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V pričakovanju. Podžupan Roman Činč s soprogo, v.d. direktor 
občinske uprave Slavko Petek, poslanec v DZ Jožef Horvat in 

župan Milan Kerman s soprogo

Župan z nagrajencema Elizabeto Zadravec Liziko in Salihom 
Zećirijem Salijem

Profesorja na GŠ Beltinci Dušan Slaček in Jure Rogina izvajata 
Arthurja Piazzolo

Profesor na GŠ Beltinci Matjaž Balažic na harmoniki izvaja 
Bojana Adamiča

Marko banda na družabnem delu svečanosti poskrbela za 
odlično vzdušje

Obiskovalci so se družili na lepo urejeni in pokriti ploščadi 
pred dvorano



3Mali rijtar - avgust 2015

UVOD

Drage občanke, spoštovani občani

Pričetek šolskega leta, na 
katerega se učenci in starši 
z veliko intenzivnostjo 
pripravljajo, nam nakazuje, 
da smo pred zadnjo tretjino 
leta 2015. Brezskrbni dnevi 
za učence so mimo, prav tako 
dopusti, na katere bomo še 
nekaj časa obujali spomine. 
Dnevi se krajšajo in s tem tudi 
razmišljanja o novih izzivih, ki 
jih bomo v teh jesenskih dneh 
želeli uresničiti. Gotovo pa je še 
kar nekaj zastavljenih ciljev, ki 
nam jih tako ali drugače do sedaj 
ni uspelo izpeljati. Imamo še 
nekaj časa, da dokončamo bodisi 
pričeto bodisi še planirano.

Za nami je večina poletnih 
prireditev v občini. Ob 
praznovanju občinskega 
praznika smo podelili nagrade in 
priznanja tistim, za katere je bilo 
minulo obdobje uspešno v smislu 
delovanja za skupno dobro. To 
je zahvala vsem za že opravljeno 
delo, hkrati pa vzpodbuda 
in obveza za naprej, da tako 
posamezniki kot tudi društva 
nadaljujejo s tako vnemo in 
požrtvovalnostjo, kot so to delali 
do sedaj. Prav tako se je svojim 
občanom zahvalil tudi Vlado 
Kreslin z velikim koncertom na 
grajskem dvorišču. Doživeli smo 
prireditev, ki je lepo zaokrožila 
dogajanja v poletnih mesecih v 
naši občini.

Pred nami je priprava rebalansa 
proračuna. Dobili smo dokončen 
izračun, koliko sredstev lahko 
do konca leta še pričakujemo 
s strani države. Vidno je, da bo 
moralo kar nekaj načrtovanih del 

ostati nerealiziranih. Uresničuje 
se namreč tudi napovedano, 
da v letošnjem letu ne moremo 
pričakovati razpisov, na katere 
bi se lahko prijavili. Tako bo 
večina zastavljenega moralo 
počakati na kasnejše obdobje, 
kar pa nikakor ni dobro. Želeli 
bi, da čim več načrtov izvedemo 
v začetnem obdobju in ne 
zahajamo v časovno stisko. Žal 
pa omenjeno ni odvisno od nas, 
ampak od načrtovanja v državi. 

Želim vsem, posebej pa učenkam 
in učencem, uspešen začetek 
novega šolskega leta. Tistim, ki 

bodo prvič sedli v šolske klopi, 
obilo novih spoznanj, ostalim 
pa seveda mnogo uspehov pri 
nadaljevanju šolskega dela.

Enako velja tudi za vse 
srednješolce in študente, ki 
jim prav tako želim vse dobro 
v šolskem oziroma študijskem  
letu 2015/2016.

Župan Občine Beltinci
Milan Kerman

Mali rijtar
informativno glasilo Občine Beltinci

Vsebina objavljenih člankov ne odraža
stališča uredniškega odbora glasila.
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Sandra KAVAŠ (naslovnica)

Arhiv občine Beltinci, Denis CIZAR, Aleš CIPOT fotolens, Nataša JUHNOV, Joco 
ŽNIDARŠIČ, Jože ŽERDIN, Jože KUZMA, Ana TOPOLJSKI

grafično oblikovanje in priprava za tisk:
Tiskarna S-TISK, d.o.o.

tisk:
Tiskarna S-TISK, d.o.o.

avgust 2015

Glasilo je tiskano na ekološkem papirju in ni naprodaj, vsako gospodinjstvo v 
občini ga dobi brezplačno, drugi zainteresirani pa na sedežu Občine Beltinci, 
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02 / 541 35 35, www.beltinci.si, obcina@beltinci.si
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UVOD / AKTUALNO

Spoštovane občanke in občani, cenjeni bralci
v letu, ko naša občina praznuje dvajset 
let od ustanovitve, je pri nas še posebej 
pestro. Že dolgo nismo imeli tako lepega 
in bogatega poletja, polnega kakovostnih 
dogodkov. Res je lepo biti doma v 
Beltincih, Ižakovcih, Melincih, Dokležovju, 
Bratoncih, Lipovcih, Gančanih in Lipi, 
kot so nam na osrednji svečanosti ob 19. 
prazniku občine Beltinci sporočili tudi 
naši vrteški otroci. Hvala vsem, ki ste 
obogatili program, še posebej pa bi se za 
podarjene nam melodije v družabnem 
delu svečanosti rada zahvalila članom 
Marko bande, ki letos praznujejo 25 let 
delovanja.
Obenem naj mi bo dovoljeno, da v 
imenu uredniškega odbora čestitam 
vsem letošnjim nagrajencem in 
prejemnikom priznanj, še posebej 
Kulturnoumetniškemu društvu Števan 
Kühar iz Bratonec, sovaščanu Salihu 
Zećiriju in častni občanki Elizabeti 
Zadravec.

Jubileji pa so se kar vrstili, med drugim 

je 45. obletnico praznoval tudi naš 
Mednarodni folklorni festival, zagotovo 
ena najboljših prireditev ne le pri nas 
doma, temveč kar v celotni regiji.

Tudi Vlado Kreslin se je po skoraj 
tridesetih letih vrnil na domači oder 
in v parku za gradom z Malimi bogovi, 
Beltinško bando, s KUDovci tamburaši, 
pevci in vokalistkami skupine BeleTinke 
dvatisočglavi množici priredil nepozaben 
koncertni večer. 
Vmes so se zgodili tudi Büjraški dnevi in 
številne zabavne in športno-rekreativne 
prireditve, ki so pritegnile mnogotere 
udeležence vseh starosti, tako da res lahko 
s ponosom rečemo, da imamo v naših 
krajih sposobne ljudi, ki imajo znanje in 
voljo do dela, predvsem prostovoljnega. 
Tudi vsem njim hvala, da jim je mar!

V teh prvih septembrskih dneh pa ne gre 
zanemariti naših mladih generacij, ki si 
svoj prostor pod soncem šele iščejo in se 
pripravljajo na velike korake v življenju. 

Bodimo jim zgled in jim pomagajmo 
doseči sanje! Vam, dragi malčki, šolarji, 
dijaki in študentje, ki z jesenjo vstopate v 
nov cikel izobraževanja, pa želim uspešne, 
srečne in radovedne dni in naj želja po 
novih (spo)znanjih nikoli ne presahne.

Vsem skupaj pa želim prijetne in 
blagorodne jesenske dni in prijetno 
branje našega in vašega Malega rijtara!

Kot vedno doslej pa vas vabimo k 
sodelovanju pri oblikovanju vsebine 52. 
številke Malega rijtara, ki predvidoma 
izide 27. oktobra in vas prosimo, da svoje 
prispevke do ponedeljka, 12. oktobra 
2015 posredujete v elektronski obliki 
ter s komentiranimi fotografijami 
(besedilo pod fotografijo in navedba 
avtorja) v ustreznem formatu na naslov 
malirijtar@beltinci.si.

Za uredniški odbor 
Simona Cizar

Pomurska pokrajinska zveza društev upokojencev Murska Sobota 
kot partnerica v projektu  Nazdravje

Število starejših - tako v Sloveniji kot 
tudi pri nas v Pomurju - se iz leta v leto 
veča. Z različnimi oblikami dejavnosti 
in aktivnostmi v starosti je potrebno 
poskrbeti, da bodo starejši lahko čim dlje 
vitalni, da bodo lahko kar se da dolgo 
časa živeli sami in skrbeli zase. Pri delu 
s starejšimi in predvsem s povečanjem 
ponudbe za tiste, ki v starosti in bolezni 
rabijo kakršno koli pomoč, pa je potrebno 
dati poudarek različnim oblikam pomoči 
tistim starejšim, ki naj bi ostali čim dlje 
časa v domačem okolju. ZDUS in društva 
upokojencev že sedaj izvajajo različne 
oblike pomoči v okviru projekta Starejši 
za starejše za boljšo kakovost življenja v 
starosti. 
V letošnjem letu je Center za zdravje in 
razvoj Murska Sobota pristopil k projektu 
NAZDRAVJE v okviru norveškega sklada. 
V projektu sodeluje  šest partnerjev, 
med katerimi je tudi Zveza društev 
upokojencev Slovenije oziroma Pomurska 
pokrajinska zveza društev upokojencev 
Murska Sobota, na območju katere se 
projekt izvaja.

Namen projekta je odgovoriti na tri izzive:

• nepripravljenost na upokojitev ali za 
življenje v starosti

• nepovezanost sektorjev, ki skrbijo za 
starejše in starejših samih 

• preveliko breme in premajhna 
usposobljenost neformalnih 
oskrbovalcev starejših na domu

Cilj projekta je zmanjšati razlike med 
uporabniki, specifično pa razviti programe 
za pripravo na starost, vzpostaviti 
medsektorsko mrežo skrbi za starejše 
in njihovo vključenost in zmanjšati 
razlike v kakovosti domače v primerjavi 
z institucionalno oskrbo in s tem med 
uporabniki.

ZDUS bo v okviru projekta s svojimi 
prostovoljci obiskal starejše v 
Pomurju in zbral podatke o njihovih 
vsakodnevnih potrebah, ki jim 
omogočajo samostojno in kakovostno 
življenje. Zbrani podatki bodo 
omogočili partnerjem v projektu 
zastaviti celovit program pomoči 
starejšim v Pomurju, v katerega bodo 
skušali zajeti vse generacije.

V okviru projekta sta  ZDUS in 
Pomurska pokrajinska zveza Pomurja 
Murska Sobota že usposobila večino 
koordinatorjev projekta po društvih 
upokojencev in prostovoljk. Le-te bodo 

v kratkem začele obiskovati starejše na 
terenu in  jih anonimno anketirati. V 
prvi fazi bo anketiranih 1000 starejših 
različnih starosti, pridobivali pa se 
bodo podatki o bivanju, izrabi časa in 
njihovem počutju. Anketiranje naj bi 
bilo končano do konca avgusta.  Zato 
prosimo občane, da v kolikor vas bodo 
prostovoljke obiskale, jim omogočite 
obisk in izpolnitev ankete in s tem 
izvedbo  nalog iz projekta.
Proti koncu letošnjega leta pa se bo 
izvedla druga raziskava o potrebah 
starejših s kronično boleznijo, bolnih 
in invalidnih starejših, njihovih 
družin na domu ter ponudbi storitev 
in identifikacija ponudnikov laične 
pomoči med upokojenci. 

Pomurska društva upokojencev prav tako 
že vrsto let sodelujejo v projektu ZDUS 
pod naslovom STAREJŠI ZA STAREJŠE 
za boljšo kakovost življenja doma. Cilj 
projekta je skrb za starejše nad 69 let. 
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AKTUALNO

Bibliobus jeseni zopet med nami
Ko se znajdete v težavah, si z branjem 

pozitivnih, 
spodbudnih besed črpate moč in 

dobivate pogum za naprej."  
(Lewis Timberlake)

Potujoča knjižnica Murska Sobota s 
svojim bibliobusom v mesecu septembru 
pa vse do konca koledarskega leta 2015 
znova prihaja v našo občino.
Veselimo se bogatega knjižnega izbora, 
ki ga prinaša s seboj, zato Vas prisrčno 

vabimo, da bibliobus, ko se bo ustavil 
v Vaši vasi, obiščete in si izposodite 
kakšen roman ali mogoče kakšno 
strokovno literaturo. 

PROGA 7
PRIHOD ODHOD LOKACIJA DATUMI

po
ne

de
lje

k

7. in 21. september
5. in 19. oktober

2., 16. In 30. november
14. december

GANČANI 10:00 10:40  pri VVZ Gančani
LIPOVCI 10:50 11:20 VVZ Lipovci
BRATONCI 13:10 13:40 pri trgovini
LIPA 14:00 14:40 pri vaško-gasilskem domu
BELTINCI 14:50 16:30 pri Domu Janka Škrabana

PROGA 8
PRIHOD ODHOD LOKACIJA DATUMI

BELTINCI 7:15 7:50 pri osnovni šoli

to
re

k 8. in 22. september
6. in 20. oktober

3. in 17. november
1. in 15. december 

MELINCI 8:10 8:40   pri VVZ Melinci
BELTINCI 8:50 9:30   pri VVZ Beltinci
IŽAKOVCI 9:40 10:10   pri VVZ Ižakovci
DOKLEŽOVJE 10:20 11:00 pri osnovni šoli

»Knjige še nikoli niso bile tako blizu!«

Lilijana Bežan Horvat

Uradne ure Saubermacher - komunala Murska Sobota d.o.o. 
v občini Beltinci
Spoštovane občanke in občani!

Da bi storitve GJS zbiranja komunalnih 
odpadkov čim bolj približali njihovim 
povzročiteljem, bomo v podjetju 
Saubermacher - Komunala Murska 
Sobota d.o.o. 4. novembra 2015 med 
14.30 in 16.00 uro na sedežu občinske 
uprave Občine Beltinci organizirali t.i. 
uradne ure.

Občanke in občani lahko predhodno 
pošljete vaša vprašanja, dileme, pobude 
in predloge itd. o gospodarnem ravnanju 
z odpadki v vaši občini na info@
saubermacher-komunala.si ali obcina@
beltinci.si. Odgovori bodo objavljeni na 
spletni strani Občine Beltinci, osebno 
pa jih boste prejeli v času uradnih ur.

Pozivamo vas, da se srečanja udeležite 
in nam pomagate soustvarjati zdravo 
okolje.

Vljudno vabljeni!

Te obiskujejo prostovoljke  in na terenu 
ugotavljajo, kako živijo, predvsem pa, če 
so med njimi takšni, ki rabijo kakršno koli 
pomoč. Če gre za lažje ali občasne oblike 
pomoči, kot so na primer družabništvo, 
občasni prevozi in podobno, to pomoč 
opravijo prostovoljke. Če pa posameznik 

rabi več pomoči in mora biti ta strokovna, 
pa koordinatorji projekta po društvih  le-to 
pomagajo poiskati  pri ustreznih službah. 
Včasih se kdo sprašuje, kaj pomeni za 
prostovoljke delo v teh projektih. Pomeni 
jim nuditi pomoč starejšim, istočasno pa 
tistim, ki nudijo to pomoč, daje upanje, da 

bodo tudi oni, ko bodo tovrstno  pomoč 
rabili, le- to tudi dobili. 

Vijola Bertalanič
Vodja projekta NAZDRAVJE za Pomurje



6 Mali rijtar - avgust 2015

AKTUALNO / IZ OBČINSKE HIŠE

Ni dovolj dobrih domov za vse. Steriliziraj/kastriraj!
• V Sloveniji je več živali, kot 

jih lahko dobi dober dom. 
S sterilizacijo/kastracijo 
pripomorete, da je manj zapuščenih 
in zanemarjenih živali.

• Pozitiven vpliv na vedenje:
Sterilizirane/kastrirane živali se 
bolj držijo doma, ni toliko potepanja, 
ni toliko markiranja (označevanja), 
živali so bolj umirjene.

• Pozitivni vplivi na zdravje:
Preprečimo raka na spolnih 
organih, zmanjša se tudi prenos 
spolno prenosljivih bolezni.

• Manj povoženih živali:
Ni brezglavega tekanja čez cesto v 
času parjenja.

• Ni problemov, kam z mladiči:
Ubijanje mladičev je prepovedano, 
kaznivo in nemoralno!

Če potrebujete pomoč pri sterilizaciji 
in kastraciji vaših psov in mačk, nas 
pokličite in skupaj bomo našli rešitev!

