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Na osrednji občinski prireditvi ob Dnevu samostojnosti in 
enotnosti so učenci predstavili svoj pogled na dogodke

izpred 25 let

Utrinek z dobro obiskane osrednje občinske svečanosti v 
počastitev praznika slovenske kulture

Člane zbora je pozdravil tudi mag.  Ivan Florjanc, izredni 
profesor na Akademiji za glasbo v Ljubljani, avtor glasbe in 

priredb za več pesmi iz repertoarja MoPZ Lipovci

Opremo in čolne od leta 2010 zahvaljujoč KS Dokležovje 
hranimo v svoji Čolnarni

Spominska fotogra�ija zaposlenih na občinski upravi s 
Kurenti Etnografskega društva Ježevka iz Ptuja in njihovim 

spremstvom

Deklica je zavezala rutico na ježevko kurenta. Tradicija se 
nadaljuje
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Spoštovane občanke in občani
Krepko smo zakorakali v leto 2016. Na 
to nas opozarjajo dogodki, ki se kar 
hitro vrstijo drug za drugim. Pust in 
kulturni praznik sta že za nami. Začele 
so se že zimske počitnice, ki so jih 
najbolj veseli otroci. V mesecu marcu 
praznujemo mednarodni dan žena in 
materinsko starševski dan. Tudi veliko 
noč bomo letos praznovali že v marcu, 
kar samo potrjuje, kako hitro teče čas. 
Vidno daljši dnevi  nas opozarjajo, da 
se bo kmalu pričela pomlad, z njo pa 
razna dela in aktivnosti na prostem. 

Kljub temu, da so imele zimske službe 
v letošnji zimi manj dela, ne bomo 
imeli nekega pozitivnega �inančnega 
učinka. Ceste namreč že kažejo svoje 
luknje in prosijo za obnovo, s tem pa 
za dodatno �inančno breme. Vedno 
bolj spoznavamo, da nam država 
vse bolj zmanjšuje vire �inanciranja 
in s tem onemogoča, da bi lahko 
ustrezno in po potrebah obnovili 
cestno omrežje. Segment prometne 
infrastrukture, dobre ceste in poti 
predstavljajo osnovo vsega delovanja, 
tako na občinski kot tudi državni ravni, 
predvsem pa zagotavljajo večjo varnost 
nas, občanov. Neprestano poudarjamo, 
da dobra cesta, ki omogoča pretočnost 
in komunikacijo, bistveno vpliva na 
razvoj. Pa vendar nimamo ustreznega 
vira �inanciranja, ki bi to omogočil. 
Za tovrstne ukrepe bo potrebno najti 
lastna sredstva, kajti občanom moramo 
zagotoviti ustrezno povezavo, možnost 
nemotenega gibanja in varnost.

S prihodom pomladi se bodo začela 
dela na poljih. Povečal se bo promet 
kmetijskih strojev na cestah, stezah 
in poljskih poteh. Kljub nenehnim 
opozarjanjem, da je potrebno očistiti 
nanešeno zemljo s cest, vsako leto 
opažamo, da posamezniki teh opozoril 
ne upoštevajo. Skrb za čiste ceste, 
steze in poljske poti je prispevek 
vsakega posameznika za varnost le 
teh. S tem pa tudi poskrbimo, da jih po 
nepotrebnem dodatno ne uničujemo, 
kar nenazadnje pomeni tudi �inančni 
prihranek. Ker vemo dobro gospodariti 
s svojim imetjem, bodimo taki tudi, ko 
gre za naše skupno dobro. Posebej 

bi rad poudaril, da je vse, kar imamo, 
zgrajeno iz našega davkoplačevalskega 
denarja. 

Naj omenim, da je s strani ministrstev 
odprtih nekaj razpisov. Kako uspešni 
bomo ob prijavah, je odvisno od tega, 
v kolikšni meri bomo lahko zagotovili 
lastna sredstva in koliko bomo 
lahko zadostili razpisnim pogojem. 
Najpomembnejša investicija v 
letošnjem letu je povezovalna cesta do 
industrijske cone. S to povezavo lahko 
zagotovimo tudi zmanjšanje prometa 
težke kmetijske mehanizacije po naših 
ulicah, kajti ta se bo lahko preusmeril 
na obvoznico. Verjamem, da bomo 
tako izboljšali varnost skozi Beltince 
in nenazadnje pogoje bivanja vaščanov 
ob najbolj prometnih ulicah. 

Pomladni čas je tudi tisti, ko spominsko 
obeležimo dan zemlje. To bi sicer morali 
upoštevati vse dni v letu, tako da bi 
ustrezno skrbeli za varovanje narave. 
S tem bomo vsaj nekoliko popravili 
napake iz preteklosti. Narava je edino 
domovanje našega bivanja, zato je 
ohranimo nekaj tudi našim zanamcem. 
Narava se je že in se nam bo še zaradi 
naših napak maščevala. Upajmo samo, 
da ne bodo obresti previsoke in srd 
narave vsak dan hujši.

Želim vam veliko užitkov v naravi.

Župan Milan Kerman

Mali rijtar
informativno glasilo Občine Beltinci
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Spoštovane občanke in občani, cenjeni bralci,
pred vami je prva letošnja številka 
Malega rijtara, ki tudi tokrat prinaša 
obilo zanimivega branja. Kljub 
zimskemu času naša društva in zavodi 
ne mirujejo, delovno pa je tudi vzdušje 
v občinski hiši in krajevnih skupnostih. 
Vabimo vas, da si podrobneje preberete 
tudi obvestila in razpise, ki prinašajo 
kar nekaj koristnih informacij  in 
napovedujejo pestro pomladno 
dogajanje. 

Prva dva meseca leta 2016 sta minila 
kot bi mignil in že je pred nami marec, 
mesec, ko se narava začne prebujati in se 
pričnejo prva dela na prostem. Nekateri 
se jih že iskreno veselimo, mnogi naši 
občanke in občani pa so za to veselje 
prikrajšani, saj nimajo koščka zemlje, 
na kateri bi pridelali svojo zelenjavo in 
sadje ali vsaj negovali cvetlične gredice. 
Zato ponovno načenjam vprašanje o 
zapuščenih poljih v naši občini, ki bi 

lahko postala vir samooskrbe mnogih 
družin. Svetel zgled so nam lahko 
naši mladi intelektualci, ki namesto 
da bi jamrali o brezperspektivnosti 
domačega okolja že drugo leto 
organizirano obdelujejo zemljo kar 
v središču Beltinec, svojo dejavnost 
pa širijo tudi na druge obdelovalne 
površine v okolici. 

Pomlad je tudi čas številnih očiščevalnih 
akcij, ki pa zadnje čase pri ljudeh ne 
dosegajo želene odzivnosti. Mnogi so 
namreč mnenja, da na takih akcijah 
sodelujejo le tisti posamezniki in 
društva, ki tudi sicer skrbijo za čisto 
okolje, nikoli pa se ne pojavijo na njih 
ljudje, ki svoje odpadke brez pardona 
odmetavajo v naravo, le da so njihova 
dvorišča in hiše brezmadežno čiste. Vsi, 
ki smo pogosto v naravi, ugotavljamo, 
da divja odlagališča vedno znova 
vznikajo na skorajda istih mestih, 

zato se sprašujemo o smiselnosti 
inšpekcijskih služb, ki sicer opozarjajo 
na problematiko, vendar pa je same ne 
morejo učinkovito reševati brez večjih 
pristojnosti.

Skrb za čisto in varno okolje naj postane 
naš način življenja, saj bomo le tako 
lahko uživali naravo v njeni primarni 
obliki. 

Želimo vam obilo veselja ob 
spomladanskih opravilih in naj vam 
bogato obrodijo sadovi vašega dela in 
vaših dejanj.

Naj nam Mali rijtar pribobna čim več 
razveseljujočih novic!

Za uredniški odbor
Simona Cizar

Odgovorna urednica

Prosimo vas, da prispevke za 55. številko, ki predvidoma izide konec aprila, posredujete 
do ponedeljka, 11. aprila 2016 v elektronski obliki, s komentarji k fotogra�ijam in 

navedbo avtorja ter v ustreznem formatu.
Člankov, ki bodo prispeli po roku, v aktualni številki NE BOMO objavili.

Draga dekleta, matere, žene, cenjene soobčanke

Ob mednarodnem prazniku žensk vam želimo obilo dobre volje,
veselja in majhnih radosti, ki življenju dajejo smisel.

Uredniški odbor
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»Otrok – čudežno bitje.
Toplo, iskreno, 
vedoželjno, igrivo,
polno smeha in 
nalezljive radosti!«
(Pam Brown) 

Županovo voščilo novorojenčkom in staršem! 

V času od 1. januarja 2015 do 31. decembra 2015 je bilo v občini Beltinci 
rojenih  73  otrok,

od tega

32  fantkov  in   41 deklic.

Ob tem veselem dogodku spoštovani starši, Vam v svojem in v imenu Občine Beltinci iskreno in iz srca čestitam.

Čas, ki ga boste preživljali s svojimi malčki naj bo prežet z veliko ljubezni, topline, sreče in harmonije.

Dragi otroci!

Želim Vam veliko veselja in razigranosti na poti Vašega odraščanja. Ostanite zdravi in vedno naj se na Vaših licih 
zrcali iskren nasmeh. Vedite, da smo v naši občini še posebej ponosni na vsakega izmed Vas – saj ste Vi, naša svetla 
prihodnost.
 

Milan Kerman
župan Občine Beltinci

Predpraznični obisk oskrbovancev v Domu Janka Škrabana

»Ne postajamo pametni od tega,
kar smo slišali,

temveč od tega, kar smo doživeli!«
Karl Gloersen

Mesec december je praznično obarvan 
in s seboj prinaša spokojnost, mir in 
dolge tople večere, ko se zbiramo okrog 
domačih ognjišč.
Ko sva se z županom Milanom 

Kermanom v ponedeljek, 21. decembra 
2015, odpravila na predpraznični obisk 
oskrbovancev v Dom Janka Škrabana 
v Beltince, naju je že ob vhodu objela 
toplina in domačnost, ki naju je 
spremljala še dolgo po tistem, ko sva 
od tam že odšla. Prijetno je bilo gledati 
vse te spokojne obraze ljudi, ki bivajo v 
domu, prijetno je bilo kramljati z njimi 
ob skodelici toplega čaja. 

Sprejeli so naju z neizmernim veseljem 
in pesem, ki je privrela iz njihovih grl, 
mi je na lica privabila solze ganjenosti. 
Strokovni kader z direktorico Blanko 
Ambruž z veliko mero odgovornosti, 
predvsem pa srčnosti, opravlja svoje 
pomembno poslanstvo. 
Oskrbovanci so se zelo razveselili 
obiska župana, katerega obisk je v 
vseh teh letih postal že tradicionalen. 
Razdelila sva jim tudi skromna darila 
ob praznikih, v zameno pa sva dobila 
okusno pecivo, ki ga oskrbovanci doma 
izdelujejo in pečejo sami. 
Župan je vsem zaželel vesele praznike, 
predvsem pa veliko trdnega zdravja. 
V domu Janka Škrabana je bilo 
vedno prijetno, saj sta človečnost in 
spoštovanje do sočloveka postavljena 
na prvo mesto.
Naj ostane tako, da bodo prebivalci 
doma še naprej zadovoljni.

 Lilijana Bežan Horvat

Na predprazničnem obisku pri oskrbovancih in zaposlenih v Domu Janka Škrabana
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Seznanitev z vojaško dolžnostjo v Beltincih - ohranjanje nekdanje 
tradicije prihoda na nabor za vojaško službo
Uprava za obrambo Maribor bo 
tudi letos organizirala že dvanajsto 
tradicionalno rekrutacijo, na katero 
bomo povabili 74 vojaških obveznikov 
iz občin Beltinci, Črenšovci, Odranci, 
Turnišče in Velika Polana. Dogodek bo 
potekal 6. maja 2016 na parkirišču za 
gostiščem Zvezda v Beltincih, začel pa 
se bo ob 9.30 uri.  

Po določilih Zakona o vojaški dolžnosti 
(Ur. list RS, št. 108/02 – UPB) se, ne 
glede na opustitev izvajanja določenih 
sestavin vojaške dolžnosti v miru, vodi 
vojaška evidenca. Po vpisu v vojaško 

evidenco upravni organ, pristojen za 
obrambne zadeve, seznani vojaškega 
obveznika z njegovimi dolžnostmi in 
pravicami, praviloma v koledarskem 
letu, ko dopolni 18 let. 

Tako kot v preteklih letih pričakujemo, 
da se bodo tudi letos praznično 
oblečeni fantje zaradi obujanja običaja 
nekdanjega prihoda na nabor za 
služenje vojaškega roka na prireditev 
pripeljali na okrašenih traktorskih 
prikolicah ob spremstvu vaških deklet 
in zvokih harmonik. 
Slovenska vojska bo na ogled postavila 

opremo in oborožitev, na prireditvi 
bodo prisotni tudi  naši najboljši 
vrhunski športniki. Mladi in njihove 
spremljevalke se bodo okrepčali z 
okusnim vojaškim pasuljem, tako kot 
vsako leto doslej pa ga bo nekaj tudi za 
obiskovalce prireditve. 

Prireditev je izjemnega pomena za 
krepitev domoljubja med mladimi in 
za ohranjanje kulturne dediščine v 
Pomurju.

 Uprava za obrambo Maribor
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Delovanje čistilne naprave Melinci
Z namenom izboljšanja kvalitete okolja 
je Občina Beltinci izgradila čistilno 
napravo Melinci za čiščenje komunalne 
odpadne vode iz naselij na območju 
občine. Po končanem poskusnem 
obratovanju, pridobljenem uporabnem 
dovoljenju in opravljenem kvalitetnem 
prevzemu je čistilna naprava Melinci v 
mesecu aprilu 2015 prešla v upravljanje 
Komune Beltinci d.o.o.
Čistilna naprava Melinci je zgrajena 
za obremenitev 15.000 PE. Nahaja se 
jugovzhodno od naselja Melinci, od 
katerega je oddaljena približno 800 m. 
Zasnovana je na principu mehansko 
biološkega čiščenja komunalne odpadne 
vode z anaerobno stabilizacijo blata. 
Tehnologija čistilne naprave obsega 
linijo vode in linijo blata. 
Linija vode je namenjena čiščenju 
odpadne vode. Poteka od dotoka odpadne 
vode na čistilno napravo do iztoka 
očiščene odpadne vode iz čistilne naprave 
v reko Muro. Procesne stopnje linije vode 
omogočajo doseganje vseh treh stopenj 
čiščenja odpadne vode, t.j., primarno 
(=odstranjevanje suspendiranih snovi), 
sekundarno (=odstranjevanje biološko 
razgradljivih organskih snovi) in 
terciarno (=odstranjevanje dušikovih 

in fosforjevih hranilnih snovi) stopnjo 
čiščenja. Primarna stopnja čiščenja 
je mehanska in obsega procese 
precejanja, izplavljanja in usedanja 
delcev. Sekundarna in terciarna stopnja 
čiščenja sta biološki, kjer poteka 
čiščenje s pomočjo mikroorganizmov. Za 
popolnejše doseganje terciarne stopnje 
čiščenja je dodano kemično obarjanje 
fosforja, ki je vključeno v sam biološki 
proces. 
Na začetni primarni stopnji čiščenja 
se iz odpadne vode najprej v �inih 
elektromotornih grabljah odstranijo 
trdni delci, večji od 5 mm. Nadalje 
se v peskolovu in lovilniku maščob 
iz odpadne vode odstranijo peski in 
maščobe ter na koncu, s posedanjem 
v primarnem usedalniku, še lažje 
suspendirane snovi. Trdnih delcev in 
maščob primarno očiščena odpadna 
voda se zbira v izravnalnem bazenu in iz 
njega črpa v nadaljnjo biološko stopnjo 
čiščenja. 
Biološko čiščenje odpadne vode poteka 
v treh bioloških bazenih, ki delujejo na 
osnovi tehnologije sekvenčnega saržnega 
reaktorja - SBR (Sequential Batch 
Reactor). V bioloških SBR reaktorjih 
se čiščenje izvaja s pomočjo aktivnega 

blata, ki ga predstavlja združba različnih 
mikroorganizmov. 
Reaktorji SBR obratujejo v ciklusih 
v trajanju 5 ur v sušnem režimu, pri 
čemer je ciklus posameznega reaktorja 
zamaknjen za 100 minut. Ciklus reaktorja 
SBR obsega naslednje faze: polnjenje, 
biološka reakcija, usedanje aktivnega 
blata, odvajanje očiščene odpadne vode 
in odstranjevanje odvečnega aktivnega 
blata iz reaktorja. 
V fazi biološke reakcije izmenično 
potekajo procesi prezračevanja in 
mešanja brez prezračevanja. Med 
prezračevanjem poteka biološka 
razgradnja organskih snovi in biološka 
nitri�ikacija amonijevega dušika v 
nitratno obliko, medtem ko med 
mešanjem brez prezračevanja poteče 
biološka denitri�ikacija nitratnega 
dušika v elementarni dušik pri pogojih 
kisika pod 1 mg/L v vodi. 
Biološki reakciji sledi usedanje 
aktivnega blata, po končanem usedanju 
pa odlivanje očiščene vode preko 
dekanterja v iztočno kanalizacijo, ki vodi 
v reko Muro. Ciklus reaktorja zaključuje 
z prečrpavanjem odvečnega (priraslega) 
aktivnega blata iz reaktorja v linijo blata 
– v primarni zalogovnik.

Poenostavljena shema linije vode na ČN Melinci

Linija blata je namenjena obdelavi 
odvečnega blata, ki nastaja kot stranski 
produkt čistilne naprave pri čiščenju 
odpadne vode. Linija blata se prične v 
primarnem zalogovniku. V njem se zbira 
in zgošča odvečno blato iz bioloških 
bazenov SBR in po zgoščanju odvaja 
v obdelavo v gnilišče. V gnilišče se iz 
mehanske stopnje linije vode odvajajo 
tudi maščobe iz lovilnika maščob 
ter primarno blato iz primarnega 
usedalnika. 
V gnilišču poteka anaerobna obdelava 

blata, katere namen je zmanjšanje 
in stabiliziranje organskih snovi v 
blatu. Anaerobna obdelava je biološki 
proces, ki se izvaja s pomočjo bakterij, 
ki delujejo v okolju brez kisika, zato je 
gnilišče plinotesno. Med anaerobno 
obdelavo se zmanjša volumen organske 
snovi (blata) , ki se spremeni v bioplin 
in tekočino.
Anaerobno stabilizirano blato se iz 
gnilišča odvaja v sekundarni zalogovnik 
blata, kjer se s posedanjem loči od 
vode in nato črpa na centrifugo, kjer 

se dehidrira na cca. 24 % suhe snovi. 
Dehidrirano blato pada iz centrifuge na 
polžni transporter in odlaga v kontejner 
ter dalje oddaja pooblaščenemu 
prevzemniku. 
Bioplin, ki nastaja v gnilišču, vsebuje 
do 70 % metana, zato se izkorišča 
v kogeneracijski enoti za lastno 
proizvodnjo električne energije. Toplota 
hladilne vode kogeneracijskega motorja 
pa se izkorišča kot dodatna toplota za 
ogrevanje gnilišča.
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Poenostavljena shema linije blata na ČN Melinci

Delovanje čistilne naprave je 
avtomatizirano in nadzorovano preko 
nadzornega sistema. Na nadzornem 
sistemu se nastavljajo parametri za 
avtomatsko delovanje strojne opreme, 
prikazujejo se stanja, alarmi in beležijo 
merjene vrednosti v obliki grafov in 
tabel. V nadzorni sistem je vključeno 
tudi 21 črpališč na kanalizacijskem 
omrežju. 

Za učinkovito vodenje in nadzor 
delovanja čistilne naprave so nujni 
podatki o koncentracijah posameznih 
snovi v odpadni vodi, zato je 
čistilna naprava opremljena tudi z 
laboratorijem, v katerem se izvajajo 
analize odpadne vode iz čistilne naprave 
in druge meritve, ki so potrebne za 
spremljanje delovanja oz. učinka 
čiščenja čistilne naprave.

Na čistilni napravi se je v letu 2015 
izvajal obratovalni monitoring odpadne 
vode. Pooblaščen izvajalec je 12-krat 
letno izvedel 24-urni monitoring dotoka 
in iztoka čistilne naprav ter opravil 
meritve za predpisane parametre. Vse 
meritve so bile ustrezne, očiščena voda 
je bila s svojo kvaliteto pod maksimalno 
dovoljenimi koncentracijami za iztok v 
reko Muro.

Rezultati  delovanja čisti lne naprave Melinci v letu 2015:

Naziv parametra Enota Mejna vred-
nost

Povprečna 
vrednost na 

iztoku

Učinek čiščenja

Neraztopljene suspendirane snovi mg/L 35 3,6

Amonijev dušik mg/L 10 0,66

KPK mg/L 110 21 94,52
BPK5 mg/L 20 6 97,74

Celotni fosfor mg/L 2 0,74 90,23
Celotni dušik mg/L 15 5,3 91,16

Čiščenje odpadne vode je pomemben 
tehnološki proces, ki omogoča, da vodo 
po uporabi očiščeno vrnemo v njen 
naravni krogotok. Naša naloga je, da z 
aktivnim upravljanjem čistilne naprave 
dosegamo, da naprava nemoteno deluje 
in kakovostno čisti odpadno vodo, ki 
doteka iz kanalizacijskega omrežja.
K učinkovitemu delovanju celotnega 
kanalizacijskega sistema lahko veliko 
pripomoremo uporabniki sami, s 
tem da v kanalizacijo ne mečemo oz. 
zlivamo snovi, ki povzročajo težave 
pri nemotenem odvajanju odpadne 
vode, gnitje in smrad, zaustavitve 
obratovanja črpalk, načenjajo materiale 
in spreminjajo sestavo odpadne vode, 
da se lahko upočasni ali povsem zavre 

biološka stopnja čiščenja na čistilni 
napravi.
V kanalizaciji najdemo velike količine 
vlažilnih robčkov, tekstila in čistilne 
volne, ki vanjo res ne sodijo. Te snovi 
so glavni vzrok za zaustavitve delovanja 
črpalk na prečrpališčih, poleg tega pa 
ovirajo pretok odpadne vode ter s tem 
posredno v kanalizaciji povzročajo 
gnitje in smrad. V kanalizacijo ne sodijo 
niti ostanki hrane. Organske kuhinjske 
odpadke je prepovedano rezati, drobiti 
ali mleti ter redčiti z namenom, da 
se z odpadno vodo odvajajo v javno 
kanalizacijo. Zaradi odlaganja ostankov 
hrane imajo podgane idealne pogoje 
za življenje v kanalizaciji. Strupene 
vabe, nastavljene v okviru izvajanja 

deratizacije kanalizacije, tako za 
podgane niso zanimive. Prav tako je 
prepovedano zlivanje olja in maščob v 
javno kanalizacijo, saj se te snovi lepijo 
na odpadke in stene cevi ter s tem 
zaustavljajo in zmanjšujejo pretočnost 
kanalov. 
Potrebno se je zavedati, da kanalizacija 
NI koš za odpadke in snovi, ki se jih 
želimo znebiti, pač pa je namenjena 
odvajanju komunalne odpadne vode,  to 
je odpadne vode, ki nastaja v bivalnem 
okolju gospodinjstev zaradi rabe vode 
v sanitarnih prostorih, pri kuhanju, 
pranju in drugih opravilih, ali pa 
nastaja v stavbah v javni rabi in drugih 
dejavnostih, če je po naravi in sestavi 
podobna odpadni vodi iz gospodinjstev. 
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Zamašitev črpalke s tekstilnim 
materialom

Zamašitev črpalke s čistilno volno Ostanki krmil v črpališču

SNOVI, KI NE SODIJO V JAVNO
KANALIZACIJO: KAJ LAHKO POVZROČAJO: KAM SPADAJO:

Ostanki za osebno higieno in zaščito, 
kot so vlažilni robčki, plenice, ženski 
higienski vložki in tamponi, vatirane 
palčke, plenice, britvice, kondomi, po-
voji, obliži, različne gaze, …

Ovirajo pretok odpadne vode v kanalizaciji, povz-
ročajo gnitje v kanalizaciji in s tem smrad. Povzročajo 
zamašitve in zaustavitve delovanje črpalk in zatikan-
je �inih grabelj na čistilni naravi.

V zbiralnik za mešane komunalne 
(ostale) odpadke

Organski kuhinjski odpadki, kot so 
ostanki hrane, olupki, lupine, papirnate 
brisače, veje, listje, trava, plevel, …

Povečujejo obremenitev odpadne vode in količino 
usedlin v kanalizaciji ter s tem slabšo pretočnost ka-
nalizacije. Z gnitjem povzročajo neprijetne vonjave. 
So vaba in hrana glodavcev, ki se zato prekomerno 
razmnožujejo.
Prekomerno obremenjujejo delovanje mikroor-
ganizmov na čistilni napravi in s tem zmanjšujejo 
učinkovitost čiščenja čistilne naprave.

V zbiralnik za biološke odpadke ali 
kompostnike.

Odpadna olja in maščobe
(jedilna, hidravlična, strojna, mo-
torna oz. vsa mineralna in sintetič-
na olja)

 Povzročajo mastne obloge, zmanjšujejo pretočnost 
kanalizacije in lahko ogrozijo delovanje črpalk.
Imajo negativen učinek na mikroorganizme na čistil-
ni napravi in povzročajo pojav plavajočega blata, ki 
otežuje čiščenje odpadne vode.

Zbiramo in oddamo ob letni akciji 
zbiranja nevarnih odpadkov.
Odpadna jedilna olja lahko oddamo 
tudi v zbirni center Beltinci.

Razni trdni odpadki, kot so čistilna 
volna, kosi tekstila, razni plastični pred-
meti, kosi kovin stekla, embalaža, …..

Ovirajo pretočnost ali celo povzročijo zamašitev 
kanalizacije. Zaradi oviranja pretoka povzročajo gnitje 
in s tem smrad.
Povzročajo zamašitve, poškodbe, zaustavitve črpalk 
ter �inih grabelj na čistilni napravi.

Zbiramo ločeno in oddamo v zbirni 
center odpadkov Beltinci ali v us-
trezne zabojnike

Ostali nevarne snovi in odpadki, kot 
so zdravila, kisline, lugi, razredčila, čis-
tila, laki, barve, razkužila, škropiva,…

Škodujejo materialom in vodijo h koroziji.
Vsebujejo težko razgradljive in strupene snovi, ki zas-
trupljajo odpadno vodo. 
Škodujejo mikroorganizmom na čistilni napravi in 
s tem motnje in zaustavitve delovanja biološkega 
čiščenja čistilne naprave.

Zbiramo in oddamo v letni akciji zbi-
ranja nevarnih odpadkov.

Vsebine greznic in tekoči odpadki iz 
kmetijskih objektov (npr. gnojevka, 
gnoj, vode iz mlekarn, silažna voda, ….)

Povečujejo količino usedlin, gnitje v kanalizaciji ter 
s tem smrad. 
 Ker povečujejo obremenitev odpadne vode, s tem 
negativno vplivajo na biološko čiščenje na čistilni 
napravi.

Vsebine greznice sodijo ne čistilno 
napravo Melinci.
Z gnojem, gnojevko in odpadno 
vodo iz kmetijskih objektov je treba 
ravnati v skladu z kodeksom dobre 
kmetijske prakse.

Komuna Beltinci d.o.o.
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Poročilo o skladnosti pitne vode za leto 2015

V okviru izvajanja javne službe oskrbe s 
pitno vodo je naša temeljna naloga 
zagotoviti zadostne količine kakovostne 
pitne vode vsem uporabnikom na 
območju občine Beltinci. Pitna voda, ki 
jo vsakodnevno uživamo in 
uporabljamo, ne sme vsebovati 
mikroorganizmov, parazitov ali njihovih 
razvojnih oblik, ki za zdravje pomenijo 
nevarnost. Prav tako voda ne sme 
vsebovati snovi, ki same ali v kombinaciji 
z drugimi snovmi lahko škodijo zdravju.
V občini Beltinci poteka oskrba 
preko dveh vodovodnih sistemov, to 

sta vodovodni sistem Dokležovje in 
vodovodni sistem občine Beltinci. 
Podatki o oskrbovalnih območjih za l. 
2015 so v spodnji preglednici.

Tabela 1: Podatki o oskrbovalnem območju vodovodnega sistema občine Beltinci in oskrbovalnem območju vodovodnega 
sistema Dokležovje.

Vodovodni sistem Naselja oskrbovanega 
območja

Število oskrbovanih 
prebivalcev

Vodni vir pitne 
vode

Načrpana voda 
v l. 2015

Priprava vode 

Vodovodni sistem 
občine Beltinci

Beltinci, Bratonci, Gančani, 
Ižakovci, Lipa, Lipovci in 
Melinci

7620 vodnjak Hraščica 381.068
m3/leto

DA – dezinfekcija s 
plinskim klorom

Vodovodni sistem 
Dokležovje

Dokležovje 918 vodnjak Dokležovje 38.452
m3/leto

DA – dezinfekcija z 
natrijevim hipoklo-
ritomOpomba: Število stalnih prebivalcev po stanju na dan 4. 1.2016 – vir CRP

Za vsak vodovodni sistem imamo 
izdelan načrt notranjega nadzora 
po sistemu HACCP. Sistem HACCP je 
sistem, ki omogoča prepoznavanje 
mikrobioloških, kemičnih in 
�izikalnih tveganj, ki lahko 
predstavljajo potencialno nevarnost 
za zdravje ljudi, izvajanje potrebnih 
ukrepov ter vzpostavljanje stalnega 
nadzora na tistih mestih (kritičnih 
kontrolnih točkah) v oskrbi s pitno 
vodo, kjer se tveganja lahko pojavijo. 
Delovanje HACCP sistema 
potrjujemo z rednim preverjanjem 
skladnosti pitne vode z zahtevami 
Pravilnika o pitni vodi. Skladnost 
pitne vode se ugotavlja z odvzemom 
vzorca pitne vode, ki se v 
laboratoriju analizira na parametre 
pitne vode. Pri spremljanju 
skladnosti pitne vode se parametri 
delijo na mikrobiološke in 
kemijske. Zaradi akutnih posledic 
je največja pozornost posvečena 
mikrobiološkim parametrom. 

