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Turistično društvo Radenci je v 
restavraciji hotela Radin Zdravilišča 
Radenci  organiziralo že 19. Pomursko 
salamijado. Tako je med 57 vzorci, ki jih je 
na ocenjevanje prineslo 46 izdelovalcev 
salam, najvišjo oceno prejela salama, ki 
jo je pripravil naš soobčan Milan Kolar 
iz Beltinec in tako že tretjič zapored 
dokazal vrhunsko kakovost svojih 
suhomesnih izdelkov.

Ob tem izjemnem dosežku mu iskreno 
čestitamo in želimo še veliko uspeha 
na njegovi življenjski poti, kakovost 
pa naj mu bo še naprej najvišje vodilo.  

Fotografijo nam je prijazno odstopil 
gospod Dani Mauko iz Radenec.

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. 
Iz sredstev javnega obveščanja smo lahko 
izvedeli, da sta v preteklih dneh policista 
Denis Jeneš in Leon Kavaš iz krajevne 
skupnosti Bratonci, ki sta zaposlena na 
Policijski postaji Maribori II., pri svojem 
delu ravnala zelo pogumno, temeljito in 
sta z veliko mero strpnosti in vztrajnosti  
pred gotovo smrtjo iz reke Drave 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. 
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Spoštovane občanke in občani
Na zadnji seji občinskega sveta 
smo sprejeli proračuna za 
leti 2015 in 2016. Načrtovani 
prihodki in odhodki so se 
v določeni meri spremenili 
glede na prvi predlog, kajti z 
Ministrstva za finance smo dobili 
izračune dejanskih prihodkov 
iz državnega proračuna. Takoj 
je potrebno povedati, da nas 
stanje, ki je izračunano, glede na 
naš plan in razvojne strategije v 
veliki meri omejuje. Črtati smo 
morali marsikatero planirano 
investicijo in omejiti tudi želje in 
potrebe za leto 2015. Prav tako 
smo v določeni meri spremenili 
načrte za leto 2016, kajti 
velikih izboljšav glede financ ni 
pričakovati. Naj takoj zapišem, 
da so se napovedi o zmanjšanju 
sredstev za skoraj 300.000 EUR 
uresničile in to dejstvo je bilo 
potrebno upoštevati. 

Prav tako še vedno niso znani 
projekti oziroma smernice s 
strani države, kateri programi 
in katere investicije bi se lahko 
sofinancirale v okviru evropskih 
sredstev.

Zaključujemo že začete investicije 
v letu 2014, tako fizično kot tudi 
finančno. Od novih investicij 
smo vključevali v proračun 
predvsem tiste, ki so kakorkoli 
sofinancirane. Trudimo se, 
da bi v občino pripeljali nove 
investitorje, ki bi ponudili 
nova delovna mesta. Takšna 
je tudi prioriteta investicij. Bo 
pa potreben trud vseh, tako 
članov občinskega sveta kot tudi 
občinske uprave, da bomo pri tem 
uspeli. Predvsem pa bomo morali 
pri prostorskem načrtovanju ta 
dejstva že  upoštevati. 

V tem obdobju smo navezali 
stik z občino Novi Kneževac iz 
Vojvodine. S predstavniki občine 
smo podpisali pismo o nameri in 
sodelovanju in veseli nas, da smo 
lahko sprejeli številčno delegacijo 

te občine, da smo se lahko bolje 
spoznali in pogovorili. Gostom 
smo pokazali in predstavili naše 
turistične zmogljivosti. Opravljen 
je bil ogled nekaterih kmetijskih 
objektov in seveda razgovor 
o dobrih praksah po vstopu v 
Evropsko unijo. Predvsem na tem 
področju so gostje želeli dobiti 
informacije o naših izkušnjah. 
Seveda pa ostajajo še naprej stiki 
z našimi prijatelji, s katerimi 
sodelujemo že kar nekaj časa.

Za nami je občinska očiščevalna 
akcija. Pokazalo se je, da se 
stanje glede zbiranja odpadkov 
izboljšuje. Žal pa se še vedno najde 
preveč odvrženih smeti v naravi, 
ki bi sodile v zbirni center. V naši 
občini imamo namreč veliko 

možnosti, da bi bilo odvrženih 
odpadkov v naravo čim manj in 
da prav vsi pripomoremo, da 
bo naše okolje čisto. S tem, da 
varujemo okolje, pokažemo, da 
nam ni vseeno, kakšnega bomo 
zapustili našim zanamcem. Ko 
bomo v tem spomladanskem 
času čistili domove, na naravo 
nikar ne pozabimo.

Kot je vidno v koledarju prireditev, 
imamo v tem letu  veliko 
aktivnosti. Vljudno vas vabim, 
drage občanke in spoštovani 
občani, da se, glede na vašo 
izbiro, kakšnega od ponujenih 
dogodkov tudi udeležite.

Župan Občine Beltinci
Milan Kerman

Mali rijtar
informativno glasilo Občine Beltinci
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Pomladno prebujenje
Spoštovani bralci in bralke, tokrat je 
pred vami že 49. številka Malega rijtara. 
Ob tem ne morem mimo dejstva, da 
čas res neusmiljeno beži, hkrati pa 
ugotavljam, da smo tudi vsi nasledniki 
prvega uredniškega odbora vzeli 
svoje delo zares in ga dokaj uspešno 
opravljamo. Seveda ne gre brez vseh vas, 
ki nam ostajate zvesti in berete našega 
in vašega Malega rijtara ter seveda vseh 
tistih, ki prispevate svoje članke in ga 
vsebinsko bogatite. Ostanite še naprej 
z nami, mi pa se bomo po najboljših 
močeh in znanju še naprej trudili 
pripravljati berljivo, očesu prijetno in 
vsebinsko raznoliko občinsko glasilo.

Aprilska številka prinaša vesti 
iz občinskih in regijskih društev, 
organizacij in zavodov, pa tudi osebnih 
zgodb o uspehu in razmišljanj, ki so nam 
lahko v pomoč v vsakdanjem življenju. 
Vabimo vas k prebiranju in upamo, da 
se vas bo dotaknilo. Veseli bomo tudi 
vsakega vašega odziva in pobude, ki 
bi lahko naše glasilo še izboljšala in 
obogatila, zatorej vas ponovno vabimo 
k sodelovanju. Na tem mestu se želim 
tudi javno zahvaliti naši redni sodelavki, 
fotografinji Sandri Kavaš, ki nam že 
peto leto zapored nesebično odstopa 
svoje vrhunske fotografije, ki krasijo 
naše naslovnice. Ena redkih je, ki ne 
zahteva nobenega nadomestila, temveč 
je njeno plačilo le naša beseda zahvale 
in vaše zadovoljstvo ob pogledu na 
estetski izgled celotnega glasila. 

April je tudi čas čiščenja in urejanja 
zunanjih površin, tako javnih kot 
tudi zasebnih. Tudi letos so krajevne 
skupnosti skupaj z društvi in 
posamezniki pripravile očiščevalne 
akcije, ki so sicer pokazale določen 

napredek glede zmanjševanja 
onesnaženosti naših krajev in okolice, 
vendar pa je še zmeraj vse preveč divjih 
odlagališč in malomarnega odnosa do 
narave. Očitno nekateri posamezniki ne 
morejo iz svoje kože in še vedno živijo 
v prepričanju, da je v naravi dovoljeno 
puščati svoje nesnažne sledi. Tako 
ravnanje je predvsem slika njihovega 
ubogega duha in še revnejšega uma.

Enako velja tudi za »junake«, ki so 
vso svojo bedo in neumnost izrazili z 
uničevanjem informativnih tabel na 
beltinski trim stezi ob potoku Črnec. 
Sprehajalci, ki se na tej stezi rekreirajo 
skozi vse leto, so nam namreč poročali, 
da od vseh tabel stoji le še ena (v času 
nastanka tega zapisa). Le kaj je v človeku, 
da se tako brezobzirno znaša nad tujo 
oziroma skupno lastnino? Pravzaprav 
si lahko odgovorimo, da tem osebam 
predvsem hudo primanjkuje vesti in 
odgovornosti do družbe, v kateri bivajo. 
Žalostno.

K sreči pa ni vse tako črno. Veliko naših 
občank in občanov svojo energijo raje 
vlaga v kreativnejše in koristnejše 
dejavnosti. Tako je zdaj tudi uradno 
poplačan trud Civilne iniciative Beltinci, 
Občine Beltinci in Zavoda za turizem 
in kulturo Beltinci, ki so s pomočjo 
Ministrstva za kulturo uspeli vrniti 
beltinski grad v občinsko last, kar 
pomeni, da se bodo počasi lahko začele 
uresničevati že leta poprej pripravljene 
strategije o vsebinski podobi tega za 
nas tako pomembnega javnega objekta. 
Upam in želim si, da bo beltinski grad 
kmalu postal eno pomembnih središč 
kulturnega in turističnega utripa naše 
občine in regije.

Ob koncu naj mi bo dovoljeno še 
razmišljanje o praznikih, ki so pred 
nami. Dan upora proti okupatorju je 
žal postal le dela prost dan. Redki med 
nami pa si še upamo glasno in jasno 
odgovoriti na vprašanje, kdo je bil 
okupator na naših tleh v času II. svetovne 
vojne. Diskreditacije in sprevračanje 
zgodovinskih dejstev so dandanes žal 
nekaj samoumevnega. Tudi to je odraz 
razklane družbe, v kakršno se je razvila 
naša ljuba Slovenija. Vendar pa svet ni 
slep in kratkega spomina, kar dokazuje 
znak evropske dediščine, ki ga je 15. 
aprila 2015 prejela Partizanska bolnica 
Franja.