Društvo za zaščito živali Pomurja
N: Trg zmage 8, Murska Sobota
T: 070/879-212, 040/736-313 

E: dzzpom@gmail.com
WWW: www.dzzpomurja.si

Osrednja občinska slovesnost ob 19. občinskem prazniku občine 
Beltinci in  državnem prazniku – združitvi Prekmurskih slovencev z 
matičnim narodom

»…v nedeljo, dne 17. avgusta 1919, torej 
prvo nedeljo po osvoboditvi Prekmurja 

po naših četah, se je vršil v najbolj 
jugoslovansko-narodnem kraju v 

Prekmurju, 
obenem najlepšem kraju ravensko-
dolenskega Prekmurja – v Beltincih, 

prvi slovenski ljudski tabor, katerega še 
slovensko Prekmurje ni videlo 

in kakor si sijajnejšega in veličastnejšega 
niti bujna domišljija predstavljati ne 

more…« 
(dr. Matija Slavič – iz knjige Prekmurje, 

izdani v Ljubljani leta 1921)

Na dan državnega praznika, 17. avgusta 
2015, smo v kulturni dvorani v Beltincih 
proslavili svoj 19. občinski praznik in se 
spomnili 20 let obstoja naše občine.
Slavnostni govornik je bil župan Občine 

Beltinci Milan Kerman, ki je svoje 
občanke in občane nagovoril – citiramo:
Spoštovane gospe in gospodje svetniki, 
podžupan Roman Činč, vršilec dolžnosti 
direktorja občinske uprave Slavko Petek, 
poslanec državnega zbora Jožef Horvat, 
načelnik upravne enote, župani sosednjih 
občin, ravnateljica osnovne šole, 
direktorica zavoda sv. Cirila in Metoda, 
častni občani Občine Beltinci, zaposleni 
v občinski upravi, dobitniki nagrad 
in priznanj, nastopajoči, predsedniki 
društev, predsedniki krajevnih skupnosti 
Občine Beltinci, prisotni prejšnji župani, 
gostje, med katerimi posebej pozdravljam 
delegacijo Občine Novi Kneževac.
Občina Beltinci praznuje svoj devetnajsti 
občinski praznik in dvajset let ustanovitve 
samostojne občine po osamosvojitvi. 
Pred dvajsetimi leti smo v Sloveniji 
doživeli spremembo lokalne samouprave. 
Iz starih, velikih občin so začele nastajati 
nove. Tako je iz velikih občin Murska 
Sobota, Lendava, Gornja Radgona in 
Ljutomer nastalo do danes 27 občin, ki so 
precej različne tako po številu prebivalcev 
kot tudi po kvadraturi. Občina Beltinci 
je nastala takoj in njen nastanek nikoli 
ni bil vprašljiv. Referenduma za njeno 
ustanovitev se je dne 29. maja 1994 
udeležilo 4540 volilnih upravičencev, kjer 
je bilo za ustanovitev občine 63,4 %. Prve 
volitve v Občinski svet smo opravili 4. 
decembra 1994, ko je na volitvah za prvi 
Občinski svet glasovalo 4633 volivcev ali 
70,01% volilnih upravičencev in v drugem 
krogu volitev za župana 3828 volilnih 
upravičencev ali 57,87 %, ko je bil izvoljen 
g. Jožef Kavaš s 57,22 % glasov. 
Na začetku je bilo potrebno urediti 

kar precej administrativnih zadev, 
kajti zakonodaja je bila jasna in je 
opredeljevala pogoje, pod katerimi mora 
občina delovati.
Moram takoj poudariti, da Občina Beltinci 
nima svojih začetkov pred dvajsetimi 
leti, ampak je obstajala že veliko prej 
kot samostojna lokalna skupnost, tudi 
teritorialno je bila večja. Torej ni naša 
generacija tista, ki je ustanovila Občino 
Beltinci, ampak smo samo dobili nazaj 
občino, ki je bila v skladu z zakonodajo 
prenesena v šestdesetih letih v skupno 
Občino Murska Sobota.
Občina je v teh dvajsetih letih marsikaj 
dosegla, prav gotovo pa so bile storjene 
tudi napake in s tem zamujene priložnosti. 
Sigurno znamo realno oceniti doseženo, 
vendar pa je nemalo takih, ki so mnenja, 
da se v občini ni ničesar naredilo. Problem 
je verjetno v tem, ker običajno uspehov ne 
vidimo ali pa jih nočemo videti. 

Kratek presek z nekaterimi projekti

Za določene projekte smo potrebovali 
preveč časa, da smo jih začeli uresničevati 
in jih tudi realizirali.
Moram povedati, da smo za izvedbo 
kanalizacije v celotni občini potrebovali 
skoraj 20 let. Verjetno je bilo preveč 
zamujenega časa in porabe energije v 
nepravi smeri. Projekt kanalizacija s 
čistilno napravo je dejansko največji 
projekt, ki je realiziran v tem obdobju 
tudi v izdatni meri sofinanciran s strani 
evropskih kohezijskih sredstev in sredstev 
Ministrstva za okolje.

V letošnjem letu smo dobili prvega 
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IZ OBČINSKE HIŠE

investitorja v obrtno industrijsko cono 
Beltinci in to po desetih letih. Tudi v tem 
primeru bi se moralo dogajanje odviti 
hitreje. Verjamem pa, da do naslednjega 
investitorja v tej coni ne bo zopet preteklo 
toliko let. Preveč časa smo porabili za 
prepričevanje drug drugega o potrebnosti 
teh in podobnih investicij.

Uspeli smo povezati tako rekoč celotno 
občino s kolesarskimi stezami, obnovili 
smo kar nekaj cest in poti. Seveda so bila 
pri vseh teh projektih izredno pomembna 
sredstva, tako države kot tudi evropska. 
Brez teh bi bila realizacija nemogoča ali 
pa bi lahko delali mnogo počasneje, kot 
smo. V koliki meri smo na takih projektih 
uspeli, je razvidno iz opravljenega. Seveda 
ni šlo po željah vsakega posameznika, 
ampak je bilo potrebno izvajati dela s 
prioriteto. 

V vseh dvajsetih letih smo intenzivno delali 
na izgradnji in dograditvi vodovodnega 
omrežja in oskrbe naših občanov z 
zdravo pitno vodo. Tako smo uspeli 
zagotoviti vodne vire v zadostni količini, 
kot tudi locirati le te v okolje, da voda 
ni onesnažena s pesticidi in podobnimi 
strupi. V tem času bi prav lahko izvajali 
kaj drugega namesto vodovoda. Vlaganje 
v vodovod ni  tako atraktivno in medijsko 
zanimivo, kot kaj drugega. Zadovoljstvo 
pa  je, da imamo osnovno dobrino, to je 
oskrbo vseh občanov v občini rešeno.

Težak zalogaj je bila dosedanja faza 
denacionalizacije predvsem gradu, za 
katerega je postopek trajal polnih 24 let. 
Ves ta čas so trajale aktivnost, ko smo 
dokazovali neupravičenost vrnitve te 
beltinske dobrine v naravi in nujnost, da 
ostane grad v naši lasti. Kljub zakonski 
prepovedi smo vložili v vzdrževanje 
gradu velika sredstva. Moram takoj 
povedati, da se sredstva niso vlagala 
samo v času Občine Beltinci, ampak že 
v času velike Občine Murska Sobota in 
Krajevne skupnosti Beltinci v tistem 
času. Vsa vlaganja so bila nujna, kajti 
gradu v tej obliki in v takšnem stanju 
prav gotovo že nekaj časa ne bi bilo. Kot 
občina pa smo uspeli urediti poročno - 
protokolarni prostor v gradu in s pomočjo 
dr. Nikolaja Szepessya in Pokrajinskega 
muzeja Murska Sobota tudi stalno zbirko 
lekarništva. 
Po oceni je bilo vloženih v grad v vsem tem 
času cca 0,5 mio eur.

Z ustanovitvijo Zavoda za turizem in 
kulturo Beltinci pred desetimi leti smo 
nadaljevali že začeta vlaganja v turistično 
infrastrukturo na Otoku ljubezni in v 
Ciglarskem naselju, kjer smo dokupili tudi 
določene parcele, ki so sedaj v občinski 
lasti. 
Prav tako je bila postavljena replika 
kmečke hiše v Lipi, v kateri je tudi info 
turistična točka. 
Aktivno smo pristopili še k drugim 
projektom, kar vse pomeni dodatno 
ponudbo v naši občini. Ne moremo pa biti 
zadovoljni z dejstvom, da ne premoremo 
dovolj nastanitvenih zmogljivosti, da bi 
lahko gosta zadržali pri nas daljši čas. 
Velika priložnost na tem področju je 
dopolnilna dejavnost na kmetiji, kamor 
bi lahko prišel gost na oddih in aktivne 
počitnice.

Na kulturnem področju predstavlja 
največjo promocijo mednarodni folklorni 
festival, ki se pripravlja v občini Beltinci že 
45 let v izvedbi KUD Beltinci in s pomočjo 
Javnega sklada ljubiteljskih dejavnosti. 
Vse sekcije, kot so tamburaši že 90 let, 
gledališka skupina, folklorna skupina s 
svojo več kot sedemdeset letno tradicijo, 
v katero so vključene otroška folklorna 
skupina, veteranska folklorna skupina, 
je  zmožna pripraviti takšen projekt, ki 
odmeva v bližnji in daljni okolici.
Uspeli smo urediti kulturno dvorano s 
sovlaganjem KS Beltinci, kljub temu, da 
nismo dobili ničesar sofinanciranega s 
strani pristojnega ministrstva. Po vseh 
teh letih je že potrebna posodobitve in 
verjamem, da bomo uspeli na kakšnem 
razpisu in jo v doglednem času uredili. 
Potrebno pa je seveda oceniti in dela 
opraviti po realnih možnostih in naših 
potrebah, brez zgledovanja po drugih in 
brez takšnih  načrtov, ki ne sodijo k nam.
Ne gre pa zanemariti delovanja drugih 
društev s kulturnega, turističnega, 
športnega področja, katerih dejavnosti 
dodatno ponudijo izbiro dogodkov in 
prireditev v občini Beltinci. 
Velik uspeh je bil, ko smo skupaj s civilno 
iniciativo uspeli, da se je pospešila 
izgradnja pomurskega kraka avtoceste, 
kajti v letu 2008 smo tako uspeli, da so 
14. avgusta prenehali voziti težki kamioni 
skozi Beltince.

Na področju zaščite in reševanja je 
potrebno posebej poudariti, da smo ves 
čas delovanja občine Beltinci vlagali 
v posodobitev materialno tehničnih 

sredstev, tako v gasilstvo kot tudi 
civilno zaščito. Pri načrtovanju vlaganj 
in opremljanju prostovoljnih gasilskih 
društev je pomembno vlogo odigrala 
Gasilska zveza Beltinci, v katero so poleg 
društev iz domače občine vključeni tudi 
gasilci iz Prostovoljnega gasilskega 
društva Odranci. Tako materialna 
sredstva, kot tudi oprema osebne zaščite 
so pogoj za dobro delovanje društev. 
Pomemben faktor pa je izobraževanje in 
usposabljanje, da lahko gasilec ustrezno 
odreagira v primeru intervencije na 
terenu. Ugotavljamo, da je še vedno dovolj 
interesa med mladimi za to humanitarno 
dejavnost pomoči potrebnemu.
Vedno bolj pa prihaja v ospredje delovanje 
gasilskih društev ne samo ob požarih, 
ampak tudi ob elementarnih nesrečah in 
nesrečah v prometu.  

Vedno več je tudi tistih, ki ne zmorejo 
določenih obveznosti in potrebujejo 
pomoč  v materialnem smislu. 
Osamosvojitev Slovenije je prinesla 
tudi drugačno socialno sliko v našo 
državo, katere nismo bili vajeni. Velik 
del proračuna tako namenjamo za razne 
socialne transfere in pokrivanje razlik 
v ceni tako pri domski oskrbi, kot tudi 
varstvu najmlajših. Spreminja se namreč 
demografska slika, kajti življenjska doba 
se podaljšuje. To je izredno vzpodbudno 
in pomeni napredek v medicini, premalo 
pa je rojstev in prirasta mlade generacije, 
oziroma zaposlitev za mlade.

Osamosvojitev Slovenije v devetdesetih 
letih prejšnjega stoletja pomeni tudi, 
da so se mnoge vezi, ki so bile spletene,  
nekako pretrgale oziroma ni bilo več 
tesnih stikov. Iz tega razloga se v občini 
Beltinci trudimo navezovati stike tako 
s sosednjimi občinami, občinami širom 
Slovenije, kot tudi izven meja naše 
države. Lahko rečem, da smo poleg 
tesnih vezi z občinami iz Slovenije 
navezali stike z avstrijskimi občinami 
v okviru projekta City cooperation, 
hrvaško Občino Koprivnica preko društva 
Dimek, z madžarsko Nagykanizso preko 
društva Dimek, več poljskimi občinami 
v okviru Stowarzyszenie gmin regionu 
Południowo-zachodniego Mazowsza in 
v letošnjem letu z Občino Novi Kneževac 
iz Srbije. Z odpiranjem navzven in s 
sodelovanjem z bližnjo in širšo okolico 
je možno spoznati nove prakse in dobre 
prakse prenesti v naše okolje.
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Svoj občinski praznik je Občina Beltinci 
začela praznovati  že leta 1996. 17. avgust 
je pomemben datum za našo občino, kajti 
na ta dan leta 1919 se je po pisnih virih iz 
tistega obdobja pred cerkvijo v Beltincih 
zbralo 20000 ljudi, ki so prisostvovali 
predaji vojaške oblasti v civilne roke. Ta 
dan se tudi uradno smatra kot tisti, ko smo 
se Prekmurci združili z matičnim narodom 
in se praznuje kot državni praznik. 
Verjetno premalo poudarjamo pomen 
tega dejanja pred šestindevetdesetimi 
leti, kajti usodni dogodki so prav gotovo 
velik del zgodovine obrnili v drugo 
smer, predvsem pa je to pomenilo, da 
smo se z matičnim narodom združili po 
tisočletnem hrepenenju in vztrajanju v 
slovenstvu. S to združitvijo pa je pridobila 
tudi Slovenija, tako teritorialno kot tudi v 
jezikovnem in kulturnem smislu.
Ne smemo pozabiti zaslug domoljubov in 
vseh tistih, ki so s svojim delom in svojo 
vlogo v domačih in mednarodnih krogih 
uspeli prepričati najvišje dejavnike 
odločanja, da tukaj živijo Slovenci. To so 
Ivan Jerič, Matija Slavič, general Rudolf 
Maister, Jožef Klekl, Lojze Kozar in drugi. 
Ravno Jožef Klekl starejši je na tedanjem 

zboru glasno agitiral in vzpodbujal 
rojake k združitvi in množica mu je takrat 
vzklikala: »Obečamo, obečamo!« 
Čeravno ni dela prost dan, smo 
vsekakor ponosni na to, da imamo svoj 
praznik in se spominjamo dogodkov iz 
začetka prejšnjega stoletja. Združitev 

je pomemben mejnik v razvoju tako 
Prekmurja, celotne Slovenije, kot tudi 
ohranitev materinega jezika v tem delu 
Slovenije.

Vse pa nas v naslednjih letih čaka še 
veliko dela. Verjamem, da lahko dosežemo 
marsikaj in uresničimo cilje s strpnostjo 
drug do drugega, s skupnim delovanjem v 
dobrobit občine. Vse kaj drugega je lahko 
slabo za nas vse in ne pelje nikamor. Ko 
govorimo o občini, je potrebno gledati 
na razvoj celotne lokalne skupnosti 
in odmisliti ozke interese in želje 
posameznikov. 
Nimam v mislih samo Občine Beltinci, 
ampak celotno regijo, kot tudi državo. 
Naš skupni nastop regije mora biti 
odločnejši in usmerjen v razvoj. Močna 
regija, ki ne bo odstopala iz povprečja v 
negativni smeri, pomeni močno državo! 
Zavedati se moramo svojih potencialov, 
ljudi in danosti, ki so nam na voljo. Opreti 
se je potrebno na svoje znanje, izkušnje 
in delavnost. To bo vodilo k uspehu in 
napredku Prekmurja kot celote. Nekoč so 
nas in nas še nemalokrat obravnavajo kot 
slovensko Sibirijo. Tega si preprosto ne 

smemo več dovoliti in narediti moramo 
vse, da s svojo pokončnostjo dokažemo 
pripadnost in željo po napredku naše 
regije! Zgled nam morajo biti naši 
predniki.  
Spoštovani prisotni, drage občanke in 
občani. 

S kratkim presekom dogajanja in 
naporov v Občini Beltinci v teh dvajsetih 
letih sem skušal orisati prehojeno pot v 
najvažnejših segmentih. Je pa še veliko 
tega, kar mogoče ni bilo taksativno 
našteto. Verjemimo, da so vse to kamenčki 
v mozaiku dvajsetih let, ki smo jih skupaj 
prehodili in brez teh kamenčkov ne bi bilo 
zgodbe naše občine.

Iskrene čestitke vsem občankam in 
občanom občine Beltinci ob občinskem 
prazniku, kot tudi vsem Prekmurkam 
in Prekmurcem, vsem živečim na levem 
bregu reke Mure ob prazniku združitve 
prekmurskih Slovencev z matičnim 
narodom. 

V programu, ki so ga pripravili  KUD 
Beltinci, Vrtec Beltinci in Glasbena 
šola Beltinci smo prisluhnili reportaži, 
v kateri so naši malčki iz enot Vrtca 
Beltinci odgovarjali na vprašanja o tem, 
koliko vasi je v občini, kdaj se praznuje 
v občini občinski praznik in kaj jim je v 
občini najbolj všeč. Njihovi hudomušni 
odgovori so marsikomu v dvorani 
privabili smeh na lica.
V osrednjem delu prireditve je župan 
Milan Kerman ob občinskem prazniku 
podelil priznanja najbolj zaslužnim v letu 
2015. Podelila so se županova priznanja, 
plaketa Občine Beltinci, priznanje 
občine ter naziv častnega občana Občine 
Beltinci.

1. županovo priznanje ob 50. obletnici 
delovanja kluba je prejel HOKEJSKI 
KLUB LIPOVCI.
Obrazložitev:
Citiramo predsednika  HK LIPOVCI 
Franca Maučeca iz brošure, ki je bila 
izdana ob praznovanju 50. letnice kluba 
in s tem tudi utemeljujemo podelitev 
županovega priznanja:
“Hokej je lipovski šport, ki je že v 
preteklosti povezoval vse generacije 
ljudi, da se družijo, igrajo, tekmujejo in 
nenazadnje tudi gledajo in navijajo ter 
tako pišejo zgodovino Hokejskega kluba 
Lipovci. Tako je tudi danes.  Daljnega 
leta 1965 se je začela pisati zgodovina 
hokejske igre v Lipovcih, kar pomeni, 
da smo eden najstarejših, obenem pa 
najuspešnejši  amaterski klub v Sloveniji.
Skozi to obdobje je klub doživljal tako 
vzpone kot padce, vendar so hokejski 
zanesenjaki, ki so imeli in še imajo radi 
hokej, zmogli dovolj poguma in volje, 

Prejemniki priznanj in nagrajenci Milan Gjörek, predsednik KUD Števan Kühar, 
predsednik HD Lipovci Franc Maučec, zlata maturantka Barbara Budja, prejemnik 

plakete Salih Zećiri, častna občanka Elizabeta Zadravec, hrabra policista Denis Jeneš 
in Leon Kavaš z županom Milanom Kermanom
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da se je hokejski klub Lipovci ohranil 
in v tem letu praznuje 50. obletnico 
delovanja.  Zavedati se moramo, da je 
takšno obletnico možno dočakati samo 
z veliko zanosa posameznikov in skupin 
ter s podporo okolice, v kateri klub deluje. 
Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil vsem, 
ki so na kakršen koli način pomagali pri 
nastanku in delovanju našega kluba in s 
tem dodali delček k uspehom kluba, saj 
brez tega tudi mi ne bi mogli nadaljevati 
uspešnega dela in praznovati tega 
jubileja.
V klubu se zavedamo, da lahko z vzgledom 
in dobrim delom hokejsko igro v Lipovcih 
ponudimo mlajšim, ti pa so in bodo 
vedno naša bodočnost. Otroke in mladino 
želimo naučiti tehnik hokejske igre, jim 
privzgojiti delovne navade, predvsem pa 
spoštovanje do sočloveka, kar je osnovni 
pogoj za delovanje posameznikov v 
ekipnih športih. Vseh naših uspehov ne 
bi bilo brez prizadevnosti prijateljev, ki 
jim hokej nekaj pomeni, prav tako pa 
tudi ne, če nas v naših prizadevanjih ne 
bi podpirali sponzorji in donatorji iz ožje 
in širše okolice, za kar se jim najlepše 
zahvaljujemo.” Svoj uvodnik je zaključil 
z naslednjo mislijo: “Hokej ni le igra, je 
moč posameznika, da z vztrajnim delom, 
znanjem in spoštovanjem do sočloveka 
skupaj z ekipo dosega dobre rezultate in  s 
tem največ prispeva za vsesplošno dobro.”

