske zveze kot prosto-
voljci sodelovali pri pomoči različnih del na gasilski olimpi-
jadi v Celju. Iz štirih gasilskih društev (Bogojina, Moravske 
Toplice, Selo in Noršinci) je na njej pomagalo sedem gasilcev. 
V zvezi s tem poveljnik naše gasilske zveze meni, da se naša 
društva pri tem niso preveč izkazala. »Tudi gasilska olim-
pijada je bila pomemben gasilski dogodek, ki se ne zgodi 
pogosto. Kot prostovoljci bi ga seveda morali podpreti in 
pomagati pri njegovi uspešni izvedbi.«

Štefan Cmor, poveljnik GZ Moravske Toplice: »Vsi trije do-
godki so pokazali, da smo prostovoljni gasilci pripravljeni 
pomagati, ko za to obstaja potreba. Seveda je lažje, če je čas 
za aktiviranje daljši ali poteka intervencija izven delovnega 
časa. Prepričan sem, da so se udeleženci na Krasu seznanili 
z drugačnimi oblikami gašenja požarov v naravnem okolju, 

Leta 2018 začeta tradicija PGD Tešanovci, da kot nagrado 
svojo mladino za njihovo pridnost v gasilskih aktivnostih v 
zadnjem letu za en dan odpeljejo na izlet do morja, se je 
po enem izpadu zaradi koronskih omejitev nadaljevala tudi 
letos. Na tokrat že 4. izlet v Izolo se je sredi julija odpravilo 
devet mladih s spremljevalci. Pot jih je kajpak najprej vodila 
v Simonov zaliv na kopanje, podali pa so ob obali tudi v staro 
mestno jedro, v Luko Koper in Debeli Rtič. 
Ker so nad morjem in kopanjem mladi zelo navdušeni, raču-
najo, da se bodo s svojo mladino že prihodnje leto priključili 
poletnemu letovanju, ki ga prijateljsko PGD Višnja Gora za 
njihovo mladino že vrsto let za več dni pripravlja v Piranu. 

Geza Grabar

V vodstvu GZ Moravske Toplice so se odločili, da prvič 
pripravijo tradicionalno letno srečanje veterank in vete-
ranov iz gasilskih vrst poleti. Pobuda za to je prišla tudi 
iz vrst udeležencev samih, ki se vsako leto množično 
srečujejo z namenom, da ohranjajo prijateljske vezi in 
obujajo spomine na čase, ko so bili aktivni v gasilskih 
vrstah. Eno glavnih vodil prestavitve termina pa je bila 
prostorska stiska zaradi njihove številčnosti na dose-
danjih srečanjih, ki so bila vsako leto zadnjo soboto v 
novembru. 
Letos je srečanje potekalo v šotoru v športnem centru v Selu, 
in sicer v petek, 24. junija, pred tekmovanjem gasilske zveze, 
ki je bilo potem za člane, članice in kategorijo starejših gasil-
cev v soboto, za gasilsko mladino pa v nedeljo. Tudi letos je 
bila udeležba množična, saj se je zbralo okrog 130 starejših 

kot to poteka pri nas, ter si na ta način pridobili nove izku-
šnje. Vsem prostovoljcem, ki so se udeležili katerega koli do-
godka, se zahvaljujem za njihovo pripravljenost pomagati.«

Geza Grabar

Člani PGD Bogojina kot prostovoljci na olimpijadi v Celju. (Z leve): Blaž Ben-
kovič, Tadej Tkaučič in Benjamin Ošlaj.

iz gasilskih vrst ter njihovih spremljevalcev, ki so se zaradi 
omejitev druženja zaradi koronavirusa zbrali skoraj po treh 
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letih premora. V uvodnih nagovorih sta zbrane pozdravila 
predsednik društva gostitelja Zlatko Balaic iz PGD Selo in 
predsednik gasilske zveze Dušan Grof. Slednji je predstavil 
delo GZ Moravske Toplice v zadnjih dveh letih, ko tovrstnih 
srečanj niti tekmovanj zaradi koronavirusa ni bilo. Kot je de-
jal, so tudi gasilci iz 28 društev kljub omejitvam izvedli vse 
intervencije, v smislu organizacije in prevozov pomagali pri 
zbiranju pomoči za Ukrajino, izvedli usposabljanje za gasilske 
pripravnike in za operativne gasilce, lani poletni gasilski ta-
bor Mladi gasilec in še kaj. Predsednika Dušan Grof in Zlatko 
Balaic sta potem podelila še veteranske plakete za zadnji dve 
leti, ko srečanj ni bilo. Za leto 2020 so jih podelili 10, 11 pa za 
leto 2021. Zaradi nekaterih sprememb Zakona o gasilstvu 
– med drugim, da se pogoj za gasilko in gasilca veterana 
izenači na 65 let, jih za letos niso podelili. Tako bo pri starejših 
gasilcih ostalo tudi prihodnje leto, prve starejše gasilke pa 
bodo morale na veteranske plakete čakati še devet let.
Po priložnostnem kulturnem programu je zbrane nagovoril 
še župan Alojz Glavač, sledil je priložnostni tehnični zbor, 
predstavitev gasilske tehnike. Predstavljena so bila nekatera 

najnovejša vozila, oprema, pa tudi obnovljena starejša opre-
ma (brizgalne), last društev iz GZ Moravske Toplice. Spomin 
na letošnje srečanje je tudi priložnostno darilo – kapa z na-
pisom "Srečanje veteranov 2022".

Dobitniki plaket za leto 2020: 
Slavko Ozvatič (PGD Berkovci), Slavko Berden (PGD Filovci), 
Zoltan Legen (PGD Fokovci), Vijem Körmendi (PGD Motvar-
jevci), Štefan Kovač (PGD Prosenjakovci), Franc Kreft in Milan 
Vagner (oba PGD Sebeborci), Štefan Baranja (PGD Suhi Vrh), 
Janez Fartelj in Janez Sedonja (oba PGD Tešanovci); 

Dobitniki plaket za leto 2021:
Štefan Horvat in Dušan Štefko (oba PGD Bogojina), Ida Me-
ričnjak in Pavel Puhan (oba PGD Bukovnica), Ivan Ošlaj (PGD 
Filovci), Tatjana Nemet in Darinka Puhan (obe PGD Kobilje), 
Drago Lipič in Franc Maučec (oba PGD Mlajtinci), Ladislav 
Dora (PGD Motvarjevci), Zoltan Pap (PGD Središče). 

Geza Grabar

Na Aninem sejmu v Višnji Gori
V tamkajšnjem turističnem društvu s pomočjo drugih 
inštitucij iz Občine Ivančna Gorica uspešno oživljajo 
tradicijo nekdanjega bogatega sejemskega dogajanja 
na tem koncu Dolenjske. Letos so namreč konec julija 
pripravili in izvedli že 25. Anin sejem. 

Del osrednjega, nedeljskega dogajanja, ko je bil ob farnem žeg-
nanju v bližnji cerkvi Sv. Ane v starem mestnem jedru semenji 
dan, so bili ob pomoči TIC Moravske Toplice in PGD Tešanovci 
tudi trije ponudniki iz naših krajev. Sodelovanje ponudnikov 
iz naše občine in širše se je začelo leta 2017, ko je bilo tudi 
leto podpisa listine o prijateljstvu med PGD Višnja Gora in PGD 
Tešanovci in se je začelo sodelovanje na različnih področjih. 
Ob Lilijani Lukač iz Lončarovcev, ki se ukvarja z unikatno 
ročno izdelavo nakita iz pravih rastlin, sta bila tokrat del se-
jemskega dogajanja na več kot 30 stojnicah z izdelki domače 
in umetnostne obrti ter druge ponudbe tudi Štefan Županek 
iz Šalovcev z drobnimi lesenimi izdelki s certifikatom in s 
pristnim domačim medom Krajinskega parka Goričko Mali 
ranč Kosednar iz Veščice pri Murski Soboti. 

Sicer pa je bilo dogajanja v okviru tradicionalnih prireditev 
Aninega sejma zelo veliko. Tridnevni spored se je začel s 
petkovim odprtjem razstave slik ljubiteljskega slikarja dr. 
Huberta Zeilerja, Avstrijca, ki se je preselil v te kraje. 

V čast cesarju Frideriku III. Habsbuškemu, ki je daljnega leta 
1478 Višnji Gori podelil mestne pravice, so mu na pročelju 
nekdanje mitnice, nedaleč od Hiše kranjske čebele, dan za-
tem odkrili spominsko obeležje. Nedelja pa je bila v zname-
nju semanjega dne, ki se je v cerkvi kakopak začel s prvo in 
drugo mašo. Ob sejemskih delavnicah je bilo tudi pestro 
obsejemsko dogajanje z edinstvenimi polžjimi dirkami, vo-
žnjo starodobnikov, jezdeci in s konjsko vprego, sejem pa sta 
obiskala tudi žužemberška gospoda in turjaški vitez.

Geza Grabar

Anin sejem (foto: Travnik, Ivančna Gorica). 

Gosti iz Prekmurja z gostiteljem (od leve): Jože Gros, podpredsednik TD 
Višnja Gora, Anica Kosednar, Lilijana Lukač, Štefan in Silva Županek, Robert 
Casar in Marija Ošlaj, oba iz Tešanovcev.
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Postavljen tudi najstarejši v Bogojini

Klopotec na Jelovškovem bregu

Klopotec se postavlja že od leta 1977.
Tudi v Bogojini, kot vsako leto do sedaj, so postavili prvi in 
najstarejši klopotec v tem naselju. Tradicijo je začel zdaj že po-
kojni Jožef Benkovič, nadaljeval jo je Igor Benkovič, sedaj pa jo 
naprej goji Blaž Benkovič. Klopotec je sprva izdelal mojster-kolar 
Casar iz Strehovec, ampak so letos zaradi njegove dotrajanosti 
izdelali novega, ki pa je povsem identičen izvirniku iz leta 1977. 

Pod novega se je podpisal Matej Štefko iz Bogojine, ki ima tudi 
svojo mizarsko obrt. Od ustanovnih akterjev postavljanja klo-
potca danes živijo samo še trije. Kot veleva tradicija, se vsi so-
sedje, vinogradniki in prijatelji v času velike maše sestanejo in 
ga postavijo. Vetrnice klopotca so narejene iz dela upognjene 
deske, ki v dolžino meri 4,2 metra, krasi pa jo napis: "POJOČI 
VESELI VETER ČUVAJ NAM VINOGRADE."

Uredništvo

V naših krajih je v navadi, da na dan Marijinega vnebov-
zetja (15. avgusta) v vinogradih postavljajo klopotce. 
Tudi letos je bilo tako.

Med številnimi vinogradniki na Goričkem  se običaju pridru-
žuje tudi Miran Erniša iz Tešanovec. S prijatelji je v družinskem 
vinogradu ob vznožju Jelovškovega brega v Suhem Vrhu na 

visok drog postavil klopotec, ki nosi letnico 1984, torej jih šteje 
častitljivih 38 let. Kot pravi Erniša, je tako pri njih že skoraj štiri 
desetletja in ob 40. postavitvi napoveduje velik dogodek. V 
tem času je klopotec na tem vinorodnem območju zamenjal 
že tri lokacije, a so ga postavili vsako leto. Tudi tedaj, ko je 
nekatere sredi vinogradov motil njegov zvok. Po postavitvi je 
po tradiciji tudi letos sledilo tradicionalno druženje. 
Z manjšimi popravki na lesu, ki ga razumljivo načenja zob 
časa, tudi Ernišov klopotec že vrsto let odganja sladkega 
grozdja lačne kljune ptic, z značilnim klopotom pa tudi sim-
bolično naznanjuje prihajajočo jesen. Kot meni Erniša, gre 
za enega večjih klopotcev, saj vetrnice v dolžino merijo več 
kot štiri metre. Kot je v navadi, je klopotec narejen iz več 
vrst lesa: vetrnice so iz smrekovega lesa, njegovo ogrodje 
iz jesenovega ali bukovega, gred in kladivca iz akacijevega 
ali hrastovega lesa, deska, ob katero udarjajo kladivca, pa iz 
kostanjevega lesa. Brez košatega repa iz brezovih vej klopo-
tec ne bi bil pravi klopotec. 