Kemijske snovi so običajno 
prisotne v nižjih koncentracijah in 
so predvsem povezane z možnimi 
kroničnimi učinki. V primeru, 
da analize izkažejo zdravstveno 
neustreznost pitne vode, se za 
varovanje zdravja uporabnikov 
pitne vode sprejeme eden od 
naslednjih ukrepov: prenehanje 
dobave vode, omejena uporaba 
pitne vode ali prekuhavanje vode.
V letu 2015 je odvzem vzorcev 
in laboratorijske analize izvajala 
strokovna služba Nacionalnega 
laboratorija za zdravje, okolje in 
hrano Maribor (NLZOH), ki je za 
vsak vzorec podala tudi zdravstveno 
oceno ustreznosti pitne vode. 
Odvzemi in analize vzorcev so 
bili izvedeni v skladu z načrtom 
vzorčenja za leto 2015, s katerim so 
bila opredeljena mesta, vzorčenja, 
pogostost, vrsta in obseg analiz.
V sklopu mikrobioloških analiz 
se je ugotavljala prisotnost 

mikroorganizmov: E.coli, 
enterokoki, koliformne bakterije, 
št. mikroorganizmov pri 22 °C in 37 
°C in klostridiji. V sklopu kemijskih 
analiz so se izvajale meritve 
temperature, elektroprevodnosti, 
barve, motnosti, oksidativnosti, 
vsebnosti amonija, kloridov, nitritov, 
nitratov, pesticidov, železa, mangana 
in stranskih produktov dezinfekcije.
Rezultate preverjanja skladnosti 
pitne vode v letu 2015 prikazujemo 
v tabeli 2 ( za vodovodni sistem 
občine Beltinci) in tabeli 3 (za 
vodovodni sistem Dokležovje). V teh 
tabelah prikazujemo tudi rezultate 
preverjanja skladnosti pitne vode v 
okviru državnega monitoringa, ki ga 
zagotavlja Ministrstvo za zdravje.



11Mali rijtar - februar 2016

AKTUALNO

Tabela 2: Rezultati analiz vzorcev pitne vode na vodovodnem sistemu občine Beltinci v letu 2015

Vrsta nadzora Vrsta preskušanj Število odvzetih 
vzorcev

Število neskladnih 
vzorcev

Neskladni parameter 

NOTRANJI NADZOR mikrobiološka 29 1 Število mikroorganizmov pri 37 °C

kemijska 12 0 /

DRŽAVNI MONITORING mikrobiološka 9 0 /

kemijska 9 0 /

Tabela 3: Rezultati analiz vzorcev pitne vode na vodovodnem sistemu Dokležovje v letu 2015

Vrsta nadzora Vrsta preskušanj Število odvzetih 
vzorcev

Število neskladnih 
vzorcev

Neskladni parameter in njegova 
izmerjena vrednost

NOTRANJI NADZOR mikrobiološka 21 1 /

kemijska 6 0 /

DRŽAVNI MONITORING mikrobiološka 5 0 /

kemijska 5 0 /

Glede na rezultate opravljenih analiz 
vzorcev pitne vode so bili uporabniki 
pitne vode v letu 2015 oskrbovani s 
pitno vodo, ki je ustrezala zahtevam 
Pravilnika o pitni vodi, z izjemo enega 
vzorca, odvzetega v okviru notranjega 
nadzora pri uporabniku na omrežju 
vodovodnega sistema občine Beltinci. 
Ta vzorec ni bil skladen s Pravilnikom 
o pitni vodi, ker je skupno število 

mikroorganizmov pri 37 °C preseglo 
predpisano mejno vrednost. Za 
neskladni vzorec je NLZOH podal 
zdravstveno oceno, da prisotnost 
omenjenih mikroorganizmov ne ogroža 
zdravja ljudi. Za odpravo neskladnosti 
so bili sprejeti ustrezni ukrepi. Po 
izvedenih ukrepih je bilo opravljeno 
ponovno vzorčenje za mikrobiološko 
analizo, ki je potrdila uspešnost 

opravljenih ukrepov.
Podatki o rezultatih laboratorijskih 
preizkušanj pitne vode, pridobljenih 
tako v okviru notranjega nadzora kot 
tudi državnega monitoringa, so javni in 
na vpogled na sedežu našega podjetja.

Komuna Beltinci d.o.o.

Zakaj iz pipe priteče bela voda? 

Bela obarvanost vode, ki jo natočimo 
v kozarec, ni posledica prekomerne 
koncentracije klora v vodi, kot zmotno 
misli veliko ljudi. Prisotnosti klora v 
vodi namreč sploh ne moremo videti. 
Bela obarvanost so zgolj številni majhni 
zračni mehurčki, ki nastanejo kot 
posledica raztapljanja zraka v vodi, ki 

je pod pritiskom. Ob iztekanju vode 
iz pipe se pritisk sprosti, kar povzroči 
delno izločanje v vodi raztopljenega 
zraka. Če takšno belo vodo natočimo v 
čist kozarec, lahko že po nekaj trenutkih 
opazimo, da se voda v kozarcu počasi 
zbistri.
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Obveščanje uporabnikov pitne vode v letu 2016
Kot upravljavec vodovodnega sistema obveščamo uporabnike pitne vode o načinih in časovnih rokih obveščanja v 
posameznih primerih glede na zahteve Pravilnika o pitni vodi.

Tabela 1: Načini obveščanja uporabnikov pitne vode v letu 2016

ČLEN 
PRAVILNIKA

RAZLOG ZA OBVEŠČANJE ČAS OBVEŠČANJA NAČIN OBVEŠČANJA

9. Obveščanje v primeru, ko je vzrok 
neskladnosti pitne vode hišno 
vodovodno omrežje ali njegovo 
vzdrževanje

Čim prej, a najkasneje v sedmih 
dneh.

● pisno obvestilo po navadni ali e-pošti
● po telefonu
● z obvestilom na oglasni deski uporabnika 

hišnega vodovodnega omrežja
21. Obveščanje v primeru omejitve ali 

prepovedi uporabe pitne vode
Od začetka veljavnosti ukrepa, a 
najkasneje v dveh urah (obvešča 
se vsak dan do preklica).

● lokalni radio Murski val
● spletna stran Komune Beltinci www.

komuna-beltinci.si 
● CATV Beltinci – kanal K3
●  oglasne deske Občine Beltinci

Na začetku ali ob preklicu vel-
javnosti ukrepa, a najkasneje v 
24 urah od začetka oz. preklica 
ukrepa.

● aplikacij www.npv.si 
(obveščanje NIJZ, ZIRS, NLZOH)

22. Obveščanje v primeru, kadar se 
izvajajo ukrepi za odpravo vzrokov 
neskladnosti

Čim prej, a najkasneje v enem 
dnevu.

● lokalni radio Murski val
● spletna stran Komune Beltinci www.

komuna-beltinci.si 
● CATV Beltinci – kanal K3
● oglasne deske Občine Beltinci

31 Obveščanje v primerih odstopanja 
od mejnih vrednosti kemijskih para-
metrov in o pridobitvi dovoljenja za 
odstopanje

Čim prej po pridobitvi dovoljen-
ja, a najkasneje v sedmih dneh.

● lokalni radio Murski val
● spletna stran Komune Beltinci www.

komuna.beltinci.si
● CATV Beltinci – kanal K3
● oglasne deske Občine Beltinci

34. Letno poročilo o skladnosti pitne 
vode

Najmanj enkrat letno (najkasne-
je do 31. marca).

● občinsko glasilo Mali rijtar
● spletna stran Komune Beltinci www.

komuna-beltinci.si 

● aplikacija www.npv.si (obveščanje NJIZ, 
ZIRS, NLZOH)

Okrajšave:
NIJZ... Nacionalni inštitut za javno zdravje
ZIRS... Zdravstveni inšpektorat RS
NLZOH... Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano
         Komuna Beltinci d.o.o.

Vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja
Neprijeten vonj ali občasna obarvanost 
pitne vode sta lahko posledica 
zadrževanja vode v hišnem vodovodnem 
omrežju. V hišno vodovodno omrežje so 
vgrajeni materiali različnih kakovosti, ki 
so lahko vir onesnaženja vode, na primer 
ob koroziji. V hišnem vodovodnem 
omrežju se ob zastajanju vode poviša 
njena temperatura, kar je pogoj za razvoj 
mikroorganizmov.

Nacionalni inštitut za javno zdravje 
(NIJZ) je izdal naslednja priporočila 
za vzdrževanje hišnega vodovodnega 
omrežja:
Hišno vodovodno omrežje zajema 
cevovod, opremo in naprave, ki so vgrajene 
med priključkom na sistem za oskrbo s 
pitno vodo in mesti uporabe pitne vode. 
Kot minimalno in redno vzdrževanje naj 
upravljavec sistema za oskrbo s pitno 
vodo uporabnikom zagotovi naslednja 

priporočila:
● Voda naj na vsaki pipi pred 
prvo uporabo tega dne teče vsaj 2 minuti 
(curek naj bo enakomeren, srednje jakosti, 
debeline svinčnika) oziroma toliko časa, 
da se temperatura vode na pipi ustali.
● Vsaj enkrat na 14 dni je treba 
na vseh pipah sneti in očistiti mrežice ali 
druge nastavke. Čiščenje pomeni spiranje 
z vodo, ki teče po tem sistemu in po 
potrebi odstranjevanje vodnega kamna.
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● Na mestih, kje voda v omrežju 
zastaja, naj se izvaja tedensko izpiranje do 
stabilizacije temperature vode.
● Evidentirati je treba slepe rokave 
in jih odstraniti. Do takrat je treba enkrat 
na teden spirati vodo iz slepih rokavov.

Nadalje NIJZ priporoča, da se po daljši 
odsotnosti od doma (npr. dopustu) opravi 
dobro izpiranje hišnega vodovodno 
omrežje po naslednjem postopku: 
● Hišno vodovodno omrežje naj se 
intenzivno izpira s povečanim pretokom z 
vodo iz javnega omrežja.
● Čas izpiranja naj znaša najmanj 
15 minut.
● Po možnosti naj se izpira v 
sunkih s turbolentnim tokom, ki se ga 
doseže z bolj ali manj hitrim zapiranjem 
in odpiranjem pipe.
● Preveriti je potrebno tudi stanje 
mrežic in jih očistiti.

Pustiti vodo teči iz pipe je žal v nasprotju 
z varčevanjem vode, vendar pa ima skrb 
za zdravje mesto pred varčevanjem. Z 
vodo lahko varčujemo na različne načine. 
Preprosti načini varčevanja z vodo so:
● Če poskrbimo, da bodo vse pipe 
dobro tesnile in iz njih ne bo kapljalo, 
lahko vsak dan prihranimo tudi do 100 
litrov vode.
● Posodo, na kateri so ostanki 
hrane, pred ročnim pomivanjem raje 
namočimo, ne pa da odstranjujemo 
umazanijo pod tekočo vodo.
● Pet minut manj prhanja na dan 
pomeni prihranek 50 litrov vode.
● Če bo štiričlanska družina med 
umivanjem zob zapirala pipo, bo na leto 
prihranila 40 m3 vode. Če se pravila 
držimo med britjem, bo prihranek do 20 
m3, med šamponiranjem las pa do 12 m3.
● Če predmetov, ki sodijo v smeti, 
ne bomo metali v straniščno školjko, 
bomo prihranili vodo za splakovanje teh 

predmetov.
● Kupujmo varčne gospodinjske 
stroje. Le pri enem pranju v varčnem 
pralnem stroju v primerjavi s potratnim 
lahko prihranimo kar do 40 litrov vode.
● Z vodo, v kateri smo prali 
zelenjavo, zalijmo lončnice.
● Pranje avtomobila prepustimo 
avtopralnicam, kjer je poraba vode 
manjša.
● Dvostopenjski izplakovalnik 
straniščne školjke se obrestuje s 
prihrankom 40 m3 čiste pitne vode na 
leto.
● Dvoročne pipe zamenjajmo z 
enoročnimi, saj z enoročno pipo hitreje 
naravnamo na želeno temperaturo vode, 
tako bo manj vode steklo v prazno.
(vir : Pitna voda. Brošura Zveze 
potrošnikov)

Komuna Beltinci d.o.o.

Osrednja občinska slovesnost v počastitev Dneva samostojnosti in 
enotnosti
Občinsko osrednjo slovesnost v 
počastitev dneva samostojnosti in 
enotnosti smo obeležili  v sredo, 23. 
decembra 2015 zvečer, v kulturnem 
domu v Beltincih. Slavnostna govornica 
ob 25. obletnici plebiscita je bila 
gospa METKA FUJS, zgodovinarka in 
direktorica Pomurskega muzeja iz 
Murske Sobote. 

Za prisotne je povedala  - citiramo:
»Letos mineva petindvajset let od 
zgodovinskega plebiscita, na katerem 
smo se Slovenci odločili, da želimo živeti 
v samostojni in neodvisni Sloveniji. V 
lastni, neodvisni državi, na območju, ki so 
ga skozi zgodovino s političnimi mejami 
začrtali mirovni procesi in na katerem 
večinsko živimo pripadniki slovenskega 
naroda.
Konec osemdesetih let minulega stoletja 
sta se v Evropi dogajala dva vzporedna 
politična procesa. Na eni strani je bil 
proces demokratizacije, ki je zajel 
evropske enopartijske socialistične 
države, kar je bilo pretežno povezano 
s političnimi spremembami v Sovjetski 
zvezi. Veter sprememb na vzhodu je 
pomenil odpiranje političnega prostora 
strankam in večstrankarskim volitvam. 
Proces se je dogajal tudi v Sloveniji in 
skozi nastajanje različnih političnih 
organizacij, zvez, gibanj…ali preobrazbo 
dotedanjih družbeno-političnih 
organizacij privedel aprila 1990 do 
prvih večstrankarskih volitev. Borba za 
pravico do političnega organiziranja in 
do demokratičnih volitev se je dogajala v 
kon�liktu znotraj tedanje skupne države, 
vendar normativno še vedno na nekoliko 
popravljeni Ustavi iz leta 1974. 
Drugi proces, ki mu sledimo v tem času. 

je razpad federalnih držav na nove, 
suverene države po principu suverenosti 
večinskih narodov. Ta se je najprej 
zgodil prav v Jugoslaviji zaradi vedno 
večjih nesoglasij glede političnih in 
gospodarskih interesov republik. Vrh 
ledene gore pa je bil spor med Srbijo 
in Slovenijo ter dvema konceptoma 
prihodnjega razvoja, ki sta se med seboj 
izključevala. Jugoslavijo je tedaj, po Božu 
Repetu, obvladovala ideološko ozkogleda 
politična elita, miselno in eksistenčno 
vezana na socializem enopartijskega tipa, 
ki je odločilno vplivala na gospodarstvo 
in si ni želela nikakršnih sprememb. Temu 
so se pridružila še nacionalna nasprotja, 
ki so najprej izbruhnila na Kosovum nato 
pa zelo očitno tudi v različnih stališčih 
do razmer v tej pokrajini in načinu 
njihovega obvladovanja. 
Vse skupaj je v Sloveniji privedlo 
do priprave pravnih podlag za 
osamosvajanje. Prva med temi je bila 
nova slovenska ustava. Vendar se je že 
okoli izhodišč za pripravo predloga 
ustave razvila široka razprava, predvsem 
med dvema pogledoma na svetost 
življenja in na lastnino. Kot izhodišče 
nove ustave in s tem vrednostna stališča 
prihodnje države, so bila na koncu 
kompromisno predlagana naslednja 
načela: temeljne človekove pravice, 



14 Mali rijtar - februar 2016

IZ OBČINSKE HIŠE

državljanske svoboščine, narodna 
samoodločba, sodobno razumevanje 
življenja, parlamentarna demokracija in 
ločenost vseh treh vej oblasti.
Predlog, da naj se razpiše plebiscit o 
samostojni Sloveniji, se je tako znašel 
sredi razprave o tem, kaj bi bilo bolje 
storiti prej: sprejeti ustavo, o kateri ni bilo 
končnega dogovora ali izvesti plebiscit. 
Na koncu je obveljala odločitev za 
plebiscit, na katerem naj bi se državljani 
Slovenije izrekli za neodvisnost in s 
tem postavili izhodišče za dokončanje 
procesa osamosvajanja, obenem pa bi 
bili njegovi rezultati podlaga za vsa 
prihodnja pogajanja z jugoslovanskimi 
oblastmi. 
Zakon o plebiscitu o samostojnosti in 
neodvisnosti Republike Slovenije  je bil 
sprejet v skupščini 6. decembra 1990. 
Sledil je Razglas državljanom Republike 
Slovenije s plebiscitnim vprašanjem 
in razlago, da bo odločitev, sprejeta 
na plebiscitu, zavezovala Skupščino 
Republike Slovenije, da bo v šestih 
mesecih sprejela vse potrebne akte za 
prevzem izvrševanja suverenih pravic, 
ki jih imajo organi SFRJ. Hkrati se bodo 
začela pogajanja z drugimi republikami 
v SFRJ o bodoči ureditvi medsebojnih 
odnosov po načelih mednarodnega 
prava, vključno s ponudbo konfederalne 
pogodbe. Razglas, ki ga je podpisal 
predsednik skupščine dr. France Bučar, se 
je končal s stavkom: Smo za samostojno 
in neodvisno državo Republiko Slovenijo. 
Enako pomembna kot sama odločitev za 
plebiscit je bila odločitev o plebiscitnem 
vprašanju. Zakaj? 
Vrnila se bom nekoliko nazaj v 
zgodovino. Avgusta leta 1919 je vojska 
Kraljevine Srbov Hrvatov in Slovencev, ki 
je s sklepom mirovne konference zasedla 
Prekmurje, oblast nad zasedenim 
ozemljem  v Beltincih predala v 
upravljanje Civilnemu komisarju. Zato 
so prav Beltinci morda pravi kraj, da ob 
plebiscitu, ki je bil, spregovorimo tudi o 
plebiscitu, ki ga ni bilo. 
Leta 1920 je mirovna konferenca potrdila 
mejo med Kraljevino Srbov Hrvatov 
in Slovencev in Kraljevino Madžarsko 
ter območje današnjega Prekmurja, 
brez dodatnih pogojev, dodelila prvi - 
za razliko npr. od Koroške, kjer so se 
prebivalci o državi, v kateri bodo živeli, 
odločali na plebiscitu in se večinsko 
odločili za Avstrijo. 
O plebiscitu, ki ga ni bilo, se med t.i. »če« 
zgodovinarji - torej med tistimi, ki se 

sprašujejo, kaj bi bilo, če bi bilo - še vedno 
razpravlja. Kaj bi bilo, če bi bil takrat tudi 
v Prekmurju izveden plebiscit? Drugi na 
to zopet posplošeno odgovarjajo, da je 
bila množična udeležba na zborovanju 
v Beltincih svojevrsten plebiscit, čeprav 
natančnih podatkov o številu prisotnih 
nimamo. Objektivno pa lahko le 
ugotovimo, da bi bil rezultat takratnega 
morebitnega plebiscita v Prekmurju 
odvisen predvsem od tega, kako bi bilo 
zastavljeno plebiscitno vprašanje oz. ali 
bi bilo dano volivcem, da se odločajo med 
več vprašanji. 
23. decembra leta 1990 je bilo 
volivcem zastavljeno le eno vprašanje: 
Ali naj Republika Slovenija postane 
samostojna in neodvisna država? Od 
93,2 odstotka volilnih upravičencev, 
ki so se plebiscita udeležili, jih je “za” 
glasovalo 88,2 odstotka. Skupščina 
je rezultate plebiscita razglasila 26. 
decembra. Odločitvi je sledila razglasitev 
neodvisnosti pol leta kasneje, vojna, 
sprejem Ustave natanko leto kasneje in 
prva mednarodna priznanja samostojne 
države v začetku leta 1992. 
Zaradi množične udeležbe in skorajda 
enotne odločitve za zgornji cilj je državni 
praznik, s katerim obeležujemo ta 
dogodek, dobil ime: dan samostojnosti in 
enotnosti. 
Velikokrat smo v minulih petindvajsetih 
letih slišali, da Slovenci nikoli prej in 
nikoli pozneje nismo bili tako enotni v 
nekem cilju. Ker nismo bili enotni, naj 
ne bi bili sposobni v preteklosti s potezo 
stopiti v zgodovino in doseči odločitev 
v svojo prid. In ker nismo enotni, naj bi 
se nam v samostojni državi dogajale vse 
slabe odločitve, ki so nas ovirale ali nas 
ovirajo pred cvetočim, srečnim narodnim 
življenjem, kot nam je bilo s plebiscitno 
enotnostjo v zibko položeno. 
Politično življenje Slovencev je, odkar se 
gremo kakršnokoli politiko, odraz našega 
razdeljenega nazorskega dojemanja 
sveta, človeka in njegovega socialnega 
okolja – torej našega nazorskega 
dojemanja družbe, ki si jo predstavljamo 
kot idealno le tedaj, kadar ustreza temu 
dojemanju. Ob vsem drugem smo nekako 
nesrečni in tožimo za enotnostjo, ki bi 
nas morebiti lahko odrešila. Vendar 
smo takšni, kot smo, zgolj odraz vzgoje 
v družinah, iz katerih prihajamo, smo 
odraz izobraževanja, ki smo ga deležni, 
smo odraz vplivanja političnih in 
družbenih skupin, tudi medijev oz. kar 
celovitega kulturnega okolja, kot smo 

si ga oblikovali skozi zgodovino in si 
ga z lastnimi odločitvami oblikujemo 
tudi za prihodnost. Zato so brez učinka 
vsake tožbe o neenotnosti. Kadar bo nek 
cilj takšen, da bomo želeli zanj opustiti 
ali morda spremeniti, prilagoditi svoje 
prejšnje cilje, bomo zanj zopet enotno 
nastopili. 
Samostojna država ni končni cilje 
tisočletnih narodovih sanj rodov 
Slovencev, kajti narodi kot jih poznamo, so 
prisotni komaj dvesto let. Za samostojno 
državo Slovenijo so se na koncu koncev 
odločili mnogi njeni državljani, ki niso 
Slovenci, zaradi česar je ta zanje enaka 
domovina. Zgodovinskemu razvoju 
Slovencev ne moremo kar posplošeno 
slediti od naselitve Slovanov v tem 
južnoalpskem prostoru do danes. Tudi 
sicer vseh postaj narodnega razvoja 
in življenja skozi 19. in 20. stoletje ne 
moremo za nazaj postavljati v funkcijo 
cilja samostojne države. Pa vendar si 
bom skozi citata dveh naših velikih 
književnikov, dovolila izpostaviti nekaj 
teh postaj.
 » Žive naj vsi narodi, ki hrepene dočakat 
dan….« je del najbolj znane kitice, ki 
jih je napisal France Prešeren in smo 
si jo, skoraj ponarodelo, postavili za 
svojo državno himno. Tudi na priponko 
plebiscitne kampanje leta 1990 smo ga 
zapisali. Žive naj vsi narodi, sosedje naj 
bodo zgolj mejaki in prepir naj ne bo 
naše vodilo za upravljanje sveta. Kako 
humano, kako demokratično in kako 
moderno, pa vendar zapisano že pred 
171 leti. Kolikokrat se resnično zavemo, 
kaj pomenijo te besede, in kolikokrat 
resnično ravnamo v soglasju z njimi? 
Prešeren jih je zapisal nekaj let prej, kot 
se je javno pojavil prvi politični narodni 
program Združena Slovenija in postal 
skozi zgodovino Slovencev eden od 
mejnikov iskanja lastne državnosti. Tako 
kot še nekaj pomembnih dokumentov, ki 
so bili kot odraz političnih želja naroda 
zapisani od tedaj pa do nastanka prve 
države, v kateri so Slovenci kot narod 
uresničili del svoje suverenosti, prve 
in nato druge Jugoslavije. In naj zgolj 
dodam, da je hrepeneča potreba po 
enotnosti naša večna mantra, saj si je 
tudi že Prešeren zaželel, da naj se edinost, 
sreča, sprava k nam nazaj povrnejo…
»Narod si bo pisal sodbo sam - ne 
frak mu je ne bo in ne talar… » je Ivan 
Cankar položil v usta učitelju Jermanu 
v drami Hlapci, ko se je ta odločil, da se 
po volilnem porazu opljuvan, ponižan in 
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užaljen politike ne bo več šel in je njene 
vzvode predal v roke lokalnemu kovaču, 
ki ga je prav tako karakterno označil 
nek drug citat: »Kdor ni za ljudstvo, je 
proti ljudstvu«. Trpki Ivan Cankar je 
do potankosti poznal dušo slovenskega 
človeka in nazorska razhajanja, ki so bila 
takšna tedaj in so v mnogočem takšna 
še vedno. Toda citat »Narod si bo pisal 
sodbo sam« je ostal in nas spremljal 
skozi poznejše politične odločitve do 
plebiscita leta 1990. Združil je poslance 
slovenskega naroda (predstavnike 
osvobodilnega gibanja), ki so se oktobra 
leta 1943 zbrali v Kočevju in skozi 
program Osvobodilne fronte izrazili svojo 
optimistično vero o svobodni prihodnosti 
slovenskega naroda v povojnem obdobju, 
ko bo zlomljen fašizem. 
Vizija povojne vedno večje federalizacije 
in samoodločbe narodov je našla pot 
v dokumente in življenje države šele 
trideset let kasneje. Pa ne za dolgo, 
slovenske težnje po modernizaciji 
družbenih ( političnih in gospodarskih 
) odnosov so drugi razumeli kot težnje 
po rušenju skupne države in tako morda 
zamudili priložnost, da bi državo rešili ali 
vsaj dosegli njen razpad brez prelivanja 
krvi. 
Slovenski politični prostor je bil sredi 
osemdesetih let odprt za kroženje 
idej in iz močne civilne družbe so na 
koncu zrasle ideje, ki so povezale težnje 
po demokratizaciji in suverenosti s 
konkretnimi postopki, v katerih je imel 
svoje pomembno mesto prav plebiscit. 

 Malim narodom, kot smo Slovenci in 
malim državam, kot je Slovenija, je le 
redko dovoljeno povedati, da nekaj 
počnejo za zaščito lastnih interesov- to je 
dovoljeno zgolj velikim. Mali so le sebični. 
Toda Slovenci in Slovenija tega, da bi se 
izražali in deklarirali kot veliki, niti ne 
potrebujemo. Za odločitvami, ki smo jih 
sprejeli, ne sloni zgolj naravno pravo 
narodne suverenosti, za njimi stojita 
kot pravna podlaga jugoslovanska 
ustavna ureditev in na demokratično 
izvedenem plebiscitu množično potrjena 
volja državljanov Slovenije. Dovolj, da 

smo samozavestni in dovolj, da lastnih 
narodnih in civilizacijsko-človeških 
pravic, ki jih imamo, nikoli in nikdar ne 
oporekamo nikomur drugemu!«

Ob tem pomembnem zgodovinskem 
dogodku in državnem prazniku je 
vsem občankam in občanom občine 
Beltinci čestital tudi župan Občine 
Beltinci, Milan Kerman. Vsem je voščil 
tudi blagoslovljene in lepe božično-
novoletne praznike.

Lilijana Bežan Horvat

V programu, ki sta ga z veliko občutka skupaj pripravili OŠ Beltinci in GŠ Beltinci, so 
sodelovali učenci in učitelji obeh šol

Sklepi, sprejeti na 12. redni seji Občinskega sveta Občine Beltinci
Na 12. redni seji Občinskega sveta 
Občine Beltinci, ki je bila dne 22. 
decembra 2015, so bili sprejeti naslednji 
sklepi:

Sklep št. 110/VI: 
Sprejme se zapisnik 11. redne seje 
Občinskega sveta Občine Beltinci s 
tem, da se na predzadnji strani pri 
»pobudah in vprašanjih« popravi zapis 
svetnika Dejana Klemenčiča. Klemenčič 
namreč ni trdil, da smo ostali brez 
priključka Gančani, ampak ker nimamo 
ustrezne prometne strategije in vizije, 
smo ostali brez ustrezne navezave na 
priključek Gančani. Prav tako naj se 
njegovo vprašanje »Kateri odbor OS je 
obravnaval prometno strategijo, kakšno 
stališče je zavzel ter kdaj je o tem 

razpravljal občinski svet?«, na katerega 
ni dobil odgovora, ustrezno oštevilči.

Sklep št. 111/VI:  
Sprejme se vsebina dnevnega reda 12. 
redne seje Občinskega sveta Občine 
Beltinci:

1. Sprejem zapisnika 11. redne 
seje Občinskega sveta Občine 
Beltinci in realizacija sklepov  
11. redne seje Občinskega sveta
2. Kadrovska vprašanja:
    a) imenovanje članov Sveta zavoda PIŠK
    b) soglasje lokalne skupnosti k 
imenovanju direktorice javnega  
    zavoda ZD Murska Sobota 
3. Odlok o denarno socialni pomoči 
Občine Beltinci – druga obravnava 

4. Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o predmetu, pogojih in 
postopku dodeljevanja koncesije 
na področju javne službe socialne 
pomoči družini na domu na območju 
Občine Beltinci – 2. obravnava
5. Predlog Sprememb in dopolnitev 
prostorskih sestavin planov 
Občine Beltinci – ena obravnava  
6. Predlog Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za 
rastlinjake v Beltincih – skrajšani 
postopek
7. Predlog določitve ekonomske cene 
programov Vrtca Beltinci s 1. 1. 2016 
8. Predlog Sklepa o prenosu izvajanja 
gospodarske javne službe Oskrba s pitno 
vodo Pomurja – sistem B na skupno 
javno podjetje Vodovod sistema B d.o.o.    
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9. Sklep o prenehanju veljavnosti 
sklepa št. 032-01/2015-
9-84/VI z dne 24. 9.2015
10. So�inanciranje avtobusnih prevozov 
osnovnošolskih učencev v Osnovno 
šolo Beltinci v šolskem  letu 2015/2016
11. Sklep o nasprotovanju o sprejeti 
povprečnini za leti 2016 in 2017
12. Pobude in vprašanja članov 
Občinskega sveta Občine Beltinci
13. Poročilo župana o pomembnejših 
dogajanjih v Občini Beltinci

Sklep št. 112/VI:  
Občinski svet Občine Beltinci 
imenuje v Svet javnega zavoda 
Osrednje splošne knjižice PIŠK 
Murska Sobota naslednje člane:

1. Terezija Topoljski, 
Gubčeva 5, 9231 Beltinci
2. Bojan Žerdin, Lipa 135/a, 9231 
Beltinci

Sklep št. 113/VI:
Občinski svet Občine Beltinci daje 
soglasje k imenovanju Edith Žižek 
Sapač, dr. med.spec., Rakičan, 
Lendavska 30, 9000 Murska Sobota, za 
direktorico javnega zavoda Zdravstveni 
dom Murska Sobota.