2. županovo priznanje prejmeta za 
pogumno dejanje Denis Jeneš in Leon 
Kavaš iz Krajevne skupnosti Bratonci 
– zaposlena kot policista na Policijski 
postaji Maribor II.
Obrazložitev:
V Občini Beltinci smo vedno bili in smo 
ponosni na naše občanke in občane, 
ki s predanostjo in požrtvovalnostjo 
opravljajo svoje poslanstvo kot zavedni 
Slovenci in Slovenke in imajo čut 
za sočloveka v stiski.  V letošnjem 
letu, v poznih zimskih in zgodnjih 
spomladanskih dneh, sta pri svojem 
delu ravnala zelo pogumno, temeljito in 
sta z veliko mero  strpnosti in vztrajnosti 
iz reke Drave pred gotovo smrtjo 
rešila žrtev nasilja v družini. Za njuno 
požrtvovalnost, izjemen pogum in hitro 
ukrepanje v tako težki situaciji se jima 
v imenu Občine Beltinci iskreno in iz 
srca zahvaljujemo, saj sta tvegala svoje 
življenje, da sta rešila življenje nekoga 
drugega.

3. županovo priznanje prejme zlata 
maturantka iz Občine Beltinci, 
dijakinja Gimnazije Franca Miklošiča 
Ljutomer, BARBARA BUDJA iz 
Dokležovja.
Obrazložitev:
S svojim uspehom je dopolnila spisek 
tistih srednješolcev iz Občine Beltinci, 
ki so že v preteklosti dosegli ta laskavi 
naslov in je prav gotovo vzor tistim, ki 
se izobražujejo v srednjih šolah. Ob tem 
izjemnem uspehu ji čestitamo in ji na 
njeni nadaljnji življenjski poti želimo 
veliko modrosti, uspehov in sreče ter 
da bi še naprej uspešno razvijala svoje 
talente. Ta nagrada in naziv ZLATE 
MATURANTKE naj ji bo tudi vzpodbuda 
za delo pri nadaljnjem izobraževanju.

Bronasti znak Javne agencije RS 
za varnost prometa za zasluge 
na področju preventive, vzgoje in 
varnosti prometa prejme MILAN 
GJÖREK, Panonska 31, 9231 Beltinci.
Obrazložitev:
Milan Gjörek deluje na področju 
preventive in varnosti v prometu v 
Občini Beltinci neprekinjeno že od 
leta 2007, ko je kot predsednik prevzel 
vodstvo Sveta za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu Občine Beltinci. 
Funkcijo opravlja prostovoljno in z 
veliko mero osebne angažiranosti in 
odgovornosti. Kot predsednik SPV-ja se 
skupaj z ostalimi člani trudi pri:
• organizaciji prvega šolskega dne,
• ozaveščanju staršev za varno vožnjo 

otrok v vrtec in šolo,
• izvedbi kolesarskih izpitov za učence 

petih razredov osnovne šole,
• umirjanju prometa na vpadnicah v 

vaseh Občine Beltinci s postavitvijo 
opozorilnih merilcev hitrosti,

• občinski prireditvi ob evropskem 
tednu mobilnosti,

• svetovnem dnevu spomina na žrtve 
prometnih nesreč,

• akciji Bodi viden previden,
• izvedbi projekta Pasavček v prvi triadi,
• sodelovanju z Društvom upokojencev 

Beltinci.
Skupaj z Javno agencijo RS za varnost 
prometa gospodu Milanu Gjöreku 
čestitamo za opravljeno delo. 

Občinski svet Občine Beltinci je na svoji 
7. redni seji, ki je bila 18. julija 2015, na 
predlog Komisije za priznanja in nagrade 
sprejel sklep, da se ob občinskem 
prazniku, 17. avgustu, podelijo:

Priznanje Občine Beltinci  se podeli 
Kulturno umetniškemu društvu 
Števan Kühar Bratonci.
Obrazložitev:
Kulturno umetniško društvo, KUD Štefan 
Kühar Bratonci, je bilo uradno vpisano v 
register društev 8. 5. 2001, vendar pa 
ohranjanje ljudskega petja sega daleč 
nazaj: organiziranega petja ljudskih 
pesmi petdeset, zborovskega petja pa 
dvajset let. Skoraj nemogoče je sešteti 
ure vaj in nastopov društva, nemogoče si 
je predstavljati pogrebe brez njih, pa tudi 
popestritev dogajanja na vasi ob raznih 
priložnosti. V času svojega delovanja 
je društvo v samozaložbi izdalo kaseti: 
leta 2001 Šopek domačih, leta 2003 
Bratonski zvon, video kaseto Štirje 
letni časi, Delo in pesem v Bratoncih 
nekoč, kot tudi zgoščenko ob 50 - letnici  
ljudskega in 20 - letnici zborovskega 
petja. Vsekakor pa ne smemo pozabiti 
obiskov Bolnišnice Murska Sobota na 
božič in njihovih vsakoletnih koncertov. 
Ustanovili so tudi dramsko sekcijo 
(veselo- igre) in skupino Vzemi si čas, ki 
je igrala na doma izdelane instrumente. 
Na svojem področju radi sodelujejo 
z drugimi društvi v vasi in drugje, 
kamor so povabljeni. Največji uspeh 
in priznanje pa so doživeli lani, ko so 
zmagali na regijskem srečanju pevskih 
zborov in godčevskih skupin Pomurja 
in mariborske kot potem še republiško 
priznanje. Vsekakor pa je delovanje 
društva tudi obveza za vnaprej, saj v 
letošnjem letu pripravljajo tudi proslavo 
ob 100-letnici svojega vzornika, po 
katerem nosijo ime.  Za delovanje svojega 
društva si KUD Štefan Kühar Bratonci 
zasluži PRIZNANJE OBČINE BELTINCI.

Plaketo Občine Beltinci prejme SALIH 
ZEČIRI iz Beltinec.
Obrazložitev:
Salih Zečiri, rojen 30. 10. 1940 - bolj 
znan kot Sali, je svojevrstna ikona 
Beltinec z okolico. Izjemno priljubljena, 
karizmatična in dobrodušna osebnost, 
ki je s svojim značilnim gospodarskim, 
a obenem hudomušno odrezavim 
humorjem več kot pol stoletja nagovarjal 
vsakega gosta svoje znamenite 
slaščičarne posebej. Prisluhniti in 
zbližati se je znal z vsakim, ki mu je 
prekrižal pot, kar je vsekakor lastnost, 
ki krasi le redke in izjemne ljudi. Poleg 
specifičnega pristopa pri ponujanju 
svojega sladoleda je sokrajanom za 
vedno ostal v spominu tudi po načinu 
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prevoza in prodajanja le tega, še posebej, 
kadar so bili v naši občini na sporedu 
kakšni večji dogodki. Tedaj se je Salih 
s svojim motornim kolesom, prirejeno 
prikolico s hladilnikom ter obveznimi 
sladkarijami odpravil na prizorišče 
dogajanja ter med ljudi širil optimizem, 
dobro voljo ter kajpak -  sladoled. Obrti 
se je izučil od svojega očeta Hajrula, 
kateremu je iz rodne Makedonije v 
iskanju novih poslovnih priložnosti sledil 
v Slovenijo. Sprva v Mursko Soboto, nato 
pa v Beltince. Z očetom sta odprla prvo 
slaščičarno pri Osterčevih v Beltincih 
leta 1971, po očetovi upokojitvi pa je 
Salih prevzel vajeti v svoje roke, odkupil 
prostore nekdanje gostilne Sapač ter v 
njej uredil simpatičen lokal, obenem pa 
tudi dom za svojo družino. Nedolgo nazaj 
se je tudi sam upokojil ter »žezlo« predal 
nasledniku Aslanu, ki prav tako zavzeto 
in uspešno nadaljuje družinsko tradicijo. 
Salih Zečiri s svojim nasledstvom je 
nazoren primer uspešne integracije 
izvorno muslimanske družine albanske 
narodnosti, izhajajoče iz Makedonije, 
v naše lokalno okolje. Kako rad ima 
svojo drugo domovino, Slovenijo, je 
med drugim zgledno demonstriral tudi 
med plebiscitom za samostojnost, ko je 
na volišče 23. decembra 1990 prihitel 
med prvimi, s seboj pa prinesel posebej 
za to priložnost pripravljeno torto, na 
kateri je z velikimi črkami pisalo: »Kdor 
Sloveniji dobro želi, naj za plebiscit 
glasi«. Tovrsten zaveden in spoštljiv 
odnos je, poleg poštenosti in delovnih 
navad, prenesel tudi na svoje potomstvo, 
ki barve naše države ponosno in 
uspešno zastopa tudi na najvišjih 
mednarodnih ravneh. Njegova vnukinja 
Fiona, Aslanova hčerka, je tako ravno 
pred kratkim znotraj starostne skupine 
16-18 let in kategorije do 55kg osvojila 
naslov evropske mladinske prvakinje 
v karateju.  Za svoje življenjsko delo 
in vse povezovalne sinergije  v lokalni 
skupnosti si gospod Salih Zečiri zasluži 
plaketo Občine Beltinci. 

Naziv ČASTNA OBČANKA OBČINE 
BELTINCI se podeljuje ELIZABETI 
ZADRAVEC iz Beltinec.
Obrazložitev:
ELIZABETA ZADRAVEC ali Lizika, kot 
jo pozna domala vsak Beltinčan, je v 
družbeno in kulturno življenje občine 
vpeta vse od svoje mladosti. Pravzaprav 
ga ni dogodka, kjer ne bi vsaj sodelovala, 
če že ni njegova organizatorka.  Na 
kulturnem področju se udejstvuje od 

svoje rane mladosti, v letih od 2007 
do 2013 je bila tudi predsednica KUD 
Beltinci. Še vedno je aktivna in ponosna 
folklornica in podpredsednica društva. 
V času, ko je to potrebovalo gonilno 
silo, ko je bilo treba ohraniti tradicijo, je 
prevzela vajeti in s srčno voljo potegnila 
voz naprej. Prav v času njenega 
predsedovanja je takratni predsednik 
republike Danilo Türk folklorno skupino 
KUD Beltinci odlikoval z redom za 
zasluge. Poleg članske folklorne skupine 
sta bili v njenem obdobju ustanovljeni 
še veteranska in otroška folklorna 
skupina, delovati je začela gledališka 
skupina Slikepaprijlike. Uspehe so 
doživljale tudi druge sekcije. Seveda 
o njenem  uspešnem delu pričajo tudi 
številni folklorni festivali, kjer se je kot 
organizatorka prebijala skozi procese 
nove dobe, obenem pa poskrbela tudi 
za sleherno malenkost. Prisotna je bila 
pri prvem festivalu in bila je tudi pri 
letošnjem. Vmes ni zmanjkal nobeden. 
Čeprav je že vrsto let v pokoju, se ni 
prepustila počivanju, ampak gara za 
dobrobit vseh še vedno od jutra do 
večera. Srečamo jo zdaj na kolesu, potem 
spet v kuhinji, na prireditvi s koso v roki, 
tudi ko prepeva v dobri družbi, seveda 
nasmejana. Tudi sicer se življenju v 
svojem rojstnem kraju predaja domala 
vse življenje, zadnja mandata je tudi 
podpredsednica KS Beltinci, nedavno 
pa tudi predsednica KS Beltinci. Za njo 
so številni projekti, eden zadnjih gotovo 
žarni zid na pokopališču v Beltincih. 
Z vsem spoštovanjem se loti pisanje 
govorov na pogrebnih slovesnostih. 
Poseben občutek ima za ranljive 
družbene skupine, drugačen pogled 
tudi na beltinske Rome. Beltinski grad je 
predvsem po njeni zaslugi spet beltinski. 
Skoraj dve desetletji je bila boj in vsake 
toliko spomnila na neupravičenost 
denacionalizacije. Kljub temu,  da je 
sama že nekaj časa v pokoju, lahko v 
njeni družbi najdemo tudi mladino. 
Pa ne zgolj kot poslušalce, temveč 
predvsem kot sopotnike v družbenem 
procesu. Poleg vseh aktivnosti nosi še 
en predsedniški naziv. Je namreč tudi 
predsednica beltinskega Združenja 
borcev in simpatizerjev za vrednote 
NOB. Lizika se svojih korenin zaveda in 
jih spoštuje, najsi oblečena v folklorni 
kostum ali kratke hlače na neki delovni 
akciji pred petdesetimi leti. In ja, tudi 
drevo je zasadila! Pa ne eno. In vsa bodo 
ostala….Beltinčanom. Posadila jih je 
tam, kjer so pač manjkala. Kot bi dejanje 

zrcalilo njeno podobo v metafori! Za 
svoje dosedanje delo si gospa Elizabeta 
Zadravec zasluži naziv častna občanka 
Občine Beltinci.

Po svečani podelitvi je sledil koncert 
učiteljev Glasbene šole Beltinci, ki so 
poslušalcem pripravili izredno raznolik 
in pester repertoar skladb, ki so požele 
buren aplavz. 

Prejemnik plakete Občine Beltinci za 
leto 2015, Salih Zečiri, je svojo ganjenost 
ter veselje ob prejemu tega visokega 
priznanja delil z vsemi občankami in 
občani Občine Beltinci v pismu, ki ga je 
pripravil in ga objavljamo v celoti:

Dragi sorodniki, prijatelji, znanci in moji 
Beltinčani!
Najprej se želim vsem, ki so me predlagali 
in izglasovali za to veliko čast,
ki je res čast za vsakega občana, zahvaliti 
v svojem imenu in imenu družine, ki me je 
ves čas spremljala v Beltincih.
Moja največja želja je, da bi bili ne le v 
občini, temveč tudi širše vedno ali znova 
tako složni, kot smo bili pred skoraj 25 
leti. Dobro se spomnim plebiscita in vojne, 
ki nas je vse v občini in državi združila. 
Vsi smo se, ne glede na barvo kože, 
veroizpoved ali druge razlike, razumeli 
in bili enotni v boju za svojo pravico. To 
enotnost, takšno kot je bila takrat, si 
želim tudi danes, ko nas delijo razlike v 
političnih in drugih nazorih. Majhni smo, 
a majhnih je mnogo, če pa bomo sposobni 
stopiti čez te razlike v razmišljanju, bomo 
lahko znova enotni in močni. Močni, da 
gradimo tako skupnost, kot si jo želimo, 
brez delitve na leve in desne, te ali one. 
Enotnost, tako, kot je bila leta 1990, 
želim vam in sebi, in nam bo vsem bolje! 
Na koncu še enkrat najlepša hvala za 
to izjemno čast, ki bo za vedno ostala v 
mojem in upam, da tudi v vaših srcih!

V imenu vseh nagrajencev se je po 
uradnem delu prireditve zahvalila 
častna občanka Elizabeta Zadravec, ki je 
povedala:
“V imenu vseh, upam, da vseh prejemnikov 
plaket, priznanj in zahvalnih listin, si 
upam trditi, da je najtežje stati na odru 
in prejeti tako visoka priznanja. Vem, da 
smo vsi delali vse te stvari, ki smo jih v 
življenju počeli, iz ljubezni do tistega dela, 
ki smo ga prejeli zato, da ga opravimo. 
Nikoli si nisem sama osebno mislila, da to 
delo kdo tudi opazi in ga vrednoti. Hvala 
vam za to priznanje, ki pa je obenem tudi 
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Utrinki iz Melinec
Poletje se počasi poslavlja, počitnice so 
za nami, dnevi pa so vse krajši. Upam, 
da ste v vročih poletnih dneh našli 
primerno ohladitev zase.

Vroče pa je bilo na Melincih predvsem 
prvi počitniški teden, kjer nam je pestro 
dogajanje ponudil Pomurski športni 
festival. V naš kraj je privabil pisano 
množico od blizu in daleč. Tradicionalni 
ciglarski dnevi, golažijada, proščenje…
za vsakega nekaj. Kot vidite, nam ni bilo 
dolgčas.
Ob pestrem in veselem dogajanju pa 
je bila z nekoliko grenkim priokusom 
med vaščani sprejeta novica, da šola na 
Melincih začasno zapira svoja vrata.
V preteklem šolskem letu 2014/15 je bil 
za podružnično šolo na Melincih prav 
poseben dan. 12. september 2014 se je 
namreč na šolskem dvorišču odvijala 
proslava ob 100 - letnici šole. S pesmijo 
STOJI UČILNA ZIDANA so nastopajoči 
obudili spomin na vse, ki so obiskovali 
šolo, na učitelje, ki so v njej poučevali in 
na ostalo osebje, ki je skrbelo za dobro 
počutje otrok na šoli. Veliko zbranih 
na proslavi se je spomnilo svojih prvih 
šolskih dni….Nostalgija….