Geza Grabar

Z leve proti desni: Vogrin Janez st., Benkovič Igor in Horvat Anton

(Foto: Luka Valentin Grabar)
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Stik z matičnim narodom Kapcsolat az anyanemzettel

Občani narodnostno mešanega območja občine Mo-
ravske Toplice smo se 29. julija podali v Budimpešto, 
kjer smo se v okviru strokovne ekskurzije srečali z ma-
tičnim narodom.
Pri Trgu herojev nas je tako pričakal novinar, pisatelj ter pred-
sednik Fundacije Fortissimo  Kálmán Soós iz Budimpešte.
Po pozdravnem nagovoru smo se razgledali po  okolici 
Városligeta, nato pa smo se podali v Etnografski Muzej, kjer 
smo si pod strokovnim vodstvom prijateljev iz Budimpešte 
ogledali zanimivo lončarsko razstavo, ki prikazuje lončarstvo 
skozi časovna obdobja. Sledil je sprehod po strehi te ču-
dovite zgradbe, ki je v veliki meri pokrita s trato, s svojima 
dvignjenima krajcema pa spominja na dva griča, od koder 
smo si lahko ogledali pol Budimpešte. Po ogledu in zanimivi 
razpravi smo krenili proti Hiši glasbe in sicer preko največje-
ga parka v Budimpešti in enem najstarejših javnih parkov 
na svetu, Liget Budapest, ki je postala sodobna zelena cona 
sprostitve, zabave in rekreacije v osrčju madžarske metropo-
le. V Hiši glasbe, katere zunanjost spominja na obliko gobe,  
smo si ogledali posebno glasbeno razstavo, ki predstavlja 
najpomembnejše mejnike v zgodovini glasbe z evropskim 
ter madžarskim fokusom. Razstava pripoveduje zgodbo o 
pomenu glasbe skozi cikel življenja, gre skozi najpomemb-
nejše prelomnice v glasbeni zgodovini ter opisuje posame-
znega ustvarjalca. Po okrepčilu smo si ogledali  še okolico 
parlamenta, kjer stoji tudi spomenik narodne enotnosti, ki je 
bil odkrit l. 2020 ob madžarskem državnem prazniku na sto-
to obletnico Trianonske mirovne pogodbe. Na 100 metrov 
dolgem in 4 metre širokem spomeniku je vklesanih 12.458 
nazivov krajev, ki so bili nekoč del ogrskega imperija.  Čakala 
nas je le vrnitev v Slovenijo, kamor smo prispeli z novimi 
spoznanji, prijetnimi vtisi in čudovitimi doživetji.
S tako obliko srečanja MNSS OMT vzdržuje že obstoječe 
stike z matičnim narodom, navezuje nove stike ter razvija 
kulturo in jezik narodnosti.

MNSS OMT

Moravske Toplice Község nemzetiségileg vegyesen 
lakott területe lakóinak egy csoportja július 29-
én Budapestre indult, hogy szakmai tanulmányút 
keretében ismerkedjen az anyanemzettel. 
A Hősök terén Soós Kálmán újságíró, író, a budapesti 
Fortissimo Alapítvány elnöke fogadott minket. A köszöntő 
után körülnéztünk a Városliget környékén, majd a Néprajzi 
Múzeumba indultunk, ahol budapesti barátaink szakszerű 
vezetésével egy érdekes fazekas kiállítást tekintettünk meg, 
amely a fazekasságot mutatja be a korszakokon keresztül. Ezt 
követően felsétáltunk a gyönyörű épület tetejére, amelyet 
nagyrészt pázsit borít, és amelynek két magasított sarka két 
dombra hasonlít, ahonnan fél Budapestet beláthattuk. A túra és 
az érdekes beszélgetés után Budapest legnagyobb parkján és a 
világ egyik legrégebbi közparkján, a Liget Budapesten keresztül 
indultunk a Zene Háza felé, amely a magyar metropolisz 
szívében a pihenés, a szórakozás és a kikapcsolódás modern 
zöldövezetévé vált. A Zene Házában, amelynek külseje egy 
gomba alakjára emlékeztet, egy különleges zenei kiállítást 
tekintettünk meg, amely a zenetörténet legfontosabb 
mérföldköveit mutatja be európai és magyar vonatkozásban. 
A kiállítás, végig haladva a zenetörténet legfontosabb 
fordulópontjain és az egyes művészek jellemzésén, a zene 
jelentőségének történetét meséli el az élet körforgásán 
keresztül.A frissítő után meglátogattuk a Parlament területét, 
ahol a Nemzeti Összetartozás Emlékműve is áll, amelyet 2020-
ban, a trianoni békeszerződés századik évfordulója alkalmából 
rendezett magyar nemzeti ünnep alkalmából avattak fel. A 
100 méter hosszú és 4 méter széles emlékműre 12 458 olyan 
helység nevét vésték, amelyek egykor a Magyar Birodalom 
részét képezték. 
Most már csak a hazaút várt bennünket, és Szlovéniába 
új ismeretekkel, kellemes benyomásokkal és csodálatos 
élményekkel érkeztünk. A MTK MNÖK a találkozók ezen 
formája révén fenntartja a meglévő kapcsolatokat az 
anyanemzettel, új kapcsolatokat épít ki, valamint fejleszti 
a nemzetiség kultúráját és nyelvét.
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Postavljanja klopotca in 
podelitev priznanj

Slavnostna otvoritev Hiše 
pomurske madžarske skupnosti

Kelepelőállítás és elismerések 
kiosztása

A Muravidéki Magyar Közösségi 
Ház ünnepélyes megnyitója

Vinogradniška sekcija KTD Ady Endre iz 
Prosenjakovec je v nedeljo, 14. avgusta 
organizirala že tradicionalno prireditev, 
postavljanje klopotca, po kateri je sledila 
podelitev priznanj z nedavnega medna-
rodnega ocenjevanja vin. Na  prireditvi 
so se zbrali krajani, člani vinogradniške 
sekcije iz sosednjih vasi in iz Madžarske 
ter drugi povabljeni gostje. Po postavitvi 
klopotca in podelitvi priznanj je sledilo še 
družabno srečanje.

Vinogradniška sekcija 
KTD »Ady Endre« Prosenjakovci

15. julija se je v Lendavi odvijala slavnostna otvoritev Hiše po-
murske madžarske skupnosti, katere so se udeležili številni 
predstavniki političnega, družbenega in cerkvenega življenja. 
Slavnostni trak v nacionalnih barvah Madžarske in Slovenije so 
prerezali predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, predse-
dnica Madžarske Katalin Novák in Ferenc Horváth, predsednik 
prekmurske madžarske skupnosti.
Kot smo izvedeli, bo v stavbi na Glavni ulici 7, ki stoji  tik ob 
lendavskem Okrajnem sodišču, deloval Urad Pomurske madžar-
ske samoupravne narodne skupnosti, Zavod za informativno 
dejavnost madžarske narodnosti ter drugi zavodi in društva.

Uredništvo

Augusztus  14- én ,  vasárnap a 
pártosfalvi Ady Endre Művelődési 
és Turisztikai Egyesület borászati 
szekciója megszervezte hagyományos 
rendezvényét, a kelepelőállítást, majd 
a közelmúltban lezajlott nemzetközi 
borértékelés díjainak átadását. Az 
eseményen a helyi lakosok, a szomszédos 
településekről és Magyarországról 
érkező borászati egyesületek tagjai és 
más meghívott vendégek vettek részt. A 
kelepelőállítást és a díjak átadását társas 
összejövetel követte. 

A politikai, társadalmi és egyházi élet számos képviselőjének 
jelenlétében, július 15-én Lendván került sor a Muravidéki 
Magyar Közösségi Ház ünnepélyes avatására. A magyar és 
szlovén nemzeti színű ünnepélyes szalagot Borut Pahor, a 
Szlovén Köztársaság elnöke, Novák Katalin, Magyarország 
köztársasági elnöke és Horváth Ferenc, a Muravidéki 
Magyar Közösség elnöke vágta át.
Mint megtudtuk, a Fő utca 7. szám alatti, a Lendvai 
Járásbíróság melletti épületben a Muravidéki Magyar 
Önkormányzati Nemzeti Közösség Hivatala, a Magyar 
Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet és más intézmények és 
egyesületek kapnak majd helyet.
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Tradicionalna strelska prireditev 
LD Prosenjakovci

A Pártosfalvi Vadászegylet 
hagyományos rendezvénye

V Lovski družini Prosenjakovci 
tradicionalno vsako tretjo ne-
deljo v juniju organizirajo tek-
movanje v trapu. 
Letošnje tekmovanje, na kate-
rega je bilo prijavljenih deset 
ekip in 184 posameznikov, je 
potekalo od 9. do 17. ure. Stre-
ljalo se je na 15 golobov. Maksi-
malno število golobov je uspe-
lo zadeti petim tekmovalcem, 
ki so se v finalni seriji razvrstili 
po sledečem vrstnem redu:

1. Miljević Marko
2. Maček Boštjan
3. Garmut Maks
4. Maček Rene
5. Rupert Andrej

Tekmovanje je potekalo tudi ekipno, prvo mesto je osvojila eki-
pa LPN Pohorje, drugo mesto ekipa LD Videm ob Ščavnici 
in tretje mesto si je pristreljala ekipa LD Brestanica Podgorci.

Člani LD so zadovoljni z dobrim obiskom tekmovalcev in 
drugih gostov, posebno domačinov iz območja lovske dru-
žine, kar dokazuje, da lovska družina deluje oziroma živi v so-
žitju z domačini, ko zagovarja sobivanje v naravnem okolju. 

Uredništvo

A pártosfalvi vadászegylet 
hagyományosan minden 
június harmadik vasárnapján 
trapversenyt rendez. Az idei 
verseny, amelyen tíz csapat 
és 184 egyéni versenyző vett 
részt, 9 és 17 óra között zaj-
lott. 15 galambot lőttek ki. 
Öt versenyzőnek sikerült a 
maximális számú galambot 
lőnie, és a döntő sorozatban 
a következő sorrendben vé-
geztek:

1. Miljević Marko
2. Maček Boštjan
3. Garmut Maks
4. Maček Rene
5. Rupert Andrej

A csapatversenyben az első helyet az LPN Pohorje, a máso-
dikat az LD Videm ob Ščavnici, a harmadikat pedig az LD 
Brestanica Podgorci csapata szerezte meg.

A vadászegylet tagjai elégedettek a versenyzők és a többi 
vendég, különösen a vadásztársaság területén élő helyiek 
részvételével, ami azt bizonyítja, hogy a vadászegylet a helyi-
ekkel összhangban dolgozik és él, amikor a természetes kör-
nyezetben való együttélést szorgalmazza. 

Foto: Arhiv LD Prosenjakovci/ Fotó: a Pártosfalvi Vadászegylet archívuma

Središče Pordašincev krasi 
slamnata krava

Egy szalmatehén díszíti Kisfalu 
központját

Vaščani Pordašincev pri vaškem 
domu že vrsto let zaporedoma 
postavljamo različne skulpture iz 
slamnatih bal. Tako smo se odločili, 
da letos postavimo slamnato kravo 
pred prireditvijo tekmovanje v ku-
hanju bograča. Pri izoblikovanju so 
pomagali »mali« in »veliki« vaščani 
Pordašincev. Tisti, ki niso pomagali, 
so lahko opazovali, kako skulptura 
nastaja, in to vse od dostave bal, do 
nastanka končnega izdelka.
Izdelana skulptura spominja na čas, ko je bila govedoreja ena 
izmed primarnih dejavnosti krajanov, obenem pa skulptu-
ra estetsko polepša središče Pordašincev in je postala tako 
imenovana foto točka.

Bojan Šušlek

A kisfalusi lakosok évek óta 
különböző szalmabála szobrokat 
ál l ítanak fel  a faluháznál. 
Idén úgy döntöttünk, hogy a 
bográcsos főzőverseny előtt egy 
szalmatehenet állítunk fel.
Az alkotás létrehozásában a falu 
apraja és nagyja szorgoskodott, 
mások pedig végignézhették 
a szobor elkészülését a bálák 
szállításától a kész termék 
elkészítéséig.

A szobor emlékeztet arra az időre, amikor a szarvasmarha-
tenyésztés volt a helyi lakosok egyik fő tevékenysége, 
ugyanakkor a szobor esztétikailag szebbé teszi Kisfalu 
központját, az arra járók pedig szívesen fotózkodnak előtte.
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Marinela Režonja iz Vučje Gomile obožuje rože
Ko se vozimo po cestah ši-
rom po svetu ali po domači 
občini, pogosto pogledamo 
tudi po okenskih policah in 
vrtovih, da bi videli kakšen 
lep cvet, ki bi krasil hišo in 
dvorišče. In če je teh pone-
kod v zadnjih letih vedno 
manj, jih je drugod vedno 
več. Marinela Režonja iz 
Vučje Gomile ima zelo rada 
cvetje, zato na svojem dvo-
rišču goji nešteto rož. Enako 
strast goji tudi njen mož, ki 
ji pogosto pripravi kakšno 
novo cvetlično korito in ji se-
veda pomaga tudi pri delu, 
ki ga je ob več sto cvetočih 
rožah več kot dovolj. 
Kamorkoli se ozremo – bodisi na teraso in okenske police 
bodisi na vrt in garažna okna – povsod vidimo prečudo-
vite rože. Marinela sicer pravi, da ne ve natanko, koliko jih 
je in ali jih je več kot preteklo leto, saj jih je tudi lani imela 
ogromno. Za zalivanje vseh rož porabi uro in pol, nekoliko 
več, ko uporabi gnojilo; več časa pa ji vzame odstranjevanje 
ovenelih cvetov. K sreči pri vsem tem ni sama. Poleg moža 
sta ji v veliko pomoč hčeri Ines in Nika, ki sta od svojih 

Koncert glasbene skupine 
Kontrabant

A KONTRABANT EGYÜTTES 
KONCERTJE

Madžarska narodna samoupravna 
skupnost Občine Moravske Toplice 
je 29. julija pri prosenjakovskem 
lovskem domu organizirala kon-
cert glasbene skupine Kontrabant, 
katerega so se udeležili udeleženci 
vseh starostnih skupin, tudi tisti 
najmlajši.
Glasbena skupina je zaigrala in zapela 
same znane Kontrabantove. Občinstvo 
je med izvajanjem glasbe pelo skupaj  
s skupino, po vsaki odpeti skladbi pa je skupina požela  bu-
čen aplavz.  Bilo je odlično vzdušje … Ker po koncu koncerta 
aplavza ni nehalo biti konec, so Kontrabantovci zaigrali še nekaj 
pesmi, zatem pa se je  moralo tudi občinstvo sprijazniti s tem, 
da se je koncert zaključil. Kontrabant je s svojimi  uspešnicami 
tudi tokrat pustil neizbrisen pečat v srcih občinstva.