Sklep št. 114/VI:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme 
Odlok o denarni socialni pomoči Občine 
Beltinci v predloženi vsebini v 2. 
obravnavi.

Sklep št. 115/VI:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme 
Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o predmetu, pogojih in postopku 
podeljevanja koncesije na področju 
javne službe socialne storitve - pomoč 
družini na domu na območju Občine 
Beltinci v predloženi obliki in vsebini v 
2. obravnavi.

Sklep št. 116/VI:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme 
Spremembe in dopolnitve prostorskih 
sestavin planov Občine Beltinci - v eni 
obravnavi.

Sklep št. 117/VI:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme 
Odlok o občinskem prostorskem 
načrtu za rastlinjake v Beltincih - v eni 
obravnavi.
Sklep št. 118/VI:

Občinski svet Občine Beltinci sprejme 
predlog Sklepa o določitvi cene 
programov predšolske vzgoje v javnem 
vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec 
Beltinci v predloženi vsebini.

Sklep št. 119/VI:
Občinski svet Občine Beltinci ne bo 
glasoval o predlogu sklepa o tem, 
da z dnem 1. 1. 2016 javno podjetje 
VODOVOD SISTEMA B d.o.o. Murska 
Sobota prevzame in prične izvajati 
gospodarsko javno službo "Oskrba s 
pitno vodo" na oskrbovanih območjih, 
določenih z vsakokrat veljavnim 
Odlokom o oskrbi s pitno vodo v Občini 
Beltinci ter da se za podpis omenjene 
pogodbe pooblasti župana Občine 
Beltinci.

Sklep št. 120/VI:
Občina Beltinci bo nadaljevala 
pogovore o prenosu gospodarske 
javne službe »Oskrbe s pitno vodo« 
na skupno Javno komunalno podjetje 
VODOVOD SISTEMA B d.o.o., Kopališka 
2, 9000 Murska Sobota ter o pristopu k 
podpisu pogodbe o poslovnem najemu 
gospodarske javne infrastrukture za 
izvajanje gospodarske javne službe 
»Oskrbe s pitno vodo Pomurja – Sistem 
B« v okviru delovne skupine, ki jo bo 
imenoval župan Občine Beltinci.

Sklep št. 121/VI:
1. Občinski svet Občine 
Beltinci sprejme Sklep o prenehanju 
veljavnosti sklepa  št. 032-01/2015-
9-84/VI, ki je bil sprejet  na 9. redni 
seji OS Občine Beltinci dne 24. 9. 
2015, v citirani obliki in vsebini: 
»Občinski svet Občine Beltinci soglaša, 
da se v šolskem letu 2015/2016 
iz občinskega proračuna 100% 
so�inancirajo avtobusni prevozi vseh 
tistih  učencev vozačev, ki so po 56. 
Členu Zakona o osnovni šoli upravičeni 
do prevozov v Osnovno šolo Beltinci 
in nazaj domov, za vse ostale učence 
pa se so�inancira 38,5 % za prvega 
otroka v družini, za vse ostale otroke v 
družini  pa 80,7 %,   in sicer iz vseh vasi 
in zaselkov v občini, kjer je urejen ta 
avtobusni prevoz. Sredstva za ta namen  
so zagotovljena v proračunu Občine 
Beltinci za leto 2015 v višini 190.000,00 
EUR in jih bo potrebno zagotoviti tudi 
v proračunu občine za leto 2016. 
Sklep  začne veljati takoj po sprejetju, 
uporablja pa se od 1. 1. 2016 naprej.«

2. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepa 
št. 032-01/2015-9-84/VI z dne 24. 9. 
2015 začne veljati takoj po sprejetju, 
uporablja pa se od 1. 1. 2016 naprej.

Sklep št. 122/VI:
Občinski svet Občine Beltinci soglaša, 
da se v šolskem letu 2015/2016 
iz občinskega proračuna 100 % 
so�inancirajo avtobusni prevozi vseh 
učencev vozačev v OŠ Beltinci in 
nazaj domov (katerih prebivališče 
je oddaljeno manj kot 4 km od OŠ 
Beltinci iz vasi Gančani, Lipovci, 
Bratonci, Ižakovci, prevozi učencev 
1. razredov iz vseh vasi v občini in 
tudi prevozi ostalih OŠ učencev iz 
vasi Melinci, iz zaselkov Hraščice in 
Nemščak, iz vasi Lipa in Dokležovje).
2. Sklep  začne veljati takoj po sprejetju, 
uporablja pa se od 1. 1. 2016 naprej.

Sklep št. 123/VI:
I. Občinski svet Občine Beltinci odločno 
nasprotuje 54., 55. in 56. členu Zakona 
o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2016 in 2017, v katerih 
ta določa višino �inančnih sredstev za 
občine. Svetnice in svetniki ugotavljamo, 
da Vlada RS in Državni zbor s tako 
dodeljeno višino �inančnih sredstev 
ogrožata smisel in obstoj lokalne 
samouprave in še dodatno siromašita 
prebivalke in prebivalce občin, ki so 
zaradi socialne in ekonomske krize 
že tako zelo prizadeti. Prav tako pa 
državna raven deluje v nasprotju s 
pravili pravne države, saj že nekaj let 
določa višino povprečnine v nasprotju z 
Zakonom o �inanciranju občin. 
II. Svetnice in svetniki  zahtevajo, 
da se 54., 55. in 56. člen Zakona o 
izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2016 in 2017 
spremenijo tako, da se glasijo: 
»54. člen
Višina povprečnine za leto 2016 
znaša 536,00 evra  na prebivalca. 
Višina povprečnine za leto 2017 
znaša  536,00 evra na prebivalca. 
55. člen  -  se črta. 
56. člen 
V letu 2016 se  del sredstev za 
so�inanciranje investicij občin 
zagotavlja v višini 4% skupne primerne 
porabe občin, ob upoštevanju, 
da 1 % teh sredstev predstavlja 
nadomestilo dela sredstev za 
so�inanciranje investicij iz leta 2015.
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Slavnostni podpis pogodb s podelitvijo štipendij v Občini Beltinci
»Vsak človek na tem planetu je čudež.
Vsak od nas je tako ali drugače heroj.

Vsak od nas ima potenciale za izjemne 
dosežke, srečo, trajen občutek izpolnitve.

Potrebni so samo majhni koraki proti 
našim sanjam!« 

(Robin Sharma)

V soboto, 30. januarja 2016, je 
Občina Beltinci skupaj s Pomursko 
izobraževalno fundacijo Murska 
Sobota na slovesnosti sprejela letošnje 
štipendiste in štipendistke.
Pogodbe o podelitvi štipendij je 
podpisalo devet dobitnikov:

1. BLAŽ BALAŽIC, Lipa 140/a, 9231 
Beltinci - študent strojništva na 
Fakulteti za strojništvo v Mariboru

2. VITO KOVAČ, Jugovo 7, Beltinci  - 
študent biotehnologije na Biotehniški 
fakulteti v Ljubljani 

3. PETRA LOVŠIN, Vrtna 7, Beltinci, 
študentka gradbeništva – nizke 
gradnje na Fakulteti za gradbeništvo in 
geodezijo v Ljubljani

4. TAMARA MESARIČ, Ravenska cesta 
60, Beltinci, študentka marketinga 
na Ekonomsko poslovni fakulteti v 
Mariboru

5. SARA PUCKO, Lipa 66/a, študentka 
laboratorijske medicine na Fakulteti za 
farmacijo v Ljubljani 

6. LEA SEČKAR, Gančani 223, študentka 
splošne medicine na  Medicinski 
fakulteti v Mariboru

7. MARKO SRAKA, Lipovci 41/a, študent 
kmetijstva: agronomija in hortikultura 
na Biotehniški fakulteti v Ljubljani
8. VITO VINKOVIČ, Lipovci 224, študent 
strojništva na Fakulteti za strojništvo v 
Mariboru

9. TAJDA VÖRÖŠ, Ravenska c. 5, Beltinci, 
študentka farmacije na Fakulteti za 
farmacijo v Ljubljani
Prejemnica KLAVDIJA GLAVAČ iz 
Melincev se podpisa ni udeležila, saj 
se je odločila za prejemanje državne 
štipendije, kar je zapisala tudi v svojem 
dopisu, ki smo ga na sedež občine 
prejeli v ponedeljek, 1. 2. 2016. 

V priložnostnem programu sta nastopila 
dva mlada glasbenika – kitarista iz 
Glasbene šole Beltinci, ki sta s svojimi 

skladbami popestrila slovesen dogodek. 
Timotej Tivadar obiskuje 4. razred, Saša 
Smodiš pa 5. razred kitare. 
Prisotne je po uvodu pozdravil 
predsednik komisije za štipendiranje v 
Občini Beltinci in podžupan Roman Činč. 

Svoje misli in dobre želje prejemnikom 
sta delila župan Milan Kerman 
in predsednik uprave Pomurske 
izobraževalne fundacije, dr. Mitja 
Slavinec.

Študentom in študentkam, letošnjim 
prejemnikom štipendij v Občini 
Beltinci, želimo na njihovi nadaljnji 
izobraževalni poti veliko uspehov, 
modrosti, poguma in vztrajnosti.

 Lilijana Bežan Horvat

Letošnji štipendisti in štipendistke v družbi župana, podžupana in predstavnikov 
Pomurske izobraževalne fundacije

V letu 2017 se del sredstev za 
so�inanciranje investicij občin 
zagotavlja v višini 4% skupne primerne 
porabe občin. Delež sredstev, ki ga 
bo občina porabila za namene vračila 
obveznosti po 23. členu ZFO-1, se ne 
uvršča v načrt razvojnih programov 
državnega proračuna, pri čemer se za 
pridobitev osnove za sklenitev pogodbe 
o so�inanciranju smiselno uporabijo 

določbe četrtega in petega odstavka 23. 
člena ZFO-1.  Sredstva investicijskega 
transfera se lahko v skladu s 23. in 21. 
členom ZFO-1 uporabijo tudi za plačilo 
tistih stroškov projektov strukturne in 
kohezijske politike Evropske unije, ki 
so nujno potrebni za izvedbo projekta,  
vendar jih organ upravljanja ne prizna 
kot upravičene stroške. Med te stroške 
pa sodi tudi nepovračljiv davek na 

dodano vrednost, plačan v zvezi z njimi.”
III. Ta sklep začne veljati z dnem 
sprejetja na Občinskem svetu.

Izvlečke sklepov iz zapisnika 12. redne 
seje Občinskega sveta Občine Beltinci  
povzela

Lilijana Bežan Horvat
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Za večjo varnost v prometu z novim opozorilnim merilcem hitrosti, 
tokrat v krajevni skupnosti Melinci

V petek, 29. januarja 2016, smo 
prevzeli in uradnemu namenu predali 
novi opozorilni merilec hitrosti v 
Krajevni skupnosti Melinci. Ta merilec 
na Melincih je v nizu projekta Sveta 
za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Občine Beltinci predzadnji. 
V letu 2016 bodo tako vse krajevne 

skupnosti opremljene z merilci, ki bodo 
poskrbeli za večjo strpnost voznikov 
ter posledično večjo varnost vseh 
udeležencev v prometu. Varni bodo 
tako malčki, učenci kot tudi kolesarji in 
pešci, kar je cilj, ki mu sledijo v Svetu za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
Občine Beltinci.

Na vpadnici v KS Melince smo slovesno 
odkrili novi opozorilni merilec hitrosti, 
slovesnost pa se je potem nadaljevala v 
vaški dvorani na Melincih. 
V programu, ki smo ga pripravili, so 
nastopili z dvema recitaloma na temo 
prometa malčki iz vrtca Beltinci – 
enota Cigelček ter moški ljudski pevci 
domačega društva, ki so zapeli dve 
prekmurski pesmi. 
Pozdravne besede so prisotnim namenili 
župan Milan Kerman,  podpredsednik 
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Janez Kovačič ter predsednik 
Sveta KS Melinci Andrej Duh. 
Podeljene so bile tudi zahvalne listine 
vsem sponzorjem, ki so omogočili 
nakup tega novega opozorilnega 
merilca hitrosti. Naj jih še enkrat 
omenimo: Podjetje Teleing d.o.o. 
Razkrižje – direktor Janez Smolkovič, 
ki je vedno rad prisluhnil prošnjam ter 
z veseljem doniral sredstva za varnost 
udeležencev v prometu v naši občini, KS 
Melinci, Tina Bar Melinci, Zavarovalnica 
Adriatic Slovenica Murska Sobota, 
Picolo bar Janez in Dragica Pozderec 
Melinci in  TGP Beltinci. 

Še enkrat hvala vsem, ki ste pri tem 
projektu pomagali. 
»Varno na vseh poteh vašega življenja!«

Lilijana Bežan Horvat

Tudi na Melincih nas merilec hitrosti opozarja na večjo strpnost voznikov in varnost 
vseh udeležencev v  prometu

Poklonili smo se slovenski kulturi
Slovenski kulturni praznik praznujemo 
8. februarja. Ta dan je v našem koledarju 
zapisan kot državni praznik in dela 
prost dan. Slovenija se lahko pohvali, 
da je ena redkih držav sveta, ki posveča 
kulturi tako poseben, lahko rečemo kar 
edinstven pomen. Dr. France Prešeren 
je eden od najpomembnejših Slovencev 
vseh časov, je naš največji poet, 
domoljub. 
Njegovemu spominu smo se poklonili 
tudi v naši občini na osrednji občinski 
prireditvi, ki smo jo imeli na sam 
praznik v kulturnem domu v Beltincih.
Slavnostna govornica je bila naša 
domačinka,  dr. Mojca Horvat, 
znanstvena sodelavka na Inštitutu za 

slovenski jezik Frana Ramovša ZRC 
SAZU v Ljubljani.
V svojem nagovoru je poudarila pomen 
ohranitve in razvijanja slovenske 
kulture. Za zbrane je povedala – 
citiramo:
»Spoštovani!
Prešernov dan oziroma slovenski kulturni 
praznik praznuje letos že 71. rojstni dan. 
Konec januarja 1945 so člani Odseka za 
prosveto pripravili in predložili predlog 
z utemeljitvijo za določitev slovenskega 
kulturnega praznika.
V jeziku takratnega časa so se uvodne 
besede utemeljitvenega dokumenta 
glasile takole:
»Za dvig kulturne zavesti našega naroda 
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in s tem tudi dviganje njegovega ponosa 
in narodne zavesti in samozavesti bodi 
en teden v letu posvečen slovenski 
kulturi. Ta teden naj doseže svoj višek 
na dan Prešernove smrti. Ta dan 
bodi naš kulturni praznik. To bodi 
velika manifestacija vsega kulturnega 
dela od osnovne šole do univerze, od 
najmanjše prosvetne organizacije na 
vasi do najvišjega predstavništva našega 
prosvetnega življenja – Akademije 
znanosti, skratka, ta teden bodi revija 
vsega prosvetnega dela za dobo enega 
leta.« 
Predlagatelji nadalje navajajo, da naj bo 
»po tej zamisli /.../ Prešernov dan vsako 
leto praznik celotne slovenske kulture v 
najširšem smislu besede, praznik, ki naj 
ga proslavljajo šole, kulturne ustanove, 
založbe, znanstvene inštitucije, ljudska 
prosveta, reproduktivna umetnost /.../, 
amaterski in poklicni odri z osrednjim 
narodnim gledališčem na čelu, pevski 
zbori in tako naprej«. 
Dan pesnikove smrti, ki je v februarju, 
in ne pesnikovega rojstva, ki je v 
december, se je predlagateljem zdel 
posebej primeren zato, »ker je do tega 
dne že mogoče kritično pretresti delo 
minulega leta ter ob obračunih o uspehih 
in neuspehih zastaviti delo za prihodnje 
leto«, obenem pa se z nagradami 
zahvaliti tistim posameznikom, ki so v 
minulem letu z vrhunskimi umetniškimi 
dosežki obogatili slovensko kulturno 
zakladnico.  
S tem čisto posebnim praznikom se 
Slovenci razlikujemo od sosednjih in 
drugih evropskih narodov, ki v nabor 
svojih državnih praznikov niso uvrstili 
obeležja, podobnega našemu. To dejstvo 
nam navsezadnje potrjuje zavest, da se 
je naš narod skozi zgodovino oblikoval 
in utrjeval predvsem s kulturno in 
znanstveno ustvarjalnostjo.  Podoben 
praznik je mogoče najti v bolgarski 
dediščini, kjer 24. maja praznujejo 
dan kulture in pismenosti, prav tako 
praznujejo svoj praznik kulture tudi na 
Japonskem, kjer 3. november posvetijo 
promociji japonske kulture in umetnosti. 

Morda bi lahko našteli še koga, a vendar 
je številka res majhna.
Narod, ki se je odločil graditi svojo 
samobitnost na tako ranljivih, a 
neomajnih temeljih, kot je kultura, je 
lahko samo tak narod, ki se zaveda, da 
je »mehkoba močnejša od trdote, voda 
močnejša od skale in ljubezen močnejša 
od nasilja«.
Tako, kot pravi Prešeren v svoji prvi 
Gazeli, da je »pesem moja posoda tvojega 
imena«, tj. prostor, kjer se slavi ljubezen 
do njegove izbranke, tako smo tudi mi 
posode in nosilci, kjer se slavi slovenska 
kultura. Kultura namreč sama zase ne 

more obstajati, mi smo tisti, ki ji dajemo 
vrednost, uporabnost, smisel in namen. 
Tako smo prav zares zadolženi za to, da 
v »posodo tvojega imena« zrcalimo le 
tisto, kar nam in kulturi zagotavlja dobre 
pogoje za lepo in kvalitetno sobivanje.
In zakaj je tako zelo pomembno slaviti 
lastno kulturo? Zakaj je pomembno 
prebirati dela naših pisateljev, obiskovati 
galerije naših umetnikov, si ogledati 
�ilme naših režiserjev in poslušati glasbo 
naših snovalcev? Preprosto zato, ker vsi 
govorijo o tem, kdo mi smo, opisujejo 
našo identiteto, nas predstavljajo drugim 

narodom, nam samim pa ob zavedanju, 
da smo del teh čudovitih stvaritev, 
dajejo samozavest, nas oblikujejo  in 
nam potrjujejo občutek, da je vredno 
ustvarjati, karkoli lepega že pač.
In če kje, potem so Beltinci zagotovo tisti 
kraj, ki mu slavljenje kulture ni tuje. To je 
prostor, kjer je kulturno izročilo bogato 
in kjer ga njegovi nosilci, ki ste vi, zelo 
uspešno gojite in predstavljate vsem, ki 
se želijo seznaniti s tem resnično velikim 
bogastvom.
Spoštovani, želim vam lep preostanek 
prazničnega dne in obilo užitkov ob 
spremljanju današnje slovesnosti.«

Program sta pripravila KUD Beltinci 
in Glasbena šola Murska Sobota, ki v 
letošnjem letu praznuje zavidljivih 70 
let svojega obstoja. Mladi glasbeniki 
in glasbenice (šolo obiskuje več kot 
500 učencev, tudi iz naše občine) so se 
predstavili s skladbami in poželi buren 
aplavz.
Izredno lepo je, da se spominjamo dr. 
Franceta Prešerna in njegovega velikega 
pomena za našo domovino in predvsem 
za naš jezik.

 Lilijana Bežan Horvat

Mladi glasbeniki in glasbenice, ki obiskujejo GŠ Murska Sobota, so s svojim 
muziciranjem  obogatili  svečanost ob Slovenskem kulturnem prazniku



20 Mali rijtar - februar 2016

IZ OBČINSKE HIŠE

Kurenti in pustno rajanje v občini Beltinci

Na pustni torek, sicer vetroven, pa 
vendar suh dan, so nas pred občinsko 
stavbo pozdravili KURENTI iz 
etnografskega društva Ježevka iz Ptuja. 

Bilo jih je kar 37 in s svojim zvonenjem, 
dobro voljo in maskami so poskrbeli za 
odlično vzdušje in obilo smeha. 
Njihov obisk v naši občini lahko 

smatramo že kot tradicionalen. Čeprav 
prihajajo že nekaj let, pa je njihov nastop 
vedno  znova edinstven in poseben.
Predali so nam poslanico župana 
Mestne občine Ptuj, natrosili veliko 
dobre volje in razveselili tako mlado kot 
staro.  
Tega dne so obiskali še Dom Janka 
Škrabana in enote vrtca v Dokležovju, 
Ižakovcih in na Melincih. Ostali so tudi 
na pustovanju na dvorišču gostišča 
Zvezda v Beltincih, ki ga  je organiziralo 
Turistično društvo Beltinci.
Tradicionalen pa je že tudi obisk 
učencev nižje stopnje iz Osnovne šole 
Beltinci ter naših malčkov iz Vrtca 
Beltinci, ki so se najbolj razveselili 
sladkih keksov in čaja. 
Želimo si, da se bo zima, čeprav mila, 
kakršna je bila letos, kmalu umaknila 
iz naših krajev, čeravno na pepelnično 
sredo, ko nas je zasul sneg, temu ni bilo 
videti tako. 

 Lilijana Bežan Horvat

Tudi letos so nam zimo pomagali odganjati kurenti Etnografskega društva Ježevka iz 
Ptuja s svojim spremstvom

Razglasitev najboljših športnikov občine Beltinci za leto 2015
»Če si nečesa močno želiš,

lahko to dosežeš.
Nemara bo zahtevalo potrpežljivost, 

težko delo, 
pravo borbo in veliko vašega časa, toda 

uresničljivo je!
Takšna mera vere, upanja in trdna volja 

so predpogoj za sleherni podvig,
naj bo športni, umetniški, poslovni ali 

kak drug.”
(Margo Jones)

V soboto, 13. februarja 2016, je bilo v 
prostorih gradu zelo slovesno. Potekala 
je razglasitev najboljših športnikov, 
športnic,  športnih kolektivov in 
perspektivnih športnikov Občine 
Beltinci za leto 2015. 

Prisotne je pozdravil župan Milan 
Kerman, postopek javnega razpisa ter 
izbora najboljših s področja športa 
za lansko leto pa je podal predsednik 
Športne zveze Beltinci, Andrej Pozderec. 

V programu sta nastopila glasbenika iz 
Glasbene šole Beltinci Boštjan Ozmec 

na trobenti in Tadej Kramar na baritonu. 
Na klavirju ju je spremljala Sara Casar. 

a) Pri izboru za proglasitev 
perspektivnih športnikov so se 
upoštevali tekmovalni uspehi 
posameznika, odnos do športa, 
marljivost in vztrajnost. Podeljeno 
priznanje naj bo nagrajencem predvsem 
vzpodbuda za delo vnaprej.  

2. MESTO MED PERSPEKTIVNIMI 
ŠPORTNIKI ZASEDA NIKO POZDEREC

Obrazložitev:
Niko je član Strelskega društva Gančani 
že tri leta. Že na začetku treningov in 
tekmovanj je pokazal strelski talent. 
Iz tekme v tekmo izboljšuje svoje 
rezultate. V letu 2015, ko je tekmoval 
še v kategoriji cicibanov, je v naši regiji 
premagal vso konkurenco. Dosegel je 
naslednje rezultate :
• 4. turnir regijske lige za cicibane 

Ljutomer, 1. mesto
• 5. turnir regijske lige Gančani, 1. 

mesto
• 6. turnir regijske lige Murska Sobot, 1. 

mesto
• regijsko prvenstvo za cicibane, 1. 

mesto
• Državno prvenstvo Rogla, 18. mesto
• 1. turnir regijske lige za pionirje 

Črenšovci, 1. mesto
• 2. turnir regijske lige za pionirje 

Gančani, 2. mesto 
Niko se poleg šolskih obveznosti ukvarja 
še z drugimi dejavnostmi. Pokazal se je 
kot dober športnik, od katerega se v 
prihodnosti veliko pričakuje.

NAJBOLJŠI PERSPEKTIVNI ŠPORTNIK 
JE ŽAN VORI

Obrazložitev:
Žan obiskuje OŠ Beltinci. Je zelo 
nadarjen igralec odbojke. Nastopa za 
ekipo Panvita Pomgrad. Nastopa za več 
selekcij omenjenega kluba, občasno pa 
že obiskuje treninge prve ekipe. Je član 
slovenske kadetske reprezentance, za 
katero redno igra in trikrat tedensko 
obiskuje treninge v Mariboru. Pri tem 
ga podpira njegova družina, ki mu 
omogoča, da se lahko ukvarja z igranjem 
odbojke. Njegove želje za prihodnost pa 
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so, da bi zaigral za člansko ekipo Panvite 
Pomgrad in postal članski reprezentant 
odbojkarske ekipe Slovenije.

b) V posamični konkurenci 
je bil upoštevan individualni 
uspeh posameznika oz. prispevek 
posameznika k ekipnim uspehom 
svojih ekip in odnos športnika do 
športa nasploh. Dejstvo je, da je ženski 
šport v Občini Beltinci slabše razvit, 
zato pa so trud, vztrajnost in uspehi 
nekaterih izjemnih posameznic toliko 
bolj izstopajoči in jim je potrebno dati 
zahvalo.

3. MESTO V KATEGORIJI NAJBOLJŠIH 
ŠPORTNIC ZA LETO 2015 JE ZASEDLA 
KATJA BAŠA TKALEC

Obrazložitev:
Katja Baša Tkalec je članica ekipe Jani 
teama in teče za Prevoze bolnikov 
Preindl Bratonci. Je uspešna atletinja, 
ki tekmuje v tekih na dolge proge in na 
krosih, kjer dosega zavidljive rezultate. 
Ne odneha, ko je utrujena od vsakdanjih 
treningov in včasih tudi tedenskih 
tekem, ampak odneha šele takrat, kadar 
delo opravi z odliko.
Pohvali se lahko z naslednjimi dosežki :
7. Selmarov tek v Mariboru, 2. mesto
 Maraton treh src v Radencih 1. mesto
 9. Utrke grada Čakovec, 6. mesto
Nočni tek po ulicah Ormoža, 4. mesto
Gorišnica teče in hodi, 2. mesto
Spominski tek Mestne občine Murska 
Sobota, 1. mesto
Katja je postala že drugič zapored 
zmagovalka Pomurskega pokala, kjer je 
na 10 tekih desetkrat zmagala.

DRUGA NAJBOLJŠA ŠPORTNICA ZA 
LETO 2015 JE TAMARA ČERNI

Obrazložitev:
Tamara Černi je v letu 2015 dosegla 
zelo dobre rezultate. Udeležila se je tudi 
mednarodnih tekmovanj s slovensko 
reprezentanco, kjer je med članicami 
osvojila kar nekaj odličnih rezultatov. 
Tamara tekmuje v najmočnejši 1. A ligi.
Pohvali se lahko z naslednjimi dosežki :
• 6. krog državne lige, 2. mesto
• šolsko državno prvenstvo, 2. mesto
• državno prvenstvo, 5. mesto
• državna liga mladih, 3. mesto
• kvali�ikacijski turnir, 3. mesto
• 7. Pokal Gančani, 6. mesto
• 18. Mednarodni pokal Lendave, 2. 

mesto

NAJBOLJŠA ŠPORTNICA OBČINE 
BELTINCI ZA LETO 2015 JE MONIKA 
JEREBIC

Obrazložitev:
Monika tekmuje v športni panogi 
elektronski pikado. Igra za ekipo TOP- 
GUN iz Grlave, in sicer v ženski A – 
super ligi, državni C ligi in za domači 
klub Team Maži bar v pomurski ligi.
V letu 2015 je dosegla 7 prvih mest, 6 
drugih mest, 2 tretji mesti, eno sedmo 
in eno deveto mesto. Dosežki so :
• novoletni turnirji,1 x prvo mesto, 2 x 

drugo mesto
• državna prvakinja v dvojicah, ekipna 

državna podprvakinja
• občinska prvakinja Občine Beltinci
•  pomurska prvakinja
• drugo mesto na državni rang lestvici 

in s tem uvrstitev v žensko državno 
reprezentanco, kjer je zastopala 
Slovenijo na svetovnem prvenstvo v 
Poreču in osvojila 7. mesto

• 9. mesto med 170 pari na svetovnem 
prvenstvu

 
3. MESTO V KATEGORIJI NAJBOLJŠIH 
ŠPORTNIKOV ZA LETO 2015 JE 
ZASEDEL DEJAN PREINDL

Obrazložitev:
Dejan Preindl iz Bratonec je član 
atletskega kluba Panvita Murska Sobota 
in teče za Prevoze bolnikov Preindl 
Bratonci. Kljub obveznostnim, kot 
so družina in služba, in kljub svojim 
letom, najde tudi čas za atletiko, kjer 

dosega vrhunske rezultate. Lahko je 
vzor mnogim bodočim mladim atletom. 
Dejanovi največji uspehi v letu 2015 so:
• zmagovalec Pomurskega pokala
• Balkansko prvenstvo za veterane, 2 x 

prvo mesto
• 7. Selmarov tek v Mariboru, 2. mesto
• Maraton treh src v Radencih, 1. mesto
• Utrka grada Čakovec, 5. mesto
• Prvenstvo Slovenije za veterane, 1. 

mesto
• Gorišnica teče in hodi, 3. mesto
• 50. Spominski tek Mestne občine 

Murska Sobota, 1. mesto

DRUGI NAJBOLJŠI ŠPORTNIK V LETU 
2015 JE MITJA ČERNI

Obrazložitev:
Mitja Černi je član Strelskega društva 
Gančani. Njegovi največji športni 
dosežki v preteklem letu so:
• 1.A državna liga, končno 3. mesto
• regijsko prvenstvo, 3. mesto
• 19. Mednarodni pokal Radgone, 3. 

mesto
• 18. Mednarodni pokal Lendave, 2. 

mesto
• 7. Pokal Gančani, 2. mesto
• 1. kvali�ikacijski turnir, 9. mesto
• 2. kvali�ikacijski turnir, 6. mesto 

Mitja je marljiv, delaven in vesten 
športnik, ki poleg svojih treningov in 
tekmovanj, ki se jih udeležuje, pomaga 
tako pri organizaciji tekmovanj kot 
tudi pri delu in z nasveti mlajšim 
tekmovalcem. 