Vendar pa je Občinski svet Občine Beltinci 
zaradi premajhnega vpisa (v šolskem 
letu 2015/16 sta bila v 1. razred vpisana 
le dva učenca) sprejel sklep o začasnem 
prenehanju delovanja podružnične 
šole. Slednje pomeni, da v prihajajočem 

šolskem letu na Melincih ne bo pouka. 
V kolikor bo v naslednjem šolskem 
letu zadosten vpis, bo Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport oddelek 
na podružnici ponovno financiralo. Le 
od nas krajanov pa je odvisno, ali bomo 
poskrbeli, da bo šolski zvonec ponovno 
zazvonil ali utihnil.
V nadaljevanju navajam zapis učiteljice 
Andrejke Bojnec, vodje podružnice 
Melinci, katerega je pripravila ob že 
omenjeni proslavi ob 100- letnici šole:
»Bog daj, da tradicija ne bi zamrla, saj je 
šola za kraj blagoslov. Tudi zaradi šole 

na Melincih pod okriljem Matere Božje je 
kraj dal naši domovini največ duhovnikov. 
Vendar ceniti to, kar imamo, znamo 
velikokrat šele takrat, ko izgubimo. 
Storimo vse, kar je v naši moči, da bo lepo 
obnovljena UČILNA ZIDANA živela tudi v 
naslednjem stoletju!«

Ponovno vas vabimo, da spremljate našo 
spletno stran na www.melinci.si, kjer se 
trudimo za vas biti čim bolj zanimivi.

Tina Zver-Vlaj

KS Beltinci - opravičilo
Spoštovani krajani Beltinec,
v predhodni številki našega glasila Mali 
rijtar je bil objavljen izvleček iz Pogodbe 
o najemu žarne niže v žarnem zidu na 
pokopališču Beltinci. 
Pri prepisu je prišlo do neljube napake, 
ki jo bomo v doglednem času popravili, 
saj smo v ta namen izvolili komisijo za 

popravek obstoječe pogodbe.
Sporni členi bodo popravljeni, že sedaj 
pa lahko z gotovostjo trdimo, da je 
najem žarne niše časovno neomejen in 
da je plačilo v višini 500 eur za najem 
samo ob prvem najemu.

Dokončna oblika pogodbe bo  objavljena 
v naslednji številki Malega rijtara.

Za neljubo napako se opravičujem.

Lizika Zadravec
predsednica KS Beltinci

velika teža za to, da bo potrebno še bolj 
poprijeti za delo in ga dobro opraviti. 
Kakor vsi nagrajenci, smo v resnici delali 
svoje delo z ljubeznijo in upam, da bomo 
tako tudi nadaljevali, verjamem pa, da je 
največja vrednota reševati življenje, zato 
bi tudi osebno dala priznanje mladima 
policistoma, ki sta v resnici žrtvovala 
svoje življenje za to, da sta rešila drugo. 

Nista ga žrtvovala, bi ga pa lahko. Hvala 
lepa!”
Pogostitev je ob tej lepi priložnosti 
pripravila družina Kolar iz Beltinec - 
trikratni najvišje ocenjeni proizvajalec 
salam na vsakoletni prireditvi Salamiada 
v Radencih. Vsi smo se potem družili ob 
zvokih MARKO BANDE, ki letos praznuje 
25-letnico delovanja. Prav tako nas je 

Salih počastil s svojim znamenitim in 
odličnim sladoledom. Naše brbončice 
pa so se posladkale tudi z bratonskimi 
odličnimi krapci, ki so jih pripravile 
pridne roke gospodinj Turističnega 
društva Bratonci. 

Lilijana Bežan Horvat

Na proščenjski sveti maši pred melinčko kapelico Marije snežne
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Lipovčarji na Triglav - začasno brezvladje v Lipovcih

Sigurno ni ne vem kako presenetljiva in 
pomembna novica oz. ni ne vem kako 
velik podvig, ko se kak občan povzpne na 
našo najvišjo goro Triglav, saj je verjetno 
v vsaki vasi nekaj deset, če ne celo nekaj 
sto prebivalcev, ki so na Triglavu že bili. Pa 
vendar bi želeli opisati svojo izkušnjo in jo 
deliti z občani.
V nekaterih od nas, ki do tega našega 
podviga na Triglavu še nismo bili, je že 
dolga leta tlela želja osvojiti ga ali drugače 
povedano: nosili smo neko breme, saj 
nekako velja za pravega Slovenca le tisti, 
ki se na Triglav povzpne. Po večletnem 
razmišljanju se nam je letos nekako 
vendarle uspelo dogovoriti in izpeljati 
tudi to akcijo.
Po večkratnih medsebojnih pogovorih 
ob raznih krajevnih prireditvah, kjer 
smo se zainteresirani srečevali, smo 
zadolžili Danija in Romana, ki sta že 
imela izkušnje z vzponom na Triglav, da 
pripravita program in naš mali projekt 
tudi logistično organizirata. Izbrala sta 
za vse najbolj ugoden datum in začela 
zbirati prijave tistih res najbolj resnih 
kandidatov. Tako se nas je osem najbolj 
zainteresiranih fantov in mož iz Lipovec 
kar hitro odločilo (interesentov je bilo 

še nekaj, vendar smo bili številčno 
omejeni in smo jih morali zavrniti oz. 
jim predlagati drugo priložnost). Imeli 
smo še nekaj usklajevalnih sestankov, 
kjer smo predvsem mi, ki smo se na to 
pot odpravljali prvič, dobili potrebne 
informacije, kako se pripraviti in kaj vzeti 
s sabo. Pri Frenku smo se dogovorili še za 
najem kombija in nabavili nekaj živil za 
skupno uporabo.
Tako je prišel petek, 31. julij, ko smo že prej 
omenjena Roman Jona in Daniel Zadravec 
ter Dejan Jakob, Roman Vinkovič, Jože 
Pivar, Franc Maučec ml., Tomaž Bojnec in 
Štefan Smej zavzeli svoja mesta v kombiju, 
prtljažnik napolnili z opremo in se podali 
dogodivščini naproti.
Že ob pozdravni pijači na terasi 
domačega lokala, ki smo si jo privoščili 
pred odhodom, je nekdo omenil, da 
Lipovci z našim odhodom ostajajo brez 
vlade. Pozneje, med vožnjo, smo družno 
ugotovili, da je temu skorajda res tako, 
saj smo bili udeleženci naše male odprave 
predsednik Krajevne skupnosti Lipovci, 
predsednik Turističnega društva Lipovci, 
predsednik Kluba malega nogometa 
Lipovci, predsednik Hokejskega kluba 
Lipovci, predsednik Košarkarskega kluba 

Beltinci, tajnik Društva Aquila, vaški kurir 
in lokalni pogrebnik.
Z nekaj manjšimi postanki nas je naš šofer 
Ferek kaj hitro pripeljal pred Kovinarsko 
kočo v dolini Krme, kjer smo po večernem 
druženju tudi prespali. Po prvem planu 
smo iz Krme tudi nameravali začeti 
vzpon proti Triglavu, vendar smo po 
dogovoru naš plan malce spremenili. Po 
zelo zgodnjem sobotnem zajtrku smo se 
s kombijem odpeljali v smeri Pokljuke, 
ki je bila naša nova izhodiščna točka. 
Kar hitro smo bili v planinski opremi 
in krenili na pot, ki nas je preko Planine 
Konjščica in Studorskega prevala vodila 
do Vodnikovega doma (1817 m/nv), kjer 
smo se malo okrepčali ter nadaljevali pot. 
Z nekaj plezalnimi in rahlo nevarnimi 
odseki nas je pot prek Konjskega sedla 
vodila do Doma Planika na že 2401 m/
nv. Predvsem zadnji vzpon proti koči je 
bil zelo naporen, ne nevaren, ampak dokaj 
strm. Ob koči smo kakšno urico počili in 
od spodaj opazovali meglene oblake, ki 
so krožili okrog našega očaka, predvsem 
pa majhne obrise planincev zgoraj na 
grebenu. Kar malce neugodno nam je 
enim postalo, ko smo se zavedli, da bomo 
gor morali priti tudi mi. Večji del prtljage 
smo pustili v koči in s sabo vzeli samo 
najnujnejše. Ob koči smo srečali tudi 
rojake iz Odranec in Ižakovec in ugotovili, 
da so si nekateri z njimi celo v sorodu. 
Nekaj časa za njimi smo se pogumno v 
zadnji del vzpona podali tudi Lipovčarji 
in jih kaj kmalu tudi dohiteli in prehiteli, 
saj je imel eden od njih ob prvih klinih 
kar nekaj strahu in je rabil nekaj časa, da 
je zbral dovolj poguma za nadaljevanje 
poti. Ne toliko fizično naporna, ampak 
bolj plezalno zahtevna in na mestih 
zelo izpostavljena pot nas je dokaj hitro 
pripeljala na vrh malega Triglava. Sledil 
je še zadnji odsek plezanja ob vrvi po 
zelo ozkem grebenu proti vrhu, kjer je 
največji problem predstavljalo srečevanje 
s planinci, ki so se že vračali z vrha. Pa 
smo premagali tudi ta del in v soboto, 
1. 8. 2015, v popoldanski urah ponosno 
stali ob Aljažev stolpu na vrhu Triglava, 
simbola slovenstva in to prav v dnevih 
praznovanja njegove 120-letnice. Štirje od 
nas, ki smo bili gor prvič, smo doživeli tudi 
krst, pri katerem Dani s svojim pasom do 
nas ni bil čisto nič usmiljen in smo še kar 
nekaj časa čutili posledice krsta na naših 
zadnjicah. Nekateri so poizkušali tudi, ali 
je kakšna razlika med pivom, kupljenim za 
7 eur na vrhu in med tistim, kupljenim za 
1 eur v trgovini. 
Razgled z vrha Triglava ni bil popoln, saj 

Lipovska »vlada« na slovenskem očaku Triglavu
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Glasbena šola Beltinci

Po počitnicah, ko smo si lahko malo 
oddahnili, vam, spoštovani občani, 
dolgujem še krajše poročilo o dogodkih 
v minulem šolskem letu. Od meseca 
februarja, ko sem se zadnjič oglasil, 
se je nabralo marsikaj. Naši učenci in 
njihovi mentorji so bili poleg pouka 
in ostalih šolskih obveznosti dejavni 
na številnih prireditvah. Februarja se 
je učenka saksofona Ajša Dobrijevič  
udeležila mednarodnega tekmovanja 
pihalcev Davorin Jenko v Beogradu. Pod 
mentorstvom mag. Jureta Rogine in ob 
klavirski spremljavi Janje Belič je prejela 
zlato plaketo.
V mesecu marcu sta učenca kitare Timotej 
Tivadar in Daša Smodiš na državnem 
tekmovanju TEMSIG dosegla odlične 
rezultate. Timotej je prejel zlato plaketo, 
Daša pa srebrno. Rezultata smo se veselili 
vsi učenci in zaposleni, še posebej pa njun 
mentor mag. Dušan Slaček. Oba mlada 
umetnika sta se konec marca udeležila 
še mednarodnega tekmovanja SVIREL 
in rezultate s prejšnjega tekmovanja le 
še potrdila -. Timotej z zlato plaketo, 
Daša pa s srebrno. V nedeljo, 22. marca, 

je odzvenel že tradicionalni koncert 
družinskih zasedb, ki je bil zopet zelo 
dobro obiskan, prisotni pa smo lahko 
slišali že prave družinske ansamble.
V aprilu sta na mednarodnem 
tekmovanju Dnevi kitare v Krškem 
Daša Smodiš in Timotej Tivadar za 
odlično igranje prejela zlati plaketi, 
Daša je bila obenem najbolje uvrščena 
tekmovalka v svoji starostni kategoriji. 
Konec meseca so se mednarodnega 
tekmovanja harmonikarjev v Pulju na 
Hrvaškem udeležili solist David Sabo in 
Duo Xsiloccordeon v sestavi Domen Baša 
– harmonika in  Primož Zavec - tolkala. 
David je prejel zlato priznanje, Domen 
in Primož pa srebrno. Na velikonočni 
ponedeljek smo v župnijski cerkvi lahko 
prisluhnili Velikonočnemu koncertu, na 
katerem so se predstavili zbori in orkestri, 
ki delujejo na glasbeni šoli. Letošnja rdeča 
nit koncerta je bila ljubezen, ki se je preko 
izvedenih skladb vila od Božje ljubezni do 
človeka, ljubezni do bližnjega pa vse do 
ljubezni med fantom in dekletom. Tudi ta 
koncert je bil zelo dobro obiskan, publika 
pa po koncertu izjemno zadovoljna.
14. in 15. maja 2015 je potekalo 11. 
mednarodno srečanje harmonikarjev v 
Beltincih. Naši učenci so dosegli naslednje 
rezultate:
a) Klasična glasba:   David 
Sabo – zlato priznanje
b) Zabavna glasba:  David 
Sabo – zlato priznanje
c) Glasba S. in V. Avsenika: Matija Berden 
– srebrno priznanje Domen Baša – 
zlato priznanje
d) Diatonična harmonika:
Luka Sabo – srebrno priznanje
Domen Baša – zlato priznanje, 1. mesto

DOMEN BAŠA je na letošnjem srečanju za 
najvišje število doseženih točk (99/100) 
prejel nagrado NAJOBETAVNEJŠI 
POMURSKI HARMONIKAR 2015.

Poleg tekmovanj in tradicionalnih 
koncertov smo v tem šolskem letu 
realizirali še nekaj novih idej. 19. maja 
2015 smo v okviru dneva odprtih vrat na 
parkirišču pred domom izvedli zanimiv 
program. Predstavili so se učenci na 
različnih instrumentih, ki so zaigrali ali 
zapeli ob spremljavi ansambla učiteljev. 
To je bila zanimiva izkušnja tako za 
učence, kakor tudi za učitelje. Iz triurnega 
programa smo izluščili najboljše, ki so 
se 3. julija predstavili na otvoritvenem 
koncertu festivala Soboško poletje. 
Koncert, ki je bil tudi medijsko odmeven, 
nam je lepo uspel. 
V mesecu maju smo kot običajno izvedli 
tudi prve sprejemne preizkuse. Zapolnili 
smo večino prostih mest, vpis je možen 
le še na cimbale, trobila, harmoniko ter v 
programe Predšolske glasbene vzgoje in 
Glasbene pripravnice. 
Na osrednji proslavi ob občinskem 
prazniku Občine Beltinci so se predstavili 
tudi učitelji naše šole. V drugem delu 
proslave so za vse občane izvedli pester 
glasbeni program.
Z začetkom šolskega leta je ponovno 
zaživela tudi šolska spletna stran, ki se nam 
je zaradi vdora v prejšnjem šolskem letu 
popolnoma zrušila. Več o naši dejavnosti 
lahko odslej preberete na spletni strani  
http://www.gs-beltinci.si. V tem šolskem 
letu smo nekoliko spremenili razporeditev 
učilnic, saj smo s pridobitvijo nove 
učilnice sedaj tudi optimizirali izkoristek 
šolskih prostorov. 
Vsem učencem in ostalim zunanjim 
sodelavcem naše šole želim uspešen 
začetek šolskega leta, vas, drage občanke 
in občani pa vabim, da se udeležite katere 
izmed naših prireditev, ki so objavljene 
na naši spletni strani.

Matej Zavec
ravnatelj

so ga kar krepko kvarili megleni oblaki in 
nejasno ozračje, pa to nikakor ni vplivalo 
na zadovoljstvo in navdušenje ob podvigu. 
Sledil je še sestop z gore, katerega smo 
se bali prav tako kot pred tem vzpona, 
je pa bil kasneje bistveno lažji in hitrejši 
od vzpona. V domu Planika smo najprej 
nazdravili našemu podvigu, se okrepčali 
in kaj kmalu ob precej zgodnji uri v sobi s 
skupnimi ležišči tudi zaspali.
Po dokaj lepem sobotnem vremenu 
so nas v nedeljo zjutraj pričakale čisto 
druge razmere, saj je deževalo in bilo 

je precej megleno, nismo pa niti vedeli, 
kaj lahko pričakujemo za naprej, zato 
smo se takoj odpravili v dolino. Celo pot 
nas je spremljala megla in rahlo rosenje. 
Šele v Vodnikovem domu smo si na hitro 
privoščili zajtrk in po že prej opisani poti 
v nasprotni smeri nadaljevali do Pokljuke. 
Premočeni in utrujeni, pa vendar zelo 
zadovoljni, smo z olajšanjem skočili v 
suha oblačila in kombi je že drvel proti 
Prekmurju. Še nekaj vmesnih postankov 
in že smo bili v Lipovcih na že prej 
omenjeni terasi. Tako smo najhitreje javili 

vsem, da je »vlada« preživela.
Za vse nas je bila to nepozabna 
dogodivščina, kar naporna in na trenutke 
tudi nevarna, a se je bomo spominjali vse 
življenje. Bili smo res posrečena družba, 
naš pohod na Triglav pa poln dobre volje, 
simpatičnih zbadljivk, šal in anekdot, o 
katerih se bomo še nekaj časa pogovarjali. 
In padla je ideja, da bi lahko dogodek 
postal tudi tradicionalen. Mogoče ne 
vedno Triglav, gore pa vsekakor. Bomo 
videli!

Profesorici na GŠ Beltinci Mihaela Zver 
(flavta) in Franja Gomboc (klavir)
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PVD Sever za Pomurje
Spoštovani!

PVD Sever za Pomurje je društvo, v 
katerem smo zbrani udeleženci vojne 
za osamosvojitev R Slovenije leta 1991 
z namenom, da ohranjamo spomin 
na dogodke v tistem času in širimo 
domoljubje. V društvo je včlanjenih nekaj 
manj kot 500 veterank in veteranov vojne 
za Slovenijo iz vrst policistov, rezervnih 
policistov, drugih delavcev policije ter 
državljanov, ki so aktivno sodelovali pri 
aktivnostih za zaščito demokratičnih 
procesov v Sloveniji in v vojni za Slovenijo 
leta 1991.  