Praznik dela, ki ga prav tako praznuje 
vsa Evropa, se je pri nas sprevrgel v dan 
»delovnih akcij«, ko brnijo kosilnice in 
mešalci, kar je ravno tako neprimerno, 
kot če bi nekatoliki zavihali rokave in se 
lotili domačih opravil okoli hiše ravno 
v času tistih cerkvenih praznikov, ki 
so prav tako dela prosti dnevi. Res je 
sicer, da razlogov za praznovanje dela 
ni ravno v izobilju, kakor ni delovnih 
mest za premnoge brezposelne tudi 
v naši občini, vendar pa je kljub temu 
prav, da ohranimo odnos do praznika 
in se nenazadnje posvetimo sebi in 
svojim bližnjim ter skupaj preživimo 
kakovosten prosti čas. 

Spoštovani, želim vam prijetne praznike 
in lepo ter navdihujočo pomladno 
prebujenje!

Naj nam Mali rijtar pribobna čim več 
dobrih novic!

Za uredniški odbor 
Simona Ciza

Povabilo k sodelovanju pri pripravi 50. številke Malega rijtara

Vaše prispevke pričakujemo do srede, 10. junija 2015 v elektronski obliki (do 
3500 znakov), s komentarji k fotografijam in navedbo avtorja ter v ustreznem 
formatu. Gradivo posredujte na elektronski naslov malirijtar@beltinci.si.

Za uredniški odbor 
Simona Cizar
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AKTUALNO

Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost
LEADER PRISTOP v programskem 
obdobju 2007-2014
LEADER pristop je namenjen 
izboljšanju razvojnih možnosti 
podeželja ob izkoriščanju lokalnih 
virov in aktivni vlogi lokalnega 
prebivalstva. Osnovni cilj pristopa 
LEADER je izgradnja lokalnih 
zmogljivosti, izboljšanje zaposlenosti, 
diverzifikacija dejavnosti na 
podeželju, spodbujanje lokalnega 
endogenega razvoja, izboljšanje 
upravljanja na podeželskih območjih 
in širjenje inovativnosti. 
Pristop LEADER je namenjen 
vsem zainteresiranim prebivalcem 
podeželja, ki želijo poiskati in razviti 
lokalne pobude za razvoj svojega 
območja in sodelovati pri njihovi 
izvedbi. To so tako predstavniki javnih 
in zasebnih institucij na nacionalni, 
regionalni ali lokalni ravni, kot tudi vsi 
ostali zainteresirani člani podeželske 
skupnosti. 

Kaj je LOKALNO AKCIJSKA SKUPINA 
(LAS)
LAS predstavlja lokalno javno-
zasebno partnerstvo na 
opredeljenem podeželskem območju 
in je sestavljena iz predstavnikov 
različnih socio-ekonomskih sektorjev. 
Temelji na tripartitnem partnerstvu, 
sestavljenem iz predstavnikov 
javnih institucij (predvsem občin), 
gospodarstva in civilne družbe 
(ki jo v večini zastopajo društva). 
LAS spodbuja trajnostni razvoj z 
združevanjem razpoložljivih človeških 
in finančnih virov ter spodbujanjem 
lokalnih akterjev k izvajanju skupnih 
projektov in večsektorskih ukrepov. 
Vključevanje različnih partnerjev 
omogoča prilagoditev kmetijskega 
sektorja, povečuje skrb za okolje, 
diverzifikacijo dejavnosti na podeželju 
in kakovost življenja.

Kaj je LOKALNA RAZVOJNA 
STRATEGIJA (LRS)
Lokalna razvojna strategija je krovni 
strateško operativni dokument in 
podlaga za razvoj posamezne LAS. 
Njen namen je oblikovati razvojne 

usmeritve območja za daljše časovno 
obdobje. V lokalni razvojni strategiji 
so jasno opredeljeni razvojni problemi 
in potenciali, do katerih smo prišli 
s podrobno in učinkovito analizo 
stanja. Na podlagi dobre analize in 
jasno izraženih razvojnih potreb smo 
oblikovali razvojne usmeritve in cilje 
strategije. 
Ker lokalna razvojna strategija ni 
sektorska, je usklajena z ostalimi 
razvojnimi dokumenti in politikami 
na lokalni in nacionalni ravni. 
Lokalna razvojna strategija nastaja s 
sodelovanjem lokalnih prebivalcev, 
upoštevanjem njihovih želja, potreb 
in zmožnosti. 

PREDSTAVITEV LAS Pri dobrih 
ljudeh
Ustanovitev LAS Pri dobrih ljudeh 
je potekala preko javnega razpisa 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano (v nadaljevanju MKGP). 
Na tega se je LAS v okviru svojega 
predvidenega območja tudi prijavila 
in v letu 2009 uspešno pridobila 
status delujoče LAS. Istočasno je LAS 
Pri dobrih ljudeh pridobila pravico 
do koriščenja finančnih sredstev, 
dodeljene za programsko obdobje 
2007-2014. LAS Pri dobrih ljudeh 

zajema območje partnerskih občin 
Beltinci, Črenšovci, Dobrovnik, 
Kobilje, Lendava, Odranci, Turnišče 
in Velika Polana. Partnerstvo sestavlja 
13 predstavnikov javnega sektorja 
(predvsem občine tega območja), 
6 predstavniki ekonomskega 
sektorja (podjetniki in obrtniki) in 
12 predstavnikov civilne družbe 
(sestavljeno iz društev tega območja). 
LAS Pri dobrih ljudeh je sestavljena iz 
treh organov in sicer:

• skupščine, katero sestavljajo vsi 
partnerji LAS,

• razvojni svet, katerega sestavljajo 
imenovani predstavniki 
skupščine in sicer v tripartitni 
sestavi ter 

• nadzorni odbor, ki je sestavljen iz 
treh imenovanih predstavnikov 
skupščine. 

Za izvajanje strokovnih, 
organizacijskih in administrativnih 
nalog ima LAS upravljavca, kateri 
zagotavlja kadrovske, prostorske 
in druge pogoje za strokovno in 
projektno delo na področju razvoja 
podeželja in izvajanja nalog LAS.

Preko projekta Zakladnica beltinskega podeželja smo dobili tudi uradni spominek 
občine Beltinci
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AKTUALNO

Uradni naziv:
Lokalno akcijska skupina »LAS Pri 
dobrih ljudeh«
Kontaktni podatki:
LAS Pri dobrih ljudeh
Ravenska cesta 30, 9231 
Beltinci 
T: +386 2 538 16 64
las.pridobrihljudeh@gmail.com 
www.las-pridobrihljudeh.si
Kontaktna oseba: Jasmin Kukec

Razvojne prioritete LRS:

1. Kmetijstvo 
2. Ohranjanje in razvoj podeželja
3. Kakovost življenja na podeželju
4. Naravna in kulturna dediščina
5. Prostor in varovanje okolja
6. Instucionalizacija razvojnega 

partnerstva.

Razvojne prioritete se v primeru LAS 
Pri dobrih ljudeh izvajajo preko javnih 
pozivov, kateri so osnova za pripravo 
Letno izvedbenega načrta (LIN) / 
Načrta izvedbenih projektov (NIP).

LAS je v programskem obdobju
2007-2013 izvedla 4 javne pozive:

• Z LIN 2009 je bilo sofinanciranih 
6 projektov v vrednosti 
88.999,69 EUR.

• Z LIN 2010 je bilo sofinanciranih 
9 projektov v vrednosti 
128.809,44 EUR.

• Z NIP 2011 je bilo sofinanciranih
13 projektov v vrednosti 
258.724,79 EUR.

• Z NIP 2012 je bilo sofinanciranih
11 projektov v vrednosti 
156.309,40 EUR.

• SKUPAJ je bilo sofinanciranih
39 projektov v vrednosti 
632.843,32 EUR.

PROJEKTI NOSILEC PROJEKTA ZNESEK SOFINANCIRANJA 
(povrnjeno)

SKUPNA VREDNOST 
PROJEKTA

Zakladnica Beltinskega 
podeželja

Zavod za turizem in kulturo 
Beltinci

7.740,00 21.420,00

Markova herbija Kulturno društvo »MARKO« 
Beltinci

22.900,00 23.467,39

Romarske poti Dolinskega Zavod sv. Cirila in Metoda 9.340,00 25.000,00
Skrivnostni večeri pod gümlo Krajevna skupnost Lipa 15.342,50 23.060,00
Smrček Beltinci Kinološko društvo Smrček 

Beltinci
12.885,00 22.282,41

Pintarstvo - podeželski 
turizem in kulturna dediščina

Sodarstvo Anton Küzma 18.782,27 37.537,20

Kako živim? Društvo JARICA 10.525,55 16.741,98
Gostüvanje se slujži Kulturno umetniško društvo 

Beltinci
12.502,59 20.987,20

Trim steza ob Črncu in Doblu Občina Beltinci 15.709,42 22.342,48
Revitalizacija potoka Črnec Občina Beltinci-partner 9.743,56 22.485,16

(delež občine Beltinci)  
SKUPAJ: 10 projektov 143.955,50 226.839,21

V novem programskem obdobju bo 
pristop LEADER-CLLD financiran 
pri treh skladih, in sicer Evropskem 
kmetijskem skladu za razvoj 
podeželja (EKSRP), Evropskem 
ribiškem skladu (ERS) in Evropskem 
skladu za regionalni razvoj (ESRR). 
Vsa naselja območja LAS Pri dobrih 

ljudeh bodo lahko koristila sredstva 
sklada EKSRP ter ESRR,  katera bodo 
dodeljena LAS Pri dobrih ljudeh 
za obdobje 2014-2020, in bodo na 
razpolago preko javnih razpisov vsem 
pravnim in fizičnim osebam, ki imajo 
sedež na območju LAS. Predvidoma 
v mesecu aprilu 2015 bo LAS Pri 

dobrih ljudeh pričel s pripravo 
Strategije lokalnega razvoja za novo 
programsko obdobje. Prvi razpisi 
za sofinanciranje projektov se tako 
pričakujejo v začetku leta 2016. 