Letošnji prejemniki priznanj za najboljše športnike in športne kolektive v občini 
Beltinci v družbi župana in predsednika Športne zveze Beltinci
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NAJBOLJŠI ŠPORTNIK OBČINE 
BELTINCI ZA LETO 2015
JE TOMISLAV TERNAR

Obrazložitev:
Tomislav Ternar iz Beltinec je 
profesionalni igralec tenisa, član 
Teniškega kluba Branik Maribor. Tenis 
je začel trenirati pri desetih letih, že 
pri enajstih pa je dosegel prvi večji 
uspeh z zmago na mednarodnem 
turnirju v Rimu v kategoriji do 12 let. 
Njegova vitrina danes obsega več kot 
100 pokalov in priznanj, ki so rezultat 
trdega dela in garanja, saj trenira tudi 
do 8 ur na dan. Rezultati v letu 2015 :
• poletni in zimski državni prvak
• najvišja uvrstitev na svetovni lestvici, 

619. mesto
• �inale na turnirju na Hrvaškem
• �inale na turnirju na Slovaškem
• �inale na turnirju v Bosni
• pol�inale na Hrvaškem
• četrt�inale v Avstriji
• četrt�inale na Slovaškem
• četrt�inale v Avstriji
• razglašen za najboljšega igralca 

Slovenske članske lige

c) Pri izboru najboljših športnih 
kolektivov Občine Beltinci so se 
upoštevali  tekmovalni uspehi, rang 
tekmovanja, organizacija društev, 
organiziranje športnih prireditev, 
sodelovanje z okolico in delo z mladimi. 

3. MESTO V KATEGORIJI NAJBOLJŠIH 
ŠPORTNIH KOLEKTIVOV 
ZA LETO 2015 ZASEDA N.D. LUŠT  
BELTINCI

Obrazložitev:
Za N.D. Lušt Beltinci je bilo leto 2015 
zelo uspešno. V klubu je registriranih 
več kot 100 članov vseh tekmovalnih 
selekcij, največ v Občini Beltinci. Najbolj 
je uspešna članska selekcija, ki je v 
tekmovalni sezoni 2014/2015 osvojila 
2. mesto v 3. SNL vzhod. Trend dobrega 
in načrtnega dela s pretežno domačim 
kadrom se je nadaljeval tudi v drugi 
polovici leta 2015, torej v tekmovalni 
sezoni 2015/2016, ko N.D. Lušt Beltinci 
po štirinajstih krogih zaseda 1. mestu 
v 3. SNL vzhod, z osmimi točkami 
prednosti pred zasledovalci. Odprte so 
vse poti za osvojitev 1. mesta.

DRUGI NAJBOLJŠI ŠPORTNI 
KOLEKTIV ZA PRETEKLO LETO JE 
HOKEJSKI KLUB LIPOVCI

Obrazložitev:
Hokejisti Hokejskega kluba Lipovci so 
v letu 2015 ponovno postali državni 
prvaki Slovenije, največje uspehe pa 
so dosegli v mednarodnem merilu. 
Na zaključnem turnirju mednarodne  
Interlige so  osvojili odlično 2. mesto. 
Na najpomembnejšem tekmovanju 
sezone v Roterdamu na Nizozemskem 
na Evropskem prvenstvu skupine 
Challenge 1 so v zelo močni konkurenci 
osvojili 7. mesto.
Z načrtnim delom z najmlajšimi so 
dosegli tudi lepe uspehe v mlajših 
kategorijah, kar zagotavlja kontinuiteto 
rezultatov lipovskega hokeja. V letu 
2015 je klub praznoval 50. obletnico 
uspešnega delovanja.

NAJBOLJŠI ŠPORTNI KOLEKTIV 
OBČINE BELTINCI ZA LETO 2015 JE 
ŽENSKI NOGOMETNI KLUB TELEING 
POMURJE BELTINCI

Obrazložitev:
ŽNK Teleing Pomurje Beltinci v zadnjih 
sezonah prevladuje v slovenskem 
ženskem nogometnem prostoru. 
Osvojitev naslova državnih prvakinj v 
članski kategoriji je prinesel stopnico 
za sodelovanje v kvali�ikacijah za UEFA 
CHAMPIONS. Enega od kvali�ikacijskih 
turnirjev so znova gostila pomurska 
nogometna igrišča. Prvo srečanje so 
dekleta igrala v Lendavi proti ekipi ŽFK 
EKONOMIST in zmagala 4 : 0. Naslednjo 
tekmo smo igrale proti ekipi PARNU 
in zmagale z 2 : 1. Zadnje, odločilno 
srečanje, so nogometašice odigrale pred 
1200 gledalci v športnem parku Beltinci 
proti romunski OLIMPIA UT CJUJ in 
nesrečno izgubili z rezultatom 2 : 0.
V poletnem pripravljalnem obdobju 
so naše članice sodelovale na močnem 
mednarodnem turnirju in s tremi 
zmagami osvojile 1. mesto.
V klubu deluje kar 8 selekcij, v okviru 
katerih trenira okoli 100 deklet iz 
Pomurja in Štajerske. V letošnjem letu 
so svoje delo še nadgradili in ustanovili 
tudi žensko futsal ekipo, ki tekmuje v 
državnem prvenstvo v futsalu za ženske.

NAGRADO ZA ŽIVLJENJSKO DELO 
V ŠPORTU IN ZASLUGE ZA RAZVOJ 
ŠPORTA PREJME JOŽEF  KAVAŠ

Obrazložitev:
Jožef  Kavaš se je rodil 22. marca 1950 
v Beltincih. Šport in kultura sta mu bila 
položena že v zibelko, saj je bila vsa 

družina vpeta v to dejavnost.
Kolesarstvo je začel trenirati že v 
osnovni šoli pod budnim očesom 
starejših bratov Ivana in Mirka, ki sta 
bila prav tako izvrstna kolesarja. S 
trdim delom je kmalu dosegel izjemne 
rezultate, katerih vrhunec je bil naslov 
državnega prvaka (jugoslovanskega) v 
njegovi kategoriji leta 1973. Leta 1972 
je bil kandidat za olimpijske igra, ker 
pa je prihajal iz malega podeželskega 
kluba, zato ni dobil priložnosti.
V gimnaziji se je poleg kolesarstva 
ukvarjal še z atletiko, tekmoval na 
gimnazijah in večkrat tudi za Atletski 
klub Murska Sobota.
Pod okriljem pionirja prekmurskega 
planinstva Mirka Baligača – Dimeka 
je vzljubil planine in pohodništvo. 
Že kot dijak je opravil tečaj gorskega 
vodiča ter tako večkrat povedel skupine 
pohodnikov v planine.
Po končani športni karieri je na različne 
načine deloval v klubu, zadnjih 25 let 
pa je njegov predsednik. Leta1980 
je bil pobudnik in soorganizator 
prvega Kolesarskega maratona treh 
src. Na njegovo pobudo se že od leta 
1994 organizira spominski maraton 
za pokojnega Ivana Kavaša in ostale 
bivše kolesarje in kolesarske delavce v 
Beltincih. Bil je soorganizator etap dirke 
po Sloveniji v Beltincih. Od leta 2002 
imamo Beltinski maraton, ki spada v 
okvir akcije Slovenija kolesari.
Njegovi najpomembnejši rezultati :
•  državni prvak Jugoslavije, Tuzla 1973
•  3 x republiški prvak Slovenije
•  3 x zmaga na dirki po Pomurju
•  dirka za prvenstvo Slovenije, 3. mesto
•  dirka po Pomurju, 3x 2. mesto
V svojih tekmovalnih letih je večkrat 
zmagal ali bil med prvimi na različnih 
dirkah po Sloveniji.
Z ekipo KK Prekmurje Beltinci je 
dosegel več ekipnih zmag :
•  Državno prvenstvo Jugoslavije 2. 

mesto
•  dirka za prvenstvo Slovenije,1966 - 

2. mesto, 1968 - 1. mesto, 1970 - 1. 
mesto

•  dirka po Pomurju :   
1968, 1970, 1972 -1. mesto,  
1966, 1967, 1971, 1973 - 2. mesto

Leta 1980 mu je Kolesarska zveza 
Slovenije podelila pismeno zahvalo za 
zaslužno sodelovanje pri razvoju in 
napredku kolesarskega športa.
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POSMRTNO ODLIKOVANJE ZA DELU V 
ŠPORTU PREJME JOŽEF SREŠ

Jožef Sreš – DODO je bil velik ljubitelj 
nogometa. V ižakovskem nogometnem 
klubu je deloval več kot 30 let. Najprej je 
bil dolgoletni igralec in kapetan ekipe, 
s svojim odnosom do soigralcev pa 
tudi vzor mlajšim igralcem. Po končani 
igralski karieri je v klubu deloval 
kot trener, tehnični vodja in tudi kot 

predsednik kluba. Nazadnje je sodeloval 
v veteranski ekipi in kot tehnični vodja 
pri članski ekipi. V Š.D. Ižakovci ga 
želimo ohraniti kot pravega ljubitelja 
nogometa in dobrega prijatelja in 
človeka, ki pa nas je žal zapustil mnogo 
prezgodaj.

Posebno priznanje sta na podelitvi 
prejela: 

HOKEJSKI KLUB LIPOVCI - 50 let 
delovanja  in 

ŠD IŽAKOVCI - 40 let delovanja

Vsem letošnjim nagrajencem iskreno 
čestitamo in jim želimo še veliko 
športnih uspehov.

 Lilijana Bežan Horvat

 

 
 
 

URNIK ODVOZA  

ODPADNIH NAGROBNIH SVEČ  

S POKOPALIŠČ 

 V LETU 2016  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pripravil: 
Darko Roman  
 
                                                                                                    Murska Sobota, 21.12.2015 

MESEC 
KOLEDARSKI 

TEDEN 
JANUAR                    2. 

FEBRUAR 7. 
MAREC 11. 
APRIL                   15. 
MAJ 20. 

JUNIJ 25. 
JULIJ 29. 

AVGUST 34. 
SEPTEMBER 38. 

OKTOBER 43.  
NOVEMBER 45., 46. 
DECEMBER 49. 
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  USTVARJAMO ZDRAVO OKOLJE!                                                                                                                           Številka: SK-0206/14-JŠ 

        www.saubermacher-komunala.si                                                                                                                                                  Tel: ++386 (0)2 526 84 57 
                     

         NAROČILO ODVOZA KOSOVNIH ODPADKOV 
IZ INDIVIDUALNIH STANOVANJSKIH HIŠ V LETU 2015 

 

Šifra odjemnega mesta*:   Naslov odjemnega mesta:      

Ime in priimek*:  
Naslov*:  
Pošta*:  
Telefon*:  
E-pošta:  
Datum naročila*:  
Opombe:  
*polja, ki morajo biti obvezno izpolnjena 

V spodnji tabeli navedite količino posamezne vrste kosovnih odpadkov. 

Vsako gospodinjstvo, ki je vključeno v odvoz mešanih komunalnih odpadkov, ima pravico do brezplačnega odvoza do 2m3 kosovnih 
odpadkov . Če je količina večja od 2m3 oz. gre za več odvozov letno kot to določa občinski odlok, se le-to zaračuna v skladu z 
veljavnim cenikom podjetja. 

Kosovni odpadki za odvoz (ustrezno izpolnite in obkrožite ali dopišite): 

 kos oblazinjeno pohištvo (fotelj, dvosed, trosed…                                                                                                         )  
 kos vzmetnica (dvojna, enojna, otroška), preproga 
 kos leseno in stavbno pohištvo (miza; stol; postelja – dvojno ležišče, enojno ležišče, otroška; omara – 

enodelna , dvodelna, trodelna, nočna komoda; okna; vrata…                                                                               )                                                                                                               
 kos sanitarna oprema (umivalnik, wc školjka, bide, kopalna kad, tuš kad, tuš kabina…                                         )  
 kos kovinski predmeti (pomivalno korito, radiator, stojalo za perilo, karnisa, otroški voziček, okovje, nosilci…  

                                                                                                                                                                                           )                                                                                                                                                                      
 kos gospodinjski aparati (pralni stroj, pomivalni stroj, štedilnik, sesalnik, likalnik, brivski aparat, telefon, 

računalnik, vrtalnik, radijski sprejemnik…                                                                                                                  )                                                                                                                             
 kos hladilno-zamrzovalni aparati (velike hladilne naprave, hladilnik, zamrzovalnik, klimatska naprava, oprema 

za zračenje…                                                                                                                                                                    ) 
 kos televizorji, monitorji  
 kos športni rekviziti (smuči, jadralna deska, kolo…                                                                                                         )                                                                                               
 kos svetila, senčila  
 kos rabljena oblačila, hišni tekstil (posteljnina, prevleke, prti…), obutev, pasovi, torbice…                                                                                                                                                                                    
 kos ostali kosovni odpadki (vrtna oprema, igrače…                                                                                                        )                                                                                                                                                                           
 kos drugo (opišite):                                                                                                                                                               .                                               
 

Izpolnjen obrazec nam pošljite po pošti na sedež našega podjetja, na elektronski naslov ali po faksu. 

Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o. 
Noršinska ulica 12, 9000 Murska Sobota 

Faks: 02/526 84 41; E: info@saubermacher-komunala.si 

 Podpis naročnika:        

Po prejemu naročilnice bomo najpozneje v roku 14 koledarskih dni izvedli odvoz naročenih kosovnih odpadkov. O odvozu vas bomo 
pisno ali telefonsko obvestili najpozneje 3 dni pred samim odvozom. Ob odvozu je obvezna prisotnost predstavnika naročnika.  

Datum odvoza: Ime in priimek osebe prisotne ob odvozu:  
 

Podpis prevzemnika odpadkov:  Podpis osebe prisotne ob odvozu:  
 

SOGLASJE NAROČNIKA:  V skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov s podpisom tega dokumenta dovoljujem in soglašam, da se zgoraj navedeni osebni podatki uporabljajo v zbirki podatkov, ki jo vzpostavi, vodi in vzdržuje Saubermacher-Komunala 
Murska Sobota d.o.o. in da jih le-ta sme posredovati občini na njeno zahtevo. Hkrati izjavljam, da so navedeni podatki pravilni in popolnoma resnični ter se obvezujem, da bom v roku 10 delovnih dni od nastale spremembe, pisno sporočil-a vsako spremembo navedenih 
podatkov. 

SK-0210/15-SK

53

2016
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      obvešča
Predložitev letnih poročil poslovnih subjektov za leto 2015

Približuje se čas oddaje letnih poročil za leto 2015, ki jih je treba predložiti AJPES-u za državno statistiko in jav-
no objavo. Letno poročilo, ki ga predložite AJPES-u, se šteje kot priloga k davčnemu obračunu, zato vam ga ni treba 
pošiljati še na FURS, morate pa v davčnem obračunu to izrecno navesti. 

 Roki za predložitev:
•  gospodarske družbe in zadruge:

o nezavezane k reviziji, ki imajo poslovno leto enako koledarskemu:
• za državno statistiko in javno objavo:   do 31. 3. 2016 

o nezavezane k reviziji, ki imajo poslovno leto, ki je različno od koledarskega:
• za državno statistiko:   do 31. 3. 2016 
• za javno objavo:  v 3 mesecih po koncu poslovnega leta 

o zavezane k reviziji oziroma konsolidaciji:
• za državno statistiko:  do 31. 3. 2016 
• za javno objavo:  v 8 mesecih po koncu poslovnega leta 

•  majhni samostojni podjetniki: 
o za državno statistiko in javno objavo: do 31. 3. 2016

•  društva:
o nezavezana k reviziji:  

•  za javno objavo in za državno statistiko: do 31. marca 2016 
o zavezana k reviziji (društva, pri katerih so prihodki oz. odhodki v preteklem  poslov-

nem letu presegli 1 milijon evrov):
•  za državno statistiko:  do 31. marca 2016 
•  za javno objavo:  revidirana letna poročila do 31. avgusta 2016 

Več o tem najdete na  portalu AJPES http://www.ajpes.si/letna_porocila.

Spletna aplikacija za vnos in oddajo letnih poročil je že na voljo na spletni strani https://www.ajpes.si/
lp2015/ .

Podjetniki, poravnanje obveznosti je lahko tudi enostavno – vključite se v VEČSTRANSKI ePOBOT 
AJPES

AJPES s pobotanjem medsebojnih obveznosti poslovnim subjektom zagotavlja hiter, varen, preprost, učinkovit in 
poceni način poravnave medsebojnih obveznosti.  

V ePOBOTU lahko sodelujejo poslovni subjekti, vpisani v Poslovni register Slovenije. 

Vrste pobota:
•  obvezni pobot: v skladu s predpisi je poslovni subjekt dolžan prijaviti dospele neporavnane obveznosti v   

prvi krog pobota, ki sledi mesecu nastanka zamude 
•  prostovoljni pobot: lahko prijavite tudi:

o nedospele neporavnane obveznosti, če ste se z upnikom o tem dogovorili
o dospele neporavnane obveznosti, ki se niso pobotale v obveznem pobotu

Pobot se izvede, če ima udeleženec pobota poleg neporavnanih obveznosti tudi neporavnane terjatve do 
drugih udeležencev pobota, ki jih ti prijavijo v pobot kot svojo obveznost.
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Vključitev v pobot je brezplačna, če pa želite sodelovati tudi v prostovoljnem pobotu, sklenete z AJPES-om pogodbo 
o sodelovanju.  Nadomestilo za opravljeno storitev vam zaračunamo le, če je prišlo do pobotanja vaših obveznosti. 

Več o pogojih za vključitev  v ePOBOT  AJPES, urniku izvedbe in nadomestilih za opravljen pobot, najdete na  spletnem 
portalu AJPES (www.ajpes.si).

      obvešča
Nove omejitve za pridobitev statusa s.p.

Od 1. 1. 2016 veljajo nove omejitve, zaradi katerih oseba ne more pridobiti statusa s.p. Ustanovitelj, družbenik in 
podjetnik ne more postati oseba, ki:
- je objavljena na seznamu davčnih neplačnikov ali nepredlagateljev davčnih obračunov,
- je neposredno ali posredno z več kot 25 % udeležena v kapitalu družbe, ki je javno objavljena na   seznamu nepre-

dlagateljev davčnih obračunov ali seznamu neplačnikov,
- je udeležena z več kot 50-odstotnim neposrednim deležem v kapitalu d.o.o., ki je bil v zadnjem letu izbrisan iz sod-

nega registra brez likvidacije,
- ji je bila v zadnjih 3 letih dvakrat izrečena globa v zvezi s prekrškom za delo in zaposlovanjem na črno s pravnomoč-

no odločbo Inšpektorata RS za delo ali FURS.

En transakcijski račun za samostojne podjetnike

Od sredine decembra dalje samostojni podjetniki ob registraciji statusa s. p. ne potrebujejo več ločenega transakci-
jskega računa za svojo dejavnost, ampak lahko uporabljajo en transakcijski račun, tako za zasebne namene kot za 
poslovanje.

eOpomnik

Bodite obveščeni o vseh partnerjih, ki so za vas pomembni. eOpomnik je storitev, ki omogoča dnevno prejemanje 
obvestil o spremembah podatkov pri izbranih poslovnih partnerjih ter pregled vseh preteklih sprememb v spletni 
aplikaciji. Omogočamo vam 14-dnevno brezplačno spremljanje sprememb pri 20 poslovnih subjektih.

Točka VEM - registracija podjetja s.p. ali d.o.o.

Na točki VEM na izpostavah AJPES samostojnim podjetnikom in družbenikom pripravimo predlog za vpis v register 
in pomagamo izdelati listine, ki jih je treba priložiti predlogu. Predlog z vsemi prilogami nato v elektronski obliki 
v imenu podjetnika ali družbenikov posredujemo v sistem e-VEM. Storitve AJPES v postopkih registracije so brez-
plačne.

Pooblastila za postopke VEM

S 1. 1. 2016 se socialna zavarovanja urejajo preko sistema e-VEM. Za dostop se mora uporabnik prijaviti s svojim 
digitalnim potrdilom ali za te postopke pooblastiti drugo osebo. Izpolnjena pooblastila (http://evem.gov.si/info/
tiskani-obrazci/ - obrazec Podelitev pooblastila za procesna dejanja v postopkih VEM) se pošljejo na izpostave AJPES. 
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VRTEC BELTINCI, Jugovo 33, 9231 Beltinci Tel.: 02/542 20 90, Fax: 02/542 20 98,  

VPIS
 OTROK NOVINCEV  
V VRTEC BELTINCI 

ZA ŠOLSKO LETO 2016/17
bo potekal

v ponedeljek, 14. marca 2016, od 8.00 – 15.00 ure,

v torek, 15. marca 2016, od 8.00 – 15.00 ure,

v sredo, 16. marca 2016, od 13.00 – 18.00 ure

na upravi VRTCA BELTINCI, Jugovo 33 (v pisarni svetovalne delavke).
Več informacij na www.vrtecbeltinci.si 

in na (02) 54 22 091 (URŠKA RAŠČAN, svetovalna delavka).

 Razpis za mlade kreativce »Performance v občini Beltinci«
Želiš izraziti sebe pred množico ljudi? 
Pokaži se! Poskrbeli bomo za tvoje 
gibanje, glas, šminko, scenogra�ijo, 
prostor, stike z javnostjo …
Namen našega projekta »Performance 
v Občini Beltinci« je skozi gledališko 
tehniko ozaveščati o današnji 
situaciji glede prehrane, športne 
aktivnosti, uživanje različnih 
substanc in o zasvojenosti.
Cilj je usposobiti do 10 mladih kreatorjev 
(performerjev) na vsaj petih delavnicah 
in z uspešnim usposabljanjem 
predstaviti občinstvu (do 200 
gledalcev) predstavo – performance. 
Cilj je tudi narediti več prizorov in 
različne perspektive pripovedovanja 

glede zdrave/nezdrave prehrane, 
športne ne/aktivnosti, negativne 
posledice uživanja različnih substanc, 
zasvojenost.
Program je razdeljen na dve področji:
a) Usposabljanje mladih kreatorjev
b) Predstava, »performance«
Mladi kreatorji (starost varira od 13 do 
21 let, vendar z veseljem sprejmemo 
tudi mlajše ali starejše) se bodo 
usposobili na področjih: gibanje, glas, 
pisanje scenarija, delo posamično, delo v 
paru, skupinsko delo, stik z občinstvom, 
metode gledališke postavitve inp.
Mladi kreatorji bodo deležni cikla 
predavanj po priročniku Promotorja 
zdravja in spoznali gledališko tehniko 

programa Voices of Now pod okriljem 
gledališča Arena Stage Washington D.C. 
Po vsaj petih delavnicah (oz. odvisno 
od njihovega napredka) bodo mladi 
predstavili občinstvu svoje ustvarjanje.
Prijave zbiramo do konca februarja na 
elektronskem naslovu dpm08.beltinci@
gmail.com ali na telefonski številki 031 
457 967 (Kaja).
Projekt �inančno podpira Norveški 
�inančni mehanizem in Služba vlade 
RS Slovenije za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko v sklopu projekta Za 
zdravje mladih.

Društvo prijateljev mladine Beltinci

V HIŠE TOPLINE Z VARNIM IN 
STRPNIM KORAKOM

DO ZADOVOLJNIH OBRAZOV
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DRUŠTVO STARODOBNIKOV- LJUBITELJEV 
STARIH KOLES DIMEK
BELTINCI

RAZPIS ZA 14. RALLY S STARODOBNIMI KOLESI IN
STARODOBNIMI KOLESI Z MOTORJEM

Društvo starodobnikov-ljubiteljev starih koles Dimek Beltinci skupaj 
z Občino Beltinci in  Zavodom za turizem in kulturo Beltinci 

razpisuje in vabi na 
14. rally starodobnih koles in starodobnih koles z motorjem, ki bo

v soboto, 21. maja 2016, v Beltincih.

Z dobro voljo in seveda ob udeležbi številnih prijateljev starodobnega kolesarstva tudi letos 
organiziramo 14. mednarodni rally. Upamo, da bo letošnji rally privabil tudi nove prijatelje, tako da 
bo pisana udeležba že starih znancev dobila lepšo in drugačno podobo.

Potek rallyja 2016:

Start: točno ob 10.04 (GRAJSKO DVORIŠČE, BELTINCI) 

Proga: BELTINCI (grajsko dvorišče) – GANČANI – RENKOVCI (Lüšt, Paradajz d.o.o.) – TURNIŠČE 
(Čevljarski muzej, romarska cerkev Marija pod Logom) – LIPA (prekmurska domačija) – 
BELTINCI (grajsko dvorišče)

Dolžina proge: cca 20 kilometrov

Pogoji udeležbe: 

Udeleženec rallyja mora imeti kolo, staro vsaj 50 let in več, po možnosti pa tudi obleko iz časa 
letnice kolesa.
Organizator formalno tudi preveri starost kolesa in opreme.
Vsak udeleženec rallyja se mora med vožnjo obvezno ravnati po cestno-prometnih predpisih ter 
navodilih redarjev in organizatorja prireditve.
Organizator poskrbi za tehnično pomoč in servisiranje med vožnjo pokvarjenih koles ali eventuelno 
za  nadomestno kolo.
Udeleženci rallyja niso posebej zavarovani in nosijo s tem tudi vso odgovornost, ki ne veže 
prireditelja.
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Vsak udeleženec plača kotizacijo v znesku 15,00 EUR, za kar prejme medaljo, spominsko majico, 
malico s pijačo in pogostitev na vseh postankih.
Kotizacijo lahko nakažete vnaprej na transakcijski račun, številka 02346-0254397042, z ozna-
ko »14. rally« ali pa na dan prireditve od 9.00 ure dalje.

V okviru rallyja bo tudi letos odprta tradicionalna 12. razstava starodobnih koles
na temo

»PO DIMEKOVI POTI«.

Odprtje razstave starodobnih koles bo v petek, 20. maja 2016, ob 20.00 uri 
v grajski dvorani v Beltincih.

Med rallyjem bomo poskrbeli za dobro razpoloženje,
prijateljsko vzdušje in presenečenja.

Veselimo se vašega obiska in presrečni bomo,
da bomo skupaj proslavili naš in vaš 14. rally.

BICIKLIN MOJ STARI SE ŽMETNO VRTIJ,
TOU MI NE DELA PREVELKIJ SKRBIJ.

CEKER, MARELO, KRAJNŠČAK NA GLAVOU,
SE PELAN KAK VÖTER, JE PREVEČ LIPOU.

(Himna Dimekov)

INFORMACIJE:  
- Predsednik društva Dimek Avgust FARKAŠ, tel. 02/542 14 27 ali 

GSM 031 637 374
- Spletna stran: www.dimek.si
- Sedež društva Dimek: Okrepčevalnica Duh Beltinci, tel. 02/541 16 40 ali 

GSM 031 354 220 
- Zavod za turizem in kulturo Beltinci, tel. 02/541 35 80, 02/541 35 82

Elica HORVAT, GSM 040 835 017; e-pošta: beltinci.info@siol.net, www.beltinci.net

Beltinci, 9. 2. 2016 Avgust Farkaš
Predsednik društva Dimek
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TD Bratonci 
v ponedeljek,28. marca 2016 organizira

14.TRADICIONALNI  POHOD NA VELIKONOČNI PONEDELJEK 
 NA RELACIJI

  Bratonci-Beltinci-Mlin v Odrancih-Ribiški dom v Beltincih- izvir 
Črnca v Bratoncih

Pot vodi iz Bratoncev do Stare čistilne naprave v Beltincih - ob Črncu do Odranec in ogled turističnega naselja - 
ob Doblu do ribiškega doma v Beltincih - izvir Črnca v Bratoncih

Dolžina proge : 12 km

ŠTART :
Izpred vaško-gasilskega doma v Bratoncih  ob 8,00

CILJ :
TD hiša v Bratoncih 

• Priporočeni prostovoljni prispevek vsakega udeleženca je 6 EUR za odrasle, 4 EUR za dijake in študente.
• Vsak udeleženec sodeluje na lastno odgovornost.
• Postanek v Odrancih in ribiškem domu v Beltincih
• Po prihodu na cilj bo pogostitev in družabno srečanje v novi TD  hiši ali na dvurišču (odvisno od vremena)

Informacije:  TD Bratonci,   tel.: 02/54-21-215 ali GMS:041-922-648 

PRIDRUŽITE SE NAM !

Vestičke iz delovanja Krajevne skupnosti Beltinci

V naši  domači krajevni skupnosti smo v 
jesenskem delu opravili kar nekaj dela. 
Izpraznili smo deponijo zemlje na lokaciji 
pri starem črpališču ob poti v Gančane 
in odvečno zemljo (30 tovornjakov) 
odpeljali v park pri zdravstvenem domu. 

Delo je opravil avtoprevoznik Alan 
Hartman, ki je bil najboljši ponudnik 
storitve.
Vso navoženo zemljo nam je v grobem  
splaniral Slavko Ozmec, vendar je moral 
Alan Hartman pripeljati še 5 kamionov 

zemlje, ki jo je tudi  dokončno uredil in 
zasejal ob pomoči delavcev javnih del.
Na izpraznjeni deponiji je predvideno 
vadbišče za domače gasilsko društvo, 
zato je bilo potrebno izkrčiti tudi nekaj 
samoraslega drevja.
Traktoristi iz Panvite so tako pripravljeno 
parcelo še v celoti podrahljali, v 
pomladnem času pa jo bomo obogatilii z 
nekaj rodovitne zemlja ter zasejali dobro 
travo, ki bo prenesla vadbo gasilcev.
Na pokopališču smo po posvetu z 
vrtnarjem naročili izkop starih cipres, ki 
jih je bilo zaradi višine težko obrezati ( 
merile so več kot šest metrov). V kratkem 
bomo opravili novo zasaditev.
Skupaj z občino bomo z javno razsvetljavo 
opremili  del Kmečke ulice in Ulice Štefana 
Kovača do šolske avtobusne postaje.
Trudimo se ohraniti tudi staro Slavicevo 
kovačnico in upam, da nam bo skupaj z 
Občino Beltinci tudi uspelo.
Celoten program dela za obdobje do leta 
2018 bomo objavili v naslednji številki 
Malega rijtara.