Po odločitvi, da bo imela teritorialna 
obramba lastno veteransko organizacijo, 
smo se udeleženci vojne za osamosvojitev 
Republike Slovenije v policiji odločili 
ustanoviti lastno veteransko organizacijo. 
Iniciativni odbor je organiziral ustanovni 

zbor, ki je bil dne 22. 3. 1994 ob 18.00 uri 
v dvorani Občine Murska Sobota. 16. 1. 
1998 je tako  bilo na ustanovni skupščini 
v  Sebeborcih ustanovljeno novo Policijsko 
veteransko društvo “SEVER” za Pomurje, s 
sedežem v Murski Soboti na Ulici arhitekta 
Novaka  5. Upravna enota Murska Sobota 
je dne 3. 3. 1998 izdala obvestilo o 
registraciji društva( št. 026-41/98-7), 
s katerim je le-to registrirano pod reg. 
štev. 363 v slovenskem prostoru v ZVEZI 
PVD SEVER, s krajšim poimenovanjem 
ZDRUŽENJE SEVER. Sicer deluje skupaj 
13 pokrajinskih društev, ki združuje preko 
8000 članov. 

Društvo je z odločbo Ministrstva za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti 
(štev. 21504-4/2006-7) z dne 14. 5. 2014 
pridobilo status društva v javnem interesu 
na področju vojnih veteranov. 

V letu 2014 so bile naše aktivnosti 
usmerjene znotraj in zunaj društva, 
prvenstveno pa v ohranjanje pomena in 
zgodovinskih dejstev prispevka policije 
na poti naše države v neodvisnost 
in samostojnost. Društvo skrbi za 
člane, ki bodo zaradi posledic krize in 
varčevalnih ukrepov v državi zašli v 
težke življenjske razmere, prizadevamo 
si tudi za zmanjšanje odliva članov in za 
pridobivanje novih, prav tako pa tudi za 
prepoznavnost društva v javnosti. 

Člani smo v letu 2014 izvedli veliko 
aktivnosti, katerih skupni imenovalec 

je bil ohranjanje spomina in prispevek 
policijskih enot ob osamosvojitvi 
Slovenije in njena nadaljnja pot suverene, 
mednarodno priznane in neodvisne 
države v okviru Evropske unije in 
mednarodne skupnosti,  v zbiranje 
arhivskega in dokumentarnega gradiva, 
prenašanje dogodkov osamosvojitvene 
vojne in njenih pridobitev na mlade, 
sodelovanje s sorodnimi veteranskimi 
in domoljubnimi organizacijami, tako 
v domovini kot v sosednjih državah,  
utrjevanje medsebojnih odnosov in 
pomoč članom v vsakdanjem življenju in 
pri urejanju, pridobivanju in ohranjanju 

statusa vojnega veterana in pravic, ki iz 
tega izhajajo.
Najpomembnejši naši aktivnosti v letu 
2014 sta bili vsekakor izvedba skupščine 
društva 28. 2. 2014, na kateri je bilo 
izvoljeno novo vodstvo, in prireditev ob 
20. obletnici društva v Svetem Juriju ob 
Ščavnici dne 14. 6. 2014. Člani pododbora 
Gornja Radgona so skupaj z Občino sveti 
Jurij ob Ščavnici organizirali in izvedli 
prireditev, na kateri je bil slavnostni 
govornik predsednik Združenja Sever 
Tomo Čas. 

V mesecu juliju smo skupaj s Policijsko 
upravo Murska Sobota končali projekt 
Raziskava zgodovine pomurske 
policije in v tej zvezi izdali tudi knjigo z 
naslovom Zgodovina pomurske policije 
in orožništva, vzporedno pa v Pokrajinski 
in študijski knjižnici v Murski Soboti 
postavili razstavo o osamosvojitveni vojni, 
na kateri so si obiskovalci lahko ogledali 
tudi nekaj kosov starega orožja, uniform, 
vozil in opreme.

Skozi celo leto smo se udeleževali raznih 
prireditev, pohodov, državnih proslav, 
različnih športnih tekmovanj, prav tako 
pa smo organizirali zelo zanimiv izlet 
na Dolenjsko. V letu 2014 smo odlično 
sodelovali s Policijsko upravo M. Sobota, 
enotami slovenske vojske, osnovnimi 
šolami Pomurja, župani pomurskih občin, 
sorodnimi veteranskimi in domoljubnimi 
društvi, med katerimi najpomembnejše 
mesto zavzemajo društva organizacij 
Zveze veteranov vojne za Slovenijo M. 
Sobota, Lendava, G. Radgona in Ljutomer, 
organizacije Zveze slovenskih častnikov 
Ljutomer, G. Radgona in Lendava, 
Združenje za vrednote NOB Ljutomer, 
G. Radgona, M. Sobota in Lendava ter 
Krajevno domoljubno združenje Puconci. 
Sodelovali smo z Društvom upokojencev 
kluba Maksa Perca, stanovskim društvom 
IPA za Pomurje, s športnim društvom 
UJV M. Sobota, Društvom policijskih 
šefov, obema sindikatoma - PSS in SPS. 
Vrsto let tudi odlično sodelujemo z 
UDVDR vukovarsko - sremske županije 
in društvi Polgaror iz Magjarszombatfa, 
pokrajinskim društvom POLGAROR iz 
Szombatheliya in BEOSZ iz Szombathelya.

V letu 2015 bi radi naše sodelovanje z vsemi 
lokalnimi skupnostmi še okrepili, tako da 
bi jih vključevali v naše aktivnosti, prav 
tako pa bi radi sodelovali pri organizaciji 
in izvajanju njihovih aktivnosti. 

Člani društva smo se skozi vse leto udeleževali pohodov, državnih proslav, športnih 
tekmovanj, prav tako pa smo organizirali izlet na dolenjsko



15Mali rijtar - avgust 2015

DRUŠTVA

V letu 2015 bomo izvedli aktivnosti na 
področjih:

Domoljubna dejavnosti kot spominske 
in druge slovesnosti
Izvedli bomo tradicionalni pohod po poteh 
Pomurske policije na območju občine 
Rogašovci ter sodelovali pri postavitvi 
spominskega obeležja na hiši hranitelja 
orožja na območju občine Rogašovci. 
Sodelovali bomo pri organizaciji pohoda 
Radenci - Gornja Radgona, pri organizaciji 
slovesnosti odhoda zadnjega vojaka 
JLA iz R Slovenije na Gibini. Izvedli 
bomo slovesnost ob obletnici akcije 
Sever na območju društva. Sodelovali 
bomo pri organizaciji slovesnosti ob 
dnevu državnosti na Policijski upravi 
Murska Sobota, na komemoracijah ob 
dnevu mrtvih, soorganizirali bomo 
tradicionalni pohod do pomnika v Dolgi 
vasi, prisostvovali bomo svečanosti na 
MMP Petišovci ob dnevu državnosti in 
svečanosti pri mostu čez Muro v Srednji 
Bistrici.

Slovesnosti drugih društev in zvez 
Udeležili se bomo spominske slovesnosti 
pri OŠ Mala Nedelja in v Cezanjevcih 
pri Ribičevem mlinu. Udeležili se 
bomo spominske slovesnosti na Cerju, 
slovesnosti ob obletnici odhoda zadnjega 
vojaka iz R S. Udeležili se bomo državne 
slovesnosti ob obletnici akcije Sever, 

prav tako tudi slovesnosti, ki jih ob 
državnih praznikih organizirajo občine 
in slovesnosti pred spomenikom na Trgu 
zmage v Murski Soboti maja in decembra. 

Sodelovanje z drugimi veteranskimi 
organizacijami doma in v tujini
Nadaljevali bomo aktivno sodelovanje s 
sorodnimi veteranskimi društvi doma, na 
Madžarskem in Hrvaškem.  

Sodelovanje z mladimi, publicistična 
dejavnost, spominska obeležja
Sodelujemo pri izvedbi natečaja na temo 
Spominska obeležja pripovedujejo - za 
osnovne in srednje šole - na območju UE 
Ljutomer. Pripravljamo gradiva za knjigo 
o osamosvojitveni vojni v Pomurju. Letos 
bi radi opravili pregled stanja spominskih 
obeležij na območju delovanja društva 
in se dogovorili z občinami, državnimi 
organi in zasebniki glede vzdrževanja 
spominskih obeležij. Organizirali smo 
razstavo  Človeka nikar na dvojezični 
srednji šoli v Lendavi. Konec maja bomo 
izvedli kolesarsko vožnjo med pomniki 
osamosvojitvene vojne z razlago dogodkov 
med osamosvojitveno vojno. Izvajati smo 
začeli učne ure v osnovnih in srednjih 
šolah na temo osamosvojitvene vojne in 
domoljubja. 

Šport in prosti čas 
Aktivno bomo sodelovali pri organizaciji 
in tekmovanjih na veteranskih igrah v 

Dobrovniku. Letos bomo organizirali 
odprto tekmovanje v streljanju z zračno 
puško in ribiško tekmovanje za pokal PVD 
Sever za Pomurje. S PU Murska Sobota 
bomo organizirali športno srečanje v 
Odrancih. Udeležili se bomo tekmovanja 
v smučanju v organizaciji Združenja Sever 
ter  tekmovanj, ki jih organizira RK IPA 
za Pomurje in sicer bowlinga, kegljanja 
in streljanja z zračno puško. Udeležili se 
bomo preizkusa v streljanju v organizaciji 
slovenske vojske,  strelskega kondiciranja 
z malokalibersko puško v Presiki, ki ga 
organizira ZSČ ter  orientacijskega pohoda 
med goricami, ki ga organizirata ZVVS in 
ZSČ Ljutomer. Udeležili se bomo ribiških 
tekmovanj drugih društev,  tekmovanja 
v šahu v organizaciji veteranskih 
društev Sever. Organizirali bomo izleta 
za člane društva, skupaj s člani društva 
Maksa Perca. Z RK IPA za Pomurje in 
obema policijskima sindikatoma bomo 
organizirali obisk dedka Mraza, jeseni 
bomo poskušali organizirati tudi kostanjev 
piknik za člane društva.

Spoštovani, to so le nekatere naloge, ki jih 
bomo izvedli v letu 2015. Ponujamo pomoč 
in sodelovanje lokalnim skupnostim, jo 
pa tudi pričakujemo od tam, kjer imamo 
skupne točke.  

Drago Ribaš
Predsednik policijskega veteranskega 

društva Sever za Pomurje



16 Mali rijtar - avgust 2015

DRUŠTVA

23. mednarodna likovna kolonija Izak Lipovci 2015

Gibanica. Hommage a Picasoo. Ke 
bambola. Ribja čorba. Šiša. Šerefe. 
Bršljanasta grenkuljica. Orlek. Curacao 
blue. Ciao Giuseppe. Proščenje. Kamp 
na odru. Turška kava. Doužnjek. Vodka 
in tabasco. Pozvačin. Bogračijada. Vučja 
jama. Pajani krüj. Mlinsko kolo. Žrebiček.
Kakšen nesmisel !? Neznane, manj znane 
in znane besede, nametane na kup. In 
kakšno povezavo bi naj imele z likovno 
kolonijo? Na prvi pogled, razen ene, 
skoraj nikakršno. A tudi vse to in še več 
je bila letošnja lipovska kolonija. Za tiste, 
ki smo jo spremljali od blizu, nedvomno. 
Pa naj vsaj nekaj pojasnil navržem v 
nadaljevanju. Nekaj besed pa bo tistim, 
ki kolonije niso spremljali ali pa so jo 
bolj od daleč, še vedno ostalo nejasnih, 
skrivnostnih, morda res nesmiselnih. Pa 
niso, verjemite, da ne.
Letošnja, že 23. mednarodna likovna 
kolonija Izak Lipovci 2015, je potekala 
od nedelje, 21. 6. do nedelje, 28. 6. 2015 
v organizaciji Društva za napredek 
umetnosti Aquila. 
Novost letošnje kolonije je bila, da je bil 
center dogajanja tokrat v vaškem domu 
v Lipovcih.
Z namenom, da bi kolonijo in dogajanje 
okrog nje še bolj približali javnosti, 
predvsem krajanom Lipovec, smo se v 
društvu odločili, da center dogajanja 
po dogovoru s KS Lipovci prenesemo 
v vaški dom Lipovci. Zahvaljujemo 
se domačinom na domačiji Hoheger, 

Lipovci 235, ki nam je mnoga leta nudila 
prostor in vse ostalo za uspešno izvedbo 
kolonije. Umetniki in člani društva smo 
bili tam vedno dobro sprejeti in smo se 
dobro počutili, tudi razni obiskovalci, ki 
so si tam dogajanje tudi ogledali in ga 
spremljali. Pa vendar smo bili na privatni 
in ne na javni posesti, naša kolonija 
pa je s svojim obsegom, dogajanjem in 
kvaliteto to stopnjo že krepko prerasla. 
Kolonijo bi želeli narediti še bolj 
odprto in dostopno javnosti, zato smo 
se odločili prenesti njen sedež v javni 
prostor, kamor tudi spada.
V vaškem domu Lipovci smo se 
organizatorji, umetniki in ostali 
zainteresirani zbirali, družili, udeleženci 
so se tam prehranjevali z dobrotami, ki 
so jim jih pripravljali člani in predvsem 
članice društva. Večina umetnikov je tam 
tudi ustvarjala. Nekateri so ustvarjali po 
domačijah, kjer so bili nastanjeni, spet 
drugi kje v naravi. Člani društvo Aquila 
smo pripravili tudi bogat in zanimiv 
spremljevalni program. 
Na koloniji je sodelovalo 11 priznanih 
umetnikov iz Slovenije in tujine. V 
Lipovcih so ustvarili številna umetniška 
dela. Motive so iskali v prekmurski 
pokrajini in njenih ljudeh. Nastanjeni 
so bili po lipovskih domačijah, društvo 
pa jim je nudilo slikarski in kiparski 
material ter prostor za delo.
V sklopu kolonije smo v nedeljo, 21. 
6., v beltinskem gradu odprli razstavo 

del udeležencev partnerske Slikarske 
kolonije Izlake – Zagorje. V ponedeljek 
smo si med izletom po Občini 
Beltinci ogledali kapelo v Bratoncih 
z umetninami Štefana Hauka, grad v 
Beltincih  in razstave v njem, cimpračo 
v Lipi in bogato ponudbo Otoka ljubezni 
v Ižakovcih ter se nekateri udeležili 
občinske proslave ob dnevu državnosti. 
Ker je v torek ponagajalo vreme, je 
bila sreda dan za pohode. Med polja 
in gozdičke v okolici Lipovec nas je 
popeljal Dario Cortese in spotoma 
opravil delavnico na temo »Užitne divje 
rastline«. Pozneje smo si na potepu 
po Lipovcih ogledali značilnosti kraja 
(Vučja jama, pokopališče, kapela in 
spominski park, pletenje iz slame). Na 
njihovo željo je umetnike obiskal tudi 
čisto pravi pozvačin in jim predstavil 
nekaj šeg in navad, povezanih z njim. 
Ogledali smo si bogračijado v Murski 
Soboti, vzpodbujali lipovsko ekipo 
in njen bograč tudi poskusili. Mimo 
programa smo organizatorji omogočili 
umetnikom ogled razstave grafik Pabla 
Picassa in drugih njegovih sodobnikov 
v lendavskem gradu ter si v Lendavi 
ogledali še glasbeno in koncertno 
dvorano. Spotoma smo se ustavili in 
si ogledali še cerkev v Odrancih. Šli  
smo  do Gornje Bistrice in se zapeljali s 
Tinekovim brodom. Nekateri umetniki 
so še v lastni režiji opravili kak izlet, 
ogled ali obisk.
Vmes so umetniki tudi pridno ustvarjali 
in svoja dela v soboto, 27. 6., postavili 
na ogled na priložnostni razstavi v 
vaškem domu; na zadovoljstvo nas 
organizatorjev pa ne samo nam, ki 
smo jih pri delu tudi spremljali, ampak 
številnim krajanom Lipovec in drugim, 
ki so si v lepem številu razstavo 
ogledali in s tem dali pohvalo našim 
prizadevanjem. Organizatorjem je bilo 
posebej v zadovoljstvo, da so čisto vsi 
udeleženci ostali med nami do zaključka 
kolonije, kar se je v zgodovini kolonije 
zgodilo prvič. Sobotni popoldan in večer 
so prisotnim z glasbo popestrili še Veški 
dečki.
V nedeljo, 28. 6., smo bili del živahnega 
dogajanja ob lipovski kapeli, kjer je bilo 
proščenje, pa tudi mimo gasilskega doma 
nismo šli, ne da bi se ustavili. S skupnim 
nedeljskim proščenjskim kosilom smo 
kolonijo nekako tudi formalno zaključili 
in sledilo je samo še precej čustveno 
slovo od naših umetnikov, zdaj že naših 
prijateljev.