LAS Pri dobrih ljudeh
Jasmin Kukec
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AKTUALNO

Energetsko  svetovalna  pisarna  Beltinci

 ENSVET 
 ENERGETSKO SVETOVANJE ZA 

OBČANE 

Mladinska ulica 2
9231 Beltinci
tel. 02 541 35 53

Nasvet o učinkoviti rabi energije (URE) 
in uporabi njenih obnovljivih virov 
(OVE) vam bo v pomoč, kako svoj denar 
pravilno in učinkovito uporabiti pri 
gradnji ali obnovi hiše, stanovanja in 
naprav.

Razmislek o rabi energije se dolgoročno 
obrestuje, saj cene energije nezadržno 
rastejo. Z brezplačnimi nasveti vam 
bomo pomagali zmanjšati stroške 
energije in povečati zadovoljstvo in 
ugodje bivanja. 

Povprečna energetska bilanca 
enodružinske hiše

ENSVET nudi strokovno, brezplačno 
in neodvisno svetovanje pri obnovi 
starejšega objekta ali pri gradnji novega 
doma. 

Eko sklad bo objavil letošnji javni razpis 
za nepovratna sredstva za vlaganje v 
nove naložbe rabe obnovljivih virov in 
energijsko učinkovitost stanovanjskih 
stavb. 
Višina nepovratne spodbude znaša 
največ 25%  investicijske vrednosti.
Nepovratna sredstva lahko dobijo 
lastniki, ožji družinski člani, 
najemniki v stanovanjskih hišah ali 
večstanovanjskih stavbah.

V naši pisarni dobite prijavnico za 
razpis in razpisno dokumentacijo, 
pomagamo pa vam jo  tudi izpolniti in 
sestaviti.  

Uradne ure so vsak torek od 14.00 do 
16.00, oziroma po dogovoru.
Svoj obisk v pisarni predhodno najavite 
na telefonsko številko 02 541 35 53 ali
e mail: obcina@beltinci.si. Tako se boste 
izognili nepotrebnemu čakanju.

 
Toplotna izolacija na neizolirani stavbi 
zmanjša porabo energije za ogrevanje 

do 30 % 

 
Različni energetski sistemi stavb 

 
Primer novejše oblike PH oz. NEH

Vodja ESP Beltinci
Valentin Odar
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Letno poročilo Medobčinskega inšpektorata občin Beltinci, 
Črenšovci, Turnišče, Odranci in Velika Polana za leto 2014
1.UVOD
Delo inšpekcijskih služb je usmerjeno 
predvsem v preverjanje skladnosti 
ravnanja fizičnih in pravnih subjektov 
z občinskimi predpisi in s tem 
zagotavljanje, vzdrževanje in izboljšanje 
standardov izvajanja dejavnosti.
Nespoštovanje predpisov pooblašča 
inšpektorja, da sprejme ukrepe, ki 
naj zagotovijo zakonito stanje. Cilj 
inšpekcijskega nadzora je usmerjen 
predvsem k preprečevanju kršitev 
in situacij, pri katerih lahko pride do 
pomanjkljivosti ali nepravilnosti, ki bi 
lahko imele škodljive posledice za ljudi, 
premoženje, skupnost oziroma javno 

korist. Zakoni niso namenjeni sami sebi, 
ampak urejanju odnosov med ljudmi.
Po določbah Odloka o ustanovitvi 
skupne občinske uprave »Medobčinski 
inšpektorat« ter Dogovora 
o  medsebojnih pravicah, obveznostih 
in odgovornostih in drugih razmerjih, 
Skupna občinska uprava opravlja tudi 
vse naloge v zvezi z zagotavljanjem 
inšpekcijskega nadzora ter vse tekoče 
upravne in druge naloge za svoje 
potrebe.
Medobčinska  inšpekcija je v letu 2014 
izvajala nadzor iz stvarne pristojnosti, 
opredeljene v občinskih odlokih na 
področju ravnanja s komunalnimi 
odpadki, odvajanja in čiščenja 
komunalnih odpadnih in padavinskih 
voda, vzdrževanja in varstva občinskih 
cest, vzdrževanje snage na javnih 
površinah ter vzdrževanje stavbnih 
zemljišč.
Potrebno je poudariti, da vsega, kar je 
značilno za delo inšpektorata, ni možno 
zajeti v letnem poročilu.

2.ORGANIZIRANOST 
MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA
Medobčinski inšpektorat (v 
nadaljevanju MI) ima sedež  v 

prostorih Občine Beltinci. Ostale občine 
ustanoviteljice zagotavljajo prostore, 
namenjene za opravljanje razgovorov 
s strankami, za izvajanje uradnih ur ali 
kot informacijsko pisarno.
V Medobčinskem inšpektoratu je bila v 
poročevalskem obdobju zaposlena ena 
inšpektorica, ki je nadzorstvo izvajala v 
obliki:
• rednih in izrednih pregledov,
• kontrolnih inšpekcijskih pregledov 

v primerih naložene odprave 
nepravilnosti,

• koordiniranih akcij z ostalimi 
inšpektorati in policijo.

Uradne ure v občini Beltinci so vsako 
sredo od 14.00 do 16.00 ure, na sedežu 
Občine Beltinci. MI  sprejema vloge tudi 
po telefonu, elektronskih medijih in po 
pošti.

3. INŠPEKCIJSKI NADZOR V LETU 
2014
Z opredelitvijo načina in časa 
inšpekcijskega nadzora določimo 
inšpekcijski postopek. Postopek pri 
opravljanju inšpekcijskega nadzora je 
predpisan z:
• materialnim predpisom (zakon, 

odlok lok.skupnosti),
• Zakonom o inšpekcijskem nadzoru 

in
• Zakonom o splošnem upravnem 

postopku.
Po naravi stvari gre pri inšpekcijskem 
nadzoru za merjenje in vrednotenje. 
Pri presoji oziroma merjenju dela 
in poslovanja tako inšpektor, ki 
nadzira, primerja ugotovljeno stanje 
z normiranim oziroma zapovedanim, 
torej z veljavnimi zakonskimi 
določbami. Očitno je, da je takšen nadzor 
v veliki meri tog in neprilagodljiv, toda 
to pomeni doslednost pri merjenju s 
postavljenimi standardi. Poudarili bi, da 

samo merjenje vnaprej in delno sprotno 
merjenje omogočata preprečevanje; 
sprotno merjenje in merjenje kasneje 
omogočata le popravljanje. Glede na 
to lahko inšpekcijski nadzor delimo na 
preventivni in kurativni.
Inšpekcija s ciljem preventivnega 
ukrepanja odgovarja na pisna vprašanja 
posameznikov, podjetij in institucij, ki se 
nanašajo na delovanje inšpekcije, prek 
medijev obvešča javnost o ugotovljenih 
nepravilnostih ter o posledicah kršitev 
zakonov in drugih predpisov, na druge 
načine deluje v smislu ozaveščanja 
javnosti.
Inšpektor začne postopek po uradni 

dolžnosti, ko v okviru svoje pristojnosti 
v ta namen opravi kakršnokoli dejanje.
Če inšpektor pri opravljanju nalog 
inšpekcijskega nadzora odkrije 
nepravilnosti in oceni, da je glede na 
pomen dejanja opozorilo zadosten 
ukrep, ima pravico, da najprej le ustno 
opozori na nepravilnosti ter njihove 
posledice in določi rok za njihovo 
odpravo.
Svoje ugotovitve, izrečeno opozorilo 
ter rok za odpravo pomanjkljivosti 
navede v zapisniku. Če nepravilnosti 
niso odpravljene v določenem roku, 
izreče inšpektor druge ukrepe v skladu 
z zakonom.

3.1. INŠPEKCIJSKI POSTOPKI 
Iz tabele 1 je razvidno število 
obravnavanih zadev (nepravilnosti) 
po posameznih krajih v Občini Beltinci 
v letu 2014, na podlagi katerih so bili 
uvedeni inšpekcijski postopki, tako 
upravni kot prekrškovni.

Število obravnavanih zadev po posameznih krajih
TABELA  1A: INŠPEKCIJSKI POSTOPKI

Beltinci Bratonci Lipovci Gančani Lipa Melinci Ižakovci Dokležovje SKUPAJ
74 20 24 8 3 34 17 12 192

TABELA 1B:  PREKRŠKOVNI  POSTOPKI
Beltinci Bratonci Lipovci Gančani Lipa Melinci Ižakovci Dokležovje SKUPAJ

34
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Med obravnavane zadeve niso bili všteti 
pisni odgovori na vprašanja občanov,  
predlogi,  pobude in opozarjanje na 
nepravilnosti s področja cest, varovanja 
okolja ter izdana ustna opozorila.
V nadaljevanju bomo opisali posamezna 
področja dela ter navedli najpogosteje 
ugotovljene nepravilnosti.

3.1.1.  RAVNANJA Z ODPADKI 
Ravnanje z odpadki zajema:
• kurjenje odpadkov,
• nabavo zabojnika ali vreč,
• odlaganje odpadkov  izven 

zabojnikov,
• odkrivanje divjih odlagališč.

Pravne podlage za nadzor nad 
ravnanjem s komunalnimi odpadki 
so: Odlok o izvajanju GJS zbiranja in 
prevoza komunalnih odpadkov na 
območju Občine Beltinci, Zakon o 
varstvu okolja, Uredba o ravnanju z 
biološko razgradljivimi kuhinjskimi 
odpadki in zelenim vrtnim odpadom.
Aktivnosti inšpekcije so bile v letu 
2014 usmerjene predvsem na področje 
ravnanja s komunalnimi odpadki. 
Divja odlagališča komunalnih odpadkov 
se še vedno pojavljajo. Ugotovljenih je 
bilo več kršiteljev, ki so morali odpadke 
pospraviti ter predati na odlagališče, 
nekaj odpadkov pa so morali očistiti 
lastniki nepremičnin, kar določa 157.a 
člen Zakona o varstvu okolja.
Kljub opozarjanju v medijih, da je 
kurjenje odpadkov prepovedano, je 
bilo ugotovljeno, da jih nekateri občani 
še vedno kurijo, s tem pa onesnažujejo 
zrak in zadimijo ter zasmradijo okolico. 