Lizika Zadravec

Rezultati dela v izvedbi KS Beltinci za lepši in krajanom prijaznejši kraj bodo vidni še 
mnogo let
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 Melinci – vas ob Muri
Prve zgodovinske podatke o vasi 
Melinci imamo iz leta 1379, ko je vas v 
lasti dolnje lendavske rodbine Ban�ijev. 
Skozi zgodovinske zapise zasledimo 
različna poimenovanja vasi, in sicer se v 
prvem pisnem dokumentu vas imenuje 
Hmelnice (1322), nato  Hmeliniche 
(1322/1335), pozneje  Hmelinica  
(1379), Nova vas (1381), Villa Wufalu 
(1389), Melinche (1411), Hmelenyeze 
(1481), Welinzen (1894) in po letu 
1898 Muramelence.
Po ustnem izročilu naj bi vas nastala na 
otoku reke Mure. Že prvotni prebivalci 
naj bi se naseljevali na otokih, ki jih je 
ustvarjala neukročena Mura in to iz 
več razlogov:  bližina vode, ki je bila 
osnova za preživetje, rodovitna zemlja, 
na kateri so gojili razne pridelke, 
bližina hrane, saj se je še pozneje veliko 
prebivalcev preživljalo z ribolovom, in 
iz obrambnih razlogov. Pohodi različnih 
plemen so zaradi lažjega prehoda 
potekali po ravninskem delu. Končali 
so se po navadi z ropanji in požigi. 
Prebivalcem na otokih je nudila Mura 
naravno varnost in lažjo obrambo.
Zanimiva je omemba broda na Melincih 
v listinah iz leta 1443 in 1462. Brod 
na Muri še danes povezuje Melince in 
Krapje.
Kratek pregled zgodovine je povzet po 
bogatih zapisih našega krajana Naceta 
Duha. In zakaj govorim o njih? Ker 
je prav, da se zavemo svojih korenin, 
ker je prav, da smo ponosni na svojo 
preteklost in ker je prav, da jo ohranimo 
za naše zanamce. Zato je tudi prav, da 

skozi prireditve ohranjamo običaje in 
navade, ki so jih poznali naši predniki. 
Del bogate dediščine Prekmurja, 
natančneje Goričkega, so nam v začetku 
januarja pokazali člani KUD Goričko, 
ki so nam pričarali »Veseli večer« 
in poskrbeli za obilo smeha v polni 
dvorani. V današnjem hitrem tempu 
življenja pride sprostitev še kako prav, 
zato se bomo trudili podobne večere 
ponoviti. 
In spet se vračamo v preteklost, ko 
ni bilo hitenja, ko so si ljudje vzeli 
čas zase, za svoje bližnje, sosede in 
prijatelje, ko so znali prisluhniti sebi 
in drug drugemu, ko so se znali drug 
z drugim tudi veseliti… Zato je pred 
nami izziv, da vam skušamo ob Muri 

pričarati trenutek, ko se boste ustavili, 
prisluhnili sebi… Mura s svojo �loro in 
favno ponuja veliko. Le videti je treba 
in uživati…na sprehodu ob šumenju 
valov, ob nabiranju zvončkov, čemaža, 
opazovanju ptic, vožnji z brodom,…
Če nam bo v letošnjem letu uspelo 
oživiti delček preteklosti, ob tem pa tudi 
vas prepričati, da nas obiščete in se nam 
ob tem pridružite, smo naredili veliko.

Fotogra�ija: Zimska idila ob Muri in 
skupinska fotogra�ija članov KUD 
Goričko z nastopa na Melincih

Tina Zver-Vlaj

Skupinska fotogra�ija članov KUD Goričko po nastopu na Melincih
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Praznično pričakovanje v vrtcu »Sonček« Dokležovje

Že nekaj let zapored starši otrok našega 
vrtca okrasijo igralnice in tako pripravijo 
svojim otrokom prijetno presenečenje.
Zbrali smo se prvega decembra in se vneto 
lotili dela. Med prijetnim druženjem so 
starši otrok prvega starostnega obdobja 
izdelali praznične pogrinjke za svoje 
otroke in okrasili igralnico. Starši starejših 
otrok so okrasili njihovo igralnico in v avli 
vrtca postavili čarobno jaso. Pri pripravi 
rekvizitov in materiala so nam pomagali 
zunanji sodelavci in vzgojiteljice, 

pri postavitvi pa sta sodelovala tudi 
praktikanta Žan in Aljoša. Ob koncu 
delavnice je starše obiskal pravljični 
jelenček Rudolf in se jim zahvalil.
Pravljica se je začela naslednje jutro. Ob 
prihodu so otrokom zažarele oči, nekateri 
so opazovali spremenjen vrtec z odprtimi 
usti in govorili: «Palček je okrasil vrtec!« 
Drugi spet:« Jelenček je bil!« Deklice so 
govorile: «Vile so prišle v vrtec.« Otroke so 
presenetile lepe okrasne krogle, prijazne 
sove,  zvezde, najbolj pa jih je pritegnila 

čarobna gozdna jasa. Brezove veje so v 
njihovem domišljijskem svetu postale 
pravljična drevesa, votli panji votline, kjer 
prezimijo živali, panji ob stenah boljši za 
sedenje kot vsi stoli v igralnicah, najraje 
pa sedijo na klopeh, ki jih je iz vej in debel 
izdelal stric Milan. 
Vsa pomembna dogajanja v vrtcu smo 
prenesli na našo čarobno gozdno jaso. Tu 
se srečujemo, tu beremo pravljice, pojemo, 
se pogovarjamo in iščemo najrazličnejša 
presenečenja. 
Tudi pravljičarko Metko smo povabili, da 
nam je predstavila zgodbe na jasi. Včasih 
jo obišče še katera od gozdnih živali, 
tudi jelenček Rudolf. Na eni izmed vej pa 
spleta svojo mrežo velik pravljični pajek. 
Otroci pričakujejo, da bo našo jaso obiskal 
še kdo, mogoče Miklavž, Božiček?
Na sprehodu v gozd so si otroci ogledali 
pravo gozdno jaso, a je naša v vrtcu 
lepša, saj je pravljična, ker je postavljena 
z veliko ljubezni. Božično žito v lončkih 
na obronkih jase hitro raste, še bolj 
pa hvaležnost nas vseh, da so nam 
starši pomagali polepšati decembrsko 
pričakovanje.
Okrašen vrtec, čarobna gozda jasa in 
obiski dobrih mož bodo otrokom prijetno 
doživetje in lep spomin. Vsem, ki so nam 
pri tem pomagali, želimo, da bi bili tudi 
njihovi prazniki čarobni.

Bernarda Erjavec

Starši otrok vrtca »Sonček« so tudi letos za svoje malčke pripravili nepozabno 
praznično pričakovanje

 Zahvala
Pogosto pravimo, da je knjiga najlepše 
darilo. Najbolj to velja seveda za 
knjižnico, ki ima naslednje naloge: 
sistematično zbiranje, strokovna 
obdelava, ureditev knjižničnega gradiva, 
predstavljanje knjižničnega gradiva 
in knjižnice ter motiviranje učencev 
in strokovnih delavcev za uporabo 
knjižnice ter njenega gradiva.
Neizmerno veseli smo, da nam je Občina 
Beltinci podarila knjige neprecenljive 
vrednosti, ki nam bodo v veliko pomoč 
pri pouku in bodo bogato dopolnile 
našo knjižno zbirko. Umestili jih bomo 
v strokovno knjižnico.
Tema letošnjega tekmovanja iz 
slovenščine za Cankarjevo tekmovanje 
je Domovina med platnicami. Tudi med 
platnicami podarjenih knjig se skriva 
dragoceno bogastvo naše domovine, ki 
jih bomo odkrivali skupaj z učenci.

Za to gesto se Občini Beltinci in županu 
Milanu Kermanu najlepše zahvaljujemo.

V imenu zaposlenih in učencev
Matejka Horvat, ravnateljica šole

Cvetka Rengeo, šolska knjižničarka

Za donirane knjige so najbolj hvaležni mladi bralci OŠ Beltinci
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www.nlb.si/start Kontaktni center: 01 477 20 00

Na poti uresničevanja ciljev šteje vsak evro. Zato zdaj vsem, 
ki boste na NLB Osebni račun začeli prejemati plačo ali 
pokojnino, nudimo BREZ NADOMESTILA:

• eno leto vodenja NLB Klasičnega računa, 
•  NLB Klik z enim identifikacijskim elementom ali  

NLB Klikin brez pristopnine, 
•  prvo leto članarino za kartico NLB Visa ali  

NLB MasterCard,
•  na tej kartici 6 mesecev prejemanja SMS-Alarma  

o uporabi kartice,
• izdelavo kartice z vašim motivom.

Izkoristite ugodnosti NLB Start v NLB Poslovalnici Beltinci.
 
Ponudba ne velja za stranke, ki so v NLB pred pokojnino že prejemale plačo.

Dober start  
je pol uspeha

NLB Start
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Na bralnem potovanju
Mednarodno združenje šolskih 
knjižničarjev vsako šolsko leto v 
mesecu oktobru šolske knjižnice povabi 
k praznovanju. V Sloveniji in zamejstvu 
projekt pripravi Sekcija za šolske 
knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih 
društev Slovenije. Letošnje geslo je bilo 
“ŠOLSKE KNJIŽNICE SO ZAKON!” je 
opozarjalo na pomen šolskih knjižnic, 2. 
11. 2015)
Oktober - mednarodni mesec šolskih 
knjižnic že tradicionalno obeležujemo 
tudi v šolski knjižnici OŠ Beltinci. 
Vsako leto dodajamo nove dejavnosti. 
Dnevi v oktobru tako dobijo poseben 
in praznični pridih in pripomorejo 
k razumevanju pomembnosti šolske 
knjižnice za življenje in delo na šoli. 
Knjižnica postane in ostaja prostor 
srečevanja, znanja in kulture.
Naše dejavnosti:
1. Na blogu šolske knjižnice: http://
knjiznicaosbeltinci.splet.arnes.si/ smo 
predstavili mednarodni mesec šolskih 
knjižnic in objavljali utrinke dogodkov.
2. Učencem in strokovnim delavcem 

šole smo spregovorili o pomenu šolskih 
knjižnic za učenje in poučevanje 
(radijska ura) ter v knjižnici redno 
predstavljali novosti.

3. Iskali smo nove načine za spodbujanje 
branja:
– organizirani obisk knjižnice vseh 
oddelkov šole – vračanje in izposoja 

Branje je potovanje duše
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Čebelarsko društvo Beltinci

V letu 2015 smo bili člani Čebelarskega 
društva Beltinci zelo aktivni. Kot vsako 
leto smo pri čebelarskem domu izpeljali 
dan čebelarjev. Na OŠ Beltinci  in vseh 
enotah vrtca smo izvedli vseslovenski 
zajtrk, ki je že tradicionalen. Skozi celo 
leto skrbimo za čebelarski dom, njegovo 
okolico, učni čebelnjak in medoviti vrt. 
Zaslužnim članom podelimo 
odlikovanja, skrbimo za izobraževanje 
članov, delamo na inovacijah v 
čebelarstvu in skrbimo za podmladek. 
Tako se je naše število članov povečalo 
na 55. Na OŠ Beltinci izvajamo 
čebelarski krožek ter sodelujemo na 
tekmovanjih.
V preteklem letu smo v čebelarskem 
domu Beltinci izvedli 40-urni tečaj 
za čebelarje začetnike iz celotnega 
Pomurja. Izpit je opravilo 48 od 56 
tečajnikov.
Na ogled čebelarskega doma, učnega 
čebelnjaka in medovitega vrta smo 
sprejeli več avtobusov čebelarjev 
iz Slovenije, Madžarske, Španije in 
Francije. Kot vsako leto, so nas tudi letos 
obiskali  učenci Osnovne šole Beltinci in 
otroci iz vrtcev.
Imeli smo štiri strokovna predavanja 

priznanih strokovnjakov iz Čebelarske 
zveze Slovenije  in Nacionalnega 
veterinarskega inštituta.
Pred gradom v beltinskem parku smo z 
županom Milanom Kermanom zasadili 
lipo pod geslom » Človek zasadi – čebela 
opraši«. Lipo je sponzoriral Medex.
Pripravili smo sprejem vodstva ČZS 
s predsednikom Nočem in njegovo 
delegacijo za namen promocije ob 
svetovnem dnevu čebel, 20. maja. 
Pomembnim predstavnikom občine  
so ob tej priložnosti podelili priznanje, 
malčki iz vrtca Beltinci pa so zapeli  
Čebelarja Lojzeta Slaka. 

Štefan Šemen
Predsednik Čebelarskega

društva  Beltinci,

Kot vsako leto so nas obiskali tudi učenci OŠ Beltinci in malčki iz vrtcev

gradiva (učenci pridejo s svojimi 
razredniki, učitelji različnih predmetov, 
v času OPB, razrednih ur …) 
– prvošolci so postali člani šolske 
knjižnice (pravila vedenje, navajanje na 
samostojno iskanje),
– pravljične urice za 1. triletje,
– orientacija v knjižnica in knjige za 
bralno značko za učence od 2. do 5. 
razreda,
– EKO bralna značka za učence 1. triletja,
– pogovor o prebranih knjigah (zbirka 
vtisov),
– knjižni kotički po razredih,
– navajanje virov in literature v 7. 
razredu,
– pogovor o obveznem branju knjig 
domačega branja in prostočasnega 
branja za učence od 7. do 9. razreda,

– začetek izvajanja dveh novih 
interesnih dejavnosti: knjižničarski 
krožek (7. razred), Naša mala knjižnica 
(5. razred).

4. Z učenci 7. razreda smo obiskali 
Pokrajinsko in študijsko knjižnico 
Murska Sobota v okviru projekta 
Rastem s knjigo.

5. Učenci predmetne stopnje so 
spoznali možnost samostojnega iskanja 
knjižničnega gradiva s pomočjo sistema 
Cobiss.

6. Fotogra�iranje:  ljudje, ki berejo.
Pisatelj Slavko Pregl, ki je septembra 
praznoval 70 let, je zapisal:  »Knjiga 
in njen bralec sta žlahtni par, ki mu 

potovanje v svet prinaša nepozabna 
doživetja. Kdor bere, seže dlje, kot seže 
njegova roka, vidi bolje kot s prostim 
očesom, sliši več, kot gre v njegova 
ušesa, in ima daljši korak, kot zmorejo 
njegove noge. Smeh na njegovi poti je 
veder, vsakršna jeza ga ne greni, ampak 
vzpodbuja. Vsaka pot mu prinese novo 
prtljago, ki mu ni v breme, pač pa ga dela 
lahkega in ga vabi, da potuje znova in 
znova.«
Naj zaključim z željo, da bi knjige bile 
naše zveste spremljevalke in da bi z 
vsako novo prebrano knjigo bremena 
življenja postala lažja. 

 Cvetka Rengeo



35Mali rijtar - februar 2016

DRUŠTVA

Skupina za samopomoč obolelih za rakom, Murska Sobota
 ̋Globoko v našem telesu

živi duša.
Živa duša je še ni videla,

pa vendar vsi vemo, da je tam.
Pa ne le to: vemo tudi, 

kaj je v njej.˝
                    (Michal Snunit)

Člani in članice skupine smo se 
tudi v lanskem decembru zbrali na 
našem že tradicionalnem srečanju, 
ki je vsako leto v drugem kraju. 
Tokrat smo se srečali v Odrancih, 
kjer nam je gostišče Ob Črncu 
prijazno ponudilo prostor in 
pripravilo večerjo. Ob tej priložnosti 
praznujemo tudi okrogle obletnice 
oz. rojstne dneve članov in letos je 
bilo lepo število slavljencev - kar 
deset, od teh kar tri iz Dokležovja. 
Naša skupina iz Dokležovja je za vse 
pripravila tudi kulturni program, 
slavljenci pa so dobili čudovito 
darilo, ročno izdelanega laboda 
(žebljanka) in šopek cvetja iz svile, 
delo dveh članic naše skupine. 
Svoje pesmi je prebrala tudi članica 
Irena Šrajner, ki je med tem časom 
izdala tudi svojo pesniško zbirko. S 
kulturnim programom smo pričarali 
praznično vzdušje, ki se je dotaknilo 
vsakega izmed nas.
Veseli in počaščeni smo bili, da se 
nam je na srečanju pridružil tudi naš 
strokovni sodelavec dr. Jože Magdič. 
Bilo je zelo ganljivo in čustveno, ko 
nam je odkril svojo ranjeno dušo in 
odkrito spregovoril o raku, bolezni 
današnjega časa, ki je prizadel 
tudi njega. Čeprav je kot zdravnik 
in psihiater slišal in videl veliko 
bolnikov in jim bil v oporo, nikoli 
prej ni mogel čutiti z njimi tako kot 
zdaj, ko je tudi sam bolnik. Hvala mu 
za to odkritost in pogum, ki ga je delil 
z nami. Prav gotovo  nas je to še bolj 
povezalo, še iskreneje lahko čutimo 
in občutimo drug drugega in smo 
hvaležni za vsak dan, ki ga doživimo. 
Zavedamo se, da je pomemben prav 

vsak trenutek in da se je nesmiselno 
obremenjevati in biti črnogled, kajti 
s tem obremenjujemo sebe in druge. 
Zopet sem se spomnila duše in ptice:
V njej, prav sredi nje
stoji na eni nogi ptica.
Ta ptica je stanovalka naše duše.
Čuti vse, kar čutimo mi.
Tudi mi smo se čutili povezani in 
malce potolaženi, čeprav je v tem 
času veliko naših članic žal odšlo 
od nas. Izgubile so bitko z zahrbtno 
boleznijo, ki je stalna spremljevalka 
sodobnega časa. Srečne in ponosne 
smo nanje, saj je vsaka izmed njih v 
našo skupino vtkala nežno svileno 
nitko sebe, ki nas bo povezovala 
tudi vnaprej. Namenile smo jim lepo 
misel in se z minuto molka spomnile 
nanje, hvaležne za vsak nasmeh in  
stisk roke, ki smo ga podelile skupaj. 
Zahvalili smo se tudi naši predsednici 
Mariki, ki je kljub svojim težavam 
vedno pripravljena delati, pomagati 
in tako bogati nas in tudi sebe, še 
zlasti sedaj, ko je že drugič postala 
babica. Želimo ji veliko srečnih 
trenutkov z vnuki.
Tako smo skupaj ob zvokih dobre 

glasbe, v prisrčnem pogovoru, 
ob obujanju spominov in ogledu 
fotogra�ij preživeli lep, nepozaben 
večer. S takimi druženji se 
medsebojno bogatimo in na življenje 
gledamo s sončne in vesele plati. 

Zakaj? Odgovor je na dlani:

Globoko v nas živi duša.
Živa duša je še ni videla,

pa vendar vsi vemo, da je tam.
Ni ga bilo še na svetu človeka,

ki ne bi imel duše.
Prižge se tisti hip, ko se rodimo

in nas nikdar ne zapusti -
niti za en samcat hip ne -

vse dokler živimo. 
Kakor zrak, ki ga dihamo, 

od trenutka, ko prvič vdihnemo,
do trenutka, ko zadnjič izdihnemo.

                    (Michal Snunit)

Zato negujmo ptico v sebi in ji 
prisluhnimo v veselju, žalosti in 
bolečini.

Marija Zver
članica 

Z boleznijo sodobnega časa, rakom, se lažje spopadamo v skupini enako mislečih in 
čutečih
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Pregled dela skupine »Večernice«

»Večernice« nismo društvo, le skupina za 
samopomoč, pa vendar je naše delovanje 
zelo pestro in vredno celoletnega pregleda. 

Z delom začnemo že zelo hitro po novem 
letu, saj nas večina članic sodeluje pri 
obiskovanju bolnikov. Župnijska Karitas 
prispeva simbolična darila, mi pa skupaj z 
moškim delom cerkvenega zbora zapojemo 
dve ali tri pesmi bolnikom, ki že dalj časa ne 
zapuščajo doma ali postelje.
Zelo vesele smo, ko nas povabijo na 
praznovanje starševskega dneva v DJŠ, pa 
tudi na kakšno drugo slavje. Zapisala sem 
že, da smo bile na obisku v vrtcu in skupaj 
z malčki pozdravile pomlad, dan zemlje 
in tudi jesen, ko so sodelovali tudi dedki 
in babice. Nekaj pesmi smo zapele same, 
nekaj pa skupaj z otroki. Včasih nam uspe 
s kakšno pesmijo tako navdušiti otroke, da 
se jo naučijo. Zapele smo tudi na proslavi 
dneva upora proti okupatorju in na otvoritvi 
Razstave starih koles, ki ga pripravlja 
društvo »DIMEK«. Tudi na vsakoletnem 
srečanju starejših občanov zapojemo dve 
ali tri pesmi. Prejšnje leto smo kar nekajkrat 
zapele na okroglih obletnicah rojstva in tudi 
ob rojstnem dnevu naše bivše sopevke Feme. 
Zapele smo že tudi podoknico nevesti na 
predvečer poroke. Nemalokrat nas srečate, 
ko zapojemo komu v zadnje slovo.
Na Melincih je JSKD organiziral srečanje 
ljudskih pevcev in godcev in tudi me smo 
se udeležile te prireditve. Zelo prijetno 
in čustveno je bilo srečanje s skupino za 
samopomoč »TROBENTICA« iz Odranec, ki 
so nas povabile v svojo sredo na spoznavno 

srečanje. Zmenile smo se za sodelovanje in v 
kratkem nam bodo obisk vrnile. 
Čeprav je petje naša osnovna ljubezen, smo 
zelo aktivne članice TD in prisotne skoraj 
na vseh akcijah v skupini ali posamezno. 
Največkrat nas najdete tam, kjer diši po 
langašu. In kje vse smo že delale langaš? 
V Rakičanu na letališču, kjer je slovenska 
vojska praznovala svoj dan, na grajskem 
dvorišču je Nsi. imela svoj tabor, v parku 
se je odvijal FF, dobrodelni koncert in 
sokolarjenje, pred občinsko zgradbo je 
Tim Mlin pripravil Mini kronometer. Za 
določene akcije, kjer je premalo časa za 
langaš, pripravimo obložene kruhke ali pa 
kruh le namažemo. Tudi v zimskem času se 
najde delo za nas, saj smo z ostalimi člani TD 
delale okraske za jelko, ki je krasila prostor 
sredi vasi. 
Prav povsod nas lahko najdete – ene več, 
druge manj. Posebno aktivna v več društvih 
in skupinah pa je naša Lizika Tot in še sreča, 
da to nekdo opazi. Kakor pika na i je v 
decembru prišlo vabilo na podelitev listine 
LJUDJE ODPRTIH ROK, ki jo podeljuje revija 
»Ženska«. Čeprav si ne pripisujemo nobenih 
zaslug, smo se z veseljem pridružile naši 
prejemnici Liziki in jo spremljale na to slavje 
v Ljubljani.

Milena Makovec
 041/228-079

Naša članica Lizika Tot ob podelitvi 
listine Ljudje odprtih rok
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 Pet let ustvarjalnih lipovskih vezilj

Zimski večeri so dolgi, ljudje pa 
se v tem modernem času vse bolj 

zapiramo v svoje domove, v osamo. 
Ustvarjalnost preteklosti in druženja 

ob kuhinjskem ognjišču je zamenjalo 
posedanje pred televizijskimi in 
računalniškimi ekrani.

Ravno zaradi tega sem vesela in 
hvaležna, da že peto leto vezemo, 
ustvarjamo in se družimo ter tako 
vračamo pomen ročnim spretnostim 
in medsebojnim odnosom.

Vezenje je spretnost in umetnost s 
širokim naborom tehnik in motivov. 
Le delček tega bi vam lipovske 
vezilje želele predstaviti na za nas 
pomembni peti obletnici delovanja.

Marija Stanko

Lipovske vezilje pri svojem delu
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Otvoritev  razstave in svečanost ob  25. obletnici MSNZ

Dne 4.12. 2015 je bila v prostorih 
Pokrajinske in študijske 
knjižnice v Murski Soboti 
otvoritev razstave ob 25-letnici 
Manevrske strukture narodne 
zaščite. Slavnostni govornik je bil 
častni predsednik Policijskega 
veteranskega društva Sever 
za Pomurje Ciril Magdič. V 
programu, ki ga je povezovala.
Suzana Rauš, je nastopil tudi 
kvintet trobil Policijskega 
orkestra. Po otvoritvi razstave se 
je dogajanje preselilo v grajsko 
dvorano v Murski Soboti, kjer 
je potekala slovesnost pod 
naslovom 25 LET ZDRUŽENI 
PRI OBRAMBI SUVERENOSTI 
REPUBLIKE SLOVENIJE. Na 
slovesnosti, ki so se je udeležili 
tudi pomembni gosti: minister in 
podpredsednik Vlade Republike 
Slovenije mag. Dejan Židan, 
poslanka Državnega zbora RS 
Marija Bačič, predsednik ZSČ 
Alojz Šteiner, generalni sekretar 
združenja SEVER Anton Pozvek, 
Drago Ribaš, predsednik 
Policijskega veteranskega 
društva Sever za Pomurje, Branko 
Bratkovič, predsednik PO ZVVS 

za Pomurje, predsednik O ZVVS 
Murska Sobota brigadir Vladimir 
Miloševič, župani in drugi. V 
imenu MO Murska Sobota je 
udeležence pozdravil podžupan 
Zoran Hoblaj. Prisotnih je bilo 
tudi 11 praporjev veteranskih 
društev. Slavnostni govornik je 
bil generalmajor Ladislav Lipič, 
predsednik Zveze Veteranov 
Vojne Za Slovenijo. Podeljena 
so bila priznanja združenja 
Sever. V kulturnem programu 
so sodelovali: kvintet trobil 
Policijskega orkestra in Monika 
Novak ter Miran Čarni z odlično 
izvedenimi glasbenimi vložki. Ker 
je od 1990/91 preteklo že veliko 
časa in zato, da kratica MSNZ 
ne bi potonila v pozabo, vam v 
spodnjem zapisu predstavljam 
dogodke iz tistega časa.

Konec osemdesetih let 
prejšnjega stoletja so se v Evropi 
dogajale pomembne družbene 
spremembe, ki so zajele tudi 
nekdanjo SFRJ. Srbske težnje 
po hegemoniji so privedle 
ostale narode Jugoslavije do 
razmišljanja o samostojnosti. 

V Sloveniji so se prvi rezultati 
kazali v obliki svobodnih 
demokratičnih volitev in zmagi 
DEMOS-a. Nova politična 
oblast se je takoj odločila za 
osamosvojitev, hkrati pa se je 
zastavljalo ključno vprašanje, 
kako zavarovati osamosvojitveni 
proces in na kakšen način 
preprečiti verjeten nasilen 
poseg federalnih struktur v 
izvajanje nacionalne suverenosti. 
Slovensko osamosvojitev bi lahko 
ogrozila JLA, ki se je v takratnih 
družbenih razmerah vmešavala 
v vsa pomembna področja in se 
razglašala za zaščitnico sistema. 
Slovenska Tritorialna obramba 
je bila sistemsko del enotnih 
oboroženih sil SFRJ. Ukaz 
o predaji orožja in streliva 
slovenske TO v varovanje JLA 
je pomenil poizkus razorožitve 
le-te. To je bilo prvo agresivno 
dejanje JLA, uperjeno proti 
Sloveniji. Odgovor na agresivno 
dejanje JLA je bila ustanovitev 
MSNZ. To so bili zametki 
oboroženega odpora, ki je imel 
cilj, da zavaruje osamosvojitveni 
proces v Sloveniji. Projekt MSNZ 
je pomenil začetek oboroženega 
odpora, ki se je udejanjil v 
osamosvojitveni vojni junija 
in julija 1991. MSNZ je imela 
ključno vlogo pri varovanju 
osamosvojitvenega procesa pred 
posegom JLA.
    
V letu 2016 se bomo spominjali 
25 - obletnice vojne za Slovenijo.

Spoštovane občanke in občani !
Čas hitro mineva in v letošnjem 
letu se bomo spominjali 
osamosvojitve naše domovine 
Slovenije. 25 let bo minilo 
od vojne za osamosvojitev in 

Utrinek s slovesnosti ob 25-letnici MSNZ
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vseh pomembnih političnih in 
obrambno-varnostnih dogodkov, 
ki so našo samostojnost in 
suverenost omogočili.
Prvi dnevi naše samostojnosti 
so bili ne samo zapleteni, ampak 
tudi težavni in nevarni. Soočeni 
smo bili z agresijo takratne 
jugoslovanske ljudske armade 
in z nerazumevanjem, celo 
zavračanjem naše osamosvojitve 
v mednarodni skupnosti. Našo 
pravico do samoodločbe smo 
morali dokazovati z orožjem v 
rokah. V tistih trenutkih so bili 
na preizkušnji naša odločnost 
in pogum, naša enotnost in 
tudi odgovornost. Dokazali 
smo, da vse to imamo in s tem 

prepričanjem smo takratni 
pripadniki slovenske teritorialne 
obrambe in milice stopili v bran 
političnim odločitvam in na 
referendumu sprejeti odločitev 
slovenskega naroda, da želi živeti 
v svoji lastni državi.
Tako je bilo v celotni Sloveniji 
in tako je bilo tudi v Prekmurju. 
Pripadniki Teritorialne obrambe 
takratne skupne Občine Murska 
Sobota, v kateri smo bili 
razporejeni tudi mladi fantje iz 
Beltinec in okoliških krajev, smo v 
spopadih z enotami JLA izpolnili 
svoj dolg do domovine. Vse to 
smo opisali tudi v zborniku Vloga 
Teritorialne obrambe v procesu 
osamosvajanja Slovenije, ki ga 

je izdala Zveza veteranov vojne 
za Slovenijo in ga priporočamo 
v branje vsem mladim in vsem 
tistim, ki o takratnih dogodkih 
niso dovolj seznanjeni.
Vojni veterani 91 bomo v 
jubilejnem letu organizirali 
številne prireditve, na katerih se 
bomo spominjali tistih zapletenih 
časov in razmer, v katerih smo 
imeli privilegij in čast sodelovati. 
Prepričani smo, da nas bo enako 
kot do sedaj pri tem podpirala 
tudi naša občina, za kar se že 
sedaj v imenu vseh veteranov 
zahvaljujem .
                                                                         

za  O ZVVS Murska Sobota 
zapisal sekretar Janez Kološa
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Geografska označba 

Geografska označba je pravica proizvajati 
in dajati v promet blago, zavarovano z 
geografsko označbo. 