MNSS OMT

M o r a v s k e  T o p l i c e 
Község Magyar Nemzeti 
Önigazgatási Közösségének 
s z e r ve z é s é b e n ,  j ú l i u s 
2 9 - é n  a  p á r t o s f a l v i 
v a d á s z o t t h o n n a l  a 
Kontrabant együttes adott 
koncertet, amelyen minden 
korosztály, a legkisebbek is 
részt vettek.
Az együttes a közismert 

Kontrabant dalokat játszotta és énekelte. A közönség 
együtt énekelt a zenekarral, és minden dal után vastapssal 
köszöntötték a fiúkat. A hangulat nagyszerű volt... Mivel a 
koncert végén a taps nem akart megszűnni, a Kontrabant 
még játszott néhány dalt, majd a közönségnek el kellett 
fogadnia, hogy a koncert véget ért. Közkedvelt dalaival 
a Kontrabant újra kitörölhetetlen nyomot hagyott a 
közönség szívében.

staršev podedovali ljubezen do rož. Marinela priznava, da, 
zlasti pri gnojenju, vedno priskočijo na pomoč vsi družinski 
člani. Ravno njihova ljubezen in skrb pa gotovo predsta-
vljata najboljši vir hranil za rast in cvetenje.  Ob pogledu 
na takšno dvorišče se slehernemu mimoidočemu spočijejo 
oči, morda pa se kdo še dodatno navduši nad cvetjem. 

Maja Cigüt
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D R U Š T V O  U P O K O J E N C E V  M O R A V S K E  T O P L I C E
Moj dom lep in urejen
Društvo upokojencev Moravske Toplice je v letošnjem letu 
zopet organiziralo akcijo Moj dom lep in urejen. Razpis je bil 
objavljen tudi v občinskem glasilu Lipnica.
Komisija imenovana na razširjeni seji Upravnega odbora pod 
vodstvom gospe Olge Gabor si je 8. 7. 2022 ogledala prijavlje-
ne domačije. Vse domačije so zelo lepo urejene z veliko cvetja 
in zelenja, kar pomeni, da naši člani zelo lepo skrbijo za svoje 
domove. Vsekakor pa to vpliva tudi na urejenost pokrajine.
Komisija je po opravljenem ogledu in ocenitvi sprejela naslednji 
sklep:

1. mesto prejme domačija Karla Kranjca, Zg. Moravci - Cu-
ber 53, hiša je v skladu z okolico v celoti lepo in skladno 
urejena, dvorišče in okolica.

2. mesto prejme domačija Jožice Celec, Ratkovci 8, pred-
vsem za skrbno obnovljene starejše stvari v domu in 
urejeno okolico.

3. mesto prejme domačija Martina Horvata, Ivanci 44, ki je 
zelo lepo urejena in se sklada z okolico, urejena celotna 
domačija z veliko lepega cvetja.

Vse domačije bodo prejele fotografije svojih domačij in pri-
znanja na srečanju članov društva upokojencev v Noršincih.

Srečanje članov društva upokojencev Moravske Toplice
Že tradicionalno jesensko srečanje članov Društva upokojen-
cev Moravske Toplice bomo letos pripravili v vaško gasilskem 
domu v Noršincih. Srečanje naših članov bo v četrtek, 25. av-

gusta 2022, ob 11.00. Poskrbeli bomo za malico, mrzlo pijačo, 
udeleženci pa naj prinesejo s seboj dobro voljo, da se sreča-
mo in družimo. Nastopil bo tudi naš upokojenski pevski zbor 
Marjetice in poskrbeli bomo tudi za glasbo našega Tončeka.
Člani društva bodo obveščeni in prijavijo se preko naših po-
verjenikov.

E-OSKRBA 
Zveza društva upokojencev je skupaj z družbo Telekom or-
ganizirala možnost tako imenovane E-oskrbe za starejše in 
bolne člane, ki živijo sami ali so pretežni del dneva sami. 
Obvestila smo že poslali našim poverjenikom, vendar ugo-
tavljamo, da je odziv bolj slab.
E-oskrba pomeni, da Telekom Slovenije, d. d., namesti starej-
šemu, invalidnemu ali bolnemu članu ustrezno elektronsko 
napravo, preko katere se v primeru padca varovane osebe ta 
oglasi v klicnem centru Telekoma, ki potem obvesti o potrebi 
po pomoči osebo, ki jo varovana oseba določi. V kolikor je 
potrebno, se obvesti tudi ustrezna zdravstvena ustanova.
Storitev je brezplačna in osebe, ki živijo same ali so pretežni 
del dneva same, naj obvestijo svoje poverjenike, če želijo 
pristopiti k varovanju. Tajnica društva ali predsednica bomo 
skupaj s poverjenikom prišli in še podrobneje obrazložili po-
tek in način varovanja posameznih oseb.

Društvo upokojencev Moravske Toplice

Zlata poroka zakoncev Pintarič iz Noršincev pri 
Murski Soboti.

Na praznovanju zlate poroke sta zaplesala poročni valček
Marija in Jože sta obhajala zlato poroko. 
Pisalo se je leto 1972, ko sta sveti zakon v žu-
pnijski cerkvi svetega Martina v Martjancih 
sklenila in si obljubila večno zvestobo Marija 
in Jože Pintarič doma iz Noršincev pri Murski 
Soboti. Leta skupnega zakonskega življenja 
so minila, kot da bi veter odpihnil jesensko 
listje in po 50 letih zakona sta dočakala zlato 
poroko z roko v roki s poročnim šopkom in z 
zahvalno sveto mašo. Tako je Jože svojo ženo 
Marijo tokrat že drugič popeljal pred oltar 
župnijske cerkve v Martjancih, kjer sta si po-
novno obljubila zakonsko zvestobo. Daritveno sveto mašo je v 
nedeljo, 10. julija, z obredom zlate poroke daroval kaplan Aljaž 
Baša, ki jima je čestital z željo, da bi se še učakala kakšne visoke 
obletnice poroke. Pri maši so bili navzoči vsi njuni najdražji, ki 
so vsi skupaj žareli in se veselili praznovanja. Jože, rojen leta 
1944, se je izučil za mizarja in bil zaposlen v tovarni Šavel v Mu-
rski Soboti. Svoj prosti čas pa je namenil športu in rekreaciji, 
saj je kar 15 let igral nogomet pri Nogometnem klubu Vrelec 
Moravske Toplice, Nogometnem klubu Čarda Martjanci in No-
gometnem klubu Rakičan. Žena Marija, rojena Lončar leta 1949, 

je bila zaposlena v vasi Noršinci, kjer 
so izdelovali izdelke iz plastike. V za-
konu je povila dve hčerki. Ko je še 
bila mlajša, je rada pomagala pri 
različnih delih v župnijski cerkvi v 
Martjancih, bila pa je tudi krasilka v 
cerkvi. Pred leti sta velikokrat roma-
la in obiskala svetišča v Medžugorju 
in po Sloveniji ter bila večkrat na ro-
manju bolnikov na Brezjah. Na jesen 
življenja sta še kar dobrega zdravja, 
sta člana medobčinskega društva 

invalidov Murska Sobota. Oba izhajata iz delavskih družin, saj 
sta celo življenje trdo delala, da sta preživela družino ter si s 
prihranki zgradila topel dom, kjer sedaj na jesen življenja uži-
vata sadove minulega dela. Pod isto streho v razumevanju in 
spoštovanju živijo tri generacije, zakonca Pintarič in hčerka z 
družino. V 50 letih se je njun rod povečal za štiri vnukinje in 
enega vnuka, ki dedka in babico na jesen življenja pomladijo. 

Jože Žerdin
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 VSAKDANJI UTRIPIN MEMORIAM

Geza Erniša (1952–2022)
NEIZPROSNOST MINEVANJA

Po sledi neke knjige
V enem samem tednu smo Slo-
venci postali duhovno siromaš-
nejši, saj sta se poslovila kar dva 
velikana besede: Tržačan Boris 
Pahor je človeštvu najedal vest 
zaradi grozot vojne in drugih 
tem, pri nas smo se poslovili od 
mag. Geze Erniše, farara in škofa 
evangeličanske cerkve. 
Nenehno se mi vrača pred oči in 
v spomin prizor s tiskovne kon-
ference ob izidu Erniševe knjige 
V službi ljudi (Moravske Toplice, 
2017). Urednica Jelka Kušar ga 
je v knjigi z vprašanji varno po-
peljala skozi njegovo otroštvo, 
zaznamovano z odločitvijo za du-
hovniški poklic, potem pa zasula 
z vprašanji o reformaciji v Evropi, 
protestantizmu na Slovenskem, 
protireformaciji, povojnem po-
ložaju Evangeličanske cerkve v 
Sloveniji in vse do novodobnega 
ekumenizma. Geza je na tiskovni 
konferenci med drugim ome-
nil, da je hotel odnehati nekako na sredi poti. Kot dolgoletni 
urednik (urednikovanje je edino pomembno delo, ki sem ga 
počel v življenju) sem v popolnosti razumel njegovo izjavo in 
z naklonjenostjo bi sprejel tudi njegovo odločitev, da prekine, 
odneha, ne dokonča knjige. Zdelo se mi je, da sem zaznal bistvo 
škofove dileme, pravo ozadje. Tako koncipirano knjigo je težko 
brati, kaj šele pisati! Temo bi bilo mogoče obravnavati tudi na 
drug način: z zgodovinskim pregledom verskih gibanj in vpra-
šanj, škofu pa pustiti, da izčrpno pojasni družbeno klimo v 16. 
stoletju in poznejših stoletjih, predvsem pa bistvo »upora«, ki 
so ga uprizarjali »protestniki« različnih usmeritev, ko so vsak na 
svojem koncu Evrope skušali razbijati in rahljati pretesne okvire 
katoliške cerkve. 
Po tisti predstavitvi sem se toliko bolj ovedel dejstva, da 
bi Erniševe besede morale izhajati v knjigah in množično 
prihajati med ljudi. Že zelo zgodaj, po koncu študija knji-
ževnosti, sem namreč postal pozoren na njegov izjemno 
prefinjeni, lepi, bogati, zgovorni jezik. Vsi razlagalci in drugi 
»uporabniki« Biblije bi morali biti zavezani k ohranitvi bo-
gate sporočilnosti in estetskega ugodja ob razlagi »Knjige 
knjig«. Mnogi so to odlično opravljali, recimo dr. Jožef Smej, 
med evangeličani pa poleg Erniše še vsaj Ludvik Jošar in 
Ludvik Novak. Mnogi, aktivni, to počno še danes.  Ernišova 
dikcija me je vedno znova prevzela, pa naj je šlo za krajši, 

priložnostni nagovor ali pridigo 
med božjo službo ali nagovor 
svojcev in drugih udeležencev 
pogreba … Geza je bil nepreko-
sljivi mojster umetniške besedo 
z versko vsebino! (Namenoma 
tokrat puščam ob strani nje-
govo erudito poznavanje ver-
skih vprašanj.) Sam sem imel v 
mislih, da bi g. škofu predlagal, 
naj zbere svoje pridige in druge 
govore in izda v knjižni obliki. Za 
naslov bi predlagal: Pridige in 
prilike.  A potem smo obnemeli 
– Geza je zbolel. Nisem si mogel 
odpustiti, da sem dolge mesece, 
kaj mesece, leta! odlašal s pre-
dlogom, grizla me je vest zaradi 
lastne neodločnosti. Saj morda 
ideje niti ne bi sprejel z navdu-
šenjem? Kriva je bila tudi moja 
kumravost, zdravstvene težave, 
ki so me naposled pripeljale v 
njegovo bližino: lansko pomlad 
sem zaradi srčno-žilnih težav 

več tednov preživel v soboški bolnišnici; hitro mi je prišlo 
na ušesa, da škof leži na intenzivnem oddelku. Mene so na-
mestili v PIN3, v sobi, katere vrata so nasproti vhoda v »šok 
sobo«. Zdravniku sem zaupal željo, da bi obiskal škofa (no, ne 
obiskal, saj sem vedel, da se ne bi mogla pogovarjati, pok-
leknil bi ob njegovi postelji, odmolil Očenaš in prosil Višjega, 
naj se zgodi čudež). Zdravnik mi ni dovolil, saj smo bili v času 
covidne zapore, predvsem pa, je omenil, gospa soproga si 
ne želi obiskov. Jasno mi je bilo, da moram upoštevati njeno 
legitimno željo. Vrnil sem se sobo in v kotu odžebral »nabra-
ne rejči«. Vključno s prošnjo, da – če se že godijo čudeži na 
tem svetu –, naj se zgodi še eden: oživitev našega škofa, saj 
vsi mi potrebujemo njegovo toplo besedo tolažbe, njegov 
blagoslov, njegov optimizem, njegovo spoštljivost … Sosta-
novalca v sobi sta me samo čudno pogledovala, pač nista 
vedela za naravo mojega »obreda«. In niti slutiti nista mogla, 
kako močno se me dotaknili škofov namišljeni dobrohotni 
nasmeh, igrivost blagih oči, božajoče besede upanja …
Dobro leto pozneje smo se zbrali ob žari z njegovimi telesni-
mi ostanki v moravski cerkvi. Žaro so odnesli. Ideja o pridigah 
v knjigi je izpuhtela že davno prej.