3.1.2. NADZOR NAD OBČINSKIMI 
CESTAMI 
Nadzor zajema:
• preglednost cestnih priključkov in 

cestnih krivin, pregledna berma,
• ovire v cestnem svetu,
• onesnažene ceste,
• dela v varovalnem pasu ceste 

(ograje, cestni priključki),
• zavarovanje del na cesti v času 

izvajanja le-teh,
• poškodbe na javni prometni 

infrastrukturi.

Pravna podlaga za nadzor nad 
občinskimi cestami je Zakon o cestah 
(Ur.list RS, št. 109/2010 in 48/2012- 
ZCes-1) in Odlok o  občinskih cestah v 
Občini Beltinci.
Na območju križišč in notranjih straneh 
cestnih krivin ob občinskih cestah je 
bila posebna pozornost usmerjena 
zoper lastnike nepremičnin, ki z rastjem 
zmanjšujejo pregledni trikotnik oz. 
pregledno bermo z namenom, da se 
zagotovi neovirana preglednost na in 
ob občinskih cestah.
Ovire v cestnem svetu so predstavljale 
veje grmičevja in dreves, ki so rasle nad 
cesto in ovirale udeležence v prometu 
ter zakrivale prometno signalizacijo.
Dela v varovalnem pasu ceste so se 
večinoma izvajala brez dovoljenja 
upravljavca ceste, Občine Beltinci, 
ali niso bila zavarovana v skladu s 
soglasjem upravljavca ceste. Prav 
tako so se pogosto izvajala gradbena 
dela na cesti brez ustrezne prometne 
signalizacije.

3.1.3. NADZOR NAD RAVNANJEM Z 
ODPADNIMI KOMUNALNIMI   VODAMI 
Nadzor zajema:
• priključitev objektov na izgrajeno 

kanalizacijsko omrežje in
• odvajanje odpadnih komunalnih 

voda v naravo.

Pravna podlaga za nadzor je Odlok 
o odvajanju in češčenju odpadnih in 
padavinskih voda na območju občine 
Beltinci.
Aktivnosti so bile usmerjene na nadzor 
nad nepriključenimi stanovanjskimi 
objekti na izgrajeno javno kanalizacijsko 
omrežje. Izdanih je bilo devet odločb. 

3.1.4. NADZOR NAD VZDRŽEVANJEM 
ZEMLJIŠČ 
Nadzor zajema:
• košnjo trave na stavbnih zemljiščih
• urejanje javnih površin

Odgovorni za vzdrževanje zemljišč 
in zgradb so lastniki, najemniki in 
uporabniki zgradb ter zemljišč, ki so 
dolžni poskrbeti, da so te nepremičnine 
in zemljišča vzdrževana in urejena. 

3.1.5. OGLAŠEVANJE IN 
PLAKATIRANJE
Nadzor zajema:
• oglaševanje in plakatiranje z 

dovoljenjem upravljavca oglasnih 
mest,

• oglaševanje v varovalnem pasu ceste 
s soglasjem upravljavca ceste,

• plakatiranje na javnih in drugih 
površinah in zgradbah v lasti občine 
ali krajevne skupnosti,

Iz tabele 2 je razvidno število opravljenih inšpekcijskih pregledov po posameznih področjih in KS.
TABELA 2:

Opis področja dela Beltinci Bratonci Lipovci Gančani Lipa Melinci Ižakovci Dokležovje SKUPAJ
1. Nevzdrževano zemljišče 4 1 1 6
2. Ceste 25 20 18 1 24 7 2 97
3. Ravnanje z odpadno vodo 1 1 3 1 3 9
4. Ravnanje z odpadki 38 6 2 6 3 5 7 5 72
5. Odstop drugim inšp. 
službam

7 2 1 3 1 14

6. Prodaja blaga na javnih 
površinah

2 2

7. Oglaševanje in 
plakatiranje

22 1 23

8. Ravnanje s pitno vodo 1 2 3
SKUPAJ 98 27 24 8 3 36 17 13 226
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• plakatiranje in oglaševanje je 
predmet plačila občinske takse.

Nadzor nad zakonitostjo oglaševanja in 
plakatiranja se je v letu 2014 izvajal v 
Občini Beltinci. Izdanih je bilo 23 odločb 
o prekršku in opozoril.

4. PREKRŠKOVNI POSTOPKI
Po Zakonu o prekrških o prekrških 
odločajo prekrškovni organi (policija, 
carina, inšpektorati, nadzorniki) in 
sodišča. Zakon deli postopek na hitri 
postopek, ki ga vodijo prekrškovni 
organi, in redni postopek, ki ga vodijo 
sodišča za prekrške prve in druge 
stopnje. Postopek pred prekrškovnim 
organom vodi z zakonom ali 
podzakonskim aktom pooblaščena 
uradna oseba tega organa (inšpektor, ki 
je zaposlen v inšpektoratu).
Prekršek je dejanje, ki pomeni kršitev 
zakona, uredbe vlade ali odloka 
samoupravne lokalne skupnosti, ki je 
kot tako določeno kot prekršek in je 
zanj predpisana sankcija za prekršek. 
Glede na določila Zakona o prekrških  in 
Odloka o ustanovitvi skupne občinske 
uprave »Medobčinski inšpektorat« je 
MI  prekrškovni organ.
Na podlagi ZP-1 je bilo v letu 2014  
skupno začetih 34  postopkov o 
prekršku, ki so bili vsi uvedeni po 
uradni dolžnosti.  Izdanih je bilo 34 
odločb o prekršku z izrečeno globo, 
plačilnimi nalogi za  plačilo sodne takse  
ter  opomini.
Zoper izrečeni ukrep lahko kršitelj, ki 
mu je bil ukrep izrečen, vloži ugovor ali 
zahtevo za sodno varstvo. 

Kršitve so bile na področju cest,  
ravnanja z odpadki ter plakatiranja in 
oglaševanja.

5. ANALIZA OPRAVLJENEGA DELA
Slika 1: Primerjava opravljenih 
nadzorov po področjih za letu 2013 in 
2014

Inšpektorat je v letu 2013 obravnaval 
395, v letu 2014 pa 226 zadev. Vzrok za 
manj obravnavanih zadev v  letu 2014 
je v tem, da  v tem letu nismo opravljali 
analize vključenosti gospodinjstev v 
organizirani odvoz odpadkov, ker smo 
to opravili v letu 2013. 
Kakor prikazuje slika 1, je bilo največ 
vodenih inšpekcijskih zadev v letu 2014 
s področja cest in sicer 97 obravnavanih 
zadev oziroma 43 % vseh zadev.
Na drugem mestu so bile obravnavane  
zadeve s področja ravnanja z odpadki. 
Teh je bilo v letu 2014 skupaj 72 
oziroma 32% vseh zadev.
Na tretjem mestu je bilo obravnavanih 
23 nepravilnosti v zvezi z oglaševanjem 
in plakatiranjem, kar je predstavljalo 10 
% vseh zadev.
Na področju ravnanja z odpadnimi 
vodami je bilo obravnavanih 9 
nepravilnosti, kar predstavlja 4% vseh 
zadev.
Po izvedbi ugotovitvenega postopka 
smo v 14 ugotovljenih nepravilnostih 
veljavne zakonodaje odstopili zadeve 
pristojni inšpekciji za okolje in 
prostor, ceste, kmetijski  inšpekciji in 
fitosanitarni inšpekciji, kar predstavlja 
6 % vseh obravnavanih zadev.
Tudi v letošnjem letu smo, izven 
inšpekcijskega nadzora, predlagali 

občinam in jih opozarjali o nepravilnostih 
na področju ravnanja z odpadki, 
prometne signalizacije, sodelovali z 
izvajalci obveznih gospodarskih javnih 
služb. Z namenom preventivnega 
delovanja smo preko medijev opozarjali 
občane o nedovoljenih ravnanjih.
Tudi v  letu 2014 je bilo opravljenih 
precej ponovnih inšpekcijskih pregledov 
zadev, ki so se začele obravnavati proti 
koncu leta 2013. Izdanih je bilo nekaj 
nadalnjih inšpekcijskih ukrepov.
V nadaljevanju  prikazujejo  fotografije 
prepovedana ravnanja v občini Beltinci:

6. ZAKLJUČEK
Ocenjujemo, da je izvajanje 
inšpekcijskega nadzora potekalo dobro. 
Občani, več ali manj,
nadzor sprejemajo pozitivno. Kršitelji v 
primerih, ko jih opozorimo na napake ali 
jim naložimo odpravo pomanjkljivosti, 
le-te v dogovorjenih oziroma odrejenih 
rokih praviloma tudi odpravijo. 
Kolikor je bilo mogoče, smo skušali pri 
svojem delu s pogosto prisotnostjo na 
terenu, opozarjanjem, svetovanjem, 
nasveti in sodelovanjem s pristojnimi 
službami, delovati preventivno. V 
veliko primerih se je tak način izkazal 
za uspešnega. Na vprašanja in kritike, 
ki so jih občani naslovili na nas ali 
preko lokalnih medijev, smo sproti 
odgovarjali in skušali poskrbeti za 
odpravo pomanjkljivosti, na katere so 
nas opozorili.
Tudi v prihodnje bomo veliko pozornosti 
namenili predvsem ozaveščanju ljudi in 
preventivnem delovanju.