Z geografsko označbo se zavaruje 
kmetijski pridelek oziroma živilo, ki izvira 
z določenega geografskega območja in 
ima posebno kakovost, ugled oziroma 
druge lastnosti, ki izvirajo z določenega 
geografskega območja. 

Prikaz znaka za geografsko označbo

Geografska označba je izrecno strogo 
vezana na določeno območje, saj to določa 
njeno vsebino in pomen. Poleg tega pa 

mora imeti tudi določene kakovostne 
lastnosti, ki so odvisne od določujočih 
značilnosti prvin tega kraja. Geografske 
označbe udeležence v gospodarskem 
prometu seznanijo s tem, od kod so 
določene posebne lastnosti proizvodov, 
ki so v neposredni zvezi z določenim 
območjem. 

Pravica geografske oznake nastane 
z registracijo. Zahtevo za pridobitev 
geografske označbe lahko v Sloveniji 
vložijo: združenje pravnih ali �izičnih 
oseb, zbornice, občine, širše lokalne 
skupnosti ali državni organi. To ne velja za 
geografsko označbo, ki se nanaša na blago 
s posebnim zgodovinskim ali kulturnim 
pomenom; le-ta se zavaruje neposredno 
z uredbo Republike Slovenije. Pravica 
trajanja registrirane geografske označbe 
je neomejeno. Za pridobitev pravice ni 
potrebno plačati niti prijavne pristojbine 
za njeno vzdrževanje. 

Imetniki so osebe, ki v skladu s 
speci�ikacijo proizvajajo in dajejo v 
promet blago, zavarovano z geografsko 
označbo. 
Prav tako je geografska označba 
kolektivna pravica. V gospodarskem 
prometu jo lahko uporabljajo vse osebe, 
ki v skladu s speci�ikacijo proizvajajo 
in dajejo v promet blago, zavarovano z 
geografsko označbo. 

Neupravičene osebe ne smejo uporabljati 
registrirane geografske označbe. Uporaba 
registrirane geografske označbe je 
prepovedana tudi, če blago ne izvira iz 

kraja, ki ga označuje določena geografska 
označba, tudi če je označen pravi 
izbor blaga, če je geografska označba 
uporabljena v prevodu ali če geografsko 
označbo spremljajo izrazi, kot so: vrsta, 
tip, stil, imitacija ipd. 

Zaščitena geografska označba

Tudi geografska označba označuje 
kmetijske pridelke in živila z geografskega 
območja, katerega ime nosi, vendar je 
povezava manj tesna kot pri označbi 
porekla. Da se lahko kmetijski pridelek in 
živilo označi z geografsko označbo: 
� mora biti pridelan ali predelan 
na de�iniranem geografskem območju, 
katerega ime nosi (npr. surovine lahko 
izvirajo iz drugega območja) 
� med proizvodom in geografskim 
območjem mora obstajati povezava. 
Kmetijski pridelek ali živilo mora imeti 
posebno kakovost, sloves in druge 
značilnosti, ki izvirajo iz določenega 
geografskega območja

Med zaščitene proizvode geografske 
označbe spadajo: 
•  kraški pršut,
•  zgornjesavinjski želodec,
•  štajersko prekmursko bučno olje,
•  prleška tünka,
•  kranjska klobasa,
•  kraška panceta,
•  slovenski med,
•  ptujski lük.

Mojca Klemenčič
dipl. inž. agr. ekon.

Zmigajmo se, še preden nas osteoporoza načne!
Že trinajsto leto deluje društvo za 
osteoporozo s sedežem v Murski Soboti.
Program našega društva realiziramo na 
podlagi sprejetega programa dela, ki ga 
sprejmemo vsako leto na zboru članov. Naš 
program dela je sestavljen iz več področij, 
ki jih vodijo strokovnjaki. Ugotavljamo, 
da so strokovna predavanja, kjer vsi 
člani dobijo osnovno znanje o bolezni in 
predvsem kako živeti, če smo že bolni ter 
da do bolezni ne pride, zelo pomembna. 
S strokovnimi predavanji učimo člane 
in pozivamo širšo javnost, da skrbijo za 
svoje zdravje  in da je zdrav življenjski slog 
osnova za zdravo življenje brez zlomov.
V letu 2015 smo organizirali brezplačno 
merjenje kostne gostote tudi za Beltinčane, 
zato bodite pozorni, saj vas bomo obveščali 

po naših kanalih tudi v letu 2016. Vabljeni 
vsi, ne samo člani društva.
Vabim vas na predavanja dr. Iztoka Ostana,  
ki bodo:                                               1) 16.2.2016 
: Zdrave bližnjice
2) 15.3.2016 : Od standardne k 
nadstandardni zdravi prehrani
3) 19.4.2016 : Polnovredni post
Vsa predavanja bodo v Pokrajinski in 
študijski knjižnici v Murski Soboti ob 16. 
Uri.
Skozi vse leto imamo tudi več predavanj 
raznih strokovnjakov na zdravstvenem 
področju kot so ortopedi, farmacevti, 
kardiologi, splošni zdravniki in še bi lahko 
naštevali.
Dvakrat tedensko imamo terapevtsko 
telovadbo, nordijsko hojo, pohode, 

kolesarjenje, ob svetovnem dnevu 
sodelujemo z drugimi organizacijami, 
imamo tudi svetovni dan gibanja po 
različnih lokacijah, letovanje v zdraviliščih, 
v Strunjanu z vso organizirano vadbo v 
vodi, na prostem, nordijsko hojo in razna 
predavanja samo za naše člane. Imamo 
pa kar nekaj družabnih srečanj, izletov, 
delavnic zdrave prehrane in lahko koristite 
tudi zdravstvene usluge z napotnico ali 
samoplačniško.
Veseli bomo, če se nam pridružite ali vsaj 
sodelujete z nami. 

Marija Horvat
Prekmursko osteološko društvo

Lendavska ul. 14a
9000 Murska Sobota
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35 let Moškega pevskega zbora Lipovci 
Na obrobju spomina minevajo leta, enim 

so lepa, drugim so sveta,
tretjim pa žarka in tudi prekleta, vsem 

nam so skupna –
dobra ali slaba: leta so leta, nam pevcem 

so sveta.

Pesmi z lipovskih poti – 35 let 
Moškega pevskega zbora Lipovci…, 
ker gremo NAPREJ…

Res je, leta minevajo (pre)hitro, lepi 
dogodki, pesmi in pevci pa ostajajo: 
v naših spominih, slikah, zapiskih, 
medijih... Člani Moškega pevskega zbora 
Lipovci zaznamujemo svoje delovanje 
z jubilejnimi koncerti, v preteklosti ob 
15., 20., 25., 30., lanskega 12. decembra 
pa že ob 35-letnici delovanja, tudi ta 
jubilej smo proslavili skupaj s poslušalci 
na domačem odru lipovskega vaškega 
doma. Na prireditvi so nastopili še: 
folklorna skupina Veseli Marki pod 
vodstvom mentorice Jelke Breznik iz 
OŠ Beltinci, Lipovske ljudske pevke in 
glasbeniki Lipovski dečki. Slavljencem 
so med drugimi čestitali: Milan Kerman 
(župan Občine Beltinci - zbor je že 
dobil občinsko priznanje), Dejan Jakob 
(predsednik sveta KS Lipovci, kateri 
jim je izročil priznanje in darilo, sliko 
zbora v današnji sestavi), prof. Ivan 
Florjanc (častni član zbora, izredni 
prof. na glasbeni akademiji v Ljubljani), 
Geza Kišfalvi z OI Javnega sklada RS za 
kulturne dejavnosti (pevcem je izročil 
jubilejne Gallusove značke), Mirjan 
Sraka (predsednik PGD Lipovci), ki jim je 
izročil priznanje za sodelovanje, darilo pa 
je MoPZ prejel tudi od sekcij KUD Lipovci 
- lipovskih vezilj in od lipovskih ljudskih 
pevk ter od Cvetke Rengeo, ponosne 
predsednice KUD Lipovci. V nabito polni 
dvorani vaškega doma Lipovci se je 
zbralo blizu 200 navdušenih poslušalcev, 
kar je seveda največje priznanje in 
darilo pevcem in zborovodji Gorazdu 
Tivadarju. Veselo druženje in izmenjava 
mnenj se je s pesmijo in glasbo potegnilo 
pozno v noč (to so pač LIPOVCI). Iskrena 
hvala vsem, ki so na kakršen koli način 
sodelovali in pomagali, da je ta prireditev 
tako odlično uspela. Naj nas vse skupaj 
ta odlika – PESEM - spremlja z dobrim 
delom tudi vnaprej, oz. kot je pred 20 leti 
povedal Jože Tivadar, ustanovitelj zbora: 
»POTREBNO je iti NAPREJ!«

Franc Cigan Caki (F2C)

Moški pevski zbor Lipovci – 35 let

Jubileji so sami po sebi priložnost, da se 
bolj podrobno ozremo nazaj, na pretekla 
leta. Ni dolgo tega, kar smo se spominjali 
30. jubileja ustanovitve zbora, že nas 
koledar spominja, da je  minilo 35 let. 
Res hitro tečejo leta. Kronika zbora se 
pridno polni, spominov je čedalje več. 
Marsikaj od tega imamo shranjenega 
tudi v obliki fotogra�ij in tonskih ter 
video posnetkov. Posebej bi za zadnja 
leta izpostavil, da se kot zbor redno 
vsako leto udeležujemo regijske revije 
pevskih zborov in tako s pomočjo 
zunanjega strokovnega ocenjevalca 
preverimo naš napredek. Brez nekoga, 
ki nam nastavi ogledalo, tudi sicer ni v 
življenju nobenega napredka. Hkrati 
sem še posebej vesel, da pevci ohranjajo 
veselje do petja, ne samo to, zboru se 
je v zadnjih letih pridružilo kar nekaj 
novih pevcev, ki vedno znova prinesejo 
novo svežino in nov karakter. Trenutno 
je tako v zboru 16 pevcev, za vsak glas 
po štirje, kar je za naše okolje resnično 
lepo in spoštovanja vredno število 
moških pevcev. Tako zbor ohranja 
že kar tradicionalno ravnotežje med 
izkušnjami in svežino, mlajšimi in malo 
manj mladimi pevci, vzpostavljanje 
ravnovesja med njimi pa je zame kot 
zborovodjo vedno znova nov izziv, 
izkušnja ter preizkušnja. Priznam, 
včasih tudi naporna, vendar – nič lepega 
v življenju ne nastane brez truda. Glede 
truda in napora je vsekakor potrebno 

izpostaviti predsednika zbora Alojza 
Srako, na plečih katerega leži največje 
breme organizacije naših številnih vaj 
in nastopov. Menim, da smo vsi skupaj, 
brez kančka lažne skromnosti, lahko 
na doseženo v vseh teh desetletjih 
resnično ponosni. Pri tem pa nas naj še 
dolgo let spremljajo verzi našega člana, 
pevca tenorja, kronista zbora in pesnika 
Franca Cigana – Cakija:

»Življenje je večno veselje,
če človek pošteno živi,

krog mize prijatelji zbrani:
Naj pesem še dolgo živi!«

Gorazd Tivadar
zborovodja

35 let našega petja

Spomin na čase pred 35 leti, ko smo 
lipovski moški začeli organizirano peti 
(seveda se je v Lipovcih v mešanih 
pevskih sestavih, pa tudi ločeno - moški 
in ženske – priložnostno pelo že od 
nekdaj, predvsem ob raznih posebnih 
priložnostih – za proščenje, pri mašah, 
na pogrebih, vendar brez posebne 
'organiziranosti', v obliki pevskega 
zbora), nam prikliče v spomin tudi 
trenutke, kakšni so bili takrat naši 
kraji in naše vasi. Življenje v tistem 
času si mlajši težko predstavljajo. Kako 
razumeti, da smo takrat še vozili in orali 
s kravami, da je v Lipovcih v tistem času, 
torej v osemdesetih letih prejšnjega 
stoletja, oddajalo mleko čez 100 
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kmečkih gospodarstev in se je dvakrat 
dnevno pri zbiralnici mleka zbiralo 100 
in več ljudi, in dvakrat dnevno ob oddaji 
mleka tudi razpravljalo in kramljalo. Ob 
zbiralnici mleka se je takrat izvedelo 
vse in če si hotel kakšno novico razširiti, 
si samo eni osebi, ki je oddajala mleko, 
to povedal in naročil, naj tega nikomur 
ne pove, pa je čez nekaj ur to vedela cela 
vas.

In v takšnih časih so lipovski moški od 
leta 1980 naprej,  na mojo pobudo in 
pod mojim zborovodstvom, čeprav jih 
je večina imela kakšno kmetijo doma in 
so jo morali obdelovati ali pa so imeli 
tudi popoldansko izmeno (večinoma 
v tovarni Mura), zbrali pogum za 
petje v moškem pevskem zboru. Ob 
prvem nastopu pred kmečko hišo in 
ob stüdencu nas je bilo res samo 8, ko 
smo zapeli za predstavitev Krajevne 
skupnosti Lipovci za TV Ljubljana 
ob prejemu Bloudkovega priznanja 
KS Lipovci. Od tega sestava smo živi 
še trije (številka v oklepaju so  hišne 
številke v Lipovcih):  Mihael  - Miškec 
Mesarič (91), Mirko – Mirkec Sraka 
(94) in Jožef Tivadar (71), avtor tega 
prispevka. V prvem sestavu so bili še, 
žal že pokojni, Janez Rengeo (205), 
Viktor Lebar (18), Jožef Mesarič (89), 
Viktor Sraka (17) in Stanko  Sraka (60). 
Večkrat sem zapisal, da sem občudoval 
petje lipovskih oz. prekmurskih moških 
že kot otrok. Ob prej omenjenem petju 
pred prekmursko hišo sem videl in čutil, 
da lahko Lipovčari ubrano zapojemo, 
zato sem predlagal, da pojemo naprej v 
moškem zboru. Resnici na ljubo moram 
poudariti, da smo takrat, v 80. letih v 
Lipovcih imeli sestav 16 do 20 lepih 
moških glasov. Škoda, da nimamo več 
fotogra�ij s tistega časa, so pa gotovo 
lepi spomini in priče še sedanji pevci v 
zboru, kot Tonek – Anton Škafar, Jožef 
Škafar, Jožef Zadravec, Alojz Jerebic, 
Stanko Zver, Štefan Pozderec in Jožef 
Tivadar, ki pojejo praktično skoraj od 
vsega začetka. Škoda, da so nekateri 
iz tistega časa in pozneje, iz osebnih, 
službenih, zdravstvenih, družinskih  
ali drugačnih razlogov odnehali: Peter 
Jeneš (84e), Štefan Koren (189), Peter 
Mesarič (89), Alojz Maučec (50e), 
dr. Hotimir Tivadar (72),  Boštjan 
Pozderec (258), Stanislav Zver ml. 
(70), Robi Mesarič (58), Boštjan Forjan 
(52a), Robert Jona (28). Posebej želim 
omeniti, da je bil dolga leta zelo aktiven 
dober pevec in odličen basist tudi Miško 

Matija, ki sedaj stara leta preživlja v 
Domu Janko Škrabana v Beltincih. Ob 
tej priložnosti je prav, da zapišemo tudi 
in se posthumno zahvalimo nekdanjim 
pevcem, ki so se nam pridružili, z 
nami peli krajši ali daljši čas, pa so žal 
že pokojni: Mirko Sraka (38), Štefan 
Škafarj (16), Viktor Jakob (103), Rudolf 
Šadl (243), Anton Jeneš (161), Pipi - 
Štefan Vinkovič (220), Karel Sraka (43), 
Stanko Zver (96) in Štefan Forjan (34).

Posebnost in za mene tudi prednost 
zbora je bilo tudi to, da so vsi člani 
in zborovodja prihajali iz Lipovec. 
Le na  začetku delovanja zbora nam 
je po strokovni plati pomagal znani 
zborovodja Tomaž Kuhar.

Petje Moškega pevskega zbora Lipovci 
je bilo in je prijetno, zato smo bili 
vabljeni na razne prireditve. Z nami 
so večkrat šle tudi naše žene. Dobrega 
in učinkovitega delovanja moškega 
pevskega zbora ne bi bilo, če ne bi 
naše žene pri tem sodelovale. Zato smo 
se skupaj z njimi redno udeleževali 
raznih prireditev na Radgonskem 
kmetijskem sejmu, kjer smo večkrat 
nastopili, saj smo bili redni gostje 
prireditev Zadružne zveze Slovenije ob 
radgonskem sejmu in širše. Za mnoge 
ostajajo nepozabni spomini o našem 
petju na raznih krajih po sosednjih 
vaseh in širše, predvsem na zveznem 
Tekmovanju  oračev Jugoslavije ob 
soboški gramoznici. Takrat mi je zelo 
čudno boleče zazvenela pesem 'Polje, 
kdo bo tebe ljubil', kot da sem čutil 
sedanjo usodo naših njiv. Seveda je 
posebno zadovoljstvo vsakemu pevcu 
zapeti skupaj z množico pevcev, zato 
smo se nekajkrat udeležili Pevskega 
tabora v Šentvidu pri Stični. Moj ponos, 
in mislim, da ponos celotnega zbora, pa 
je gotovo petje novi 'politični slovenski 
pomladi 1988-1992'. Takrat zapeti dr. 
Jožetu Pučniku, Ivanu Omanu, Janezu 
Janši, Marjanu Podobniku in še … je 
bilo pogumno, praktično kar junaško 
dejanje. Omenim le, da smo peli v 
Murski Soboti v nabito polni dvorani 
leta 1990 dr. Jožetu Pučniku ob prvih 
demokratičnih volitvah, kjer je bilo 
polno raznih novinarjev, pa danes o tem 
ne najdemo nobenega posnetka niti 
zapisa v časopisu. Mnogi zbori si takrat 
pač niso upali, kot si tudi novinarji niso 
upali ali pa smeli o tem poročati, čeprav 
danes to malokdo prizna.

Zborovsko petje zahteva razne napore, 
žrtve in prilagajanja. Koliko časa, 
volje in drugih stvari je potrebnih, 
da se lahko ubrano zapoje. Omenim, 
da v začetku nismo imeli v Lipovcih 
prostora, kjer bi vadili in smo se večkrat 
dobili pri katerem od pevcev doma 
ali v kmečkem turizmu Sabotin ali v 
gostilni Slavic ali v gostilni Rajbar. Smo 
pa pevci pozneje sami uredili prostor 
za vaje v gasilskem domu in sami 
skrbeli za kurjavo v zimskih mesecih. 
Ob požrtvovalnosti pevcev ob pravem 
pajdaštvu (prijateljstvu) smo vse to 
zmogli in zbor je šel naprej. Pri tem 
vsa pohvala dolgoletnemu prejšnjemu 
predsedniku zbora Štefanu Pozdercu, 
ki je usklajeval razne aktivnosti zbora. 
Posebna zahvala hkrati tudi vsakemu 
pevcu posebej. Tudi če je le krajši čas 
pel v zboru, mu je dajal potrebno moč  
in  trdnost.  Ob skupnem prizadevanju 
starejših pevcev so  prihajali mlajši 
pevci,  ki dokazujejo, da se da lepo 
peti. Mislim, da je v zboru zelo dobro 
razumevanje in simbioza med mlajšimi 
in starejšimi. Zbor ima danes primerno 
kvaliteto, kar gre zasluga zborovodji, 
mojemu sinu Gorazdu, ki zbor vodi že 
20 let. To dokazujejo strokovne ocene 
s srečanj zborov in vabila na razne 
proslave in prireditve. Organizacijsko 
pa zbor že nekaj let zelo dobro vodi 
predsednik Alojz Sraka.  Zato kličem - 
Moški pevski zbor Lipovci  - ad multos 
annos!!! Ob lepem petju in pravem 
pajdaštvu še na mnoga leta.
    
Ps.: V želji, da bi bila domača pesem 
še dolgo prisotna tudi v prihodnjih 
generacijah, citiram Psalm 78: Kar 
smo slišali, kar poznamo, in kar so 
nam naši očetje pripovedovali, tega ne 
bomo prikrivali pred njihovimi sinovi, 
temveč bomo pripovedovali poznejšim 
rodovom. In Bog naj živi domačo pesem 
ob spoštovanju tudi drugih.

Jožef Tivadar

Za vse je kriva Vuča jama

Bilo je v času, ko v Lipovcih  še ni 
bilo organiziranega  kresovanja in 
regrutacije kot jo poznamo danes. Na 
predvečer prvega maja leta 1981 smo s 
skupino pajdašov v Vuči jami sedeli ob 
ognju in peli. Spremljala sta nas kitara 
in domača rdečka.  Nedaleč vstran je 
bil organiziran vaški kres in kar nekaj 
vaščanov se je tam zbralo. Tudi oni 
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so prepevali. Njihov ogenj je počasi 
dogoreval in večina vaščanov je šla 
domov. Mi, takrat mladi mulci, smo se 
imeli fajn in smo vztrajali.
Pridružili so se nam starejši  gospodje  
in skupaj smo peli naprej, malo 
drugačne pesmi in take, ki smo jih vsi 
poznali. Potem se je življenje vrtelo 
naprej. Nekajkrat sem kot študent in 
»Sobočanec« poslušal lipovske pevce 
in jih občudoval, prav tako pa tiste iz 
Beltinec.
Prvo leto po tistem, ko smo se preselili 
nazaj v Lipovce in v Paradižumu našli 
svoj dom, sta se nekega jesenskega 
večera pri nas oglasila Gorazd Tivadar 
in Stanko Zver in me povabila, da se 
pridružim moškemu zboru. Nekaj sem 
mencal, pa je Stanko Zver rekel: »San 
te čul, kak si spejval in špilal kitaro tan, 
v Vučjoj jami, za prvi maj. Nikaj se ne 
boj, prijdi na vaje.« Ko sta odšla, je Nika, 
moja žena, rekla: »Idi, če te vabijo. Zdaj 
maš več časa,  v veselje de ti.« In tako 
sem zdaj že 14 let pri zboru…  

Tako smo 12. decembra 2015 praznovali 
35 let neprekinjenega delovanja MoPZ 
Lipovci. Zame je to velik fenomen, saj v 
Prekmurju in Sloveniji ni ravno veliko 
zborov, ki bi tako dolgo neprekinjeno 
delovali, ob tem, da so zborovodja in 
člani praktično vsi iz ene vasi in da so vsi 
prostovoljci.  Prav tako pa je potrebno 
zapisati, da ni veliko zborov, za katere bi 
njihovi člani pisali tudi besedila in note 
ali prirejali ljudske pesmi zborovskemu 
načinu petja (Gorazd Tivadar, Jožef 
Tivadar, Caki - Franc Cigan). Ponosni 
smo lahko tudi na to, da eminentni 
slovenski skladatelj in izredni profesor 
na Akademiji za glasbo Ljubljana, prof. 
Ivan Florjanc,  piše za naš zbor.
Zahvaljujem se našemu sedanjemu in 
prejšnjemu zborovodju, vsem pevcem, 
ki še ali pa so peli v zboru.  Hvala vsem, ki 
nas pri tem podpirate. Še posebna hvala 
pa vam, našim ženam in sopotnicam, ki 
nas podpirate in razumete, še posebej 
takrat, ko se vaje malo »potegnejo«.
Vse dobro v rosno mladem letu 2016,   

Člani Mopz Lipovci 2015
Zborovodja: Gorazd Tivadar (71)
1. Tenor:
Stanislav Zver (70) 
Darko Zadravec (154)
Alojz Jerebic (214)
Janko Benčec (24)
2. tenor   
Štefan Pozderec (258)
Alojz Sraka (64)
Stanislav Jeneš (81) 
Franc Cigan (41)
1. bas   
Jožef Zadravec (152) 
Jožef Tivadar  (71)
Dušan Recek (134)
Daniel Zadravec (137)
2. bas   
Stanko Zlatko (73)
Mario Santro (Bratonci 171 A)
Anton Škafar (154) 
Jožef Škafar  (12)

Lujz Sraka
predsednik zbora

Stojijo v sredini: Gorazd Tivadar, zborovodja (30)  Jožef Škafar (20) , Stanislav Zver (35), Anton Škafar (35), Daniel Zadravec (3)

Stojijo v polkrogu: Janko Benčec (6), Alojz Jerebic (30), Darko Zadravec (15), Štefan Pozderec (30), Stanislav Jeneš (10) , Alojz 
Sraka (13), Franc Cigan (15), Jožef Tivadar, ustanovitelj in prvi zborovodja (30), Jožef Zadravec (30), Dušan Recek (15), Mario 

Santro (2), Zlatko Stanko (15)
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 Predbožični koncert v Bratoncih
13. decembra 2015 je v Bratoncih 
potekal predbožični koncert, ki ga je 
organiziralo Kulturno - umetniško 
društvo Števan Kühar iz Bratoncev.
V gasilskem domu se je zbralo lepo 
število ljudi, ki so prišli prisluhnit 
glasovom domačega mešanega 
pevskega zbora KUD Števan Kühar in 
melodijam gostov mešanega pevskega 
zbora KUD Lipa. S svojim obiskom sta 
nas počastila tudi župan Občine Beltinci, 
gospod Milan Kerman, in predsednik 
Krajevne skupnosti Bratonci, gospod 
Mirko Sraka, ki sta nam med koncertom 
namenila nekaj besed.

Za zaključek so nam člani obeh pevskih 
zborov skupaj zapeli pesem Sveta 
noč, petju pa so se  pridružili tudi 
gostje. Predpraznični in sproščeno 
obarvan kulturni program smo sklenili 
z voščilom in besedami znanega 
slovenskega pesnika Toneta Pavčka, 
ki jih želimo deliti tudi z vami, bralci 
Malega rijtara:
“Ne verjemite njim, ki vam pravijo: Ta 
svet je grozen, grob, grd. Ni res. Res je, 
da je lahko še hujši. Toda za vas je to vaš 
edini svet, edini, ki v njem živite, da se v 
njem udomite in ga v dobrem naravnate 
po svoji podobi.
Ne verjemite tudi njim, ki vam pravijo: 

Življenje je trdo, trpko in težko. Ni 
res. Res je, da je lahko še hujše. Toda 
za vas je to življenje edino, enkratno 
in neponovljivo. Vaše je, da iz njega 
naredite vse, kar je v dobrem mogoče.
Ne verjemite komurkoli in karkoli. 
Verjemite pa, če morete, moji zgodbi:
Nekoč, pred leti, ko me je kot strela z 
jasnega zadelo hudo, mi je star mož, živi 
modrec, dejal:
»In nikar se odslej ne boj življenja!«
Tako zdaj jaz govorim po njem podobne 
besede za vas: Ne bojte se življenja! Naj 

pljuska v vas z vso silo in v vse žile, naj 
vas nese ali zanese, le ne pustite, da vas 
spodnese. In imejte ga radi, da bo tudi 
ono, življenje, imelo rado vas!”
Naš večer se je nadaljeval s prijetnim 
druženjem od jedači in pijači, za kar 
se lahko zahvalimo  članom Kulturno-
umetniškega društva Števan Kühar iz 
Bratoncev.

Lea Vöröš

MePZ KUD Števan Kühar in MePZ KUD Lipa sta družno zapela Sveto noč

Vestičke iz delovanja Kluba ljubiteljev stare kmetijske in ostale 
tehnike Pomurja Beltinci
V našem klubu smo pred kratkim 
opravili redni letni zbor članov, in 
sicer 6. 2. 2016, na katerem smo 
pregledali svoje dosedanje delo, 
predvsem pa delo, ki smo ga opravili 
v letu 2015.
 Zbralo se nas je veliko članov in 
vabljenih gostov. Po  predvidenem 
dnevnem redu smo opravili vse 
točke in sprejeli vsa poročila. Prav 
tako smo sprejeli nov statut.
Pomembno se nam je zdelo prenesti 
sedež kluba na novi naslov v 
Beltincih, saj je bila že sedaj glavnina 
dela na našem domačem članstvu.
Zbora so se udeležili župan Občine 
Beltinci Milan Kerman, predstavnik 
Kluba STEYR  iz Koga, predstavnik 

Polanskih Puckov, Predstavnik Društva 
DIMEK Beltinci, predstavnica KS 
Beltinci in KUD Beltinci.

Po končanem zboru smo imeli 
pogostitev in prijetno druženje.

Elizabeta Zadravec

Utrinek z zbora članov Kluba, ki ima  od letos tudi uradno sedež v Beltincih
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 10 let dokležovskega čolnarstva
Na sedanjem območju občine Beltinci 
se je čolnarjenje poleg mlinarstva, 
brodarstva in ribištva na reki Muri začelo 
razvijati v osemnajstem in devetnajstem 
stoletju, ko so čolnarji povezovali ljudi z 
obeh bregov reke Mure. 
O čolnarjih piše v svoji knjigi Moji spomini 
tudi Ivan Jerič, eden najzaslužnejših 
Dokležancev za priključitev Prekmurja k 
matici Sloveniji.
V preteklih letih so se predvsem v okviru 
akcij zaščite in reševanja ter tekmovanj 
v organizaciji gasilske zveze in gasilskih 
društev na trasi reke Mure v Dokležovju 
odvijala tudi tekmovanja. V tem času v 
naši občini še ni bilo ustvarjenih pogojev 
za razvoj športno-turističnih dejavnosti 
na in ob reki Muri, predvsem so tu 
mišljene športne dejavnosti na področju 
čolnarstva, raftinga, kajaka in kanuja.
Nov zagon čolnarjenja na reki Muri pa 
se je v občini Beltinci in širše začel leta 
2005 z ustanovitvijo društva, ki so ga 
ustanovni člani po predhodnem predlogu 
in dogovoru poimenovali  Društvo 
čolnarjev Dokležovje. 
V desetih letih delovanja je društvo 
z mnogimi projekti in aktivnostmi, 
s svojo miselnostjo, pozitivnim 
pristopom, širjenjem in ohranjanjem 
naravne, kulturne in tehnične dediščine 
ter ozaveščanjem svojih članov na 
naravovarstvenem in športnem 
področju  uspelo  postati eno uspešnejših 
in bolj prepoznavnih društev v 
širšem pomurskem, slovenskem in 
mednarodnem prostoru.