Ludvik Sočič
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V Moravskih Toplicah potekal 
ulični boj

Marko je v enem dnevu prekolesaril Slovenijo

Obudili spomin na evropsko slavje

Po enoletnem premoru so bile znova na sporedu ulične igre.
Na igrišču ŠD Moravske Toplice so v nedeljo, 14. avgusta po-
tekale 5. medulične igre, kjer so se vaščani Moravskih Toplic 
pomerili v različnih zabavnih in športnih disciplinah. Tekmo-
valci ekip Dolga 1, Na bregu "mladi", Kranjčevo naselje, Dolga 
2 in Na bregu "starci" so se preizkusili v odbojki, vlečenju vrvi, 
ruskem kegljanju, metu obroča in metu bataša. Skupno je 
največ točk, 25, zbrala ekipa Dolga 1. Dogodku je prisostvoval 
tudi župan Alojz Glavač, ki je pomagal pri podelitvi priznanj. 

17-letni mladenič Marko Lovrenčec iz 
Moravskih Toplic z zavidanja vrednim 
podvigom.
Prvo julijsko soboto se je namreč s kolesom 
podal na več kot 348 kilometrov dolgo pot s 
skrajnega vzhoda Slovenije do Pirana, kakor 
govori znana pesem rojaka Vlada Kreslina. 
Marko je štartal na Hodošu ob 1.00 uri zjutraj, 
v Piranu pa je bil še isti dan okrog 19. ure. Če 
odštejemo postanke, je bil na kolesu več kot 
15 ur. Pravi, da je bila izkušnja zanimiva in bi 
mu bilo žal, če se izziva ne bi lotil, pot pa je 
minila brez kakšnih prometnih posebnosti, 
razen enega bližnjega srečanja z osebnim 
avtomobilom, ki ga je nekoliko preblizu pre-
hiteval. Na poti skozi Slovenijo je spoznal tudi 
nekaj kolesarjev, ena kolesarka ekipa mu je 
v Trojanah celo častila krof, saj je bila tako navdušena nad nje-
govim podvigom. Pot ga je vodila do Ptujske gore, potem do 
Celja, Trojan, Domžal in Ljubljane - pri Razdrtem pa je šele začel 
čutiti bolečine v kolenih. "Sem stisnil zobe in zdržal še teh 60 
kilometrov do Pirana," pove mladi kolesar, ki se na gostinski šoli v 
Radencih izobražuje za gostinskega tehnika. Kolesarski podvigi 
mu niso tuji. Lani je namreč opravil 140 kilometrov po Prekmurju, 

Športna zveza Občine Moravske Toplice in regijska pi-
sarna Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja špor-
tnih zvez pod vodstvom Branka Recka sta konec julija 
na prireditvenem prostoru v središču Moravskih Toplic 
pripravili brezplačno predvajanje športnega dokumen-
tarnega filma 2017 – 3, 2, 1, Slovenija je evropski prvak.
Premiera filma, ki prikazuje ozadje ob zmagi Slovenije na 
košarkarskem evropskem prvenstvu leta 2017 in njeno pot 
od Finske do Carigrada, kjer je slavila v finalu, je bila že ju-
nija v Stožicah in je bila pravi filmski spektakel in športno-
-kulturni praznik. Lepo število gledalcev se je zbralo tudi na 
prireditvenem prostoru v središču Moravskih Toplic, kjer je 

Športna zveza Občine Moravske Toplice in regijska pisarna 
Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez 
omogočila brezplačen ogled dokumentarnega filma, ki ob-
navlja zgodbo z Evropskega prvenstva v košarki v Carigradu 
z besedami vseh dvanajstih igralcev, selektorja in njegovega 
trenerskega štaba ter vodstva reprezentance. Režiser in sce-
narist je bil Goran Vojnović, montažer in pomočnik režiserja 
Aleksandar Stanojević, direktor fotografije Miloš Srdić, skla-
datelj glasbe Anže Cazzafura, producenta pa Vlado Bulajić 
in Lija Pogačnik.  Film je nastal v sodelovanju produkcijske 
hiše December in Košarkarske zveze Slovenije ter s podporo 
Slovenskega filmskega centra.

Uredništvo

z očetom in sestro pa so že dvakrat prevozili 
pot z Goričkega v Piran, a seveda ne v enem 
dnevu. "Prvič smo šli štiri leta nazaj, ko je bila 
sestra stara 11 let. Oče je vedno govoril, da 
je najmlajša v Sloveniji, ki je prevozila to pot, 
zato me je na nek način tudi ta tekmoval-
nost gnala, da se letos sam podam na pot 
in jo prevozim v enem dnevu," priznava in 
pove, da razmišlja že o novih izzivih. Eden 
od takih je denimo polovični ironman - 1,9 
kilometra plavanja, 90 kilometrov kolesarje-
nja in 21 kilometrov teka. "Da ne bom samo 
doma pred računalnikom igral videoigrice," 
navede mladenič, ki ga je za aktivno pre-
življanje prostega časa navdušil oče. Že, ko 
je bil v tretjem razredu osnovne šole so na-
mreč dopust preživljali tako, da so namesto 

poležavanja na morju  kolesarili po Sloveniji in spali v šotorih. 
"Najprej po Pomurju, nato pa vsako leto dlje," še pravi Marko, ki je 
enodnevno pot z Goričkega v Piran opravil, ko je bil star 17 let in 
248 dni. Kdo ve, kakšne mejnike bo še podiral v prihodnjih letih.

Uredništvo

Medulične igre so bile priložnost za prijetno in sproščeno 
druženje vaščanov, organizatorji ŠD Moravske Toplice pa na-
povedujejo, da bodo dogodek ponovili tudi prihodnje leto. 

Uredništvo

Za podvig si je prislužil čestitke 
župana Alojza Glavača 
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ŠPORT / IZ ŠOL IN VRTCEV

Odgovor je pogovor« -  »TOM telefon® potuje, otroke obiskuje«

Uspešno izvedena hokejska kampa

Šola v naravi

Tudi našo šolo je pred koncem šolskega leta obiskal TOM 
telefon z nahrbtnikom, polnim gradiv za otroke. V okviru 
akcije smo na šoli izvedli naslednje aktivnosti: 

- Prevzeli smo TOM nahrbtnik in skupaj z gradivom prip-
ravili razstavo, s katero smo otroke ozavestili o možno-
stih uporabe TOM telefona. 

- Pri razrednih urah smo izvedli delavnice preko katerih 
smo TOM telefon predstavili učencem. 

Da imajo v Hokejskem klu-
bu Moravske Toplice v po-
letnem času dva hokejska 
kampa, je v našem prostoru 
že dobro znano.
Gre za tradicionalna termina, 
ki sta drugi teden v juliju in 
predzadnji teden v avgustu. 
Prvo izvedbo kampa so otroci 
opravili v velikem slogu. Zbra-
lo se jih je namreč kar 27 in to 
pretežno takih, ki se doslej s 
hokejem niso srečevali. V skla-
du s tradicijo je tudi tokrat bila 
rdeča nit hokejska igra, ob tem pa so za vsak dan pripravili 
spremljajoči dogodek, ki je otrokom popestril druženje. Ho-
kejski del so pod varstvom izkušenih hokejistov opravili na 
igrišču Term 3000, vso preostalo dogajanje pa se je odvijalo 
pri klubskih prostorih oziromaob starem lovskem domu v 
Moravskih Toplicah. Seveda je bilo poskrbljeno tudi za hra-

Učenci 5. razreda in učitelja Luka Ivanič ter Karin Cigler 
Maček so se v času od 13. do 14. junija 2022 udeležili 
šole v naravi skupaj z DOŠ Prosenjakovci in OŠ Cankova. 
Bivali so v prostorih Mladinskega zdravilišča Debeli Rtič. Na-
men šole v naravi je bilo spoznavanje naravnih in družbenih 
značilnosti obmorskega ter morskega sveta, naučiti se plavati 
in preživeti več dni v naravi s poudarkom na gibanju. Učenci 
so med bivanjem na Debelem Rtiču obiskali Piran in spoznali 
kulturne znamenitosti mesta, kot je Pomorski muzej, Akvarij, 
Tartinijev trg, cerkev, Benečanko; sprehodili so se po ozkih 
mestnih ulicah in začutili utrip obmorskega zgodovinskega 
mesta. Popeljali so se tudi na izlet z ladjico in opazovali morje 
z druge perspektive. Veliko so se gibali na prostem. Glavni 
namen šole v naravi je bil, da učenci osvojijo tehnike plavanja 
in postanejo plavalci, kar je večini tudi uspelo. Stkali so nova 

no in stalne napitke in prigrizke. Po štiridnevnem druženju 
se je kamp končal v petkovempopoldnevu z podelitvijo di-
plom za udeležbo na kampu, a tokrat brez tradicionalnega 
obmetavanja z vodnimi baloni, saj je bilo za to prehladno. 
O drugem delu kampa pa v prihodnji Lipnici.

J. Črnko

Nasmejani obrazi udeležencev kampa

- Objavili smo banner na spletni strani šole in učencem 
tako omogočili hiter dostop do klicne številke. 

Namen akcije je bil, da otrokom približamo in predstavimo TOM 
Telefon in kako ga lahko koristijo, če se znajdejo v stiski in ne želijo 
nikomur v svoji bližini zaupati svojih težav. 
Učenci so z veseljem sodelovali v delavnicah, z zanimanjem so 
prebirali gradiva in zgibanke, saj so dobili občutek, da jim je lahko 
tak telefon, oziroma klicna številka v pomoč, če se znajdejo v stiski. 

Suzana Deutsch

prijateljstva in poznanstva, se družili z vrstniki sosednjih šol in 
tako še obogatili svoje vtise. Kljub nekoliko slabšemu vremenu 
so se imeli lepo in se vrnili zadovoljni in z mnogimi lepimi 
spomini na teden, preživet v naravi.  

Suzana Deutsch
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Dan državnosti in zaključek šolskega leta

Zmagovalne fotografije učencev OŠ Fokovci

“O domovina, ko te je Bog ustvaril, te je blagoslovil z 
obema rokama in je rekel: ‘Tod bodo živeli veseli ljud-
je!‘” je zapisal pred davnimi časi Ivan Cankar. 25. junij 
je dan veselja in dan praznovanja, saj se spominjamo 
dogodkov ob razglasitvi samostojnosti naše domovine. 

Tudi na OŠ Fokovci smo se spomnili dogodkov, ki so se 
zgodili pred 31. leti. Učencem 9. razreda sta dogodke pred 
razglasitvijo samostojnosti in vojno za Slovenijo predstavila 
g. Drago Ribaš – predsednik Združenja policijskih veteranov 
Sever in g. Marjan Recek član vojnih veteranov.  Oba sta 
namreč dejavno sodelovala v aktivnostih in sta zelo doži-
veto pripovedovala ter učencem približala dogodke, ki so 
pretresli Slovenijo in pri večini prebivalcev pustili neizbrisen 
pečat. Ostali učenci so pri pouku in ostalih dejavnostih spoz-
navali osamosvojitvene dogodke. Vsi pa smo se poveselili in 
čestitali domovini ob rojstnem dnevu na kratkem kulturnem 
dogodku, ki so ga obogatili učenci in učenke  z deklamaci-
jami, pesmijo in glasbo. 

Javni zavod Krajinski park Goričko je aprila letos razpi-
sal že 14. fotografski natečaj za NAJ fotografijo Gorič-
kega 2022. 

Tema letošnjega natečaja je bila »Ko se dan poslavlja, ko 
ga ni in ko se rodi«. Ker je ena od razpisanih kategorij kate-
gorija, v kateri sodelujejo osnovnošolci, so se pod mentor-
stvom učitelja Dejana Rocnerja natečaja udeležili tudi trije 
učenci iz Osnovne šole Fokovci – Neža Velner, Lana Serec in 

Bili pa smo  veseli tudi zato, ker je za nami še eno uspeš-
no šolsko leto. Vsi učenci in delavci smo se trudili, da smo 
dosegli zastavljene cilje. Zato smo še posebej pohvalili naj-
bolj dejavne učence ter jih nagradili s knjižnimi nagradami 
in velikim aplavzom. Po dveh letih premora pa smo zopet 
razglasili tudi NAJ UNESCO razred. Knjižne nagrade in po-
sebno priznanje so tako dobili: 

- Maks Smodič kot NAJ učenec šolskega leta 2021/22 
- je v oddaji Mali radio, katere sodelavec je postal v 
tekočem šolskem letu, izpostavil problematiko stre-
he na avtobusnem postajališču ob šolskem igrišču 
Osnovne šole Fokovci, se pogovoril z g. županom in 
tako prispeval k temu, da se je streha na postajališču 
hitro popravila. 

- Posebni knjižni nagradi sta dobili še Zara Dobrijevič in 
Rea Felicijan iz 8. razreda za izjemen dosežek na držav-
nem tekmovanju iz znanja Kemije – obe sta namreč 
dobil zlato Preglovo priznanje. Med dobitniki zlatih 
priznanj so bili le trije iz Pomurja.

Naziv NAJ UNESCO razred podeljujemo za  predmetno in 
razredno stopnjo posebej. Pridobita ga razreda, ki sta skozi 
celo šolsko leto izjemno aktivna, sodelujeta v različnih dejav-
nostih, akcijah, na tekmovanjih, drugih dogodkih, skrbita za 
urejenost učilnic, Unesco tabel in sta vzor ostalim razredom.  
Letos sta si ta naziv zaslužila 8. razred in kombinacij 3./4. ra-
zred. Poleg priznanja sta nagrajena z obiskom WOOP parka 
v Murski Soboti takoj ob začetku naslednjega šolskega leta.  