Vzdušje med gostujočimi umetniki je bilo sproščeno in ustvarjalno
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Pa še kakšna beseda o udeležencih:

Kiparka Katja Bogataj je prišla z 
Gorenjske, iz Žirov. Mlada in drobna 
punca, vedno dobre volje, se je pogumno 
lotila rezanja, kovanja in varjenja 
pločevine ter ob pomoči Dejana, 
Romana in drugih fantov ustvarila 
skulpturo moškega in ženske, ki bo v 
prihodnje postavljena nekje na prostem 
v Lipovcih. Kljub obsežnemu delavniku, 
ki ga zahteva njen način ustvarjanja, je 
še vedno našla dovolj časa za druženje 
in igranje z domačimi otroki.
Iz Banja Luke, glavnega mesta Republike 
Srbske, dela Bosne in Hercegovine, 
je prispela Vida Brđanin, najmlajša 
udeleženka kolonije. Po osnovni 
izobrazbi sicer grafik in fotograf, se 
je odločila za slikanje in ustvarila 2 
abstraktni deli.
Upokojenka Nevija Falkner iz Ankarana 
je v Italiji končala šolo za modno 
kreatorko, delala je kot javna uslužbenka, 
po upokojitvi pa se poskuša v slikarstvu. 
Slika dame s klobukom spominja na 
njeno osnovno izobrazbo, tudi v ostalih 
delih se je posvetila predvsem figuraliki.
Slikarka Monica Gobatto je prišla iz 
Italije iz pokrajine Benetke. Umetnica, 
polna energije, vedno v gibanju in vedno 
dobre volje, je verjetno največ od vseh 
pripomogla k dobremu vzdušju ekipe 
skozi celo kolonijo. Ustvarila je nekaj 
zanimivih, barvitih abstraktnih slik.
Dušan Klun iz Ljubljane je v karieri 
uspešno ustvarjal kot grafični 
oblikovalec, umetniški direktor in 

ilustrator, po upokojitvi pa se je posvetil 
izključno slikarstvu. V svojih delih 
razmišlja o moralnem in družbenem 
razvoju Slovenije.
V Istanbulu živeči Turek Ahmet Ozel, ki 
ga je njegova umetniška pot vodila po 
širnem svetu, je s pomočjo poznanstva 
med umetniki prišel tudi v Lipovce. 
Kljub manjši jezikovni barieri izredno 
družaben, razgledan in željan novih 
izkušenj. Ustvarjal je v abstraktni 
tehniki.
Domačina Franca Poredoša iz Beltinec 
smo do sedaj poznali bolj z njegove 
pedagoške plati, zdaj pa smo ga spoznali 
tudi z ustvarjalne. V svojih delih je na 
svoj način upodobil krajino porečja 
reke Mure, h kateri je ob jutrih hodil po 
navdih in motiv.
Žiga Rehar iz Ljubljane pa je po motiv 
in navdih odhajal k drugi vodi, k 
naši gramoznici Vučji jami, ob kateri 
je pretežno ustvarjal in jo je tudi 
prenesel na platna. Ustvaril je eno delo 
v realistični in nekaj slik v abstraktni 
tehniki.
Tudi Adel Seyoun, rojen v Iraku, živeč na 
Primorskem, je za svoj motiv vzel Vučjo 
jamo in jo prenesel na platna na svoj 
abstrakten način. Malce gibalno oviran 
je imel veliko podporo v ženi Marini, 
ki ga je spremljala in skrbela zanj na 
vsakem koraku.
S Poljske je v spremstvu moža prišla 
Iwona Skupinska. Zaradi jezikovnih ovir 
sta delovala mogoče malo zadržano, 
so pa predvsem Iwono zelo zanimale 
značilnosti naše pokrajine, predvsem 

rastlinstvo, arhitektura in ljudje. To se 
je odrazilo tudi v njenih slikah, v katerih 
je uspešno prepletla figure in elemente 
naše flore.
Prav tako je elemente prekmurske 
arhitekture in rastlinstva kot motiv v 
svojih delih uporabila Lucija Stramec, 
doma iz Mute, ki pa živi in dela v 
Mariboru. Tudi ona je ob ustvarjanju, ko 
je z veliko preciznosti in potrpežljivosti 
dokončevala svoja dela, našla dovolj 
časa za druženje in igro z otroki.
Skozi ves teden pa je z umetniki 
ustvarjala, predvsem pa se od njih učila 
tudi mlada Lipovčarka Michela Žižek 
in tudi ona je ustvarila nekaj lepih in 
zanimivih slik.
Umetniški vodja lipovske kolonije že kar 
nekaj let in tudi letos je bil akademski 
slikar Peter Vernik iz Maribora, ki je 
poskrbel tudi za strokovne zadeve v 
zvezi s kolonijo.
Na koncu pa gre posebna zahvala 
lipovskim domačijam Vinkovič (105), 
Jona (156), Luk (242), Sraka (64, 180 
in 180J), Pivar (97) in Jeneš (81) ter 
beltinski domačiji Jakob (Jugovo 48), ki 
so odprli vrata svojih hiš in za en teden 
pod streho sprejeli naše umetnike.
Pa še zahvala vsem, ki so na kakršen koli 
način pomagali pri izvedbi kolonije. Res 
nas veseli, da je bilo te pomoči veliko, 
preveč za suhoparno naštevanje in to v 
zelo različnih oblikah.
Verjetno je zdaj vsaj nekaj nesmiselno 
navrženih besed iz uvoda pojasnjenih. 
Ostale pa naj ostanejo zavite v meglico 
skrivnostnosti.

Žetev pšenice  za potrebe prikaza mlatitve na 45. mednarodnem 
folklornem festivalu Beltinci
Zgodaj zjutraj smo se zbrali kosci in 
žanjice na njivi lastnika Ivana Zadravca 
v bližini Beltinec in začeli žeti pšenico. 
Zbrali smo se: Darinka Ščavničar, Srečko 
Remškar, Lizika Tot, Ivan Zadravec in 
Lizika Zadravec -  dva kosca, dve žanjici in 
»povreslarka«.
Pšenica je bila dokaj redko zasejana, zato 
je bilo nekoliko težje kositi lepo plast, 
posledično pa tudi  težje nabirati klasje 
v snope. Vendar se z dobro voljo da vse 
lepo opraviti in tako smo tudi mi počasi 
želi plast za plastjo, za nami pa so ostajali 
snopi pšenice. Lep in posebno nostalgičen 
pogled...
Seveda ni manjkalo zapletov, ko kosišče 
ni bilo prav zategnjeno, ko so srpi 
pregloboko sekali v zemljo, saj naše roke 

niso več tako vešče, kot so bile nekoč, ko 
smo vsa ta opravila opravljali po več dni 
zaporedoma, pa ne le pšenice, ki je bila za 
ječmenom prva na vrsti za košnjo. O, kako 
lepi spomini….
Ko smo poželi dovolj snopov, kolikor 
smo jih predvideli za mlačev s cepci, smo 
pšenico lepo zložili v male križe, nekoliko 
pograbljali  preostanek  klasja, potem pa 
se odpravili k malici in nato domov.
Darinka ščavničar  in Srečko Remškar sta 
snope odpeljala pod streho na »gumlo«, 
kjer so počakali do festivala, na katerem 
smo prikazali mlačev s cepci. Naše delo si 
je ogledal tudi predsednik države, gospod 
Borut Pahor.

Lizika Zadravec Košnja je vedno bila tudi družabni 
dogodek
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Mlačev s staro mlatilnico na 45. mednarodnem folklornem festivalu 
Beltinci

Klub ljubiteljev stare kmetijske tehnike 
iz Beltinec je tudi letos pripravil prikaz 
mlatitve na stari način.  S predsednikom 
društva Ivanom Zadravcem - Vanekom 
sva pokosila še zadnje snope pšenice na 
njegovi njivi.
Bilo je že dokaj pod večer, ko ni bilo več 
rose, pa tudi vročina je nekoliko popustila. 

Dobro je rezala Vanekova kosa, tako da 
sem kot pobiralka klasja kar zaostajala, 
saj sem sama delala tudi povresla.
Pa sva svoje delo na začudenje sosedov: 
“Le kaj da delata samo dva?” odgovarjala, 
da so nekoč tako kosili pri »siromakaj«, 
ki si niso mogli privoščiti pomoči za 
plačilo. To je samo malo za šalo, saj je naš 

gospodar« dobro stoječi«, torej bogat.
Snopje je bilo razvrščeno v pet plasti in po 
končani žetvi sva jih ob pomoči mladega 
romskega soseda Petra Horvata zložila 
v križe - danes je to že zelo redko viden 
prizor na naših njivah.
 Na prizorišče festivala je predsednik 
Vanek skupaj s sorodniki in prijateljem 
pripeljal 90 let staro mlatilnico  in skoraj 
enako star traktor,  postavil mlatilnico na 
»vaservago«, vse skrbno »podbintal« in 
tako je bilo vse pripravljeno za mlatitev.
Počakali smo samo še predsednika države 
g. Boruta Pahorja in stroj je  lahko začel z 
delom.
Prišli so še »težaki«:  Stanko Srša z ženo 
Marijo, Ciril Sečkar, brez katerega je 
v Beltincih težko kaj postoriti, Slavko 
Zadravec, mašinister iz Odranec in Štefan 
Zadravec kot »paler« za oslico slame.
Predsednik države si je z zanimanjem 
ogledal star traktor in dal priznanje 
zbiratelju in lastniku Vaneku Zadravcu. 
Na ta način se ohranja kulturna dediščina.

Lizika Zadravec
Zapisala in pomagala žeti 

Koncert v domači cerkvi

“Bodi veselo, verno ti lüdstvo,
svoj’ga patrona gnes ti častiš,
nam pomočnika inu svetnika,
Štefana krala, njega slaviš.”

Ob zaključku letošnjih Jeričevih dnevov 
smo pripravili koncert v cerkvi Štefana 
krala, našega patrona. Med nastopi 
posameznih skupin smo predstavili 
kratko zgodovino naše fare ter vlogo 
župnikov Ivana Jeriča in Ivana Korena, ki 
sta v kraju pustila nepozaben pečat.

Dokležovje je postala samostojna 
župnija 8. 11. 1944, ko je sombotelski 
škof Aleksander Kovač izdal ustanovno 
listino. Pomembno vlogo je našemu 
kraju dal prvi župnik Ivan Koren, žal pa 
se tega premalo zavedamo. V začetku 
je za vse pobožnosti vpeljal slovenski 
jezik in knjižno slovenščino, čemur pa so 
nasprotovale krajevne madžarske oblasti 
ter poskušale vsak napredek zatreti, a 
se je z veliko zavzetostjo Ivana Korena 
in Ivana Jeriča knjižna slovenščina v 
Dokležovju ohranila. Ivan Koren omenja 
v župnijski kroniki tudi cerkveno petje: 
“Dokližanci so dobri pevci. V cerkvi je v 
glavnem ljudsko petje, ob večjih praznikih 
pa zapoje izvrsten cerkveni zbor.”

Ivan Koren je bil tudi dober organizator, 
zborovodja in človek z odprtim srcem 
za vse ljudi - tudi tiste “neverne”. Vrsto 
let je vodil mešani pevski zbor pri KUD 
Dokležovje ter se povezoval s šolo in 
učitelji. Redno se je udeleževal vseh 
prireditev in akcij v kraju, cerkveno 
bogoslužje pa je prilagajal potrebam ter 
s tem omogočil uspešno sodelovanje, da 
je bilo vsem zadoščeno. Prav gotovo se 

je po njegovi zaslugi tako dobro razvilo 
zborovsko petje, saj so nekateri pevci 
nastopali kar v obeh zborih. 

Ponosni smo, da smo lahko v naši cerkvi 
organizirali koncert, kjer so sodelovali 
pevci MPZ Štefan Kühar iz Bratoncev, 
domača vokalna skupina KTD Sij in 
članice DPM Dokležovje Jesensko listje. 
Ob zaključku so se številni poslušalci, med 
katerimi je bil tudi župan občine Beltinci 
g. Milan Kerman s soprogo, pridružili 
skupnemu petju lepe slovenske pesmi, 
ki je zadonela v cerkvenem prostoru. 
Še posebej smo bili veseli našega 
najstarejšega pevca Alojza Loperta, ki je 
pel že v času Ivana Korena. Nastopajoče 
skupine so dobile zahvalno listino ter 
šopek iz žitnega klasja. Po koncertu je 
sledilo skupno druženje s pogostitvijo, 
ki so jo pripravili člani društva. Upamo 
in želimo si, da se bo dogodek izvedel 
tudi v prihodnje ter pritegnil čim več 
nastopajočih skupin in obiskovalcev.

Marija Zver
DPM Dokležovje

Od leve proti desni: župan Občine Beltinci  
Milan Kerman, Albina Gornjec (najstarejša 
pevka), Alojz Lopert (najstarejši pevec) in 

Marija Zver (predsednica DPM Dokležovje)

V Beltincih so prikazali mlatitev pšenice s 86 letno mlatilnico
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“Dokližanci mamo žabe na lanci...”
Tudi v poletnih mesecih smo bili 
člani DPM Dokležovje zelo aktivni. 
Nadaljevali smo s projektom “Kak 
je inda fajn bilou”, s katerim smo 
se predstavili v domačem vrtcu in  
vrtcu v Gančanih. V program, ki je bil 
prilagojen starosti otrok, smo vključili 
vse generacije od 4 do 90 let. V mesecu 
juniju smo sodelovali na prireditvi 
Vrtecovo senje  v vrtcu v  Beltincih, kjer 
so se predstavile vse KS, posamezna 
društva in obrtniki. S prikazom dela in 
običajev smo predstavili način življenja 
družine nekoč.

Takrat je pod isto streho živelo več 
generacij, zato je velikokrat prišlo do 
smešnih in dramatičnih situacij, vendar 
so si vsi člani med seboj pomagali in 
sproti razreševali nastala nesoglasja. 
Bogate življenjske izkušnje so starejše 
generacije prenašale na mlajše, mladi 
pa so z novostmi olajšali trdo delo na 
kmetiji - tako so se drug od drugega 
učili. Za vse pa je bilo najlepše, ko so 
po opravljenem delu skupaj zapeli, 
zaplesali in se poveselili. Otroci so vedno 
z navdušenjem poslušali pripovedi o 
“cumprnicah” in njihovem “cumpranju”, 
na ušesa pa so “vlekli” tudi vse tisto, kar 
ni bilo namenjeno njim. Radi so se igrali 
z uporabnimi predmeti in odpadnim 
materialom ter izdelovali nove igrače. 
Deklice so iz “laskov” koruznih storžev 
pletle kitke svojim “babam” in jim ob 
tem pele uspavanke, dečki pa so jim 
pri tem ponagajali, tako da je prišlo 
tudi do prepirov in pretepov. Starejši 
niso poslušali njihovega “tožarjenja”, 
saj so jim le rekli: “Deca majo za ploton 
sodnike.” Otrokom zato ni preostalo 
drugega, kot da so se “pobotali” in 
nadaljevali z igro ali delom ter bili zelo 
veseli, ko so na koncu dobili kos kruha 
in jabolko. Z veseljem so pokazali, kaj 
so se naučili med igro in delom, starejši 
pa so jih radi pohvalili. Tako so se ob 

skromnem kmečkem življenju kalili v 
delovne in poštene ljudi. Otrokom je 
bila ena najljubših pesmi Mamica stara 
na senje je šla,..., ki so jo spremljali s 
ploskanjem in so se je hitro naučili. 
Najmlajši so bili veseli, da so lahko 
tudi sami s svojim delom in pomočjo 
prispevali delček k boljšemu življenju 
družine.

Prikaz življenja nekoč smo Dokližanci 
prikazali tudi na naši “gümli” v parku 
v Beltincih v okviru 45. mednarodnega 
folklornega festivala. Ob našem 
razstavnem prostoru so se ustavili 
številni obiskovalci ter si ogledovali 
razstavne predmete in orodja, mi 
pa smo jim pokazali stare običaje in 
način dela nekoč. Pogostili smo jih z 
domačimi dobrotami, ki so jih spekle 
naše gospodinje. Še posebej smo bili 
veseli obiska predsednika države 
Boruta Pahorja, ki se je kar nekaj časa 
zadržal pri nas ter izrazil navdušenje 
nad otroki, ki so pridno luščili koruzo 

ter jim čestital za nastop.

Na prireditvenem prostoru v parku 
je bilo zelo živahno, saj so obiskovalci 
kljub popoldanskemu dežju napolnili 
park ter se veselili ob dobri hrani in 
prijaznih ljudeh. Vsem nam bo ostalo 
dogajanje v lepem spominu, najbolj 
pa otrokom, ki so na ta dan doživeli 
marsikaj zanimivega. Prepričali smo 
se tudi, da predsednik Borut Pahor 
ni samo dober politik, temveč tudi 
dober “traktorist”, saj je naša najmlajša 
člana (bratca) popeljal s traktorjem po 
parku. Pri nas so se ustavili tudi številni 
novinarji ter v fotografski objektiv ujeli 
trenutke prikaza življenja v preteklosti. 
Slednje je spodbuda za vse nas, da bomo 
z še večjim veseljem nadaljevali delo. 
Obljubljamo, da se bo tudi v prihodnje 
na naši “gümli” dogajalo veliko lepega 
in zanimivega.

Marija Zver
DPM Dokležovje

Člani DPM Dokležovje na svoji “gümli”
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120. obletnica Aljaževega stolpa na Triglavu

“Oj Triglav moj dom,...”