Pobudniki za ustanovitev društva so 
se kot dobri prijatelji, nekateri tudi kot 
člani prostovoljnega gasilskega društva 
večkrat družili na reki. Nekateri so se 
že kot bosonogi mladeniči v okviru 
različnih dogodkov na Muri ob določenih 
priložnostih »učili« od starejših veslačev 
gasilcev, ki so radi modrovali in vsak po 
svoje laično obvladali veščine veslanja 
in poznavanja reke Mure ter s tem 
začeli okušati tudi vse lastnosti in pasti 
zahrbtnih tokov naše domače nižinske 
čarne reke.
Ker sta volja in želja postajali večji od 
strahu pred nepredvidljivim, uspehi in 
dosežki na Muri tedaj delujočih društev 
pa so postajali izziv po nečem novem 
in do tedaj  v vasi neznanem, je bila 
sprejeta pomembna odločitev v zvezi z 
ustanovitvijo društva. Iniciativni odbor 
je po nekaj sestankih in izvedbi vseh 
potrebnih aktivnosti sklical ustanovno 

skupščino. 
Tako se je 5. junija 2005 ob poletnem 
posvetu mürskih zanesenjakov rodilo 
društvo, ki so ga prisotni poimenovali 
DRUŠTVO ČOLNARJEV DOKLEŽOVJE.
Na ustanovnem zboru je je bilo prisotnosti 
devetih članov, ki so v dobrem vzdušju 
iniciativnega odbora snovali temelje in 
orali ledino čolnarstva v vasi in v občini. 
V prvem letu delovanja je društvo 
razpolagalo z nekaj napihljivimi »plovili« 
in veliko okroglo blazino, kar je bolj 
spominjalo na vodne igračke kot na 
profesionalna plovila, a so vseeno dajali 
zadovoljstvo čolnarjem na Muri. 
Na enem izmed podstrešij hiše se je 
izbrskal prvi gumenjak, namenjen vožnji 
predvsem po morju. Bil je izposojen čoln 
Maestral 360 za 4 - 6 oseb, občasno pa je 
bil za potrebe spustov posojen tudi stari 
legendarni gasilski čoln, ki so ga čolnarji 
ljubkovalno klicali »klobasa«, saj je imel 
takšno obliko, plovba z njim pa je bila 
vedno zanimiva, saj so čolnarji morali 
ves čas skrbeti za napihovanje tubusov, 
ki so puščali zrak iz večih lukenj.   Po 
prijateljskih navezah je iz gorenjskih 
krajev na Muro prispel tudi prvi 
»indijanec« - tako so namreč poimenovali 
prvi poliesterski kanu, kasneje pa še 
velik vojaški diverzantski čoln z lesenim 
dnom in kobilico, imenovano “krava”, ki 
jo je bilo potrebno zaradi teže odstraniti, 
saj je bil čoln tako težak, da ga je moralo 
nositi kar 6 oseb. Prijateljske naveze so 
bile spet plodne in še en, prav tak čoln je 
bil posojen v uporabo čolnarjem. Kasnejši 
član društva iz Kroga  pa je društvu poleg 
čolna odstopil še prikolico in prostor v 
Krogu, v katerem sta se kar nekaj časa 
hranila čolna, s katerima so se opravile 
tudi prve turistične vožnje. Po vsakem 
spustu je bilo potrebno čolne spet 
odpeljati nazaj v Krog, kar je logistično 
in časovno čolnarjem jemalo veliko časa.
Prvi turistični spusti so se začeli v letu 
2006, ko je bilo opravljenih čez 15 
spustov, od tega 3 komercialni, ki so v 
prazno čolnarsko košaro prinesli nekaj 
denarja, ki pa se je investiral v nakup 
prvih desetih rešilnih jopičev in vesel.
V drugem letu delovanja društva je padla 
tudi pobuda za ureditev društvenega 
prostora ob cestnem mostu in istega 
leta so se na parceli ob Muri začela tudi 
pripravljalna dela za izgradnjo priveza 
za čolne. V veliki meri je bil podan tudi 
predlog za strokovno izobraževanje, 
a kljub interesu večine članov sta 
usposabljanje v organizaciji Rafting zveze 

Slovenije v Beli krajini, natančneje na 
reki Kolpi, opravila le dva člana društva 
in si tako pridobila licenco ter strokovni 
naziv vodnik rafta.
V tretjem letu delovanja je bilo 
opravljenih že čez 25 spustov. V istem 
letu je Društvo čolnarjev Dokležovje 
pričelo plodno sodelovati z Zavodom za 
turizem in kulturo Beltinci in bilo dvakrat 
uspešno na razpisih za sredstva iz 
naslova razpisov Študentske organizacije 
Maribor.  Po predhodnem dogovoru z 
občino pa se je začela tudi realizacija 
velikega projekta, t.j. izgradnja priveza 
ob cestnem mostu.
Zaradi močne angažiranosti članske ekipe 
in pripravljenosti donatorjev za pomoč 
pri izvedbi projekta, je bil privez zgrajen 
v rekordnih petih dneh! Slavnostno je bil 
svojemu namenu predan na zaključnem 
Kostanjevem spustu, kjer je bil društvu 
doniran tudi profesionalni kovček prve 
pomoči.
Društvo je v tem letu tudi prvič sodelovalo 
na Folklornem festivalu v Beltincih ter pri 
projektu BIOMURA.  Za potrebe prevozov 
čolnov je bila po neuspešnem nakupu v 
lastni izvedbi izdelana tudi prikolica. 
Aktivirana in registrirana je bila tudi 
internetna stran društva.  Sledil je nakup 
prvega raft čolna in dodatnih jopičev in 
vesel, prvič pa se je investiralo tudi v 
promocijske materiale. 
Prvič je bila organizirana tudi zaključna 
večerja za člane društva ob koncu 
leta, kjer so čolnarji nazdravili svojim 
dotedanjim uspehom.      
Leto 2009 se je za čolnarje pričelo 
s spremembami temeljnega akta, 
kateremu je bilo dodano nekaj točk, ki 
so predstavljale dodatne pomembne 
naloge za dejavnost društva in zadostile 
zakonskim določbam.
Kljub temu, da društvo še vedno ni 
imelo svojih prostorov, se je tudi v tem 
letu investiralo v opremo - kupila sta 
se dva nova rafta z dodatnimi vesli in 
rešilnimi jopiči, za vodnike pa so se kupili 
profesionalni vodniški jopiči ter lična 
vodniška oblačila. V uporabo je društvo 
od občine prejelo tudi velik poliestrski 
kanu za deset oseb.
Vsa oprema društva se je do tedaj še 
vedno hranila po domovih nekaterih 
članov v vasi in tudi po drugih vaseh v 
okolici. 
Po petih letih je bilo evidentiranih že 
čez 40 pristopnih izjav. V tem letu se je 
realizirala tudi največja želja članstva, 
namreč za potrebe društva je bilo 
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kupljeno kombinirano vozilo, novi večji 
raft ter pripadajoča oprema.  Krajevna 
skupnost je društvu končno namenila 
tudi prostore, v katerih so ob koncu leta 
2010 bili že shranjeni čolni in društveni 
kombi.
Leta 2011 je pred Velikonočnim spustom 
sledila otvoritev novih društvenih 
prostorov in krst novega čolna, v 
poletnih mesecih pa sta se po Muri vozili 
že tudi dve novi leseni murski ladji, ki 
sta bili izdelani v sklopu projekta EKO 
MUZEJ MURA, v katerem je sodelovalo 
društvo.  A to še ni bilo vse, sledil je 
nakup nove prikolice za prevoz čolnov in 
opreme ter nov komplet vesel in jopičev.
Po sedmih letih delovanja je naraščalo 
število spustov in številčnost opreme se 
je še naprej povečevala, saj sta kot nova 
pridobitev in noviteta društvene prostore 
dopolnila dva mini rafta in nekaj avdio in 
video opreme.
Leta 2013 so potrebe po večji kosilnici v 
društvo pripeljale traktorsko kosilnico, 
ki je olajšala in skrajšala čas vzdrževanja 
okolice priveza, z novim čolnom pa so v 
inventar spet prišli tudi novi jopiči. Prvič 
v zgodovini društva je steklo sodelovanje 
s pobratenim društvom iz Hrvaške EKO 
UDRUGA MURŠČAK iz Domašinca, za 
člane pa je bila realizirana tudi večletna 
želja, t. j. strokovna ekskurzija na izvir 
Mure, ki je bila izvedena skupaj s člani 
Kajak Kanu kluba Most Petanjci.
Leta 2014 je bil narejen korak naprej 
pri profesionalni vodniški opremi, pa 
tudi pri sodelovanju z drugimi društvi 
in organizacijami  v kraju in okolici. Po 
desetih letih delovanja se društvo lahko 
ponosno pohvali, da je z njim sodelovalo 

čez 100 drugih društev, klubov in 
organizacij. Člane društva pa je pot 
vodila tudi na ekskurzijo po reki Tari v 
Črno Goro in Bosno.
Lansko leto smo začeli v širšem obsegu 
sodelovati s Pomursko turistično zvezo 
in RRA Muro, predvsem pri promociji 
in razvoju rečnega turizma na reki Muri 
in v ta namen pomagali ustvariti tudi 
promocijski video o Pomurju, ki je v 
svetovnem obsegu požel kar zavidljiv 
uspeh.
Člani društva so se skozi leta usposabljali 
na različnih strokovnih področjih, 
sodelovali na delavnicah in seminarjih 
ter se udeleževali srečanj in tekmovanj 
na občinski ravni.
Od ustanovitve društva smo vsako leto 
organizirali: Novoletni, Velikonočni, 
Dimekov in Mednarodni spust, Spust 
Po mlinarski poti ter  Kostanjev spust. 
Prav tako smo organizirali mnogo 
društvenih, turističnih in promocijskih 
spustov, delovno-očiščevalne akcije in 
zasaditve ob dnevu zemlje, mlajevanje 
in kresovanje na vodi ter sodelovali na 
premnogih sejmih in predstavitvah. 
Dobro sodelujemo tudi z ZTK, občino, 
krajevno skupnostjo, organizacijami in 
društvi v lokalnem območju in v širnem 
Pomurju, pa tudi izven meja Slovenije.
V knjigi članstva je po desetih letih 
evidentiranih okoli 65 članov, ki prihajajo 
ne samo iz domače vasi in občine, temveč 
tudi iz širše okolice z obeh strani reke 
Mure.
Zasluge pri ustvarjanju pravkar 
prebrane zgodbe gredo predvsem vsem 
neutrudnim članom, ki so pomagali 
sestavljati zgodbo o »dokležovskih 

čolnarjih«,  se pa med njimi z gotovostjo 
najde kar nekaj posameznikov, ki 
jim skozi vso prehojeno pot moramo 
pripisati prav posebne zasluge za razvoj, 
prepoznavnost in kvaliteto društva. Vse 
do sedaj doseženo in ustvarjeno pa je 
potrebno ohraniti in negovati, kakor tudi 
izboljševati, da bo tudi v prihodnosti 
polnilo naša srca z občutkom sreče in 
zadovoljstva. Prav gotovo pa so k vsem 
opisanim zgodbam pripomogli tudi 
lokalni podjetniki in �irme, ki nekako 
v teh še vedno težkih časih pomagajo 
po svojih najboljših možnostih in tako 
skupaj v veliki meri spodbujamo  ter 
ohranjamo sodelovanje gospodarskega 
sektorja z nevladnimi organizacijami. 
Trenutno je v pomurskem prostoru 
moč občutiti rahel upad angažiranja 
in  pripadnosti ljudi v društvih, zato bo 
naša prva naloga spodbujati in ohranjati 
aktivno članstvo v društvu in v svoje 
vrste privabiti čim več mladine in  tako 
brez težav uresničevati zadane naloge in 
načrt dela v prihajajočih letih.
Naš največji cilj za naslednja tri leta je 
prav gotovo izgradnja centra murskih 
čolnarjev, za katerega je bilo izdano 
že tudi  gradbeno dovoljenje, skupaj 
z sponzorji in donatorji pa bomo  
postavili nove temelje za kvalitetno, 
strokovno in aktivno ohranjanje 
tradicionalnega rečnega turizma in 
kvalitetnega preživljanja prostega časa 
ter medgeneracijskega druženja v naši 
regiji. 
Kot spodbuda za možnost razvoja pa je 
prav tako podpis protokola o sodelovanju 
s Fakulteto za turizem iz Brežic, s katero 
bomo sodelovali pri skupnem razvoju in 
pripravi projektov, na področju priprave 
študij in idejnih rešitev, izdelavi razvojnih 
dokumentov na področju turizma na 
porečju reke Mure, ter skupno nastopali 
v Sloveniji in širšem področju Evrope, s 
ciljem krepitve turističnega potenciala in 
izgradnji ugleda za porečja reke Mure. 
Ker skozi vseh prehojenih in preveslanih 
deset let ugotavljamo, da brez sodelovanja 
ni mogoče vzpostaviti kvalitetne in 
trajne zgodbe, vabimo k nadaljnjemu 
sodelovanju vsa lokalna in nelokalna 
društva, organizacije, gospodarstvenike 
in posameznike, ki so pripravljeni 
sodelovati na področjih našega delovanja, 
nam mogoče še razširiti obzorja in tako 
s skupnimi močmi ustvariti neizbrisno 
sled in pustiti  pečat v poljih murske 
mivke,  tako da bomo še naprej ostali  »na 
pravi strani reke«!

Marko Žižek
predsednik DČD

Tradicionalni kostanjev spust, katerega se poleg članov udeležujejo tudi številni 
gostje
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 Bilo je in še traja

Lansko leto se je dobro pričelo za 
našo organizacijo Društvo prijateljev 
mladine Beltinci, saj so nam na Mestni 
občini Ljubljana podelili zlato priznanje 
Ne�iks. Priznanje smo si zaslužili, 
ker spodbujamo neformalno delo 
med mladimi in delujemo na lokalni, 
regionalni, nacionalni in mednarodni 
ravni mladinskega dela.

V marcu 2015 smo se udeležili 
mednarodne mladinske menjave 
»Create and Share Pro«, ki je potekala 
od 29. marca do 5. aprila v Karditsi, 
mestu v Grčiji. Glavne aktivnosti so 
bile: kdo in kakšen mora biti mladinski 
voditelj, kako motivirati skupino v 
lokalnem in mednarodnem okolju, 
kakšne so kompetence voditelja, 
od kod črpa vire, kakšna je njegova 
motivacija in kakšen temelj predstavlja 
neformalno izobraževanje mladinske 
izmenjave. Izmenjave se je udeležilo 
31 mladih iz Estonije, Nemčije, Grčije, 
Italije, Slovenije in Španije. V Karditsi 
so aktivnosti potekale v ustanovi, ki 
je bila nekoč trgovski center, sedaj pa 
so tam preurejene pisarne organizacij 
formalne in neformalne oblike, kjer 
smo lahko z vrha stavbe od daleč 
opazovali goro Olimp. Delavnice smo 
imeli tudi v mestnem parku, kjer se 
prosto sprehajajo pavi, nekaj časa 
pa smo preživeli ob mirnem jezeru 
Plastira, ki je turistično prepoznavna 
točka centralne Grčije. Priredili so nam 

tudi kolesarsko turo po mestu. Župan 
Karditse je s policijskimi vozili posebej 
za nas zaprl večji del mesta, da smo si 
lahko v miru pogledali znamenitosti. 

Zavod Ne�iks nas je tudi lansko leto 
povabil k projektu »Boj proti sivi 
ekonomiji« in kot regionalni partner 
smo v Beltincih pripravili debato, 
kjer sta skupini mladih zagovarjali 
argumente za in proti. Druga delavnica 
je sledila v izvedbi fokusne skupine. 
Na koncu smo povzeli, da ima siva 
ekonomija večje negativne posledice na 
dolgoročni mladinski politiki.

Septembra smo organizirali 
teambuilding v Budimpešti, kjer smo 
se srečali z organizacijo "Legjobb 
vagyok" Tehetségmentoráló Közhasznú 
Nonpro�it Kft., “I Am the Best” Talent 
Mentoring Non-Pro�it Public Bene�it 
Corporation. Izmenjali smo si področja 
načinov mladinskih projektov in 
spoznali, kakšna je njihova praksa ter 
vrsta �inanciranja v njihovi organizaciji. 

Župan Milan Kerman nas je �inančno 
podprl v projektih »Trening socialnih 
veščin, Poganjki« in »Strategija 
marketinškega načrta Občine Beltinci 
2020«. Od septembra 2015 pa do marca 
2016 potekajo delavnice vsak petek 
na Osnovni šoli Beltinci. Osmošolci v 
treningu socialnih veščin spoznavajo 
naslednje teme: »spoznavanje, naučimo 

se sproščati, spodbujanje ustvarjalnosti 
in domišljije, neverbalna komunikacija, 
aktivno poslušanje, prepoznavanje 
čustev, izražanje čustev, obvladovanje 
čustev, spoznavanje samega sebe, 
postavim se zase, podajanje kritike in 
reševanje kon�liktov, odnosi, timsko 
delo, prevzemanje odgovornosti za 
lastno vedenje,  razmišljam pozitivno, 
postavljanje ciljev in prizadevanje, da bi 
jih dosegel«. Tovrstna področja socialnih 
veščin se spodbujajo skozi izkustveno 
učenje s pomočjo iger vlog, vodenih 
fantazij, simulacijskih iger, asociacij, 
izkustvenega pisanja, dela v parih, dela 
v manjših skupinah, dela s pripomočki, 
risanjem ipd. Povezane tehnike 
združujemo v pol vodeno diskusijo, 
namenjeno re�leksiji dogajanja in 
doživljanju udeležencev. Vsakokratno 
sodelovanje je za vsakega posameznega 
člana prostovoljno. Metoda dela vsebuje 
izkustva posameznikov in predstavlja 
podlago za iskanje rešitev (Povzeto iz 
projektne dokumentacije avtorice Tee 
Totić).

Člani smo se udeležili tudi 30-urnega 
usposabljanja za promotorje zdravja, ki 
je v okviru projekta Za zdravje mladih 
potekalo 21. in 22. novembra 2015 ter 
16. in 17. januarja 2016 v Mariboru, 
kjer smo spoznali področja zdravja 
in pisanje prijave projekta. Projekt 
»Performance v Občini Beltinci« je bil 
�inančno podprt. Projekt Za zdravje 
mladih �inančno podpira Norway grants 
in Služba Vlade Republike Slovenije za 
razvoj in evropsko kohezijsko politiko. 
Organizacije, ki so prijavile projekt, 
pa so Skavti, Mladinski svet Slovenije, 
Taborniki, Nacionalni inštitut za javno 
zdravje, RTV Slovenija, Infodrom in No 
excuse, pobuda Brez izgovora. 

V letu 2016 smo razglasili zmagovalce 
5. Literarnega natečaja DPM 
Beltinci, pripravljamo se na projekt 
»Performance v Občini Beltinci« in 
dokončujemo občinske projekte. 

Kaja Cigan
DPM Beltinci

Aktivnosti ob jezeru Plastira, mladinska izmenjava v grškem mestu Karditsa
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Prireditev ob Slovenskem kulturnem prazniku v Dokležovju
Ponosni smo, da smo se tudi letos 
s kulturnim programom poklonili 
našemu največjemu poetu, dr. Francetu 
Prešernu. Tako vsako leto dokazujemo, 
da so njegove pesmi še kako žive in da so 
postale del nas. V bogatem kulturnem 
programu, ki so ga povezovali Pia in 
Ana Hanc ter Jan Žižek, so nastopili 
učenci OŠ Bakovci s podružnično OŠ v 
Dokležovju, ki so se ji pridružili pevci 
- otroci iz vrtca Sonček. Pod vodstvom 
zborovodkinje Klavdije Štuhec so zapeli 
slovensko himno, ki je iz njihovih ust 
zazvenela nadvse svečano in zanosno. 
Nastop najmlajših je dokaz, da je v slogi 
moč in da se z voljo in ljubeznijo da  
doseči skoraj vse.

Člani DPM Dokležovje so predstavili 
izbrane Prešernove pesmi, ljudske 
pevke Jesensko listje pa so zapele 
prekmurski pesmi Teče mi vodica in Vsi 
so venci vejli. Osrednji del prireditve je 
pripravila skupina učencev OŠ Beltinci 
- Veseli Marki, pod mentorstvom 
Jelke Breznik, ki so v spomin na 100. 
obletnico rojstva Števana Küharja iz 
Bratoncev, katerega dober prijatelj je 
bil naš domačin Ivan Jerič, prikazali 
življenje v preteklosti. 

Slavnostna govornica je bila Marija 
Zver, predsednica DPM Dokležovje, v 
okviru prireditve pa so bila podeljena 
tudi priznanja Javnega sklada 
Republike Slovenije za kulturne 
dejavnosti. Na področju ljubiteljskega 
izročila oz. dejavnosti je priznanje 
prejela Albina Gornjec, ki je najstarejša 
članica DPM Dokležovje (januarja je 
praznovala 90 let), za spodbujanje in 
soustvarjanje ljudskega kulturnega 
izročila in kulturne dediščine pa so 
prejeli priznanje Jelka Breznik, skupina 
Veseli Marki iz OŠ Beltincci in Društvo 
ZPM Dokležovje. Priznanja je v imenu 
JSKD, območne izpostave Murska 
Sobota, podelil župan občine Beltinci 
Milan Kerman.

Besedilo govora Marije Zver

"Krajnc, ti le dobička išeš,
bratov tvojih ni ti mar,

kar ti bereš, kar ti pišeš,
mora dati gotov d'nar.

Kar ni tuje, zaničuješ,
starih šeg se zgublja sled,
pevcov svojih ne spoštuješ,

za dežele čast si led!"

Takole je Prešeren zapisal v Elegiji 
svojim rojakom in žal ugotavljam, da 
je to še danes prisotno v naši ljubi 
Sloveniji. Hkrati pa sem vesela, da nas 
velika večina misli, čuti in dela drugače. 
In prav to nas vedno znova navdaja 
z upanjem in optimizmom, da veselo 
zremo v prihodnje dni, ko "... vremena 
Krajncem bodo se zjasnila...".

Vsi tisti, ki se ukvarjamo s kulturo, že 
vrsto let poslušamo in tudi občutimo, 
da ji naša država vsak dan odmerja 
tanjši kos kruha, o pogači niti misliti 
ne smemo. Toda mi vsi, ki živimo z 
njo, ki je del našega vsakdana, ne 
samo ob kulturnem prazniku, smo 
večni optimisti, ki sledimo vsem našim 
slovečim poetom, katerih največji 
ideal je prav France Prešeren. Vsako 
leto mu ob njegovi smrti, 8. februarja, 
namenimo slavnostni večer ter na 
stežaj odpremo vrata muzejev in drugih 
kulturnih ustanov. Za vse nas, ki živimo 
na tem koščku prečudovite dežele, sta 
pomembna oba mejnika, 8. februar 
in 3. december - Prešernov rojstni 
dan. Nadvse moteče je, da se nekateri 
prerekajo o tem, kdaj naj praznujemo 
kulturni praznik. Menim, da vsi ti 
prepirljivci in lažni moralisti vnašajo 
med nas plehke in prazne besede, ki z 
ljubeznijo do slovenstva, domovine in 
naroda nimajo nič skupnega. Za vse njih 
velja Prešernov zabavljiv napis: "Prišli 
bi že Slovencem zlati časi, al' klasik bil 
bi vsak pisar, kdor nam kaj kvasi."

Ugotavljam, da je v nas premalo ponosa 
in domoljubja, kar se kaže že pri 
vsakdanjih stvareh, kot je izobešanje 
slovenske zastave ob državnih 
praznikih in petju slovenske himne. 
Srčno želim in upam, da bodo naši 
številni športni šampioni razbistrili 
pogled, saj so nam lahko za vzgled, 
ko se ob dviganju naše zastave oglasi 
himna. Koliko ponosa, domoljubnih 
čustev in pristne ljubezni se izžareva 
na njihovih obrazih v teh trenutkih. To 
niso samo izjemni športni dogodki, ko 
množica z dviganjem in plapolanjem 

slovenskih zastav izraža pripadnost 
državi, za katero je naš največji poet 
napisal Zdravljico in ki nam jo zavida 
marsikateri narod. Z gotovostjo trdim, 
da naši športniki s svojimi dosežki na 
najboljši in najlepši način predstavljajo 
našo državo ter s tem tudi našo kulturo. 

Milo se mi stori, ko slišim po radiu, 
preberem v časopisu ali slišim na 
srečanjih naših zdomcev, kako radi 
poslušajo slovensko domačo glasbo, 
našo slovensko "rejč", prebirajo 
slovensko knjigo ter s ponosom 
povedo, da so Slovenci in bodo to ostali 
vse življenje. Tudi oni so nam svetal 
vzgled, kako moramo živeti danes, 
jutri in tukaj v Sloveniji. Velikokrat 
smo lahko tudi priča zlonamernemu 
internetnemu komuniciranju, 
žaljivkam in celo grožnjam. Najlažje se 
je takim, ki nimajo pokončne hrbtenice, 
"skriti" in anonimno kritizirati ljudi, 
dogodke ter širiti laži in sovraštvo. 
Kakšni so ti ljudje, kako sami upravljajo 
svoje življenje? Rekla bi, da so veliki 
strahopetci, če se ne upajo predstaviti 
v javnosti z imenom in priimkom. 

V minulih dneh nas je lahko pretresel 
najbolj okruten in nečloveški dogodek, 
ko je skupina ljudi, ki se proglaša za 
"domoljubne", sežgala knjigo pisatelja 
in zgodovinarja Boža Repeta o našem 
prvem predsedniku Milanu Kučanu. 
Ob tem nizkotnem dejanju vsakemu 
poštenemu človeku zastane dih, saj 
je težko verjeti, da se lahko kaj takega 
zgodi v civilizirani družbi, sredi 
Ljubljane, pred domom človeka, ki je 
v prelomnih časih krojil usodo našega 
naroda. Strinjam se s slovenskimi 
pisatelji, ki so ob tem dogodku 
povzdignili svoj glas in obsodili 
politiko, ki ni pravočasno ukrepala. 
Kot je dejal eden izmed pisateljev, smo 
lahko zaskrbljeni: "Danes knjige, jutri 
ljudje". 

Upam in želim, da je bil opisani 
dogodek le izjema, ki ni vreden človeka 
in da bomo Slovenci še naprej posegali 
po knjigah in da bodo naši pisatelji na 
vseh področjih kulturnega izražanja 
še naprej ustvarjali za nas, ki imamo 
radi kulturo, ki jo živimo vsak dan, 
saj je ne moremo izvzeti iz svojega 
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življenja. Na naših prireditvah se bo 
v prihodnje še vedno znova oglasila 
lepa slovenska beseda, slišali bomo 
glasove naših pevcev - od najmlajših 
do najstarejših, očarani bomo sledili 
korakom plesalcev, hodili bomo na 
razstave domačih umetnikov ter srkali 
lepoto naše poezije, ki ima globoke 
korenine v Prešernovih delih. In zopet 
bomo lahko mirno zapeli pesnikove 
verze četrte kitice Zdravljice:

Edinost, sreča, sprava
k nam naj nazaj se vrnejo;

otrok kar ima Slava,
vsi naj si v roke sežejo,

de oblast
in z njo čast,

ko pred, spet naša boste last.

Marija Zver
DPM Dokležožovje

Dan samostojnosti in enotnosti v Dokležovju
Mesec december so zaznamovali 
številni dogodki, a najbolj slavnosten 
je bil zagotovo dan samostojnosti 
in enotnosti, ki ga v našem kraju 
praznujemo že vse od začetka, na kar 
smo nadvse ponosni. Na tradicionalni 
svečanosti so se zbrali vsi, ki v srcu 
dobro mislijo in imajo do naše domovine 
spoštljiv odnos. Kljub vsem težavam, ki 
jih imamo kot ljudje in državljani, smo 
vendarle lahko ponosni in srečni, da 
živimo v svobodi. 

Rdeča nit prireditve so bili verzi pesnika 
in partizana Karla Destovnika - Kajuha, 
ki je bil rojen 19. decembra 1922. 
Čeprav se je življenje velikega borca 
končalo prav v cvetu njegove mladosti, 
ko je padel pod sovražnikovimi 
kroglami skoraj na domačem pragu, je 
Karel Destovnik - Kajuh za seboj pustil 
neprecenljivo in bogato zapuščino, 
iz katere bi morali črpati navdih tudi 
danes. V njegovih pesmih se odraža 
optimistični pogled na svet ter poziv k 
enotnosti in uporu.

Naša pesem

Moja pesem ni le moja pesem,
to je krik vseh nas!

Moja pesem ni le moja pesem,
to je boj vseh nas!

Biti mlad v teh težkih časih,
to se pravi

brez mladosti biti mlad,
zreti starega sveta propad,

skrivati premnogo nad,
to se pravi biti mlad...

Pa je vendar sreča biti mlad,
biti mlad in poln nad!

                 Karel Destovnik - Kajuh

Slavnostni govornik je bil župan občine 
Beltinci Milan Kerman, nastopajoči pa 
so zbrano občinstvo navdušili s svojim 
programom ter pričarali čudovit večer. 
Pod vodstvom Tomija Bušinoskega se je 
predstavil moški oktet iz Gančan, člani 
DPM Dokležovje so recitirali pesmi Karla 
Destovnika - Kajuha, otroški pevski 
zbor (učenci POŠ Dokležovje in otroci 
iz vrtca Sonček Dokležovje) pa je pod 
taktirko zborovodkinje Klavdije Štuhec 
in ob klavirski spremljavi Sare Casar s 

Otroški pevski zbor (učenci POŠ Dokležovje in otroci iz vrtca Sonček Dokležovje) je 
pod vodstvom zborovodkinje  Klavdije Štuhec in ob klavirski spremljavi Sare Casar 

razveselil zbrano občinstvo
 (Avtor: Boštjan Zver)

Učenci so s petjem, plesom in besedo povezali preteklost in sedanjost ter nas opomnili, 
da so naše korenine v ljudeh, ki so nam s svojim delom pomagali ustvariti to, kar 

imamo danes.
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pesmimi pričaral praznično vzdušje in 
zbrane razveselil s svojo radoživostjo. 
Učenci višjih razredov OŠ Bakovci so se 
predstavili na instrumentih in s svojo 
poezijo, nastopili pa so tudi učenci GŠ 
Beltinci ter ljudske pevke Jesensko 
listje.