Poročilo pripravila:
Alenka Maroša, inšpektorica

ODVRŽENI ODPADKI V GOZDU                       ODVRŽENI ODPADKI KURJENJE KOMUNALNIH ODPADKOV
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Jožefovanje obeležili tudi v naši občini
»Jožeki in Jožice danes vi godujete in z 

nami tu praznujete.
Jejte, pojte, pijte in se z nami tukaj 

veselite!«

Mesec marec je znanilec pomladi, 
prvi po dolgih zimskih dneh, ko se 
narava začne prebujati. To je mesec, ko 
praznujejo matere, žene in dekleta, je 
pa tudi mesec, ko praznujejo Jožefi in 
Jožice. 
19. marec  je namreč praznik svetega 
Jožefa, zavetnika vseh moških, glavarja 
Svete družine, tolažnika nesrečnikov, 
ljubitelja uboštva, ženina Božje 
porodnice ter slavnega sina Davidovega.
Nekoč je bila lepa navada, da so dekleta 
v domači vasi hodila godovnikom 
prepevat domov, danes pa na ta dan 
pripravljajo sejme in razna srečanja  ter 
se na tak način spomnijo domačinov, ki 
tega dne praznujejo svoj god. 
Turistično društvo Beltinci že 15 let 
goji tradicijo obeležitve tega lepega 
praznika. Tako je bilo tudi letos. V 
beltinskem parku, natančneje pred 
cerkvijo sv. Ladislava, smo se zbrale 
članice in člani društva in slehernemu 
godovniku in godovnici na prsi pripele 
rdeč nagelj. Zadonela je lepa domača 
pesem, druženje pa je popestrila tudi 
harmonika Viktorja Tkalca. Skupaj 

smo se poveselili, poklepetali, grelo 
pa nas je toplo pomladansko sonce. 
Manjkala ni niti pogostitev in kozarček 
dobre domače kapljice, s katero smo 
nazdravili. 
Slavljence je ob njihovem praznovanju 
obiskal tudi župan Občine Beltinci, 
gospod Milan Kerman, in vsem iskreno 

čestital. Spomin na god svetega Jožefa 
vsaj v naši občini še ne bo šel v pozabo, 
za kar bomo še naprej skrbeli v našem 
društvu.

TD Beltinci
Elizabeta Tot

Tradicionalno Jožefovanje v organizaciji TD Beltinci je tudi letos potekalo v odličnem 
vzdušju

PONUDBA OGLAŠEVANJA 
 V GLASILU MALI RIJTAR

CENACENA

1/8 strani

1/4 strani

1/2 strani

1 stran

zunanja zadnja stran

45,00 EUR

80,00 EUR

150,00 EUR

300,00 EUR

370,00 EUR

www.s-tisk.com

info@s-tisk.com

Tiskarna S-tisk

02 / 542 28 70
Oglas nam lahko posredujete v formatu JPG, PDF, PSD ali TIF
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Obudimo nekdanjo vrtnarijo oziroma socialno podjetništvo v 
Beltincih
Mineva dobro leto in pol od tega, ko 
smo mladi zanesenjaki, sicer znanci 
in prijatelji, na pobudo dveh Alojzev 
- Kavaša iz Korenike in Srake kot 
tedanjega občinskega svetnika, strnili 
glave in prišli do sklepa, da je v Beltincih 
napočil čas, da mladi nekaj ukrenemo. 
V celotnem Prekmurju in tudi nasploh 
namreč primanjkuje delovnih mest, 
mladi in tudi ostali nimamo nobene 
perspektive, čakanje na to, da se službe 
sčasoma vendarle od nekod pojavijo, pa 

je (bilo) že predolgo. Zato smo sklenili, 
da bomo kot ekipa ustanovili zavod, ki 
bo deloval kot socialno podjetje in s tem 
skušali doprinesti k temu, da se stvari 
obrnejo na bolje.
 
Zakaj smo se sploh odločili, da ustanovimo 
socialno podjetje? Poistovetili smo se z 
bistvom socialnih podjetij in sicer s tem, 
da so nepridobitna, ves dobiček vlagajo 
nazaj v podjetje, predvsem pa z idejo, da 
na podlagi prepoznanih potreb in stanja 

v družbi ustvarjajo poslovne priložnosti 
z namenom izboljšanja družbe kot 
celote. 
Konec leta 2013 je tako nastal ZRIRAP 
oz. Zavod za raziskovanje in razvijanje 
alternativnih praks so.p., Beltinci. Smo 
socialno podjetje tipa B, kar pomeni, 
da trajno zaposlujemo vsaj eno tretjino 
delavcev iz ranljivih ciljni skupin, 
kamor spadajo invalidi, brezposelne 
oseb, pri katerih so ugotovljene trajne 
posledice telesne ali duševne okvare ali 

Pozdrav iz afriških daljav

V postnem času se nam je preko 
elektronske pošte oglasil naš misijonar, 
Janez Mujdrica iz Bratonec, ki v Zambiji 
opravlja pomembno poslanstvo – širi 
krščanski nauk med afriške ljudi in 
s tem oznanja božjo ljubezen tudi 
v teh oddaljenih krajih. Njegova 
karizma, modrost in njegove besede so 
ohrabrujoče, dajejo smisel življenju in 
vero v dobro. 

V sporočilu smo prejeli pozdrave in 
zahvale za božične čestitke. Postni čas, 
kot pravi, je že tu. Čas vsekakor prehitro 
beži, sam je pred kratkim dopolnil že 

66 let. “To je ogromna številka, če jo 
primerjamo s 66 počepi ali skleci,” piše. 
Če pa se ozre nazaj, v mladost, se mu zdi, 
kot da bi bil mlad pred dvema letoma. 

Delo, ki ga opravlja, ga zelo veseli, čeprav 
ga je ogromno. Ta semester ima 9 tečajev: 
5 za redne in 4 za izredne študente 
( »distance education students«). V 
kratkem bi Janez Mujdrica rad ponatisnil 
knjigo ‘Religiozna vzgoja za osebni 
razvoj’, proti konca leta pa bi rad izdal 
novo knjigo z naslovom ‘Religiozna 
vzgoja za osebno integracijo’. V njej bo 
govora o tem, kako religiozna vzgoja 

pomaga našim mladim, da postanejo 
moderni afriški kristjani, ne pa, da živijo 
v zmedi. Poziva nas, da molimo zanj, da 
mu bo uspelo, saj bosta knjigi res koristni 
za njegove študente.

Prav tako nam je poslal sliko, ki 
predstavlja Marijo in malega Jezusa. Na 
njej zgleda, kot da bi Jezus s stisnjeno 
pestjo hotel reči: «Skupaj se borimo za 
lepši svet!« Enako sporočilo nosi tudi 
zambijski pregovor ‘kanthu ndi khama’, 
kar pomeni: Le z naporom se nekaj 
doseže! 

Bog naj poplača ves Vaš trud, spoštovani 
Janez Mujdrica, saj z veliko ljubezni 
in znanja učite mlade afriške ljudi, da 
postanejo zgledni Kristjani, močni v veri, 
v svojih dejanjih pa pravični. Razumemo, 
da imate ogromno dela, vemo, da bi 
naredili, če bi imel dan več ur, še veliko 
več…Saj tudi pastir ne pusti svojih ovac v 
negotovosti in samoti! 
Vaš napor, vložen trud in vaše delo 
so v Zambiji že poplačani - vzgojili in 
na pot krščanstva ste popeljali že kar 
nekaj generacij mladih Afričanov, za 
kar so Vam lahko še kako hvaležni. Na 
Vas smo ponosni tudi Slovenci, še bolj 
pa Prekmurci iz Vaše domače občine. 
Nenazadnje pa je najbolj ponosen na 
Vas Bog v nebesih, ki Vas blagoslavlja z 
močjo, ki Vam vliva voljo in daje trdno 
zdravje, da boste še naprej gradili boljši 
in lepši svet v Afriki.

Lilijana Bežan

S pozdravi iz Afrike in željo po boljšem svetu nam misionar Mujdrica pošilja tudi 
fotogra�ijo, ki simbolizira Marijo z Jezusom
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bolezni in imajo zato bistveno manjše 
možnosti, da se zaposlijo ali ohranijo 
zaposlitev ali v zaposlitvi napredujejo, 
dolgotrajno brezposelne osebe, iskalci 
prve zaposlitve, starejši od 55 let, Romi, 
mladoletne osebe brez zaključenega 
osnovnega ali nižjega poklicnega 
izobraževanja, osebe, ki več kot šest 
mesecev niso imele redno plačane 
zaposlitve in še ni preteklo eno leto od 
prestane kazni zapora, oziroma so v času 
pogojnega odpusta, begunci, vključeni v 
programe integracije, osebe v programu 
ali v dveh letih po zaključku programa 
zdravljenja odvisnosti od alkohola ali 
drog in brezdomci.

Med svoje prioritete štejemo 
dejavnosti iz ekološkega, socialnega in 
trajnostno naravnanega razvoja. Samo 
podjetje ima delovno ekipo mladih 
iz različnih področij, kot so sociala, 
etnologija in antropologija, zgodovina, 
geografija, politologija, ipd. Prvo leto 
delovanja smo izkoristili predvsem za 
navezovanje stikov z ostalimi sorodnimi 
organizacijami, izpopolnjevanjem znanj 
preko različnih delavnic, predavanj in 
drugih izobraževalnih dogodkov ter za 
vzpostavljanje eko kmetije v zaselku 
Hraščice v občini Beltinci. Ker pa smo 
videli mnogo večji potencial v nekdanji 
vrtnariji v centru Beltinec, smo svoje 
dejavnosti prenesli na novo lokacijo. 
To je bil tudi najpomembnejši razvojni 
premik v delovanju podjetja, saj smo 
le-to na podlagi Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih 
skupnosti dobili od občine v brezplačen 
najem. Občina Beltinci, na čelu z 
županom Milanom Kermanom, nas pri 
naših načrtih podpira in upamo, da bo 
medsebojno sodelovanje še naprej šlo v 
tej smeri, saj si vsi skupaj prizadevamo 
za dobrobit lokalnega okolja.