Triglav, naš očak, visok 2864 m, je 
simbol slovenstva ter ponos naše države 
in vsakega Slovenca. Ob praznovanju 
obletnice postavitve Aljaževega stolpa na 
vrhu Triglava sem se z mislimi vrnila v 
čas, ko sem tudi sama stala ob njem. Žal 
se Slovenci premalo zavedamo veličine 
Jakoba Aljaža - župnika v Dovjem, kjer 
je služboval od leta 1889 pa do svoje 
smrti leta 1927. Bil je zaveden Slovenec, 
skladatelj in navdušen planinec, ki mu ni 
bilo vseeno, kaj se dogaja z našimi Alpami. 
Od občine je za goldinar kupil zemljišče 
na vrhu Triglava in tam leta 1895 postavil 
stolp, ki nosi njegovo ime.
V tistem času so bila v Julijcih zelo močna 
nemška planinska društva in s postavitvijo 

stolpa je Jakob Aljaž dal trden pečat, da je 
Triglav slovenska gora. V vasici Dovje so 
mu v zahvalo postavili spomenik v naravni 
velikosti, kjer z roko kaže v smer Triglava. 
Pod omenjeno vasico je kraj Mojstrana, ki se 
ponaša s Slovenskim planinskih muzejem 
in pred katerim je potekala slovesnost ob 
obletnici postavitve Aljaževega stolpa. Ob 
tej priložnosti so v muzeju odprli razstavo 
o “plehu”, ki ima dušo.
Od leta 1999 je Aljažev stolp državnega 
pomena. Slovesnosti so se udeležili številni 
pomembni gostje, med katerimi je bil tudi 
predsednik PZS Miro Eržen, ki z žalostjo 
ugotavlja, da se država mačehovsko 
obnaša do “našega stolpa”: “Žalostno je, 
da slovenska kulturna politika ne more 
urediti upravljanja spomenika tako, 
kot se to zanj spodobi. Je že tako, da jih 
zanimajo druge obletnice in se jih “duša s 
plehom” ne dotakne dovolj.” Med drugim 
je g. Eržen poudaril pomen Slovenskega 
planinskega muzeja, ki deluje pod okriljem 
Gornjesavskega muzeja Jesenice. Dejal je: 
“Vsebina in zgodba, ki jo sporoča Slovenski 
planinski muzej, je nacionalni ponos in 
vrednota, ki nas tudi na tem področju 
postavlja ob bok velikim alpskim nacijam. 
Zato tudi verjamemo, da nam pripada 
mesto na nacionalni ravni.” 
Slovesnosti se je udeležil tudi ljubljanski 
nadškof Stanislav Zore, ki je med drugim 
povedal: “Stolp je vsekakor izjemno delo 
Jakoba Aljaža, duhovnika in Slovenca, ki je 
ne le s stolpom, ampak z vsemi deli pokazal 

daljnovidnost, pogum, nesebičnost in 
delavnost. S tem je zaznamoval svoj čas 
in spremenil smer. Naše gore je ob vse 
močnejšem nemškem vplivu ohranjal 
slovenske. Želel je, da Triglav in druge 
gore ostanejo kraj, kjer se ljudje srečujejo, 
povezujejo in ne ločujejo. To je sporočilo 
tudi za današnji čas.” Domačin iz Dovjega, 
Janez Dovžan pa je povedal: “Naši predniki 
z Aljažem na čelu so bili pogumni in 
prisebni, da so po gorah začeli postavljati 
slovenske postojanke in da smo postali 
gospodarji na svojem. Tudi danes bi morali 
biti tako pogumni, kot je bil Aljaž.”
Z veseljem in ponosom se spominjam 
mojih planinskih pohodov. Seveda sem še 
posebej ponosna na vzpon na Triglav, saj 
sem kar trikrat stala na očaku. Občutke, ki 
jih doživiš na vrhu, le stežka opišeš, hkrati 
pa se vsi gorniki - pohodniki povežejo v eno. 
Preveva te sreča, zanos in ponos. V gorah 
se zliješ z naravo, jo opazuješ in poslušaš. 
Domačin iz Mojstrane Tomaž Pšenica, ki se 
je že neštetokrat povzpel na Triglav, pravi: 
“Prav je, da se neguje planinska dediščina, 
saj kot ena redkih skupnih točk združuje 
vse Slovence.” Ponosni bodimo na vse to in 
se večkrat spomnimo vseh, ki so zaslužni, 
da so danes gore s Triglavom naše. Takrat 
bo še lepše zazvenela pesem Oj Triglav moj 
dom, kako si krasan...

Marija Zver
DPM Dokležovje

Marija Zver v prijetni družbi planink na 
vrhu Triglava leta 1970, ko se je stotnija 

žensk povzpela nanj

45. mednarodni folklorni festival ponovno potrdil svoje poslanstvo
Sprehod med tujo in domačo kulturo, 
glasbo, plesom in pisano besedo potem, 
ko je okrog grajskih zidov vela domačnost 
Beltincev in se podoživljala preteklost 
krajev, od koder so prihajali gostje – tako 
bi lahko v enem stavku opisali letošnji na 
pol jubilejni folklorni festival. 
V četrtkov večer sta nas s svojimi zgodbami 
kraja popeljala Peter Šraj in Ludvik 
Penhofer. Z združenimi močmi fotografije 
in pisane besede sta ob predstavitvi še ene 
knjige o Beltincih – Böltinci inda, Beltinci 
danes – ponovno pokazala, da živimo v 
kraju, ki je od nekdaj veljal za središče 
bodisi družabnega, kulturnega, verskega,  
gospodarskega in tudi političnega življenja. 
Da je takšna zgodovina pomembna za 
Beltinčane, je pokazal obisk, saj je skoraj 
dveurno predstavitev knjige spremljala 
množica ljudi v nabito polnem prostoru 
poročne dvorane v beltinskem gradu. 
Dogodek sta popestrila tudi Kreslinov 
Vlado in oče Pubi z glasbenim vložkom, 
zapeli in zaigrali so tamburaši beltinskega 

KUD-a, obiskovalci pa so si lahko ogledali 
tudi razstavo slik in motivov Beltincev. 
Petkov večer je sicer že vrsto let 
tradicionalno namenjen tujim gostom, a 
so tokrat za začetek vendarle poskrbeli 
domači glasbeniki - godbeniki domače 
»plej bande« pod vodstvom Stanka Peterke, 
kakršna je v Beltincih nekoč delovala in 
kakršno mnogi še pomnijo. Za tem se je na 
odru predstavila kar nekoliko eksotična 
mladinska folklorna skupina iz Mehike 
Ballet Folklorico Instituto Britanico de 
Torreon, ki je poskrbela za prav posebno 
vzdušje. Kulturo plesa in oblačilni videz 
iz preteklosti od tako daleč so obiskovalci 
sprejeli s posebno naklonjenostjo, močno 
pa zaploskali tudi ob nastopu članske in 
veteranske folklorne skupine KUD Beltinci. 
Sobotno popoldne, ko se v beltinskem 
parku predstavljajo krajevne skupnosti 
s svojimi kulinaričnimi posebnostmi in 
vaško tradicijo, se je začel umirjeno in 
v pričakovanju predsednika Republike 
Slovenije Boruta Pahorja, ki je kljub dežju 

pokazal, da je ljudski človek, se poveselil 
z ljudmi, poprijel tudi za kakšno delo, 
se popeljal s traktorjem in končno svoj 
obisk podaljšal za dobre pol ure. Pohvalil 
je prireditev, predvsem ljudi, ki znajo 
poskrbeti za domače vzdušje in – kar 
je najbolj pomembno – še vedno stopiti 
skupaj, ko je to potrebno. Večer se je 
zaključil v znamenju glasbe. Na t. i. Etno 
večeru je 25 let delovanja obeležila domača 
Marko banda, ki je v goste povabila še 
rusko skupino Kalinka, vokalno skupino 
Katice in domače BeleTinke. Mešanica 
prvinskih zvokov Prekmurja, ruskih step 
in slovenskih ter prekmurskih napevov 
je poskrbela za vzdušje, nabito s čustvi in 
posebno energijo. 
Vrhunec štiridnevnega dogajanja je bila 
gotovo nedelja, ko je slovesni dan najprej 
naznanila Prekmurska godba Bakovci. Ta 
je skupaj s pozvačinom popeljala povorko 
nastopajočih na čelu z najmlajšimi 
folklorniki iz vrtca na prireditveni 
prostor. Sledil je 1. del državnega srečanja 



21Mali rijtar - avgust 2015

DRUŠTVA

odraslih folklornih skupin Slovenije pod 
pokroviteljstvom JSKD, na katerem so se 
predstavile tiste folklorne skupine, ki sta jih 
na podlagi ogleda sedmih regijskih srečanj 
izbrali državni strokovni spremljevalki 
Klavdija Žabot in dr. Urša Šivic. Nastopilo je 
sedem skupin od predvidenih osmih, saj je 
imela folklorna skupina Kajer iz Bučečovec 
težave s spremljevalnimi glasbeniki in 
je morala svoj nastop v zadnjem hipu 
odpovedati. Programe vseh nastopajočih 
je spremljala tričlanska strokovna žirija v 
sestavi: dr. Svanibor Pettan, Tanja Drašler 
in Saša Krajnc, ki je ob koncu prireditve 
skupinam z najkakovostnejšim programom 
in nastopom podelila zlata priznanja s 
pohvalo. V revijalnem delu programa so 
se poleg uvodnega nastopa domačinov, ki 
so tokrat zaplesali na zvoke pihalne godbe, 
predstavili še gostje iz Mehike ter hrvaški 
KUD Šijaci Biškupci iz požeško – slavonske 
županije. 
Sklenemo lahko, da je tudi tokrat festival 
nadaljeval tradicijo vrhunskosti. Ob 
dobršni meri domačnosti seveda, ki jo 
dokazuje predvsem z množičnim obiskom 
sleherni dan dogajanja. Veseli smo, da 
je tako. Da se ljudje vračajo z besedami: 
»Lepo nam je pri vas!« in da je takšnih 
seveda vse več. 
Hvala vsem, ki so tudi letos priskočili na 
pomoč pri organizaciji prireditve. Hvala 
občini in ZTK Beltinci za podporo in pomoč, 

donatorjem in sponzorjem, predvsem pa 
množici prostovoljcev, brez katerih nam 
tudi tokrat ne bi uspelo izpeljati prireditve. 
Vsem naj že sedaj velja – se vidimo drugo 
leto! 
Pa še nekaj! Pred izidom tokratnega 
občinskega glasila smo Beltinčani dobili 
tudi novo častno občanko Liziko Zadravec, 
ki je bila dolga leta tudi predsednica 

Kulturno umetniškega društva in je danes 
še vedno zelo aktivna podpredsednica. Ob 
tej priložnosti ji v imenu vseh članov KUD 
Beltinci in v lastnem imenu čestitam za 
prejeti naziv. 

Boštjan Rous
KUD Beltinci

Zavarovanje kmetijskih pridelkov
V kmetijstvu občasne neugodne vremenske 
razmere lahko uničijo ali močno prizadenejo 
pridelke in s tem resno poslabšajo prihodke 
kmetijskim pridelovalcem. V zadnjih letih 
največ škode slovenskemu kmetijstvu 
povzročajo suša, toča in neurja, v manjšem 
obsegu tudi druge neugodne vremenske 
razmere, kot so močan veter, žled, močne 
padavine ter vremensko pogojene bolezni 
in škodljivci. Zato neugodne vremenske 
razmere kmetovalce postavljajo pred 
nove izzive, katerih razsežnosti vnaprej 
ne moremo predvidevati, lahko pa s 
preventivnimi ukrepi omilijo njihove 
negativne učinke. Med te ukrepe sodijo 
postavitve protitočnih mrež, uporaba 
namakalnih sistemov in pridelava v zaprtih 
zaščitenih prostorih.
Zavarovanje kmetijske pridelave predstavlja 
pomemben element za ublažitev posledic 
škode, ko neugodne vremenske razmere 
prizadenejo posamezno kmetijsko 
gospodarstvo in je zato ogrožen obstoj 
samega kmetijskega gospodarstva. V 
Sloveniji se sofinanciranje zavarovalnih 
premij za zavarovanje kmetijske pridelave 
izvaja od leta 2006. S sofinanciranjem 
zavarovalnih premij želi država spodbuditi 
kmetijske proizvajalce, da zavarujejo svoje 
pridelke pred posledicami naravnih nesreč, 

saj je državna pomoč za odpravo le teh 
namenjena samo za naravne nesreče, za 
katere ni mogoče uveljavljati sofinanciranja 
zavarovalnih premij.
Strošek zavarovanja na kmetiji ni zamerljiv, 
prilagodi se lahko na ugodno izbiro glede 
na finančno zmožnost kmetije. V aktivno 
obvladovanje katastrofalnih vremenskih 
pojavov v obliki toče, viharnega vetra, 
pozebe, poplave in suše ter zavarovanja 
goveda se poleg zavarovalnice vključuje 
tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano (MKGP) s sofinanciranjem 
zavarovalnih premij kot dodatne spodbude 
in potrebe kmetovalcev. 
Sofinanciranje zavarovalnih  premij 
za zavarovanje primarne kmetijske 
proizvodnje in ribištva bo v programskem 
obdobju 2015-2020 potekalo v skladu 
z Uredbo o sofinanciranju zavarovalnih 
premij za zavarovanje primarne kmetijske 
proizvodnje in ribištva, ki si jo lahko 
preberete v Uradnem listu RS št. 89/14, 
2/15 in 3/15. 

V Sloveniji deluje podružnica Agro 
Zavarovalnica, ki krije in ocenjuje škodo 
kmetijskih pridelkov. 
Agro Zavarovalnica prenaša v slovenski 
podeželski prostor tradicijo in dolgoletne 

izkušnje avstrijske vzajemne zavarovalnice 
Die Österreichische Hagelversicherung, ki je 
uspešna na področju zavarovanja posevkov, 
plodov in živali že od leta 1947. 

Agro Zavarovalnica je specializirana 
kmetijska zavarovalnica s celovitim 
pristopom do zavarovancev od svetovanja 
pri izbiri produkta do izdelave ponudbe ter 
učinkovitega škodnega servisa. Imajo lastne 
regijske svetovalce in škodne cenilce, ki so 
sami aktivni kmetovalci, ki dobro poznajo in 
razumejo težave ter želje strank. 

Vse potrebne informacije najdete na spletni strani  
http://www.agrozavarovalnica.si

Mojca Klemenčič
dipl. inž. agr. ekon.

Povzročena škoda na bučah leta 2013

Mladi člani plesne šole Ballet Folklorico Instituto Britanico de Torreon so s 
temperamentnimi plesi daljne Mehike poskrbeli za dodatno ogreto ozračje
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Kapljica vode

˝Zapri vodo!˝ se spet jezi oče na sestro, 
medtem ko pomiva posodo. Sestra 
mu odgovori, da je vode na pretek, saj 
zajema okrog osemdeset odstotkov vse 
zemeljske površine in povrhu sploh ni 
draga. Pa je temu res tako?

Odidem v sobo in začnem razmišljati, 
da vode pravzaprav ni toliko, kot 
mislimo. Sladke vode je le tri odstotke, 
vse ostalo pa je slana voda, ki ne 
koristi ljudem, rastlinam in živalim. 
Premišljujem, da ima oče prav, kadar 
se jezi na sestro, name in na ostale. 
Tega naravnega bogastva ne cenimo 
dovolj. Ljudje začnemo ceniti stvari 
šele, kadar nam nekaj manjka, takrat, 
ko to zares potrebujemo. Naš svet je 
zelo nepravičen, pa ne čisto do vseh. 
Na svetu je obilo hrane, vendar je še 
vedno milijarda ljudi lačnih. Razkošno 
življenje za nekatere, revščina za mnogo 
preostalih. Govori se o velikem napredku 
na področju medicine, medtem ko vsak 
dan umre mati pri porodu in otrok 
zaradi pitja umazane vode. Za nekatere 

otroke kapljica vode pomeni mnogo 
več kot vreča zlata. Za nas je voda nekaj 
čisto samoumevnega, ker jo imamo in 
nam je ne bo zmanjkalo. Toda vedno 
manj je čiste pitne vode in kaj hitro se 
lahko zgodi, da bomo ostali brez nje tudi 
mi in naši zanamci. Jo bomo takrat znali 
ceniti in z njo varčevati, kot to delamo z 
denarjem?                                                                                                                                        
Verjetno da, vendar bo takrat prepozno. 
Predstavljajte si, da ste na jutranji kavi 
s kozarcem vode, sedaj pa kozarca z 
vodo ni več. Predstavljajte si, da imate 
umazane roke, čiste vode pa nikjer. 
Razmislite in zaprite pipo, iz katere teče 
voda po nepotrebnem, kajti za mnoge je 
zvok dežja kot utrip srca.

Saša Maučec

Mednarodne igre šolarjev - Nizozemska 2015

V množici vseh dogodkov, ki so se odvijali 
ob koncu devetletke, sem zadnji teden v 
juniju z ekipo s Ptuja odpotovala še na 
moje tretje mednarodne igre šolarjev, 
tokrat na Nizozemsko. 
V torek, 23. 6., smo se odpravili z 
avtobusom s Ptuja. Po celodnevni vožnji 
smo se ustavili v Nemčiji, kjer smo 
prespali in naslednje jutro nadaljevali 
pot v Amsterdam. Tam smo si ogledali 
znamenitosti mesta in se odpravili v 
Alkmaar. Po nastanitvi v šotorskem 
naselju, zgrajenem prav za to priložnost, 

smo zelo hitro spoznali, da nas tokrat ne 
bodo tako razvajali, kot so nas v Kanadi 
in Avstraliji. Ker pa v življenju ni vedno 
tako, kot si sami želimo, smo se s tem 
hitro sprijaznili in sprejeli to kot še eno 
izkušnjo. 
Po vseh protokolarnih zadevah in 
uradni otvoritvi so se zelo hitro začela 
odvijati tekmovanja. Čeprav smo se 
potrudili po najboljših močeh, nam 
tokrat ni uspelo dobiti medalje. Osvojile 
smo deveto mesto, kar je v tako močni 
konkurenci zelo dober dosežek. Kljub 

treningom in tekmovanju smo imeli čas 
tudi za spoznavanje njihovih navad in 
znamenitosti. Domačini so se potrudili 
celo vzgojiti pisano paleto tulipanov, ki 
ne cvetijo ravno v tem času. 
Poglobili smo vezi prijateljstva iz 
prejšnjih iger. V moje življenje je 
prišla Sara Serdinšek, s katero sva se 
spoprijateljili že v Avstraliji, letos pa 
sva prijateljstvo tako poglobili, da sem 
z njeno družino preživela čudovit teden 
na morju in tako ogrela moje telo, da sem 
pozabila na tiste mrzle noči v Alkmaarju, 
kjer sem resnično dojela rek, da se jé 
najboljše iz maminega lonca, spi pa v 
domači postelji. A če ne greš od doma, 
tega nikoli ne spoznaš!

Ni nam treba daleč, da pridemo tja, kjer 
nam je lepo.
Večinoma pridemo tja že peš, če tečemo, 
pa smo tam še hitreje.

Urban Praprotnik

Ker pa vedno ni mogoče priti tja, kjer nam 
je lepo, peš, niti če tečemo, potrebujemo 
nekoga, da nam pri tem pomaga, nas 
vodi, finančno podpre. Zato se tudi tokrat 
zahvaljujem vsem, ki so mi pomagali priti 
na te igre in mi omogočili pridobiti nove 
izkušnje in doživetja.
Iskrena hvala!

Saša Maučec

Na Mednarodnih igrah šolarjev v nizozemskem Alkmaarju v ekipi s Ptuja
tudi naša Saša Maučec
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V Beltincih športne delavnice za otroke
Športna zveza Beltinci in Občina 
Beltinci sta pripravili športne delavnice 
za otroke od 6. do 13. leta starosti. 
Potekale so v športnem parku v 
Beltincih, udeležilo pa se jih je 35 otrok.