Zbrano občinstvo je ob koncu prireditve 
skupaj s pevci iz Gančan zapelo še 

pesem Sveta noč, ki nas je popeljala v 
praznične decembrske dni.

"Nocoj bi o zvezdah
in luni zapel,

o poljih in temnih
obrisih gozdov,
o belih topolih
in pesmi otrok,
o dobrih ljudeh

in o čudnih poteh,
čudnih in lepih,

v bodočnost vodečih."

    Karel Destovnik - Kajuh
                                                                                                                 

Marija Zver,
         DPM Dokležovje

S pripravami začnejo tudi igralke ŽNK Teleing Pomurje Beltinci

S pripravami na nadaljevanje zelo uspešne 
sezone so danes štartale tudi igralke ŽNK 
TELEING Pomurje Beltinci, ki so se zbrale 
na prvem uradnem treningu v športni 
dvorani ekonomske šole v Murski Soboti.
V zimskem prestopnem roku je tudi v 
članski vrsti ŽNK TELEING Pomurje 
Beltinci prišlo do kar nekaj sprememb. 
Potem ko so že v jesenskem delu klub 
zapustile Dejana Boškan, Valentina 
Lefort in Danka Podovac, si v zimskem 
prestopnem roku nove sredine poizkušajo 
poiskati Dominika Čonč, Ljiljana Gardijan 
in Biljana Bradić, vendar pa za slednje 
še zmeraj obstaja možnost, da bodo 
kariero nadaljevale v Beltincih. Smo pa 
na današnjem uvodnem treningu lahko 
opazili tudi dva nova obraza, saj z našimi 
igralkami trenirata tudi makedonski 
reprezentantki, petindvajsetletna Natalia 
Naumoff in prva makedonska vratarka, 
štiriindvajsetletna Viktorija Doneva, ki 
se bosta naši ekipi pridružili v primeru, 
da bo z njihovo kvaliteto zadovoljno 
tudi strokovno vodstvo na čelu z prvim 
trenerjem Bojanom Jančarjem. 
Iz Maribora se v matični klub vračajo 
tudi posojene igralke: Sara Belcl, Kaja in 

Mihaela Horvat, Nika Nemec, Staša Titan, 
Urška Kozar in Melani Jelen. Tako bo imel 
na treningih Bojan Jančar  kar zavidljivo 
število kvalitetnih igralk, ki bodo v 
spomladanskem delu prvenstva napadale 
nova naslova državnih in pokalnih 
prvakinj. Priprave na nove lovorike 
in seveda glavni cilj letošnje sezone, 
kvali�ikacije za uvrstitev v žensko Ligo 
prvakinj, bodo naše igralke opravile kar 
na športnih igriščih v Beltincih in Murski 
Soboti, dogovorjenih pa je tudi že nekaj 
prijateljskih srečanj, ki bodo odigrane 
glede na vremenske razmere. O terminih 
teh tekem vas bomo sproti obveščali. 
Kljub današnjemu uradnemu začetku 
priprav pa igralke ŽNK TELEING Pomurje 
Beltinci tudi do sedaj niso mirovale. 
Članice, ki so se jim pridružile nekatere 
igralke ekipe U17, namreč že od začetka 
meseca decembra sodelujejo na 3. JAKO 
Frauenfutsalcupu, ki ga v sodelovanju 
z JAKO Living Sports  organizira Futsal 
Austria in poteka v Avstriji in Sloveniji. 
Po odigranih petih turnirjih od skupno 
šestih zaseda ekipa ŽNK TELING Pomurje 
Beltinci prvo mesto (94 točk), na drugem 
mestu je ekipa ŽNK Maribor (90 točk), 

tretje mesto pa zasedajo igralke avstrijske 
ekipa Murexin Allstar (44 točk). Finalni 
turnir 3. JAKO Supercupa, bo odigran 30. 
1. 2016 v avstrijskem Fohnsdoru, v bližini 
Zeltvega in bo odločal o skupni zmagi, ki 
prinaša lepo denarno nagrado.

Prav tako so se naše članice, igralke U17 
in U15, udeležile močnega mednarodnega 
turnirja AGRAM 2016, ki ga je v Zagrebu 
organiziral ŽNK AGRAM.  Članice, ki so 
branile lanskoletno prvo mesto, so morale 
v �inalu letošnjega turnirja AGRAM 2016 
priznati premoč igralkam ŽFK Sarajevo, 
igralke U17 pa so se od tekmovanje 
poslovile že v četrt�inalu. So pa zato toliko 
bolj presenetile naše mlade igralke U15, ki 
so v �inalnem srečanju letošnjega turnirja 
AGRAM, s 3:2 premagale ekipo graškega 
SK Sturm. Dva zadetka v �inalnem 
srečanju je dosegla Nina Kajzba, enega 
pa prva igralka turnirja Luana Zajmi. Kot 
zanimivost naj zapišemo, da so na turnirju 
poleg že omenjenih sodelovale tudi mlade 
igralke madžarskega Frencvarosa, srbske 
Crvene Zvezde in Vojvodine, hrvaških 
klubov Rijeke, Zagreba, domačega Agrama 
in slovenske ekipe Extrema, Maribora in 
Ptuja. 

So  pa bile tudi naše igralke, tako kot številni 
drugi pomurski in tudi slovenski športni 
kolektivi, deležne donacije podjetja KiK 
Textilien, ki je našim mladim igralkam 
doniral tri garniture dresov. Donacijo je 
v imenu podjetja KiK Textilien predal 
generalni vodja prodaje, gospod Ante 
Rimac, podelitvi, ki je potekala v dvorani 
gradu v Beltincih, pa je prisostvovala tudi 
predstavnica PlasmaN grupe iz Zagreba, 
Nataša Đuričić. Donatorsko pogodbo je 
v imenu ŽNK TELEING Pomurje Beltinci 
podpisal direktor kluba Štefan Kozic, ki se 
je donatorjem v imenu vseh naših igralk 
za prejete drese tudi zahvalil.

ŽNK TELEING Pomurje Beltinci
 Več na www.znkpomurje.com in 

Facebook – ŽNK Pomurje Beltinci

Dekleta so bila aktivna tudi pozimi. Pokal so prinesla tudi iz močnega turnirja 
AGRAM v Zagrebu
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Zimska liga v malem nogometu občine Beltinci 2016
Športna zveza Beltinci je meseca januarja 
v telovadnici OŠ Beltinci organizirala 
Zimsko ligo v malem nogometu Občine 
Beltinci. Tekmovanje je potekalo v treh 
starostnih kategorijah:  šolarji, člani in 
veterani.

Prvi del je potekal v nedeljo, 17. januarja, 
ko so se dopoldan pomerili šolarji KS 
Občine Beltinci. Sodelovalo je osem 
ekip, ki so bile razdeljene v dve skupini. 
V �inale sta se uvrstili ekipi KS Beltinci 
in KS Ižakovci. Po razburljivem rednem 
delu se je tekma končala z rezultatom  
1: 1, po streljanju šestmetrovk pa so bili 
boljši mladi nogometaši iz Ižakovec.
Popoldne so se pomerili veterani, 
stari nad 35 let. Sodelovalo je 8 ekip. 
Najboljša je bila ekipa iz Melinec, ki 
je po šestmetrovkah premagala ekipo 
Torcido Lakoš. 
V nedeljo, 24. januarja, je potekal 
še drugi del Zimske lige v malem 
nogometu, tokrat za člane. Največ 
nogometnega znanja so pokazali igralci 
iz KS Ižakovci, drugi so bili igralci iz KS 
Lipa, tretji pa igralci iz KS Beltinci.
Pokale in priznanja ekipam sta podelila 

župan Občine Beltinci Milan Kerman 
in predsednik Športne zveze Beltinci, 
Andrej Pozderec.

Andrej Pozderec  
Športna zveza Beltinci

Zmagovalci Zimske lige v kategoriji osnovnošolskih ekip so bili mladi nogometaši 
Ižakovec

Pomurska liga v pikadu

Odigranih je bilo 12 kol. V ligi letos 
nastopa tudi sedem ekip iz naše občine. 
Trenutno v skupini A vodi ekipa ŠD 

Dokležovje, ki brani lanski naslov, v 
skupini B pa najbolje kaže igralcem 
ekipe PICOLO iz Melinec. Do konca 

tekmovanja sta še dve koli, sledijo 
pol�inalni in �inalni obračuni.

Lestvica po 12. kolu:
SKUPINA A

ekipa tekem zmage porazi igre seti točke
1. ŠD DOKLEŽOVJE

(Dokležovje)
10 10 0  172 : 78   354 : 205 20

2. ŠPICA
(Dokležovje)

11 7 4  150 : 125   348 : 309 14

3. LEONA
(Ljutomer)

10 6 4  135 : 115 324 : 285 12

4. AC KUHAR
(Bakovci)

10 5 5 118 : 132 298 : 315 10

5. BAR TIFFANY
(Črenšovci)

10 4 6 122 : 128 261 : 288 8

6. KOCKA BAR
(Renkovci)

11 3 8 114 : 161 288 : 378 6

7. BAR MOKOŠ
(Bakovci)

10 1 9   89 : 161 223 : 326 2
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SKUPINA B

ekipa tekem zmage porazi igre seti točke
1. PICOLO 

(Melinci)
11 9 2 191 : 84   421 : 241 18

2. TEAM MAŽI BAR
(Ižakovci)

11 9 2 172 : 103   397 : 279 18

3. ČARNE VRANE
(Ižakovci)

10 6 4 132 : 118   317 : 291 12

4. KOUVRANE
(Filovci)

10 6 4 130 : 120 315 : 295 12

5. LEPETITE CAFFE
(Beltinci)

10 4 6 106 : 144   294 : 327 8

6. DON MATIJA
(Bogojina)

10 2 8   89 : 161 233 : 381 4

7. PAJDAŠJE
(Dokležovje)

10 0 10   80 : 170 217 : 380 0

Matjaž Györek

Hvala

Bil je božični večer, čaroben kot vedno. 
Mama je ob pomoči domačih okrasila svoje 
božično drevo, ki je po tem našlo že svoje 
tradicionalno mesto v njeni kuhinji. Sledilo 
naj bi skupno pripravljanje božične večerje, 
vendar do tega ni prišlo, saj je mama v 
kuhinji med vstajanjem od mize padla in 
obležala z neznosnimi bolečinami. Reševalci, 
ki so se našemu klicu zelo hitro odzvali, so jo 
oskrbeli in z reševalnim vozilom odpeljali 
v murskosoboško bolnišnico. Končna 
diagnoza: zlomljen kolk. Našega veselja in 
čarobnosti božičnega večera je bilo konec.
Na božični dan, 25. decembra, smo jo šli 
obiskat sicer izven časa, ki je namenjen 
obiskom, saj je potrebovala še nekaj stvari 
od doma. Ležala je v sobi na kirurškem 
oddelku skupaj s še dvema bolnicama, 
prav tako priklenjenima na posteljo zaradi 
zloma kolka. Ko smo se pogovarjali z mamo 

o tem, da je danes božič, smo na hodniku 
pred sobo zaslišali milo petje pesmi Sveta 
noč. Zvoki so – kot sem ugotovila pozneje 
- prihajali iz grl moškega pevskega zbora 
Bratonci. Občutkov, ki so me v tistem 
trenutku preplavili, se ne dajo opisati. 
Beseda ganljivo je premalo zanje. Pogledala 
sem mamo: Obraz ji je zažarel, bolečine, ki 
so bile vidne na njenem obrazu prej, so bile 
pozabljene in kaj hitro je pritegnila pevcem, 
saj sicer tudi sama zelo rada poje. Iz oči ji 
je sijala nepopisna radost in sreča, neka 
posebna milina. Nedolgo zatem je v bolniško 
sobo prišel sprevod z Božičkom in njegovim 
spremstvom, mladimi fanti in dekleti, z 
njimi pa sta bili tudi Genovefa Virag in Metka 
Lipič. Pristopili so do sleherne pacientke, ji 
stisnili roko in zaželeli blagoslovljen božič. 
Dekleta so bolnicam dala tudi darilo - 
lično zavito brisačo – Božiček pa je vsaki v 

naročje položil pest bonbonov. Gospa, ki je 
ležala  na postelji poleg mamine, si ni mogla 
sam olupiti pomaranče, pa ji jo je olupil kar 
sam Božiček. Medtem smo vsi kot v nekem 
blaženem stanju poslušali petje božičnih 
pesmi, ki je prihajalo do nas iz hodnika, kjer 
so peli bratonski pevci.
Od čustev, ki so me ob vsem dogajanju 
prevzela, sem mislila, da se bom zadušila, 
solze so mi tekle po licih, v dno duše ganjena 
sem s hvaležnostjo opazovala dogajanje in 
komaj sem spravila iz sebe besedo hvala, 
ko so člani sprevoda z Božičkom tudi 
nam svojcem s stiskom roke zaželeli lep 
božič. Samo tisti, ki to doživi, lahko občuti, 
koliko in kaj pomeni takšno nesebično 
razdajanje na sam božični dan bolniku, 
ki nemočen leži v bolniški postelji. Tudi 
mama je ves čas govorila, da takšnega 
božiča še ni doživela. Zato bi se na tem 
mestu želela iskreno zahvaliti vsem, ki 
ste bolnikom v murskosoboški bolnišnici 
pričarali nepozaben božič. Tudi sama 
sem bila skupaj z mamo deležna božične 
čarovnije, za katero sem prepričana, da je 
nikoli ne bom pozabila. Hvala Geni Virag, 
ki je bila pobudnica tovrstnega  dejanja že 
več kot desetletje nazaj, hvala pevcem iz 
Bratonec, prav tako hvala mladim fantom in 
dekletom iz Bratonec, hvala Metki Lipič in 
hvala Božičku. Bilo je nepozabno, ganljivo 
…, zame na nek način  presunljivo. Bolniki 
v murskosoboški bolnišnici so za nekaj 
trenutkov pozabili na svoje bolečine in bili 
deležni božiča v pravem pomenu besede. 
Še enkrat vsem in vsakemu posebej 
ISKRENA HVALA.

Zlatka Horvat

Srečanje naše mame z Božičkom
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Biti mati, biti dom

(Alenka Rebula)

"Mama je angel sama,
pa angela ne potrebuje.

Njej je naloga dana,
da druge varuje.

...
A sreča kot sonce zahaja
in z njo odidejo mnogi,

le mama vztraja do konca
v svoji angelski vlogi." 

(Tone Pavček)

Materinstvo se je v naši kulturi nekoč 
sprevrglo v dolžnost spreminjanja 
svojega otroka (in seveda sebe in vseh 
drugih). Matere smo se začele truditi, 
da bi bil otrok razvit, vključen, primeren 
za družbo, uspešen in kos vsemu, kar 
okolje zahteva. Najprej nam je moral 
postati všeč, potem je šele prišla na 
vrsto toplina. Če se je upiral, toplina 
seveda nikoli ni mogla priti na vrsto.
Čas je, da se ženske vrnemo v svoje 
bistvo in doživimo odpiranje srca, v 
katerem bo naš otrok vedno na varnem. 
Nasveti in kritike naj počakajo 
zunaj na trenutek, ko bomo začutile, 
da so nujne.  Ko bomo res ljubile, 
bomo dojele, da niso nikoli nujni ...
S tem lahko sprožimo veliki obrat lastne 
usode in obrat sveta, v katerem živimo. 
Vsak človek dvigne v sebi najboljše, kar 
ima, ko doživi popolno zavetje doma, 
objema, ki ne sodi in ne zapušča. Še 
najprej me same. Tega ženske nismo 
doživljale in tega ne znamo dajati, a 
lahko se odločimo za novo smer in 
obrnemo hrbet turobnemu, težkemu 

in nam samim tujemu materinstvu. 
Postopoma bomo spoznale, da lahko 
postanemo dom najprej same sebi. 
Peter Opeka otrokom: Imej rad svojo 
mamo, očeta, sestrico, bratca.
P eter Opeka: "Vsakemu otroku bi rekel: 
Imej rad svojo mamo, imej rad svojega 
očeta, imej rad svojo sestrico, bratca. V 
tej ljubezni boš našel srečo in veselje, 
v tem boš živel in čutil, da si srečen. S 
tvojim pogledom, objemom jim pokaži, 
da jih imaš rad. Hodi v šolo z veseljem, 
ker je šola potrebna za življenje. Tam 
srečaš svoje prijatelje in prijateljice, tam 
v tvojem vrtcu, v tej šoli že ustvarjate 
prihodnost sveta, za katerega si želimo, 
da bi bil boljši in pravičnejši. Dragi 
otrok, dragi bratec, sestrica v Jezusu, 
želim ti veliko Božjega blagoslova – tebi, 
tvojim staršem, bratcem in sestricam."
Vsem materam, ženam, dekletom, 
staršem iskrene čestitke ob vašem 
prazniku.

Za vas izbrala
Lilijana Bežan Horvat

Spet rodilo se je jutro,
sonce zlato je zemljo objelo,
razsvetlilo nad nami je nebo.

Pti ce so zapele
v slavo TI.

Rože in zelenje,
vse živo te slavi.

O STVARNIK, hvala ti :
za nov dan,

za sonce, veter, dež,
za vse ljudi,

za trenutke nepozabne,
za starše,

brate, sestre.
Tudi za trpljenje,

preizkušnje, bolečine, ki nas delajo močnejše,
bolj ljubeče,

bolj razumevajoče.
HVALA TI!

 Irena Škrajner
članica skupine Društva za samopomoč obolelih za rakom 
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Kaj je kulturna dediščina?
Kulturna dediščina je, kot piše najbolj znani 
slovenski etnolog prof. dr. Janez Bogataj 
v svoji knjigi Sto  srečanj z dediščino na 
Slovenskem, vse tisto, kar je nastalo mimo 
narave in iz nje. Tudi precejšen del naravne 
dediščine je v bistvu tudi kulturna dediščina. 
Pri tako širokem pojmovanju kulturne 
dediščine lahko govorimo o dediščini bivanja 
in  prehranjevanja, oblačenja, gostoljubnosti 
in veseljačenja, o dediščini obrti in drugih 
oblikah vsakdanjega gospodarskega 
prizadevanja človeka v mestih, trgih in med 
drugim na podeželju. 
Pomemben je odnos ljudi do dediščine. 
Tukaj naj spregovorimo o negativnem 
odnosu do kulturne dediščine, kar Bogataj 
imenuje folklorizem. Kot negativne tovrstne 
pojave omenja med drugim poskuse 
vnašanja sestavin kmečke kulturne  
dediščine v mestno okolje. Najbolj značilen 
primer je bila ohcet v Ljubljani, nekaj 
podobnega so tudi paradni nastopi kurentov 
na ptujskih ulicah. 
Naslednje področje, kjer pogosto prihaja do 
romantičnih nostalgičnih odnosov, je tudi 
področje vzgoje in izobraževanja. Marsikje 
si prizadevajo otrokom vcepiti odnos do 
dediščine, kar je  prav. Ni pa prav, da otroke  
kot maškare oblačijo v pomanjšane obleke 
odraslih iz preteklosti, fantičem narišejo celo 

brke ali jim potisnejo v usta pipo. Tudi o delu 
otroških folklornih skupin je bila že pred leti 
zanimiva polemika. Nekateri razpravljalci 
so na vso moč poudarjali, kako na ta način 
ohranjamo dediščino naše plesne kulture, 
t.i. ljudskega plesa in narodnih noš. Seveda 
je to nekaj podobnega kot z oblačenjem v 
pomanjšano obleko odraslih. Otroci plešejo 
plese odraslih, kot, da v preteklosti ne bi 
poznali tudi otroških oblik plesa. 
Včasih se  pretirano poudarja tudi dediščina 
ali izročilo. Ko govorimo o izročilu, ponavadi 
pomislimo na pojave, ki so  del preteklosti, ki 
jih gledamo iz današnje perspektive. Morali 
pa bi venomer iskati vez med preteklostjo in 
sodobnostjo ter videti v tem tudi možnosti 
novih oblik za bodočnost.
Nekateri pa zavračajo vse, kar je povezano 
s preteklostjo. Elemente dediščine v 
bivalni kulturi pogosto ocenjujejo kot svet 
zaostalosti, elemente staršev in starih 
staršev. Z njihovo zavrnitvijo postajajo po 
sili sodobni. Pri nekaterih je neupoštevanje 
pretekle dediščine tudi spomin na težaško 
delo in slabo življenje. 
Naj končamo ta uvodni zapis o kulturni 
dediščini z odnosom do arhitekture 
nekdanjih vaških naselij, ki jih skorajda 
ni več, ker so sodobni pristopi h gradnji 
in obnovi vaških hiš iznakazili nekdanji 

videz. Na srečo  nekateri so in še upoštevajo 
funkcionalno povezanost starega z novim. 

Tone Štefanec

Primer fantiča, ki nikakor ne more biti 
zgled mladim kako naj se oblačijo, da ne 

bi posnemali starejših

Baron Simon Sina (1808 - 1876)

Letos 14. maja bo 140. obletnica smrti barona 
Simona Sine, diplomata, bankirja, mecena, 
velikega dobrotnika. O njem piše v svojih 
knjižnih delih gospod Peter Šraj iz Beltinec. 
Sicer pa je Slovencem nepoznan človek, ki je 

pustil veliko sled na Madžarskem, v Avstriji, 
Benetkah in Atenah, kjer je imel svoje palače 
in ustanavljal umetniške ter znanstvene 
akademije. Budimpeštanski zgodovinar 
Nyáry Krisztián je pred kratkim izdal knjigo 
Igazi hősök, kjer predstavlja 33 najbolj 
zanimivih oseb madžarske zgodovine. 
Seveda med njimi ne manjka baron Sina. 
Bralcem tega občinskega glasila je lahko 
zanimiv že zato, ker je po poroki z I�igenijo 
Gyika, ki je otroštvo in mladost preživljala 
v Beltincih, postal zemljiški gospod 
beltinskega gospostva in lastnik gradu. 
Verjetno je imel v lasti čez trideset takih 
gro�ij. V monarhiji je bil za Habsburžani in 
katoliško Cerkvijo tretji najbogatejši. Imel 
je 246.000 hektarjev zemlje. Spadal pa je v 
peščico najbogatejših Zemljanov.
Sina se je rodil 10. oktobra 1808 na Dunaju. 
Njegova družina izhaja iz Grčije in za Grka 
se je tudi predstavljal. Njegov stari oče je 
do mogočnega bogastva prišel v Turčiji, 
oče Georgios Sina pa se je z denarjem 
preselil na Madžarsko in začel gospodariti. 
Na Dunaju je ustanovil banko in dobil 
naziv barona. Simon je bil njegov edini sin 
in dedič. Simon je ljubil Madžarsko in je 
dolgo let živel v graščini Godoli, približno 
30 kilometrov od Pešte. Z I�igenijo sta 

imela štiri hčere in sina, ki je umrl še pred 
enim letom starosti. Hčere je želel poročiti 
s sinovi madžarskih aristokratov, ker se 
je kot Grk želel bolj povezati z Madžarsko. 
Toda kljub mogočnemu imperiju bogastva, 
noben madžarski grof ni želel vzeti Sinove 
hčere, ker Sina, prišlek iz Grčije ni imel 
rodovnika z modro krvjo. To je Simona 
tako zelo prizadelo, da se je odselil živet 
na Dunaj, kjer je njegovo telo shranjeno v 
grobnici grško-pravoslavne cerkve, ki jo 
je postavil s prihodom na Dunaj. Njegovo 
dediščino so podedovale njegova žena 
I�igenija in štiri hčere. Te so skupaj s svojimi 
možmi večino očetove dediščine pognale 
v nebo, zakockale, zakartale ali kako 
drugače zapravile. Hčerka Anastazija, njena 
spominska kamnita tabla je postavljena na 
pokopališču v Hraščicih, se je poročila z 
grofom Viktorjem von Wimpffen iz nemške 
dinastije. Imela sta hčerko Hedviko, ki pa 
je bila mati zadnje beltinske gro�ice, Marije 
I�igenije Zichy. Torej praded beltinske 
gro�ice, ki se je nekateri še spomnite, je bil 
Simon Sina, velika osebnost 19. stoletja in 
tretji najbogatejši v Habsburški monarhiji. 

Dr. Bojan Zadravec
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Nikolika
(IRENA Štusej, Založba Morfem, 
2013)

Vsako okno ima nekoga, ki gleda 
skozenj.
Okno v hiški na hribčku ima deklico. 
Kmalu potem, ko zaspi, se že 
prebudi. Vpraša, ali je zunaj že dan.
»Dneva še ni,« rečejo.
Deklica gleda. Ona ve, da je dan 
nekje zunaj. Po oknu pozna, da 
najbrž sloni za vogalom hiške in 
čaka, da bo smel noter.
»Ali je zunaj že dan?« spet vpraša.
»Spi mala, spi, dneva še ni,« rečejo.
Deklica ne more spati. Čaka, da 
pride dan v hiško. 
Vsak večer mu reče:«Dan, ne hodi 
predolgo, bodi kmalu tu!«
Ko legajo prve odeje noči na okno, 
deklica ve, da je dan odšel. Ne ve, 
kam gre. Nikoli ji ne pove, kod hodi, 
ko je noč. Rada ga ima, ko je tu. Ko pa 
gre, se zboji.
»Ne bojte se, knjige,« reče. 
»Dan bo kmalu tu. Obljubil je. Imam 
oči odprte, da ga zagledam.« Knjige 
pa so tiho.
S pisanimi hrbti, polnimi črk, stojijo 
na polici. Deklica jih ne vidi prav 
dobro, a ve, da so tam. Ve tudi, kako 
so postavljene. 
Morda spijo in se ne bojijo kot ona. A 
ona ve, da bi se bala, če bi bila knjiga, 
ena od teh, ki stojijo na njeni polici.
»Zagotovo bo kmalu dan,« reče spet.
»Zaspi, mala, ker dneva še ni!«
Prav za vsako knjigo ve, zakaj jo je 
ponoči gotovo strah. V eni je zapisan 
volk, ki išče kozličke. Sami so doma. 
V drugi je zapisana čarovnica. 
Fantka zapre v kletko.
Ena od knjig ima zapisane ljudi. 
Nočejo kupiti vžigalic od deklice. 
Bosa je.
Več knjig ima zapisanega volka, ki 
je lačen. Knjige imajo zapisane tudi 
mamice, ki so hudobne. 
»Uboge knjige,« reče deklica.
»Postavila sem vas skupaj, da vas ne 
bo tako strah.«

Knjige pa so tiho.
Deklica pogleda ustnice. Od mamice 
so.
Ko je dan, ji mamica pripoveduje 
pravljice. Vsaka od njih ima svojo 
knjigo, ki stoji na polici. 
»So ti všeč te zgodbice?« vpraša 
mamica.
»NIKOLI, » reče deklica
»NIKOLI?« se začudi mamica.
»NIKOLI!« ponovi deklica.
»Kako NIKOLI?« vpraša mamica.
»NIKOLI, ker so žalostne,« razloži 
deklica.
»To so vendar najlepše pravljice,« 
pove mamica.
»NIKOLI!« poudari deklica.
»NIKOLI, RES NIKOLI?« je 
presenečena deklica.
»NIKOLI!« deklica še enkrat ponovi.
»Prava NIKOLIKA si, veš. Ti res niso 
všeč? Najlepše so!«
»NIKOLI!« vztraja deklica.
»Bo kmalu dan?« vpraša deklica.
»Še malo, pa bo,« rečejo.
Ko bo noč odšla, se bo dan ulegel na 
knjige. Ležal bo na njih, se pretegnil 
in dolgo ne bo vstal. Četudi bodo 
nevihtni oblaki zunaj hoteli, da 
vstane in gre iz hiške, bo on ostal.
Deklico dan, ki je skoraj že tu, 
pomiri, da zaspi.
Sanja o knjigi. V njej je zapisano, 
kako je nekega dne Dan prišel v hišo 
na hribčku. S sabo je prinesel zaboj, 
poln knjig.
»Pravljice so v njih,« reče.
»Take, da knjig ne bo strah, ko me ne 
bo. 
»In tebe tudi ne,« še doda.
»Zbudi se, dan je tu,« reče mamica.
»Boš kar spala ali kaj?!«
»NIKOLI,« reče deklica, ko odpre oči.
»Vstani, ti moja NIKOLIKA, in 
pozdravi DAN,« reče mamica.
V sobi je res dan. Prišel je VELIK.
Ulegel se je na okno, na knjige, na 
tla, na stene, na mamico, nanjo.
Namestil se je in povedal, da bo ostal 
do noči.
»Prišel si!« reče deklica, pogleda 

knjige in se nasmeje.

Nikolika je sodobna pravljica, ki 
v sebi nosi stik z ljudsko, ki je 
večna. Na Zemlji vse raste, vendar 
ne le v ljubezni, ampak tudi v 
prisotnosti sil, ki povzročajo stisko, 
neharmoničnost. Ko je pri srčku 
težko, se iz duhovnega sveta zgosti 
pomoč, tolažnik – v pravljici je to DAN 
sam – v oporo, da lahko NIKOLIKA 
odraste. In ona bo svoboden in 
odgovoren človek. NIKOLIKA  se 
je že odločila. V njenem življenju 
čarovnice ne bodo ogrožale fantkov 
in za kozličke bo lepo poskrbela, 
da jih ne bo nikoli pojedel volk. Ko 
bo odrasla, bo naredila vse, da se 
njenemu kraljestvu in vsem, ki jih 
ima rada, ne bo zgodilo nič hudega. 
Poskrbela bo, da bo DAN svetil tudi 
ponoči. (Ljoba Jenče).

 