Suzana Deutsch

Jakob Andrej Smodič. Učenci so bili povabljeni na fotolov 
za posnetki krajine, rastlin, živali, kmečkih in drugih opravil. 
Seveda so se morale fotografije navezovati na večer, noč 
ali jutro na Goričkem, ko goričko krajino obsije posebna 
svetloba zahajajočega/vzhajajočega sonca ali lune. Avtorji 
najbolje ocenjenih fotografij po mnenju strokovne žirije so 
prejeli priznanja in nagrade. Med njimi so bili tudi vsi trije 
naši učenci. Lana Serec je s fotografijo Življenje v mehurčku 
dosegla 4. mesto, Jakob Andrej Smodič je bil s fotografijo 
Pod nebom na 2. mestu, Neža Velner pa je s fotografijo 
Jutranja megla pometla z vso konkurenco in zasedla 1. 
mesto v kategoriji osnovnošolcev. Neži, Jakobu Andreju 
in Lani iskrene čestitke in veliko uspeha ob iskanju pravih 
trenutkov za nove odlične fotografije. Njihove nagrajene 
fotografije pa si lahko do konca leta ogledate na arkadnem 
hodniku gradu Grad na Goričkem.

Dejan Rocner

IZ ŠOL IN VRTCEV
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 VSAKDANJI UTRIPKULTURNE DROBTINICE

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

 V tej številki Lipnice končujemo zelo osebni piščev pog-
led na Plečnikovo bogojinsko župnijsko cerkev Gospo-
dovega vnebohoda, na njene snovalce in graditelje. V 
naslednji številki občinskega glasila bomo poklon in 
zahvalo Plečniku končali še s kratkima predstavitvama 
dveh njegovih umetniških stvaritev pri nas – s kipom 
sv. Martina v martjanski župnijski cerkvi in Horvatovim 
nagrobnikom na martjanskem pokopališču. Pa z naved-
bo literature in virov za naše pisanje.

4. del
Plečnikov in naš, bogojinski sakralni biser, se zdi, župljani 
Župnije Bogojina, občani naše občine in širše – Prekmurci 
– še premalo poznamo, zato ga tudi dovolj ne cenimo in 
premalo promoviramo. Bolj kot mi, domačini in sosedje, ga 
občudujejo tujci – tuji poznavalci arhitekture, pa tudi laiki, 
naključni obiskovalci. Kakorkoli že si razlagamo posamezne 
dele stavbe in detajle v njej, kar smo bralcem na poljuden 
način skušali prikazati doslej, cerkev v vsej svoji neokrnjeni 
celoti pomeni monumentalen verski objekt, ki razen že po-
vedanega ima tudi zanj primerno, izredno lepo lego v vznož-
ju hriba Vršiča. Seveda je táko imela že stara cerkev, sezidana 
v smeri vzhod (prezbiterij)–zahod (zvonik z vhodom). Plečnik 
je novo stavbo le pravokotno podaljšal proti severni strani, 
proti vrhu Vršiča, na nekdanje pokopališče, na stoletja staro 
bogojinsko božjo njivo. Na treh mestih je dal prebiti severni 
zid nekdanje cerkvice, kot smo nekje že omenili, novo pa s 
stopnicami dvignil na višji nivo. In ju tako združil v celoto, v 
eno, v lepo »sožitje« starodavnega z novim, s sodobnim, z 
modernim. To, da ni uničeval prvotnega, temveč ohranjal in 
ga povezal z novim, je ena od odlik Plečnikovih lucidnih sno-
vanj in občudovanj arhitekturnih strokovnjakov. V Bogojini še 
posebej navdušuje mnoge poznavalce arhitekture in stavb-
nega prostora to, da je – poleg drugega – strop stare stavbe 
uporabil za kor, za veliko »svetlobno« okno na pročelju s 
kipom Kristusa zunaj okna, nekaj prostora s klopmi za verni-
ke levo od orgel, in nekaj za njimi, za pevce. Skratka – vsako 
vredno stvar starega, arhaičnega je arhitekt ohranil nam in 
pozabi tistih, ki bodo prišli za nami.  Kljub zgornji skepsi, da 
Jožeta Plečnika in njegovo župnijsko cerkev Gospodovega 
vnebohoda v Bogojini premalo poznamo, je treba priznati, 
da našega arhitekta predvsem v zadnjih letih svetovna in 
domača javnost, naj bo strokovna ali laična, dviga na visoki 
kulturni in arhitekturni piedestal, na visoko mesto, ki si ga 
je s svojim predanim, smotrnim in estetskim oblikovanjem 
gotovo zaslužil. Načrtoval je vse, vse od najmanjših umetnin 
(svečniki, kelihi, monštrance idr.) do večjih (Tromostovje v 
Ljubljani, prostori tržnice ob Ljubljanici idr.) in velikih prosto-
rov (vile, poslovne in kulturne stavbe, npr. NUK v Ljubljani 
idr.), parkov (npr. Hradčani v Pragi, Tivoli v Ljubljani itd.) ter 
cerkvá v tujini in doma. Odzval se je tudi klicu naše cerkve, 
prošnji naših prednikov. 

Dvom, da Belo golobico premalo poznamo, pa kljub vse-
mu obstaja. Jo premalo čislamo, premalo obiskujemo. Da 
je bilo tako pred več desetletji, še v prejšnjem režimu, je še 
razumeti, da jo pa le malo bolje danes, pa težko. Nekdanji 
ravnatelj Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota 
prof. Ludvik Olas (1930–2002) je npr. leta 1975, ko je dijakom 
slovenskih dijaških domov, zbranih v Murski Soboti na njiho-
vem srečanju, predstavljal našo pokrajino, njene značilnosti 
in kulturne spomenike – med temi so trije od štirih v naši 
občini – povedal: »Če vam bo čas dopuščal, si lahko ogledate 
tudi znamenito gotsko cerkev v Martjancih (1392), romansko 
rotundo v Selu (13. stoletje), romansko cerkev v Turnišču 
in Plečnikovo umetnino v Bogojini. Prvi trije spomeniki po 
svoji kulturnozgodovinski vrednosti presegajo prekmurski 
ali celo slovenski okvir« (Bilten dijaških domov Slovenije, M. 
Sobota, 18. do 20. april 1975, str. 1–2). Tak »okvir« prav go-
tovo presega tudi bogojinski sakralni spomenik, še danes 
moderna, samosvoja stavba odzunaj in bogata odznotraj. 
Posebej vanjo bi takratno mladino moral povabiti Olas. In 
današnji učitelji današnjo.
 Lepoto, skrivnosti in darove miru našega svetišča bolj kot mi 
opažajo tujci. To nam potrjujejo npr. misli Friedricha Achle-
itnerja (1930–2019), dobrega poznavalca arhitekturnih stva-
ritev, tudi Plečnikovih del, nekdanjega profesorja za zgodovi-
no in teorijo arhitekture, ki je pred desetimi leti na simpoziju 
z naslovom Arhitekt Jože Plečnik v Prekmurju, posvet je bil 
leta 1997 v Moravskih Toplicah, takole zaključil svoj referat: 
»Zdi se mi, da je Bogojina (pri čemer je mislil na bogojinsko 
cerkev – op. J. V.) polna skrivnosti, in menim, da ste jim na 
sledi, čeprav sem se le za hip pomudil v tem prečudovitem 
prostoru.« S tem stavkom je hotel povedati dvoje: prvič, da 
še ni v popolnosti raziskana, in drugič, da je res lepa, po 
njegovem »prečudovita«. – Smo jim – njenim skrivnostim in 
lepotam – ob bližajoči se 100-letnici začetka njene gradnje 
na sledi? K promociji arh. Jožeta Plečnika v Prekmurju in v 
moravskotopliški občini, predvsem pa k »njegovi« župnijski 
cerkvi Gospodovega vnebohoda v Bogojini, so dosti prispe-
vali Košičevi dnevi kulture v nekdanji Krajevni skupnosti Bo-
gojina. Žal so po nekaj »bogatih« letih tudi ti ostali le občasni. 
Ali pa so se njihovi pripravljavci navzeli grešnega pohlepa po 
denarju, po zaslužku. Nekdanja zgledovanja po drži, dejanjih 
in vsem lepem duhovnika Jožefa Košiča (1788–1867), prvega 
prekmurskega zgodovinarja, etnologa in posvetnega pisca, 
se sprevračajo – več ali manj – v komercialne namene.

Jože Vugrinec

Opravičilo: 
V mojem spominskem spisu ob smrti č. škofa G. Erniše z naslovom Utrinki 
z najinih srečevanj je izostalo ime 1. častnega občana OMT: to je bil Jožef 
Kuhar (1914–2005). J. V.
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PO POTEH ODLIČNOSTI

Imeti lepo travo je umetnost
Matjaž Recek iz Lukačevcev je julija odprl popoldansko 
dejavnost - ukvarja se z urejanjem okolice.  

Zaposlen si v Slovenski policiji, od kod želja, da se lotiš 
še popoldanske obrti?
Po naravi sem človek, ki je zmeraj rad zunaj, v naravi. Enostavno 
ne zdržim dolgo v hiši. Veseli me in obvladam urejanje okolice, 
zato sem že zadnja tri leta razmišljal o odprtju dejavnosti. V tem 
času sem nabiral izkušnje, se izobraževal in napočil je trenutek, 
da to svojo željo uresničim. Nastala je REtrava. Poimenovanje 
lahko izhaja iz mojega priimka, lahko pa predstavlja tudi rege-
neracijo ali rekonstrukcijo trave - to je prepuščeno domišljiji.

Kakšne storitve pa nudiš?
Vse, kar je povezano s travo. Od košnje, obrezovanja žive 
meje, do prezračevanja in škropljenja trave.

Je na trgu dovolj povpraševanja za tvoje storitve?
Nad odzivom sem v prvih dveh mesecih delovanja zadovo-
ljen. Na trgu nas je sicer celo v naši občini nekaj s podobni-
mi storitvami, ampak povpraševanje je veliko, zato je temu 
primerna zasedenost ponudnikov. Pri urejanju okolice gre 

namreč za zelo širok spekter dejavnosti in hitro lahko naj-
deš tisto dejavnost, po kateri vlada največ povpraševanja in 
takšno, ki omogoča tudi največ zaslužka.

Kakšno opremo in znanja potrebuješ pri svoji dejavnosti?
Kosilnico na nitko, bencinsko in traktorsko kosilnice, pa seve-
da tudi škarje za živo mejo, klešče in prezračevalnik ter valjar 
za travo. Vložek je kar velik, saj sem samo za novo traktorsko 
kosilnico in kosilnico na nitko odštel okoli pet tisoč evrov. 
Pri takšnem orodju si hitro pri desetih tisočakih. Zagotovo 
pa najbolj poceni orodje, jaz mu pravim hobi-program, ni 
primerno za profesionalno delo.

So za tvoje delo potrebna posebna znanja?
Pomembna so znanja o travi, predvsem glede same košnje.
Vedeti je potrebno, denimo, da poleti trave ne pokosimo
prenizko, saj se potem hitro izsuši. To napako dela večina 
ljudi.

Zdi se, da je želja po lepo urejeni zelenici vse pogosteje 
prisotna, kaj pa je najpomembneje za lepo travo?
Voda. Brez nje ni mogoče imeti lepo urejene zelenice. V suši 
uspeva namreč samo plevel. Drži pa, da je čedalje več želja 
po lepo urejeni zelenici, zato so tudi povpraševanja glede 
prezračevanja čedalje večja.

Kaj bi svetoval nadobudnim podjetnikom, ki se odloča-
jo za samostojno podjetništvo?
Začetki so težki, veliko je tudi raznih oglaševalcev, na katere 
je potrebno biti pazljiv, saj te hitro pregovorijo v drago in 
vprašljivo marketinško investicijo. Treba pa je vztrajati, čeprav 
so sprva stroški veliki, trg še spoznavaš in si nabiraš stranke, 
ampak se ti začne obrestovati šele pozneje. Jaz računam, 
da bom v roku dveh letih šele videl, kako in kaj. Če pa ne bi 
nikoli poskusil, pa ne bi nikoli vedel.

Rok Šavel
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NAGRADNA KRIŽANKA

PRAVILNO GESLO NAGRADNE KRIŽANKE 182. ŠTEVILKE GLASILA LIPNICA: BUČNO OLJE. Med prispelimi pravilnimi 
rešitvami smo izžrebali naslednje nagrajence nagrade Kmetije Vitez. Nagrajenci: Marija Marič, Noršinci 9A (bučno olje 
0,5l), Dragica Kianec, Vučja Gomila 1a (sončnično olje 0,5l) in Ignac Dolenšek, Andrejci 1c (bučno seme 500g). Vsem 
nagrajencem iskreno čestitamo! Za prevzem nagrade se oglasite na Kmetiji Vitez (Tešanovci 12, 9226 Moravske Toplice).
Vsem nagrajencem iskreno čestitamo!

REtrava, Matjaž Recek s.p., podarja naslednje nagrade 2x kratka majica (1. in 2. nagrada) 
in 1x kapa (3. nagrada). Vljudno naprošamo, da nam na dopisnici pošljete GESLO križan-
ke, vaše IME in PRIIMEK ter NASLOV do 15. oktobra 2022 na naslov: Občina Moravske 
Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, s pripisom Nagradna križanka 183. 
Prijetno reševanje vam želimo!
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POZIV H GLASOVANJU: Moja dežela - lepa in gostoljubna

Zakulisje snemanja nanizanke 
Primeri inšpektorja Vrenka v 

Termah Vivat 

TIC-ova KNJIGOBEŽNICA

V sklopu projekta Moja dežela – lepa in gostoljubna poteka 
spletno glasovanje. Vabljeni, da oddate svoj glas. 
Potegujemo se za: 
    naj ZDRAVILIŠKI KRAJ – MORAVSKE TOPLICE,
    naj IZLETNIŠKI KRAJ – FILOVCI in
    naj TEMATSKO POT – POT PO MOČVARI.