Prva večja naloga zavoda, ki trenutno 
poteka, je vzpostavitev skupnostnega 
eko vrta na območju nekdanje vrtnarije, 
ki je bila sicer že več let zanemarjena. 
Obuditi želimo ta nekoč pomemben 
segment kraja in ga urediti kot ekološki 
zeliščni in zelenjavni vrt na način, ki bo v 
korist celotni skupnosti. Na njivi tako že 
vzpostavljamo »sonce«, kamor sadimo 
in sejemo prve sadike zelenjave in zelišč. 
Sčasoma bomo vzpostavili tudi prodajo, 
tako da bo mogoče izdelke kupiti 

direktno iz gredic. 
Prav tako želimo na tem mestu omogočiti 
prostor za vrtove tistim gospodinjstvom 
iz naše občine, ki primernega prostora 
sedaj nimajo na voljo (gospodinjstva iz 
blokov, mlade družine v najemniških 
stanovanjih, ipd.), saj je povpraševanje 
veliko. Vabimo vse, ki bi želeli brezplačno 
uporabljati del zemljišča za svoj vrt, 
da se čim prej oglasijo na vrtnariji. Naš 
edini pogoj je, da se zavežete k ekološki 
pridelavi (brez umetnih gnojil, škropiv), 
saj smo sami v postopku pridobitve 
ekološkega certifikata in mora biti zato 
vse v skladu s predpisi.

Za ekološko pridelavo smo se odločili 
predvsem zato, ker je Prekmurje v 
primerjavi z ostalim delom države 
najvišje na lestvici po številu srčno 
žilnih obolenj, pojavnostjo različnih vrst 
raka in najnižji starostni dobi, k čemur 
največ prispeva intenzivno kmetovanje 
z uporabo velikih količin pesticidov, 
nitratov in drugih zdravju škodljivih 
snovi. Vse to škoduje ljudem neposredno 
z uživanjem oporečne hrane in posredno 
preko onesnažene podtalnice, erozije 
tal, ipd. Preko ekološke pridelave si 
prizadevamo zagotoviti čim višjo stopnjo 
samooskrbe oz. samozadostnosti, hkrati 
pa promovirati zdrav način življenja 
in sonaravno kmetovanje. Prav tako 
želimo ponuditi različne raziskovalne, 

izobraževalne in druge dejavnosti za 
javne zavode in ostalo zainteresirano 
javnost. Stremimo namreč k povezovanju 
več spektrov, ki zadevajo varstvo 
okolja, področje samooskrbe, ekološke 
pridelave in naravne kozmetike, 
izobraževanja, zaposlovanja ranljivih 
skupin, ipd. 
Naša prioriteta je postati tudi del javnih 
naročil - kot ponudnik in posrednik 
ekoloških prehrambenih izdelkov, 
v sodelovanju z drugimi ekološkimi 
pridelovalci iz občine. Postali smo že 
stična točka eko kmetovalcev iz občine 
in v tej luči iščemo ter nadgrajujemo poti 
za povezovanje in skupne dejavnosti. 
Kot pomemben cilj smo si zadali še 
vzpostavitev medgeneracijskega centra, 
ki bo prostor za srečevanja, izmenjavo 
izkušenj in znanj za vse generacije.

Vljudno vabimo vse občane in občanke, 
da nas obiščete na vrtnariji ter nam 
pomagate soustvarjati in razvijati 
naše dejavnosti. Prav tako med nas 
vabimo vse, ki bi želeli z nami podeliti 
svoje izkušnje, nam podariti ali z nami 
izmenjati ekološke sadike oz. semena, 
zelo prav pa bi nam prišlo tudi razno še 
uporabno orodje.

V imenu ZRIRAP so.p., Beltinci 
Sabina Šajher

Dela v vrtnariji potekajo v dobrem vzdušju in kmalu bodo vidni prvi rezultati
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Podpis listine o nameri sodelovanja med občinama Beltinci in Novi 
Kneževac v Srbiji
V dvorani beltinskega gradu je bila v 
torek, 3. 3. 2015 slovesnost ob obisku 
predsednika Novi Kneževac iz Srbije, 
Dragana Babića, ki je z delegacijo obiskal 
naše kraje. Ob tej priložnosti je bila 
podpisana listina o nameri sodelovanja 
med obema občinama. 
S podpisom občini izražata namero za 
obojestransko krepitev razumevanja 
in prijateljstva narodov, podpirata 
medsebojno izmenjavo ter prispevata 
k skupnemu napredku obeh občin. 
Povezovanje je torej namenjeno 
pospešitvi razvoja na socialnem, 
gospodarskem in okoljskem področju. 
Kot je spomnil župan Milan Kerman 
v svojem govoru ob podpisu listine, 
so nekoč ljudje iz Prekmurja hodili na 
delo v Vojvodino, vsi pa smo  bili  del 
ene, skupne domovine. Gostje iz Srbije 
so povedali, da si želijo sodelovanja 
med prebivalci, šolami, javnimi 
zavodi, podjetji, društvi, civilnimi 
organizacijami in občinskima svetoma 
na vseh področjih življenja. To bo toliko 
lažje, ko bo Srbija postala članica EU. 
Kulturni program ob slovesnem 
podpisu listine so pripravili člani 

Kulturno umetniškega društva Beltinci 
in tako prikazali gostom iz Srbije 
delček bogatega kulturnega utripa naše 
občine. Sledil je ogled Otoka ljubezni z 
muzejem in vožnja z brodom po reki 

Muri. V obisku pa je bil zajet tudi ogled 
nekaterih kmetij in pletenje izdelkov iz 
slame v Lipovcih.

Lilijana Bežan

Predsednik občine Novi Kneževac Dragan Babič in župan občine Beltinci Milan 
Kerman ob podpisu listine o nameri sodelovanja med obema občinama
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Osrednja občinska proslava ob dnevu žena in materinsko 
starševskem dnevu
V naši občini je bilo minuli petek 
zelo slovesno. V kulturnem domu v 
Beltincih smo se zbrali, da proslavimo 
dan žena in materinsko starševski 
dan. Program prireditve je potekal 
pod taktirko Jasmine Štaus Žižek iz 
POŠ Melinci, v njem pa so sodelovali 
naši otroci. Malčki iz beltinskega 
vrtca so se pod mentorskim vodstvom 
vzgojiteljic Romane Farkaš Erdelji, 
Helene Vargazon, Ines Antolin, Ines 
Antolin ter pomočnice vzgojiteljice 
Gordane Sobočan  predstavili v svojih 
zelo zanimivih točkah. Sodelovali so 
tudi učenci OŠ Beltinci, POŠ Melinci, 
POŠ Dokležovje in DPM Dokležovje. 
Mentorji: Jelka Breznik, Andrejke 
Bojnec in Marija Zver. Med recitacijami 
in deklamacijami se je marsikateri 
materi in dekletu zalesketala v očeh 
solza sreče. Ker je v naši občini 
doma tudi glasba, smo se razveselili 
nastopa mladih glasbenic na cimbalah, 
kitari in mladega harmonikarja iz 
Glasbene šole Beltinci. Program je 
povezoval Davor Sraka iz Osnovne 
šole Beltinci in moramo dodati, da je 
svoje delo izpeljal zelo profesionalno. 
Davorjevega sodelovanja se veselimo 
in ga pričakujemo tudi v prihodnje. 
Slavnostni govornik na osrednji 
občinski proslavi je bil župan Milan 
Kerman, ki je v svojem govoru poudaril 

pomen žensk, mater in deklet in  čestital 
vsem predstavnicam nežnejšega spola v 
občini Beltinci. Skozi celotno proslavo 
se je odvijala diaprojekcija čudovitih 
risbic naših otrok, ki so ustvarjali na 
temo – družine in pomladi. 
Dovolite mi, da se še enkrat vsem, ki so 
s svojim sodelovanjem pripomogli, da je 
letošnja osrednja občinska proslava ob 

dnevu žena in materinsko starševskem 
dnevu tako lepo uspela, iskreno 
zahvalimo. Bilo je zelo čustveno, bilo 
je prijetno, bilo je nepozabno. Dragi 
otroci, ustvarjajte, bodite tako spontani, 
iskreni in veseli še naprej - ostanite zlati 
sončki!

Lilijana Bežan

Tamara Černi – tretja najboljša športnica občine Beltinci
V februarju 2015, ko smo imeli 
uradni sprejem najboljših 
športnikov, športnic, klubov 
in perspektivnih športnikov 
Občine Beltinci za leto 2014, se 
sprejema zaradi tekmovanja v 
tujini ni mogla udeležiti Tamara 
Černi. V četrtek, 19. marca 2015, 
jo je zato v občinskih prostorih 
sprejel župan Milan Kerman, 
ji predal zahvalno plaketo in 
ji čestital za dosežene uspehe. 
Tamara je članica Strelskega 
društva Gančani. Čestitke ji je 

namenil tudi predsednik Športne 
zveze Beltinci, Andrej Pozderec. 
Tamari želimo vse dobro na 
njeni življenjski poti. Mlada je, 
ima voljo in velik talent, zato je 
pred njo prav gotovo še uspešna 
športna kariera.