Različne športne aktivnosti so bile 
za otroke organizirane vsak dan med 
8.00 in 14.00 uro. Prvi dan je bil bolj 
spoznaven - igrali smo se na vseh igriščih 
v športnem parku Beltinci. Drugi dan 
so nas obiskali Joži Bernjak (svetovni 
prvak v karateju), Niko Zver (državni 
prvak v karateju) ter Milan Zadravec, ki 
so nam pripovedovali o svojih bogatih 
izkušnjah, zatem pa nam prikazali 
veščine karateja. V sredo smo pripravili 
trening v nogometu, potem smo se 
malo kartali, skakali na trampolinu, 
igrali odbojko ter badminton. Četrtek 
je bil malce bolj pester, saj smo po 
končani malici kolesarili do Športno-
rekreacijskega centra v Gančanih, kjer 
so nas sprejeli člani Strelskega društva 
Gančani, nam predstavili društvo, 
potem pa smo se še sami preizkusili v 
streljanju z zračno puško. Vrnili smo 
se v Športni park Beltinci, kjer so nas 
z langašem pogostile naše kuharice. 
V petek so nas obiskali gasilci z novim 

gasilskim avtomobilom, katerega nam 
je gasilec Ciril tudi razkazal, potem pa 
smo šli na sladoled k Saliju. Obiskal nas 
je tudi gospod župan Milan Kerman. 
Ob koncu delavnic so vsi otroci dobili 
priznanje za udeležbo. Priznanja jim 

je podelil predsednik športne zveze 
Beltinci, Andrej Pozderec.

Andrej Pozderec
Predsednik ŠZ Beltinci

Pohod, kolesarjenje in rolanje po vaseh občine Beltinci
Športna zveza Beltinci, Občina Beltinci, 
ZTK Beltinci in TD v občini Beltinci 
so v  soboto, 1. avgusta, pripravili 
tradicionalni Pohod, kolesarjenje in 
rolanje po vaseh občine Beltinci.

Že ob 5.30 je izpred beltinskega gradu 
na 28 km dolgo pot krenilo deset 
pohodnikov, ob 8.00 pa se je na pot 
podalo  53 kolesarjev ter ob 8.30 
še sedem  rolarjev. Pohodnike sta 
vodila Jože Ružič in Ignac Benkovič, 
rolarje pa Jernej Činč. Kot vsako leto 
so za varnost kolesarjev poskrbeli 
predstavniki Kolesarskega kluba Tim 
Mlin Beltinci, Leon Mihalič, Andrej 
Smej in Zdenko Zver. Na poti skozi vseh 
osem vasi občine Beltinci so udeležence 
v pričakali sovaščani z okrepčilom in 
štampiljko, na cilju pri gradu v Beltincih 
pa je sledila skupna malica na žlico.

Andrej Pozderec
Predsednik ŠZ Beltinci
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Coco Chanel svetuje

Gabrielle Bonheur Chanel je bila rojena 
leta 1883 v Parizu, umrla pa je leta 
1971. Bila je francoska dizajnerica 
mode in ustanoviteljica znamke Chanel.  
Časopisna hiša Time jo je kot edino 
modno oblikovalko vključila v svoj 
popis 100 najpomembnejših oseb 20. 
stoletja. 
Njena značilnost je osvoboditev žensk 
od kalupa korzetov in populiziranje 
športnega, enostavnega izgleda modne 
ženske, kar je potem po njeni zaslugi 
postal standard takratnega časa. 
Oblikovala je tudi torbice, parfume, v 
svojo modo pa vključevala tudi nakit z 
dragulji. Njen zelo znan parfum Chanel 
No.5 je še dandanes eden od najbolj 
iskanih proizvodov na tem področju. 
Svojemu delu se je vedno predajala 
stoodstotno, kar se je videlo v vseh 
njenih kolekcijah, ki jih je ustvarila. 
Vsem ženskam je rada svetovala, mnoge 
so se po njej tudi zgledovale. Iz njenega 
življenja so izvzete tudi misli, ki jih je 
rada delila med svoje uporabnice:

1. Vsaka ženska mora biti samo kdor in 
kar si želi.
2. Hoteli ali ne, v življenju moškega 

obstaja le ena ženska. Vse ostale so 
njena senca.
3. Parfum o ženski pove več kot njen 
podpis.
4. Vseeno mi je, kaj si mislite o meni. Jaz 
o vas sploh ne razmišljam.
5. Če želite dobiti nekaj, kar nikoli niste 
imeli, morate storiti nekaj, kar niste še 
nikoli storili.
6. Ne obstajajo grde ženske, obstajajo le 
lene.
7. Če se ukvarjate z lepoto, morate začeti 
pri srcu in duši. V nasprotnem primeru 
ne pomaga nobena kozmetika.
8. Ženska, ki ne uporablja nobene 
kozmetike, je preveč samovšečna.
9. Zadržati se, ko smo prizadeti, in ne 
narediti scene, ko nas boli – taka je 
idealna ženska.
10. Nihče ni mlad po 40. letu, toda 
zapeljivi smo lahko kadarkoli, ne glede 
na starost.
11. Vse je v naših rokah, zato jih ne 
smemo dvigniti v zrak.
12. Prava sreča je poceni. Če morate za 
njo plačati visoko ceno, to pomeni, da 
gre za prevaro.
13. Če ste rojeni brez kril, jim ne 
preprečujte, da zrastejo.
14. Ženska z dobrimi čevlji ni nikoli 
grda.
15. Živite samo enkrat: Bodite vsaj 
zabavne.
16. Kam nanesti parfum? Tja, kjer si 
želimo, da nas nekdo poljubi.
17. Da bi bili nezamenljivi, morate 
vedno biti drugačni.
18. Lahko ste čudoviti pri 30-ih, očarljivi 
pri 40-ih in neustavljivo privlačni do 
konca življenja.

19. Najboljše stvari v življenju so 
zastonj, druge najboljše so zelo, zelo 
drage.
20. Ker je vse v naši glavi, je bolje, da je 
ne izgubimo.
21. Ne zapravljajte časa z butanjem z 
glavo v steno in čakanjem, da se stena 
spremeni v vrata, ki se odprejo.
22. Preprostost je glavni ključ do 
elegance.
23. Uspeh večinoma dosežejo tisti, ki ne 
vedo, da je neuspeh neizogiben.
24. Dokler se zavedate, da so moški kot 
otroci, veste vse, kar morate.
25. Koliko skrbi se znebimo, ko se 
odločimo, da ne bomo nekaj, ampak 
nekdo.
26. Narava ti da obraz, ki ga imaš pri 20- 
ih. Življenje oblikuje obraz, ki ga imaš 
pri 30- ih. Toda pri 50- ih dobiš obraz, 
ki si ga zaslužiš.
27. Je čas za delo in čas za ljubezen. 
Vmes ne ostane časa za nič drugega.
28. Ženske vedno govorijo moškim, 
kako močni so. So veliki, močni in 
čudoviti. V resnici so ženske tiste, ki so 
močne. Ampak to je samo moje mnenje, 
nisem profesor.
29. Krivda je verjetno najbolj boleč 
sopotnik smrti.
30. Obstajajo ljudje, ki imajo denar, in 
ljudje, ki so bogati.

Naj se nam vsaj ena od napisanih misli 
vtisne v spomin, saj so vse še kako 
vredne, da si jih zapomnimo.

Za Vas izbrala
Lilijana Bežan Horvat
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120 let lipovske lipe in lipovske šole
‘Sredi preleipe sončne ravnice stoji 
najlepša ves na svejti – Lipovci’, pravimo 
Lipovčari in še mnogi drugi. Tu so leta 
1894 osnovali in začeli graditi rimsko 
katoliško ljudsko osnovno šolo. Že 
septembra 1895 pa se je v tej šoli začel 
redni pouk. Ob otvoritvi šole so na 
šolskem dvorišču posadili lipo, ki še 
danes kraljuje v Lipovcih in širše. 

Pred ustanovitvijo šole so lipovski 
otroci hodili v farno šolo v Beltince. 
Želje naših prednikov, da se v šoli 
v Lipovcih poučuje predvsem v 
domačem, slovenskem/prekmurskem/ 
jeziku, se niso ‘v tistem času’ v celoti 
uresničile. Nekako po letu 1906, ko je 
bila šola razširjena v ‘dvorazrednico’, je 
bila istočasno uvedena le madžarščina 
kot učni jezik, verouk pa se je lahko 
poučeval v prekmurščini. Podatkov o 
vseh učiteljih, ki so poučevali na tej šoli 
pred letom 1924, zaenkrat nimam, drži 
pa, da je v letih 1924-1945 tu učiteljeval 
Franc Gumilar. Spomnim se  zadnjih 
učiteljev: Ivana Škergeta …….Aranke 
Zadravec in Ivana Zajca.  Pouk v lipovski 
šoli je ob raznih spremembah potekal do 
1977. Šolska stavba je danes preurejena 
v vaški dom z večnamensko dvorano in 
s prostori za KS in društva.
 
Med posebnostmi omenim, da so šolo/
zgradbo/ od aprila do junija 1945 
preuredili v bolnico in so se tukaj 
zdravili vojaki Rdeče armade. Podobnih 
uporab prostorov naše šole je bilo kar 
nekaj. Po nekaterih pričevanjih naj bi 
tukaj stanovala mlada dekleta iz vse 
Slovenije kot študentke v letu 1940, 
ko so proučevala kmečko življenje in 
življenje na vasi, dandanes tu poteka 
slikarska kolonija Izak, idr.  

V lipovski šoli je prve korake učenosti 
pridobivalo kar precej znanih osebnosti 
iz Lipovec. Naj navedem le nekatere, že 
pokojne: Karel Jakob - akademski slikar, 
geograf Matija Maučec, več duhovnikov 
(Karel Geldl in Štefan Žemlič - oba 
sta bila ob duhovništvu tudi dobra 
glasbenika; pa Avguštin Jakob - dolga 
leta je bil salezijanski inšpektor za 
Jugoslavijo; duhovniki Avguštin Sraka 
/1913/, Vinko Sraka /1912/ in Štefan 
Tratnjek /1912 /). Po nekaterih izjavah 
naj bi iz Lipovec izviral tudi duhovnik 

Vinci Forjan - pater frančiškan, ki naj bi 
bil kanonik v Sombatelju in menda celo 
nuncij. Omenim še slikarja samouka 
Izidorja Horvata Izaka. Drugih še živečih 
in tudi že kar nekaj pokojnih osebnosti 
podrobneje ne bom navajal, da ne bi 
koga nehote izpustil. 

Letos praznujemo Slovenci tudi 120 
letnico postavitve Aljaževega stolpa vrh 
Triglava. Je zgolj slučaj, da je Jakob Aljaž 
postavil ravno v tistem času znameniti 
stolp ali pa je enako kot naši predniki 
čutil posebno skrb in nagnjenje ter 
odgovornost do slovenstva, do svojega 
naroda? Triglav je bil in ostal eden 
od simbolov slovenstva, drugi simbol 
slovenstva je lipa in tretji je knežji 
kamen. To, da Lipovčari 1895 zasadijo 
lipo, je gotovo znak slovenstva, saj so 
se takrat čutili Slovence in živeli kot 
Slovenci. To potrjujejo podatki popisa 
prebivalstva iz leta 1850, ki so ga 
izvedle madžarske vojaške in civilne 
oblasti skupaj. Ti dokazujejo, da je 
takrat v Lipovcih živelo 566 prebivalcev, 
od tega je bilo le 5 Nemcev, vsi ostali 
so se opredelili za Slovence in vsi za 
rimokatoliško veroizpoved.  
    
Osvežimo nekaj misli o lipi/drevesu/, 
da bomo lažje razumeli, zakaj je lipa 
simbol slovenstva:  
*Po mnogih krajih Slovenije so posajene 
lipe na raznih mestih, največkrat sredi 
vasi, kjer je praviloma cerkev/ica in 

gostilna. 
*Lipov list so nekateri vladarji 
uporabljali v pečatih, tudi v prejšnjem 
slovenskem grbu SRS je lipov list, 
Lipovčari ga imamo na ‘grbu’ KUD-a 
Lipovci, idr. 
*Brada kralja Matjaža pod goro Peco 
raste okrog mize in ko bo zrasla /oz. 
jo ovila/ sedemkrat, na kar čakamo 
Slovenci, se bo prebudil in takrat bo 
sredi zime čez noč zrasla lipa, zjutraj 
cvetela in se nato posušila, nato bo kralj 
Matjaž s svojimi vojaki premagal vse 
sovražnike in pregnal krivico s sveta in 
bo zavladal Slovencem. 
*Martin Krpan je z lipovim kijem šel nad 
Brdavsa, ga premagal in rešil Dunajčane. 
*Slovenci smo se radi zbirali pod 
lipo, kjer so potekala razna družabna 
srečanja, nekateri viri navajajo tudi 
razna zborovanja in sporočila uradnih 
novic ter razglasov. 
*Lipo opevajo mnoge pesmi, mnoge od 
teh so ponarodele: Lipa zelenela je … /
skoraj kot slovenska himna/,  Pod lipico 
zeleno… idr.
*Razne slovesnosti potekajo v 
današnjem času ob Najevski lipi, pa ob 
lipi sprave, pa …
*Mnogo lip/dreves/ smo Slovenci leta 
1991 zasadili v čast samostojnosti in 
neodvisnosti svoje države Slovenije, 
tudi v beltinskem trikotniku pred 
župnijsko cerkvijo in občino, hkrati sem 
jo ob tem dogodku posadil tudi sam na 
svojem dvorišču 

Lipovska šola okrog leta 1900
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*in še  ………..

Naša slavljenka - 120 letnica, v preživetih 
lepih in težkih trenutkih gotovo skriva 
razne skrivnosti  in nam ima dosti ‘za 
povedati’. Pod njeno krošnjo so mnogi 
iskali mir, se veselili, prepevali, pa 
tudi kako drugače modrovali. Morda 
nam bo kdaj ‘pričarala’ izpovedi 
tistih zavednih učiteljev, ki v začetku 
prejšnjega stoletja niso smeli poučevati 
v domačem slovenskem jeziku, pa 

izjave mnogih Lipovčarov, ki so se z 
drugimi okoliškimi možmi leta 1918-
1919 udeleževali raznih zborovanj za 
priključitev Prekmurja k Jugoslaviji 
oz. Sloveniji, pa vsaj del tega, kar so 
doživele mnoge znane osebnosti, ki 
so obiskovale to šolo in občutile njeno 
zavetje. Mnogo spominov hrani tudi na 
uspehe lipovskih hokejistov na travi /
letos praznujejo 50- letnico delovanja/, 
pa na delovanje gasilcev /pred leti so 
praznovali 90- letnico delovanja/, pa na 

petrovsko društvo, pa na petje moškega 
zbora, pa na petje ljudskih pevk, pa na 
likovno kolonijo Izak, pa na … in še … 
Lipovci so  Lipovci.

Gotovo je bilo kaj grenkih trenutkov 
pod ‘našo slavljenko’, pa o tem ob kakšni 
drugi priliki.  Za zdaj samo še na mnoga 
leta, naša lipovska lipa! 

Jožef Tivadar

Pokonci izpod korenin
Subylle Olfers, nemška redovnica, je leta 
1906 objavila svoje najbolj znano delo za 
otroke Pokonci izpod korenin. Slikanica je 
stara že skoraj 100 let in še vedno ni izgubila 
svojega čara in privlačnosti.

Pokonci izpod korenin,
Izvijte brž se iz luščin!

Tam zgoraj sije sončen dan,
Zelena sta že hrib in plan.
In mame Zemlje vsaka hči

Blago in iglo, nit dobi,
Nato posedejo vse se v krog 
In delo spretno gre od rok.

Le mami pokažite zdaj,
Če morda ni narobe kaj.
Če ste izbrale pravi kroj,

Če imajo barve blesk in soj.
Podzemski fantje pa na lov,
Prav vsak so pretaknili rov,

Vsak hrošč in žužek gre pod kist (čopič),
Da pride gor svetal in čist.
Nato zvrstijo se v sprevod

In to pomladi je prihod:
Cvetlic in trav  in hroščev roj

Čez svet se razkropi takoj.
Kjer se pokaže mladi rod,
Je gneča pisana povsod,
Po travnikih in po logeh,
Še polžka bo posilil smeh.

Med bujnim ločjem teče vir,
Blestika kačji se pastir,
Obrabljeni kozak vesla,
S potočnicami se igra.

Mak ziblje se, maje se klas,
Čmrlj brunda na debeli bas,
Ne da mu kvišku sladki med,
Metulji v vetru so kot cvet.
Kar burja s severnih vrhov
Spodi jih k materi domov.
Sedaj pa, deca moja spat-

A k letu pride spet pomlad.

Za Vas izbrala
Lilijana Bežan Horvat

»MojaMura, dober den«

Popoldansko druženje ob Muri 

Nedelja, 6. September 2015
KROG - BROD

Dragi prijatelji reke Mure!
Preživimo nedeljsko popoldne ob reki  in skupaj občutimo mogočnost narave,

ki nam daje življenje in nas zaznamuje. Če so včasih z njo meglice, bomo v nedeljo mi. 
No, tudi njeni “zdomci”, Vlado Kreslin, Vlado Poredoš in Regina

ter njeni domači poeti Dorina, Alma, Moira, Angelski biseri, Urh Zver, Marjan Farič, Dejan Berden, Sončna 
uprava, Tine Mlinarič s svojo poezijo, spomnili se bomo Dimeka, pa Štefana Smeja…okopali se bomo v zvočni 

kopeli z gongi Alje Petric in Aleša Ifka.

“MojaMura, dober den” 
 ji bomo skupaj rekli, saj je čas, da se spet združimo z njo, se zabavamo, kuhamo, veslamo, pogovarjamo  - 

tudi o projektu Biosferni rezervat Mura-Drava-Donava”
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FOTOREPORTAŽA S KONCERTA VLADA KRESLINA

Utrinki s koncerta Vlada Kreslina z Malimi bogovi
in Beltinško Bando

kot gosje so nastopili tamburaši KUD Beltinci s pevci in … …vokalna skupina BeleTinke

Utrinki s koncerta Vlada Kreslina z Malimi bogovi
in Beltinško Bando

Utrinki s koncerta Vlada Kreslina z Malimi bogovi
in Beltinško Bando

Utrinki s koncerta Vlada Kreslina z Malimi bogovi
in Beltinško Bando