TIC-ova stran

Terme Vivat so v začetku poletja bile kulisa za snemanje novih delov nani-
zanke Primeri inšpektorja Vrenka FOTO: Arhiv TVS / Samo Tanacek.

Pred Bike Centrom Moravske Toplice je vzpostavljena TIC-ova KNJIGO-
BEŽNICA, kjer si gostje lahko po principu VZEMI - PREBERI - VRNI izposodijo 
knjigo ali namizno družabno igro.

Glasovanje poteka do vključno 9. septembra 2022. Glasujete 
lahko na naslednji povezavi: https://turisticna-zveza.si/
spletno-glasovanje/moja-dezela-lepa-in-gostoljubna-
spletno-glasovanje-2022/13

TIC Moravske Toplice

Poletni glasbeni ringelšpil iz Moravskih Toplic  
Četudi je poletje dolgo, je vedno prekratko. Verjetno se strinja-
te, da tudi naše glasbeno dogajanje s Poletjem v Moravskih 
Toplicah mineva kot bi švignil, pa vendar verjamemo, da vam 
je tudi zaradi nas (bilo) lepo. Prireditveni prostor v središču 
Moravskih Toplic so ob četrtkovih in sobotnih večerih zavzeli 
lokalni glasbeniki. Uspešnica letošnjega poletja, ko nam vre-
me ni zagodlo, so bili lokalno obarvani festivali, še posebej 
zanimivi za družine zaradi dodatnih spremljajočih aktivnosti 
za najmlajše, medtem ko je na sejemskem delu festivala vsako 
leto dodatno predstavljena lokalna turistična ponudba. 
Velja poudariti, da je vsak poletni dogodek zase bil dobro 
obiskan in po svoje zanimiv tudi zaradi različnih glasbenih 
izvajalcev. 
Zvezde programa na odru ob četrtkih so bili Künštni Prleki 
in Prleška etno folk glasbena skupina Bosi, Ansambel Za-
sebne glasbene šole Virtuoz Martjanci, Gomilički dégaši in 
Folklorna skupina Gomila,  Take Nine Orchestra. 
Ob sobotnih večerih so vas navduševali Betka Eli Lee, Ro-
mano Glauso z romsko vedeževalko Tejo, Zlata žila, Ansam-
bel Aktual, Joe & The Rhythm Boys in zasedba Ethnotrip.
S kulturno-glasbenimi nastopi skušamo obuditi ljudsko 
plesno in glasbeno tradicijo. Našemu moderatorju Bojanu 
je tako na pomoč priskočil tudi mali rijtar - vaški obvešče-

valec, ki ga sicer srečate na nastopih tešanovske folklore, 
občasno pa tudi na našem odru. 
Pilo in jedlo se je, to je jasno, za vse to pa so čez poletje skr-
beli: Balejranca, Langoš Vinarium, Locoroll, Bernie´s pancakes 
- mini puhaste palačinke. 
Odlična zabava se obeta tudi naslednje poletje. Še pred tem 
se nam pridružite tudi na naših jesenskih in zimskih priredi-
tvah, ki jih pri nas nikoli ne (z)manjka. 

Janja Bürmen
TIC Moravske Toplice
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NOVO: Moravske Toplice del nove kolesarske poti 
Slovenia Green Wellness Route 

Mreža sistema Soboški biciklin na 
voljo tudi občanom 

Polnilna mesta za električne 
avtomobile 

Nova tematska krožna pot Slovenia 
Green Wellnes Route v 16 etapah 
in 680 kilometri povezuje slovenska 
naravna zdravilišča, bogato kulturno 
dediščino, lokalno gastronomsko 
ponudbo, kolesarjenje po čudovi-
tem naravnem okolju in trajnostno 
naravnano gostoljubnost. 
Dnevne etape so dolge približno 
40 kilometrov, trasa pa vodi tako po 
ravni kot gričevnati pokrajini, po kolesarskih stezah, cestah 
in lepo prevoznih makadamskih poteh izven glavnih pro-
metnih cest. Na koncu vsake etape popotnik lahko izbira 
med ponudniki, ki imajo trajnost visoko med prioritetami 

Spoznajte Soboški Biciklin - okolju prijazen in popolnoma 
preprost način prevoza po mestu, ki sedaj povezuje že devet 
pomurskih občin. Sistem izposoje in vračila koles in e-koles  je 
na voljo 24 ur na dan in 7 dni v tednu, kolesa lahko uporabljate 
tako podnevi kot ponoči.
Seznam vseh postajališč v Pomurju (po občinah): 
Moravske Toplice – M. Toplice, Bike Center, Kranjčeva 8 
Moravske Toplice – M. Toplice, Hotel Vivat, Ulica ob igrišču 3
Moravske Toplice – Prosenjakovci 70
Beltinci – Mladinska ulica 2 
Ljutomer –  ŠIC, Prešernova ulica 32 
Ljutomer –  Glavni trg
Murska Sobota – Trg zmage 6 
Murska Sobota –  Slovenska ulica 51 
Murska Sobota –  Kroška Kamešnica, Brodarska ulica 62 

Ponosni smo, da se tudi naši turistični ponudniki pospešeno razvijajo v trajnostni smeri. 
Tokrat vam predstavljamo Hotel Maj Inn iz Moravskih Toplic, ki je uspešen primer 
turističnega ponudnika, ki je svoje poslovanje temeljito začrtal v zeleni smeri. V okviru 
hotela so vzpostavili polnilno mesto za električne avtomobile, ki bo na voljo ne le 
hotelskim gostom, ampak proti doplačilu tudi zunanjim obiskovalcem destinacije 
Moravske Toplice. Pavšalna cena polnjenja je 15,00 evrov. 
Svojega električnega jeklenega konjička lahko napolnite tudi v Termah 3000. V garaži 
Hotela Livada so na voljo 3 polnilne postaje za električne avtomobile. Prav tako pol-
nilno mesto za električne avtomobile ponuja tudi Gostišče Oaza. Cena za uporabo 
polnilnega mesta je 10 eur/dan za hotelske goste  in 15,00 evrov dan za ostale.

Janja Bürmen
TIC Moravske Toplice

ZELENE NOVICE

FOTO: Matevž Hribar

pri snovanju svoje ponudbe, najsi 
bodo to restavracije ali nastanitve-
ni ponudniki. Mnogi izmed njih se 
ponašajo s certifikatom Slovenia 
Green, ki združuje zeleno naravna-
ne ponudnike. 
Moravske Toplice nosijo zlati znak 
Slovenia Green za destinacije, širi se 
tudi mreža zelenih nastanitev. Več o 
novih prejemnikih mednarodnih traj-

nostnih znakov iz občine Moravske Toplice sledi naslednjič.

Janja Bürmen
TIC Moravske Toplice

Murska Sobota –  BTC Murska Sobota, Nemčavci 1d 
Murska Sobota – EXPANO, Bakovska ulica 39 
Murska Sobota – Rakičan
Murska Sobota – Dvorec Rakičan
Murska Sobota – Lendavska ulica 28 
Puconci – Bodonci 7
Puconci – Puconci 80 
Turnišče – Ulica Štefana Kovača 25 
Tišina – Tišina 1
Velika Polana – Velika Polana
Veržej – TIC Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8
Veržej – Banovci, Banovci 1a

Letna članarina/registracija: 15,00 €
Dnevni najem/registracija: 5,00 €
Več o pogojih najema najdete na www.soboskibiciklin.si

Janja Bürmen
TIC Moravske Toplice
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PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI

Doživimo v Pomurju 

Gostovanje v oddaji na 
Radiu Maribor  

Kampanja 
VZEMI SI ČAS. MOJA SLOVENIJANa promocijskem dogodku (Do)živimo v Pomurju v Lju-

bljani, ki se je junija odvijal v organizaciji TV AS, se je TIC 
Moravske Toplice predstavljal skupaj z Zavodom Koclje-
vina. Na Pogačarjevem trgu smo vabili - z vaškim obve-
ščevalcem ali malim rijtarom na čelu – v naš zeleni raj. 
Dogodek je bil namenjen predstavitvi turistične ponudbe 
severovzhodne Slovenije z zaledjem.

Gostovali smo na Radiu Maribor v oddaji "Radijska delav-
nica znancev", kjer smo skupaj z deležniki skozi sproščen 
pogovor približali zgodbo destinacije Moravske Toplice, 
ki so vam jo predstavili zanimivi sogovorniki: župan ob-
čine Moravske Toplice Alojz Glavač, direktorica TIC Mo-
ravske Toplice Sonja Bily, predstavnik Hokejskega kluba 
Moravske Toplice Jože Črnko, Metod Gutman iz galerije 
vin Panon,  predstavnik Krajinskega parka Goričko Tomaž 
Koltai, Aleš Šrok iz Hiše Tara in turistični informator v TIC 
Moravske Toplice Bojan Kolar. 

Janja Bürmen
TIC Moravske Toplice

TIC Moravske Toplice sodeluje v nacionalni kampanji 
Vzemi si čas. Moja Slovenija in nagovarja k dopustovanju 
doma in aktivnim doživetjem na destinaciji.
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TIC Moravske Toplice | Kranjčeva 3, SI-9226 Moravske Toplice | M +386 (0)40 829 870 | info@moravske-toplice.com | www.moravske-toplice.com

2. 9.  18.30

Mednarodna noč netopirjev in akcija 
Vgasnimo posvejte 2022
Gasilski dom Vučja Gomila
JZ Krajinski park Goričko, KUD in KS Vučja 
Gomila,  031 340 399  

 gregor.domanjko@goricko.info

3. 9.  10.00 - 17.00

Dan odprtih vrat na razstavi  
»Preživeti z netopirji«
Kančevci 37, nekdanja šola 
(pri Domu duhovnosti) 
Krajinski park Goričko,  031 340 399  

 gregor.domanjko@goricko.info

4. 9.  9.00

Kolesarjenje po občini Moravske 
Toplice
Moravske Toplice, Terme 3000
Občinska športna zveza Moravske Toplice 

 Branko Recek, 041 389 905

MED ČETRTKI IN NEDELJAMI

od 17. ure naprej 

Septembrska turistična tržnica
prodajne lesene hiške v središču M. Toplic
TIC Moravske Toplice  02 538 15 20 

 www.moravske-toplice.com

9. 9.  16.00

26. Občinski praznik občine Moravske 
Toplice
DOŠ Prosenjakovci
Občina Moravske Toplice

16. 9. - 22. 9.
Evropski teden mobilnosti v 
Moravskih Toplicah 2022
Bike Center Moravske Toplice 
TIC Moravske Toplice, Občina Moravske Toplice

SEPTEMBER / OKTOBER 2022
4. 9. - 8. 9.

DNEVI ODPRTIH VRAT NA 
VIDOVEM BREJGU

Eko delavnice, lokalna kulinarika, ogledi ter 
predavanja na temo zdravja, velnesa, traj-
nosti in sprostitve.

4. 9.  8.00

Pohod od rotunde na Vidov brejg
8.00-9.00 Registracija pohodnikov v TIC 
Selo – pri rotundi (15 €)
Vodeni ogled rotunde z digitalnim AR 
doživetjem 
9:00-13:00 Pohod z interpretacijo naravne 
in kulturne dediščine ob poti (v sodelovanju 
s Krajinskim parkom Goričko) do Vidove-
ga brejga, kjer se bodo pohodniki pridružili 
ostalim obiskovalcem v kulinaričnem uži-
vanju in drugih aktivnostih. Vsak pohodnik 
se lahko individualno odpravi na zadnji del 
poti na izhodiščno točko pri Rotundi (cca 
30 min).
10.00-13.00 Gorički bazar, »Zeliščni 
gurme«
11:30/12:30 Gosti: Tilen Artač & Desa Muck 
12.00 Razstava Mandal – Barbara Reich 
Tudi vse ostale dni med 5. in 8. septem-
brom sledi zanimiv program, na voljo bodo 
vodeni ogledi zeliščnega vrta, aromate-
rapija, zvočna kopel z gongi, masaže z 
eteričnimi olji, z Vidovega brejga do zvezd, 
delavnica priprave zdravega kosila in še 
marsikaj.  
Natančen program po dnevih najdete na 
FB strani Vidov Brejg.
Obvezne prijave za VSE organizirane dogodke 
najpozneje en dan pred dogodkom

 041 302 450  info@vidovbrejg.eco 

9. 9. - 11. 9.
XXX. KOŠIČEVI  

DNEVI KULTURE 2022
9. 9.  19.00

Okrogla miza »Naš Plečnik«
Župnijsko dvorišče, Bogojina

10. 9.  18.00

Folklorni večer  
(v spomin na Jožefa Rogača)
Kulturna dvorana, Bogojina

11. 9.  10.00

Zahvalna sv. maša v čast in spomin 
Plečniku, Smeju in Rogaču
Plečnikova cerkev, Bogojina
KUD Jožef Košič Bogojina  

 Stanka Sukič, 041 346 529

23. 9. - 30.9.