Lilijana Bežan 

Osrednja občinska proslava ob dnevu žena in materinsko starševskem dnevu je 
potekala v znamenju naših najmlajših, ki so na nepozaben način razveselili svoje 

najdražje

Mlada perspektivna športnica Tamara 
Černi v družbi predsednika športne 
zveze Beltinci Andreja Pozderca in 

župana občine Beltinci Milana Kermana 
z zahvalno plaketo
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Predstavitev krajevnih skupnosti v občini Beltinci
(mandatno obdobje 2014-2018)
Spoštovane občanke in občani, v 
želji po čim boljši komunikaciji 
z vašimi predstavniki v svetih 
krajevnih skupnosti naše občine smo 
vam pripravili pregleden seznam 
koristnih kontaktnih podatkov in 
povezav.  

KS BELTINCI, Mladinska ul. 2,
9231 Beltinci
ks.beltinci@beltinci.si
roman.cinc@guest.arnes.si
Kontakt: 041/994-852 - predsednik
Spletna stran:
http://www.ks-beltinci.si/web/index.
php

ČLANI:
ROMAN ČINČ – predsednik
ELIZABETA ZADRAVEC – 
podpredsednica
VALERIJA ŽALIG –članica
STANISLAV GLAVAČ – član
TOMAŽ ROUS – član
MARKO VIRAG – član
MARKO VÖRÖŠ – član.

KS BRATONCI, Bratonci 74/a,
9231 Beltinci
ks.bratonci@beltinci.si 
mirko.sraka1@gmail.com 
Kontakt: 031/383-109 (predsednik)

ČLANI:
MIRKO SRAKA - predsednik
MARTIN VIRAG – podpredsednik
JOŽEF KOLAR – član
IRENA HORVAT – članica
BRANKO VÖRÖŠ – član
BERNARDA POREDOŠ – članica
JOŽEF SEKOLOVNIK – član.

KS DOKLEŽOVJE, Dokležovje,
Glavna 18, 9231 Beltinci
ks.doklezovje@beltinci.si 
roposa.lidija@gmail.com 

Kontakt: 031/278-001 (predsednica)

ČLANI:
LIDIJA ROPOŠA – predsednica
LEON LOPERT – podpredsednik
IRENA BRUNEC – članica
PATRICIJA VRBANČIČ – članica
MLADEN GREGOR – član
IZTOK SREŠ – član
MATEJA CIGUT – članica.

KS GANČANI, Gančani 1,
9231 Beltinci
ks.gančani@beltinci.si 
bakan.april@gmail.com 
Kontakt: 041/896-734 (predsednik)

ČLANI:
IGOR BAKAN – predsednik
JOŽEF PALATIN – član
MIRAN MAUČEC – član
JOŽEF VINČEC – član 
JOŽICA PUCKO – članica
DAMJAN IVANEK – član
BEDRI NUHOVIĆ – član.
 
KS IŽAKOVCI,  Ižakovci 72/a,
9231 Beltinci
ks.izakovci@beltinci.si 
ales.poredos@gmail.com 
Kontakt: 041/431-094 (predsednik)

ČLANI:
ALEŠ POREDOŠ – predsednik
MARIJAN ZVER – član
BENO BERNJAK – član
ANDREJ ZORKO – član
DRAGA VUČKO – članica
MARTINA PRŠA – članica
BOJAN VEREŠ – član.

KS LIPA, Lipa 78,
9231 Beltinci
ks.lipa@beltinci.si 
jozef.fercak@gmail.com 
Kontakt: 041/330-723 (predsednik)

ČLANI:
JOŽEF FERČAK – predsednik
BOJAN ŽERDIN – podpredsednik
KOROŠA AVGUŠTIN – član
NATAŠA BUKOVEC – članica
IVAN TKALEC – član
MELITA OLAJ – članica
JOŽEF DOMINKO – član.

KS LIPOVCI, Lipovci 2, 
9231 Beltinci
ks.lipovci@beltinci.si 
kmetija.jakob@teleing.com 
Kontakt: 031/383-109 (predsednik)
Spletna stran:
http://www.lipovci.si/ 

ČLANI:
DEJAN JAKOB – predsednik
FRANC BALIGAČ – podpredsednik
FRANC CIGAN – član
MARTINA ZAJC – član
FRANC MAUČEC – član
ALOJZ SRAKA – član
MARJAN MLINARIČ – član.

KS MELINCI, Melinci 134, 
9231 Beltinci
ks.melinci@beltinci.si 
andrej.duh63@gmail.com   
Kontakt: 041/649-435 (predsednik)

ČLANI:
ANDREJ DUH – predsednik
TINA ZVER VLAJ – članica
VLADIMIR LEŠNJEK – član
MARJANA ŠKAFAR – članica
JANEZ DUGAR – član
KRISTIAN MAJCEN – član
MARTIN MAJCEN – član.

(vir: arhiv Občine Beltinci, spletna 
stran. www.beltinci.si)
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S Kvatro po potki sreče
V torek, 3. 3. 2015, je v Mariboru potekal 
29. državni festival Turizmu pomaga 
lastna glava. Tekmovanja so se udeležile 
naslednje učenke:  Alja Zver, Ana Žižek, 
Viktorija Hartman Adjei in Saša Maučec 
iz 9.c ter Katarina Berden iz 9.b. razreda. 
Prejele so dve zlati priznanji in sicer: 
zlato priznanje za raziskovalno nalogo 
in turistični tržnico ter zlato priznanje za 
najboljšo turistično tržnico med vsemi 
17.  sodelujočimi ekipami.

Vsak kraj, ki ga poznamo, ima svojo 
zgodovino. Vsak kraj je tudi nekaj 
posebnega – v sebi nosi svoje običaje, 
zgodovinske dogodke, svoje ljudi; te 
sestavine, ki ga oblikujejo, so edinstvene 
in neponovljive. Zgodbe, ki se skrivajo 
v njegovi zgodovini, se prepletajo 
s tisočimi drugimi zgodbami in z 
zakladnico ustnega izročila, ki so ga tako 
skrbno ohranjali in čuvali naši predniki. 
Zgoraj zapisane besede še posebej veljajo 
za ljudi, ki živijo v manjših, ruralnih 
skupnostih, kakršne se pojavljajo v nam 
ljubem Prekmurju, ki ga zamejuje reka 
Mura. Ljudje ob Muri namreč čutimo še 
posebno vez z reko; pravijo celo, da je 
Mura taka reka, da se najprej hodi k njej, 
potlej pa se jo nosi s sabo, kamorkoli greš. 
Z vso biotsko raznovrstnostjo, prodišči, 
mrtvicami, poplavnimi logi in gozdovi je 
duša prekmurske pokrajine. Z vso močjo, 
silovitostjo, ko prerašča svoje bregove in 
je neustavljiva na svoji poti, pa zna biti 
tudi strah zbujajoča in pokaže moč, kot jo 
lahko ima samo narava. In ko se ta njena 
razdiralnost in neuklonljivost dogaja 
in pride do vrelišča, se počasi umiri in 
pojenja. Kot taka ljudem še danes, tako 
kot stoletja nazaj, buri domišljijo ter na 
koncu privede do biserov – ki se rodijo 
v obliki zgodb, fragmentov, ustnega 
izročila, poetike in misli obmurskih ljudi. 
Te zgodbe vam želimo predstaviti.

Želimo, da Murino skrivnost odstirate z 
nami – tančico za tančico, plast za plastjo. 
Tudi nam je, med raziskovanjem za 
turistično nalogo, burila domišljijo. 
Čeprav prebivamo ob njej, si nismo 
niti predstavljali, koliko novih zgodb in 
mitov bomo spoznali ob podrobnejšem 
raziskovanju. Veseli smo, da smo jih lahko 
ponovno obudili iz pozabljenosti  – tudi 
s pomočjo pripovedovanj domačinov, 
raziskovalcev, društev iz bližnje in daljne 
okolice. Osredotočili smo se na eno 

iskrico – ta je bila od začetka majhna, le v 
zametkih, potem pa se nam je skrivnost 
počasi in vedno bolj odstirala, pustila 
se nam je razodeti, dokler ni postala 
pred našimi očmi skoraj tako živa, da 
bi jo lahko prijeli ... In res - odkrili smo 
mitološko bitje, ki prebiva v obmurskih 
gozdovih, Kvatro. O njej smo slišali krajše 
zgodbe, pojavlja se v šegah in verovanjih 
po Prekmurju. Različno po vaseh - lahko 
nastopa kot negativno bitje, največkrat 
pa je opisana kot dobrosrčna, darežljiva 
in kot bitje, h kateremu so se obračali 
ljudje v svojih stiskah. Največja fama, 
ki se pojavi v zapisih o njej, pa je ta, da 
se Kvatra prikaže samo dobrim ljudem. 
Za tiste ima pripravljene tudi murske 
kamenčke. Darežljivo jim jih podarja, 
da lahko z izbiro barve razodenejo in 
prosijo za svoje skrite želje. S svojim 
posebnim izraznim plesom rada nakaže, 
da so bile želje sprejete.
Kvatra v ljudskem izročilu – zgodba v 
knjižnem jeziku

Nekemu siromaku, ki je delal kot büjraš 
na Muri, se je rodil že sedmi otrok, sedmi 
sin. Oče se je njegovega rojstva zelo 
veselil, vendar se je otrok rodil bled in 
bolehen in ženska, ki je bila pri porodu 
je rekla, da ne bo dolgo živel. Oče, kljub 
temu, da je bil siromak in je svojih šest 
otrok komaj preživljal, si je močno želel, 
da bi sin ozdravel. Zvečer je odhajal k 
Muri, premišljeval ob njenih nežnih šumih 
in razmišljal, kako bi lahko pomagal 
svojemu sinu. Ko si je olajšal dušo, se je 
počasi odpravil proti domu. 