EVROPSKI  
TEDEN ŠPORTA

23. 9.  9.00

Dan slovenskega športa - Mini 
olimpijada
Moravske Toplice

23. 9.  10.00

Aktivni dan starejših
Moravske Toplice, Terme 3000

24. 9.  9.00

Teniški turnir
Moravske Toplice, Terme 3000

24. 9.  10.00

Rusko keglanje
Noršinci/Selo

28. 9.  19.30

Nogometna tekma – super pokal
Moravske Toplice, igrišče KMN
Občinska športna zveza Moravske Toplice 

 Branko Recek, 041 389 905

2. 10.  10.30

5. Prekmurski mali Maraton
Moravske Toplice
Občinska športna zveza Moravske Toplice 

 Branko Recek, 041 389 905

3. 10. - 7. 10.
28. Slikarska kolonija Primož Trubar 
Moravske Toplice
Moravske Toplice, v župnišču CO MT

7. 10.  18.00

Odprtje slikarske razstave s 
slovesnostjo ob 25-letnici ustanovitve 
murskosoboške podružnice SPD 
Primož Trubar
Avla hotela Ajda, Terme 3000
ECO Moravske Toplice, Občina Moravske 
Toplice, SPD Primož Trubar  

 Klavdija Sedar 041 403 672

22. 10.  14.00 - 18.00

23. 10.  10.00 - 18.00

Razstava vezenin 
Prosenjakovci, vaško-gasilski dom (novi)
Rokodelsko društvo Vrtnica Prosenjakovci 

 metka.kancevci@gmail.com

29. 10. - 31. 10.  od 14.00 naprej

2. 11. - 5. 11.  od 14.00 naprej

Krompirjeva turistična tržnica
Moravske Toplice
TIC Moravske Toplice  02 538 15 20

Pridržujemo si pravico do sprememb v programu. »Dogodki pod okriljem »Poletje v Moravskih Toplicah« se lahko fotografirajo in snemajo. Z udeležbo soglašate, da se vas sme fotografirati ali posneti in fotografijo ali 
posnetek objaviti na spletnih straneh, v drugih tiskovinah in na družabnih omrežjih organizatorja dogodka (TIC Moravske Toplice). Namen snemanja je dokumentiranje aktivnosti in obveščanja javnosti o delu in dogodkih. 
Več informacij o obdelavi vaših osebnih podatkov in o pravicah, ki iz nje izvirajo, si lahko preberete v naši Politiki varstva osebnih podatkov, objavljeni na: www.moravske-toplice.com/sl/vsebina/242/Varstvo-osebnih-podatkov

KOLEDAR PRIREDITEV
V OBČINI MORAVSKE TOPLICE
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2. 9.  18.30

Mednarodna noč netopirjev in akcija 
Vgasnimo posvejte 2022
Gasilski dom Vučja Gomila
JZ Krajinski park Goričko, KUD in KS Vučja 
Gomila,  031 340 399  

 gregor.domanjko@goricko.info

3. 9.  10.00 - 17.00

Dan odprtih vrat na razstavi  
»Preživeti z netopirji«
Kančevci 37, nekdanja šola 
(pri Domu duhovnosti) 
Krajinski park Goričko,  031 340 399  

 gregor.domanjko@goricko.info

4. 9.  9.00

Kolesarjenje po občini Moravske 
Toplice
Moravske Toplice, Terme 3000
Občinska športna zveza Moravske Toplice 

 Branko Recek, 041 389 905

MED ČETRTKI IN NEDELJAMI

od 17. ure naprej 

Septembrska turistična tržnica
prodajne lesene hiške v središču M. Toplic
TIC Moravske Toplice  02 538 15 20 

 www.moravske-toplice.com

9. 9.  16.00

26. Občinski praznik občine Moravske 
Toplice
DOŠ Prosenjakovci
Občina Moravske Toplice

16. 9. - 22. 9.
Evropski teden mobilnosti v 
Moravskih Toplicah 2022
Bike Center Moravske Toplice 
TIC Moravske Toplice, Občina Moravske Toplice

SEPTEMBER / OKTOBER 2022
4. 9. - 8. 9.

DNEVI ODPRTIH VRAT NA 
VIDOVEM BREJGU

Eko delavnice, lokalna kulinarika, ogledi ter 
predavanja na temo zdravja, velnesa, traj-
nosti in sprostitve.

4. 9.  8.00

Pohod od rotunde na Vidov brejg
8.00-9.00 Registracija pohodnikov v TIC 
Selo – pri rotundi (15 €)
Vodeni ogled rotunde z digitalnim AR 
doživetjem 
9:00-13:00 Pohod z interpretacijo naravne 
in kulturne dediščine ob poti (v sodelovanju 
s Krajinskim parkom Goričko) do Vidove-
ga brejga, kjer se bodo pohodniki pridružili 
ostalim obiskovalcem v kulinaričnem uži-
vanju in drugih aktivnostih. Vsak pohodnik 
se lahko individualno odpravi na zadnji del 
poti na izhodiščno točko pri Rotundi (cca 
30 min).
10.00-13.00 Gorički bazar, »Zeliščni 
gurme«
11:30/12:30 Gosti: Tilen Artač & Desa Muck 
12.00 Razstava Mandal – Barbara Reich 
Tudi vse ostale dni med 5. in 8. septem-
brom sledi zanimiv program, na voljo bodo 
vodeni ogledi zeliščnega vrta, aromate-
rapija, zvočna kopel z gongi, masaže z 
eteričnimi olji, z Vidovega brejga do zvezd, 
delavnica priprave zdravega kosila in še 
marsikaj.  
Natančen program po dnevih najdete na 
FB strani Vidov Brejg.
Obvezne prijave za VSE organizirane dogodke 
najpozneje en dan pred dogodkom

 041 302 450  info@vidovbrejg.eco 

9. 9. - 11. 9.
XXX. KOŠIČEVI  

DNEVI KULTURE 2022
9. 9.  19.00

Okrogla miza »Naš Plečnik«
Župnijsko dvorišče, Bogojina

10. 9.  18.00

Folklorni večer  
(v spomin na Jožefa Rogača)
Kulturna dvorana, Bogojina

11. 9.  10.00

Zahvalna sv. maša v čast in spomin 
Plečniku, Smeju in Rogaču
Plečnikova cerkev, Bogojina
KUD Jožef Košič Bogojina  

 Stanka Sukič, 041 346 529

23. 9. - 30.9.

EVROPSKI  
TEDEN ŠPORTA

23. 9.  9.00

Dan slovenskega športa - Mini 
olimpijada
Moravske Toplice

23. 9.  10.00

Aktivni dan starejših
Moravske Toplice, Terme 3000

24. 9.  9.00

Teniški turnir
Moravske Toplice, Terme 3000

24. 9.  10.00

Rusko keglanje
Noršinci/Selo

28. 9.  19.30

Nogometna tekma – super pokal
Moravske Toplice, igrišče KMN
Občinska športna zveza Moravske Toplice 

 Branko Recek, 041 389 905

2. 10.  10.30

5. Prekmurski mali Maraton
Moravske Toplice
Občinska športna zveza Moravske Toplice 

 Branko Recek, 041 389 905

3. 10. - 7. 10.
28. Slikarska kolonija Primož Trubar 
Moravske Toplice
Moravske Toplice, v župnišču CO MT

7. 10.  18.00

Odprtje slikarske razstave s 
slovesnostjo ob 25-letnici ustanovitve 
murskosoboške podružnice SPD 
Primož Trubar
Avla hotela Ajda, Terme 3000
ECO Moravske Toplice, Občina Moravske 
Toplice, SPD Primož Trubar  

 Klavdija Sedar 041 403 672

22. 10.  14.00 - 18.00

23. 10.  10.00 - 18.00

Razstava vezenin 
Prosenjakovci, vaško-gasilski dom (novi)
Rokodelsko društvo Vrtnica Prosenjakovci 

 metka.kancevci@gmail.com

29. 10. - 31. 10.  od 14.00 naprej

2. 11. - 5. 11.  od 14.00 naprej

Krompirjeva turistična tržnica
Moravske Toplice
TIC Moravske Toplice  02 538 15 20

Pridržujemo si pravico do sprememb v programu. »Dogodki pod okriljem »Poletje v Moravskih Toplicah« se lahko fotografirajo in snemajo. Z udeležbo soglašate, da se vas sme fotografirati ali posneti in fotografijo ali 
posnetek objaviti na spletnih straneh, v drugih tiskovinah in na družabnih omrežjih organizatorja dogodka (TIC Moravske Toplice). Namen snemanja je dokumentiranje aktivnosti in obveščanja javnosti o delu in dogodkih. 
Več informacij o obdelavi vaših osebnih podatkov in o pravicah, ki iz nje izvirajo, si lahko preberete v naši Politiki varstva osebnih podatkov, objavljeni na: www.moravske-toplice.com/sl/vsebina/242/Varstvo-osebnih-podatkov

KOLEDAR PRIREDITEV
V OBČINI MORAVSKE TOPLICE
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 Branko Recek, 041 389 905
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9. 9.  16.00

26. Občinski praznik občine Moravske 
Toplice
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4. 9. - 8. 9.
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Eko delavnice, lokalna kulinarika, ogledi ter 
predavanja na temo zdravja, velnesa, traj-
nosti in sprostitve.

4. 9.  8.00

Pohod od rotunde na Vidov brejg
8.00-9.00 Registracija pohodnikov v TIC 
Selo – pri rotundi (15 €)
Vodeni ogled rotunde z digitalnim AR 
doživetjem 
9:00-13:00 Pohod z interpretacijo naravne 
in kulturne dediščine ob poti (v sodelovanju 
s Krajinskim parkom Goričko) do Vidove-
ga brejga, kjer se bodo pohodniki pridružili 
ostalim obiskovalcem v kulinaričnem uži-
vanju in drugih aktivnostih. Vsak pohodnik 
se lahko individualno odpravi na zadnji del 
poti na izhodiščno točko pri Rotundi (cca 
30 min).
10.00-13.00 Gorički bazar, »Zeliščni 
gurme«
11:30/12:30 Gosti: Tilen Artač & Desa Muck 
12.00 Razstava Mandal – Barbara Reich 
Tudi vse ostale dni med 5. in 8. septem-
brom sledi zanimiv program, na voljo bodo 
vodeni ogledi zeliščnega vrta, aromate-
rapija, zvočna kopel z gongi, masaže z 
eteričnimi olji, z Vidovega brejga do zvezd, 
delavnica priprave zdravega kosila in še 
marsikaj.  
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Obvezne prijave za VSE organizirane dogodke 
najpozneje en dan pred dogodkom
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Folklorni večer  
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11. 9.  10.00

Zahvalna sv. maša v čast in spomin 
Plečniku, Smeju in Rogaču
Plečnikova cerkev, Bogojina
KUD Jožef Košič Bogojina  
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Aktivni dan starejših
Moravske Toplice, Terme 3000
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Teniški turnir
Moravske Toplice, Terme 3000

24. 9.  10.00

Rusko keglanje
Noršinci/Selo

28. 9.  19.30

Nogometna tekma – super pokal
Moravske Toplice, igrišče KMN
Občinska športna zveza Moravske Toplice 

 Branko Recek, 041 389 905

2. 10.  10.30

5. Prekmurski mali Maraton
Moravske Toplice
Občinska športna zveza Moravske Toplice 

 Branko Recek, 041 389 905

3. 10. - 7. 10.
28. Slikarska kolonija Primož Trubar 
Moravske Toplice
Moravske Toplice, v župnišču CO MT

7. 10.  18.00

Odprtje slikarske razstave s 
slovesnostjo ob 25-letnici ustanovitve 
murskosoboške podružnice SPD 
Primož Trubar
Avla hotela Ajda, Terme 3000
ECO Moravske Toplice, Občina Moravske 
Toplice, SPD Primož Trubar  

 Klavdija Sedar 041 403 672

22. 10.  14.00 - 18.00

23. 10.  10.00 - 18.00

Razstava vezenin 
Prosenjakovci, vaško-gasilski dom (novi)
Rokodelsko društvo Vrtnica Prosenjakovci 

 metka.kancevci@gmail.com

29. 10. - 31. 10.  od 14.00 naprej

2. 11. - 5. 11.  od 14.00 naprej

Krompirjeva turistična tržnica
Moravske Toplice
TIC Moravske Toplice  02 538 15 20

Pridržujemo si pravico do sprememb v programu. »Dogodki pod okriljem »Poletje v Moravskih Toplicah« se lahko fotografirajo in snemajo. Z udeležbo soglašate, da se vas sme fotografirati ali posneti in fotografijo ali 
posnetek objaviti na spletnih straneh, v drugih tiskovinah in na družabnih omrežjih organizatorja dogodka (TIC Moravske Toplice). Namen snemanja je dokumentiranje aktivnosti in obveščanja javnosti o delu in dogodkih. 
Več informacij o obdelavi vaših osebnih podatkov in o pravicah, ki iz nje izvirajo, si lahko preberete v naši Politiki varstva osebnih podatkov, objavljeni na: www.moravske-toplice.com/sl/vsebina/242/Varstvo-osebnih-podatkov

KOLEDAR PRIREDITEV
V OBČINI MORAVSKE TOPLICE



24. 9. – 8. 10. 2022, RAZLIČNE LOKACIJE V OBČINI MORAVSKE TOPLICE

Organizatorji prireditev si pridržujejo pravico do spremembe programa.

ODPRTA VRATA DEDIŠČINE V OBČINI MORAVSKE TOPLICE 2022

24. 9.  vsako polno uro - 9.00 - 13.00

Delavnica izdelave čokoladnih 
pralinejev
Predstavitev čebelarstva, delavnica izdelave 
čokoladnih pralinejev in degustacija izdel-
kov. Obvezna prijava do 23. 9.
Hiša Tara in čebelarstvo 
Ulica ob igrišču 10, Moravske Toplice
Čebelarstvo in čokoladnica Aleš Šrok 

 031 237 569  srokales@gmail.com

24. 9.  16.30

Brezplačni vodeni ogled 
martjanske cerkve
Obvezna prijava do 23. 9.
Martjanci, Cerkev sv. Martina v Martjancih. 
Vodi doc. dr. Janez Balažic.
TIC Moravske Toplice  02 538 15 20  

 info@moravske-toplice.com

25. 9.  10.00 in 14.00

Vodstvo po cimprači in 
predstavitev panonske stavbne 
dediščine
Ljubitelji panonske tradicionalne arhitekture 
vabljeni na ogled cimprače. 
Obvezna prijava do 24. 9.
Magdina hiša, Filovci 40  031 507 762 

 branko.kerman@guest.arnes.si 
 www.magdina-hisa.si

27. 9.  vsako polno uro - 9.00 - 18.00

Brezplačni vodeni ogled rotunde 
z digitalnim AR doživetjem za 
individualne obiskovalce
Ogled prekmurskega sakralnega spome-
nika, ki ima v slovenskem in evropskem 
prostoru veliko veljavo, s pomočjo navide-
zne resničnosti.
Romanska Rotunda, Selo
TIC Moravske Toplice,  041 344 464 

 info@moravske-toplice.com

30. 9.  10.00 - 16.00

Prost vstop v lončarsko vas
Vodeni ogled: obiščite muzej prekmurske 
arhitekture in zgodovine lončarstva. Vodeni 
ogled ob 10. in ob 16. uri. Obvezna prijava 
do 29. 9.
Lončarska vas Filovci, Filovci 20 

 Grega Bojnec - 070 176 999 
 muzej@bojnec.com

30. 9.  16.30

Brezplačni vodeni ogled 
Plečnikove cerkve 
Obvezna prijava do 29. 9.
Plečnikova cerkev, Bogojina
TIC Moravske Toplice  02 538 15 20  

 info@moravske-toplice.com

30. 9.  vsako polno uro - 12.00 - 16.00

Kako biti samooskrben
Predstavili vam bodo, kako lahko postanete 
samooskrbni. Obvezna prijava do 29. 9.
Prosenjakovci 67c
Zavod Kocljevina  

 059 968 651, 031 718 370  
 zavod.kocljevina@gmail.com 
 www.kocljevina.si

30. 9.  14.00 - 20.00

Vinograd in kulturna krajina
14.00 - 16.00 Posvet na temo okolju 
prijaznega vinogradništva 
16.00 Vinograd in kulturna krajina - 
Sprehod po Evropski kulturni poti sv. 
Martina do Penove kleti, degustacija vin 
Panon.
19.00 Umetniški večer: odprtje razstave 
likovnih del Mirka Rajnarja, glasbeni gost. 
PANON galerija vin, Filovci 430/Filovski gaj

 Metod Gutman, 040 743 954 
 panonrevitae@gmail.com

1. 10.  10.00, 15.00

Ogled zeliščnega vrta in zeliščna 
delavnica
Na posestvu vam bodo predstavili zeliščni 
vrt, sledila bo delavnica izdelave zeliščne 
soli in degustacija. Obvezna prijava do 30. 9. 
Vidov brejg, Fokovci 77
Vidov brejg  041 302 450 

 info@vidovbrejg.eco  
 www.vidovbrejg.eco

1. 10.  vsako polno uro - 14.00 - 17.00

Ogled Časarovega mlina po 
polovični ceni
Obvezna prijava do 30. 9. 
Časarov mlin, Berkovci 30

 041 923 771, 031 318 003 
 casarov.mlin@gmail.com 
 www.casarov-mlin.com

1. 10.  11.00, 14.00

Odprta vrata čokoladnice 
Prikaz izdelave čokolade, polnjene
s tipičnimi prekmurskimi polnili. Degustacija 
in predstavitev posestva. Obvezna prijava do 
30. 9. 2022.
Podeželska čokoladnica Passero, 
Tešanovci 24
Posestvo Passero  051 357 170 

 info@passero.si |  www.passero.si

2. 10.  14.00

Vodeni ogled po tematski poti 
metuljev
Sprehodili se bomo po enem največjih 
kompleksov travnikov, ki so v upravljanju JZ 
Krajinski park Goričko. Na teh mokrotnih 
travnikih živijo številne redke in ogrožene 
vrste metuljev, ki so drugod že izginile.
Motvarjevci, parkirišče pri gostilni Puhan
Javni zavod Krajinski park Goričko 

 051 246 040  vodniki@goricko.info 
 www.park-goricko.org

2. 10.  12.00

Vodeni ogled tematske poti po 
močvari
Na vodenem ogledu bomo opazovali 
biotsko pestrost in po poti spoznali pomen 
mokrišč, naravne vrednote, rabo travnikov 
ter seveda živalstvo in rastlinstvo ob poti.
Lončarovci
Javni zavod Krajinski park Goričko 

 051 246 040  vodniki@goricko.info 
 www.park-goricko.org

2. 10.  10.00

Razstava netopirjev, dan odprtih 
vrat
Ali netopirji pijejo kri? Se zapletajo v 
lase? Ali sploh vidijo? Zakaj visijo obrnjeni 
navzdol? Na ta in mnoga druga vprašanja 
bomo odgovorili na vodenju po stalni raz-
stavi Preživeti z netopirji. 
Kančevci 37, nekdanja šola  
(pri Domu duhovnosti) 
Javni zavod Krajinski park Goričko 

 051 246 040  vodniki@goricko.info 
 www.park-goricko.org

3. 10. - 8. 10.  8.00 - 13.00

Zgodbe z Vidovega brejga
Domačija ima zanimivo zgodbo. Vrsto let je 
samevala, potem pa je našla novo lastni-
co, ki ji je vdihnila življenje in jo z ekološko 
kmetijsko dejavnostjo usmerila v zeleno 
prihodnost. Učenci bodo ob spoznavanju 
zgodb z domačije in iz vasi ustvarjali lite-
rarne prispevke, spominke in likovne izdelke; 
te bomo 8. oktobra na domačiji razstavili in 
predstavili širši javnosti.
Osnovna šola Fokovci, Fokovci 32
OŠ Fokovci 

 suzana.deutsch@os-fokovci.si, 
 www.os-fokovci.si

GOSTILNE KMETIJE LOKALNI IZDELKI
TURISTIČNE 
KMETIJE IN 
VINOTOČI

24. 9. – 8. 10. 2022, RAZLIČNE LOKACIJE V OBČINI MORAVSKE TOPLICE

Organizatorji prireditev si pridržujejo pravico do spremembe programa.

ODPRTA VRATA DEDIŠČINE V OBČINI MORAVSKE TOPLICE 2022

24. 9.  vsako polno uro - 9.00 - 13.00

Delavnica izdelave čokoladnih 
pralinejev
Predstavitev čebelarstva, delavnica izdelave 
čokoladnih pralinejev in degustacija izdel-
kov. Obvezna prijava do 23. 9.
Hiša Tara in čebelarstvo 
Ulica ob igrišču 10, Moravske Toplice
Čebelarstvo in čokoladnica Aleš Šrok 

 031 237 569  srokales@gmail.com

24. 9.  16.30

Brezplačni vodeni ogled 
martjanske cerkve
Obvezna prijava do 23. 9.
Martjanci, Cerkev sv. Martina v Martjancih. 
Vodi doc. dr. Janez Balažic.
TIC Moravske Toplice  02 538 15 20  

 info@moravske-toplice.com

25. 9.  10.00 in 14.00

Vodstvo po cimprači in 
predstavitev panonske stavbne 
dediščine
Ljubitelji panonske tradicionalne arhitekture 
vabljeni na ogled cimprače. 
Obvezna prijava do 24. 9.
Magdina hiša, Filovci 40  031 507 762 

 branko.kerman@guest.arnes.si 
 www.magdina-hisa.si

27. 9.  vsako polno uro - 9.00 - 18.00

Brezplačni vodeni ogled rotunde 
z digitalnim AR doživetjem za 
individualne obiskovalce
Ogled prekmurskega sakralnega spome-
nika, ki ima v slovenskem in evropskem 
prostoru veliko veljavo, s pomočjo navide-
zne resničnosti.
Romanska Rotunda, Selo
TIC Moravske Toplice,  041 344 464 

 info@moravske-toplice.com

30. 9.  10.00 - 16.00

Prost vstop v lončarsko vas
Vodeni ogled: obiščite muzej prekmurske 
arhitekture in zgodovine lončarstva. Vodeni 
ogled ob 10. in ob 16. uri. Obvezna prijava 
do 29. 9.
Lončarska vas Filovci, Filovci 20 

 Grega Bojnec - 070 176 999 
 muzej@bojnec.com

30. 9.  16.30

Brezplačni vodeni ogled 
Plečnikove cerkve 
Obvezna prijava do 29. 9.
Plečnikova cerkev, Bogojina
TIC Moravske Toplice  02 538 15 20  

 info@moravske-toplice.com

30. 9.  vsako polno uro - 12.00 - 16.00

Kako biti samooskrben
Predstavili vam bodo, kako lahko postanete 
samooskrbni. Obvezna prijava do 29. 9.
Prosenjakovci 67c
Zavod Kocljevina  

 059 968 651, 031 718 370  
 zavod.kocljevina@gmail.com 
 www.kocljevina.si

30. 9.  14.00 - 20.00

Vinograd in kulturna krajina
14.00 - 16.00 Posvet na temo okolju 
prijaznega vinogradništva 
16.00 Vinograd in kulturna krajina - 
Sprehod po Evropski kulturni poti sv. 
Martina do Penove kleti, degustacija vin 
Panon.
19.00 Umetniški večer: odprtje razstave 
likovnih del Mirka Rajnarja, glasbeni gost. 
PANON galerija vin, Filovci 430/Filovski gaj

 Metod Gutman, 040 743 954 
 panonrevitae@gmail.com

1. 10.  10.00, 15.00

Ogled zeliščnega vrta in zeliščna 
delavnica
Na posestvu vam bodo predstavili zeliščni 
vrt, sledila bo delavnica izdelave zeliščne 
soli in degustacija. Obvezna prijava do 30. 9. 
Vidov brejg, Fokovci 77
Vidov brejg  041 302 450 

 info@vidovbrejg.eco  
 www.vidovbrejg.eco

1. 10.  vsako polno uro - 14.00 - 17.00

Ogled Časarovega mlina po 
polovični ceni
Obvezna prijava do 30. 9. 
Časarov mlin, Berkovci 30

 041 923 771, 031 318 003 
 casarov.mlin@gmail.com 
 www.casarov-mlin.com

1. 10.  11.00, 14.00

Odprta vrata čokoladnice 
Prikaz izdelave čokolade, polnjene
s tipičnimi prekmurskimi polnili. Degustacija 
in predstavitev posestva. Obvezna prijava do 
30. 9. 2022.
Podeželska čokoladnica Passero, 
Tešanovci 24
Posestvo Passero  051 357 170 

 info@passero.si |  www.passero.si

2. 10.  14.00

Vodeni ogled po tematski poti 
metuljev
Sprehodili se bomo po enem največjih 
kompleksov travnikov, ki so v upravljanju JZ 
Krajinski park Goričko. Na teh mokrotnih 
travnikih živijo številne redke in ogrožene 
vrste metuljev, ki so drugod že izginile.
Motvarjevci, parkirišče pri gostilni Puhan
Javni zavod Krajinski park Goričko 

 051 246 040  vodniki@goricko.info 
 www.park-goricko.org

2. 10.  12.00

Vodeni ogled tematske poti po 
močvari
Na vodenem ogledu bomo opazovali 
biotsko pestrost in po poti spoznali pomen 
mokrišč, naravne vrednote, rabo travnikov 
ter seveda živalstvo in rastlinstvo ob poti.
Lončarovci
Javni zavod Krajinski park Goričko 

 051 246 040  vodniki@goricko.info 
 www.park-goricko.org

2. 10.  10.00

Razstava netopirjev, dan odprtih 
vrat
Ali netopirji pijejo kri? Se zapletajo v 
lase? Ali sploh vidijo? Zakaj visijo obrnjeni 
navzdol? Na ta in mnoga druga vprašanja 
bomo odgovorili na vodenju po stalni raz-
stavi Preživeti z netopirji. 
Kančevci 37, nekdanja šola  
(pri Domu duhovnosti) 
Javni zavod Krajinski park Goričko 

 051 246 040  vodniki@goricko.info 
 www.park-goricko.org

3. 10. - 8. 10.  8.00 - 13.00

Zgodbe z Vidovega brejga
Domačija ima zanimivo zgodbo. Vrsto let je 
samevala, potem pa je našla novo lastni-
co, ki ji je vdihnila življenje in jo z ekološko 
kmetijsko dejavnostjo usmerila v zeleno 
prihodnost. Učenci bodo ob spoznavanju 
zgodb z domačije in iz vasi ustvarjali lite-
rarne prispevke, spominke in likovne izdelke; 
te bomo 8. oktobra na domačiji razstavili in 
predstavili širši javnosti.
Osnovna šola Fokovci, Fokovci 32
OŠ Fokovci 

 suzana.deutsch@os-fokovci.si, 
 www.os-fokovci.si

GOSTILNE KMETIJE LOKALNI IZDELKI
TURISTIČNE 
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VINOTOČI