Tako se je dogajalo sedem dni. Sedmi 
dan, ko se je vračal proti domu, pa je 
pri zadnjem ovinku v temi nenadoma 
zaslišal ropotanje, ki je postajalo vedno 
bolj glasno. Vzdignil se je veter, les v 
gozdovih je začel prasketati in debla 
so pokala. »Jezus, Kvatra!« Mura se je 
začela dvigovati in njen tok je postal 
tako hiter, da mu je s pogledom komaj še 
sledil. Prikovan je obstal in zdelo se mu 
je, da se ne bo mogel premakniti, niti oči 
ni mogel zatisniti, četudi je hotel. Tedaj 
se je Mura počasi umirila, iz gozda se je 
utrgala senca in nežen glas: »Ne skrbi, 
dobri človek. Rodil se ti je še sedmi sin, 
tako kot je bilo povedano. Bodi srečen in 
se ga veseli. Muri delaš dobro in Mura ti 
bo povrnila.« Nato je vse potihnilo. Oče 
se je opotekel nazaj, sedaj ni vedel, ali 
se je vse to v resnici zgodilo ali je bil to 
le privid. Nekaj pa je bilo zagotovo – od 
tega trenutka je bil pomirjen in vedel je, 
da bo otroka varovala Kvatra, ki prebiva 
v teh murskih gozdovih. Čeprav je še 
nihče ni videl, so že stari ljudje govorili, 
da se Kvatra pokaže, ko želi in komur želi. 
Verjeli so, da lahko uresniči želje, še več – 
lahko spremeni usodo, ki so jo napovedale 
rojenice. Ko se je vse pomirilo, je oče ob 
sebi našel majhne kupčke belih murskih 
kamenčkov, katerih prej ni bilo tam. Neka 
sila ga je vodila, da je vzel kamenček in 
nanj zapisal svojo največjo željo – zdravje 
za sina. Iz teme se je utrgala postava in 
s košarico, polno listja, se je napotila po 
kamenček. Nasmehnila se mu je, se tiho 
zahvalila in odšla. Oče je opazil, da so 
se ostali kamenčki ob poti spremenili v 

Učenke med predstavitvijo raziskovalne naloge S Kvatro po potki sreče
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Ljudske pevke iz Dokležovja na obisku  v vrtcu

Naša prednostna naloga skozi vse 
šolsko leto je ohranjanje in spoznavanje 
kulturne dediščine.

Utrip kraja Dokležovje nekoč smo 
doslej spoznavali na različne načine, s 
povabilom ljudskih pevk v vrtec pa smo 

hotele otrokom približati ljudske pesmi. 

Ljudske pevke so se z veseljem odzvale 
našemu povabilu. Otrokom so povedale, 
kdo je njim v mladosti pel pesmi in 
ob kakšnih priložnostih so nastale. 
Predstavile so se nam v oblačilih, 
kakršna so nosile ženske nekoč. Ko 
so ubrano zapele nekaj pesmi, so jih  
otroci zbrano poslušali in na koncu 
nagradili z aplavzom. Vrhunec srečanja 
je bil zaključek, ko smo vsi skupaj zapeli 
pesem »Mi se imamo radi, …«

Hvaležni smo ljudskim pevkam, da so 
nekaj časa bile z nami in s svojim petjem 
ogrele otroška srca. 

Želimo jim, da še naprej tako zavzeto 
negujejo ljudsko izročilo in uspešno 
predstavljajo naš kraj Dokležovje.

Vzgojni tim enote Sonček Dokležovje

Dan  za spremembe 2015 v Murski Soboti
Na šoli smo se že tradicionalno odzvali 
povabilu Hiše sadeži družbe in se 
pridružili akciji DAN ZA SREMEMBE 
2015 V MURSKI SOBOTI.
Učenci so doma pobrskali med svojimi 
že uporabljenimi igračami, knjigami, 
priročniki, športnimi rekviziti, DVD-ji 
…ter   prinesli v šolo tiste, ki jih več ne 
potrebujejo ali so jih že prerasli. Zbrali 
smo veliko še uporabnih stvari. Le - te 
smo v soboto, 28. 3. 2015, na osrednjem 
dogodku na Trgu kulture v Murski 
Soboti ponujali obiskovalcem na naši 
stojnici po simbolnih cenah. Vsi, ki smo 
sejem obiskali,  smo bili nad ponudbo 
navdušeni, kajti vsak je lahko našel zase 
kaj uporabnega.
Zbran izkupiček smo namenili šolskemu 
skladu OŠ Bakovci.

Mentorica SUŠ OŠ Bakovci
Vanja Mladenović

modro barvo. 
Ponoči ni mogel spati; razmišljal je o tem, 
ali je res ravno on ta srečnež, katerega se 
je usmilila Kvatra. In res se je stanje sinu 
izboljšalo. Leta so minevala, otrok je rasel 
in kaj kmalu je hodil z očetom na delo k 
Muri. Oče Kvatrine dobrote ni pozabil; 
ob Muri ji je nastavljal vino in vrtanik 

v zahvalo za sinovo zdravje. Tudi ko je 
ostarel, je še vedno hodil k Muri, da si je 
olajšal dušo. V njenem šumenju je našel 
mir in spokojnost. In ko je nekega večera 
pred svojo smrtjo zaslišal Kvatrin glas, 
ki je rekel: »Tvoj sin je bil rešen prehitre 
smrti. To je bilo najino darilo tebi, ki si 
dober človek. V življenju se bo tvojim 

potomcem dobro godilo,« je vedel, da 
lahko umre miren.

Učenkam hvala za vloženi trud.

Mentorici Jasmina Štaus Žižek in 
Mateja Horvat Duh

Ljudske pevke so otrokom s petjem in pripovedovanjem zgodb približale kulturno 
dediščino  domače pokrajine

S svojo stojnico smo sodelovali na humanitarni prireditvi Hiše sadeži družbe - Dan za 
spremembe
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Na obisku ministrica za kulturo
Bilo nam je v veliko veselje, da 
smo 27. 2. 2015 na OŠ Beltinci 
gostili mag. Julijano Bizjak 
Mlakar, ministrico za kulturo, v.d. 
generalne direktorice direktorata 
za kulturno dediščino dr. Vereno 
Vidrih Perko, Danila Markočiča, 
vodjo kabineta, poslanca Primoža 
Hainza in poslanko Marijo 
Antonijo Kovačič ter župana 
Občine Beltinci Milana Kermana.

Ravnateljica šole Matejka Horvat 
je gostom opisala utrip naše šole, 
knjižničarka Cvetka Rengeo pa 
utrip šolske knjižnice. Učenki, 
članici folklorne skupine, Ana 
Vegič in Katarina Berden sta 
gostom predstavili prekmursko 
pesem San se šetau. Vsi skupaj pa 
smo se posladkali s prekmursko 
gibanico, ki jo je pripravila 
učiteljica Majda Gjerek.

Srečanje je minilo v sproščenem 
in prijetnem vzdušju. 

Razšli smo se z željo, da se še 
kdaj srečamo.

Cvetka Rengeo

Praznovanje rojstnega dne
Praznovanje otrokovega rojstnega 
dneva v vrtcu je za otroka izrednega 
pomena, saj je to njegov osebni 
praznik. Ob praznovanju si izkazujemo 
pozornost, navajamo se na družabnost, 
polni smo pozitivnih čustev in socialnih 
odnosov. V središču pozornosti 
je slavljenec, poudarek pa je na 
raznolikosti dejavnosti skozi cel dan, 
kjer slavljenec ostaja ves čas v ospredju.
V letošnjem šolskem letu smo se 
odločili, da bomo praznovali rojstne 
dneve otrok v povezavi s prednostno 
nalogo vrtca »KAK  JE INDA FAJN 
BILOU«. Na dan praznovanja se še 
posebej posvetimo slavljencu. Na 
vrata igralnice izobesimo pozdrav, ki 
otroka pričaka že ob prihodu v vrtec. 
Praznovanje poteka pod skupnim 
geslom »PIKNIK IZ KOŠARE«. Naloga 
slavljenca je namreč, da doma - skupaj s 
starši - pripravi košaro za praznovanje. 
Prostor v igralnici pripravita 
vzgojiteljici. Ta je zatemnjen, prižgemo 
lanterne, na tla položimo odeje. Ko je 
prostor pripravljen za praznovanje, 
sedemo na odeje. Slavljencu zapojemo 
ljudske pesmice, mu čestitamo, nato 

upihne svečke. Pogledamo, kaj vse je 
pripravil v košari in se posladkamo. 
Med sladkanjem poslušamo ljudske 
pesmi. Na koncu zaplešemo še ljudski 
ples »OB BISTREM POTOKU JE MLIN«.
Namen praznovanja rojstnega dne je, 

da je ta dan v vrtcu nekaj posebnega 
in slavljencu ostane še dolgo v lepem 
spominu.

Ines Antolin, pomočnica vzgojiteljice, 
vrtec Beltinci

Ob obisku ministrice za kulturo s spremstvom smo na šoli pripravili sprejem z glasbo 
in pogostitvijo

Na praznovanju se otroci posladkajo z dobrotami iz košarice
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Vestičke iz delovanja v KO ZZB Beltinci

Kakor že vsa leta od ustanovitve, smo 
se tudi letos zbrali na rednem letnem 
zboru članov ob prazniku dneva žena, 
osmem marcu, ki je na nek način že 
naš zaščitni znak, saj se ob tem dnevu 
spomnimo vseh mater in žena.
Na žalost se naše vrste z vsakim leto bolj 
redčijo, saj je povprečna starost našega 
članstva 65 let, zato je tudi program, ki 
si ga začrtamo, prilagojen našim letom.
Tako smo v njem zapisali, da bomo 26. 4. 

2015 izvedli - skupaj z drugimi društvi 
- proslavo v počastitev dneva  upora, 
si prizadevali, da bi ob dnevu zmage, 
9. maju,  pripravili večer z udeleženci 
letošnje obeležitve,  70. obletnice  
izkrcanja v Normandiji.
Udeležili se bomo srečanja na Vaneči v 
oktobru, prav tako bomo izvedli Pohod 
po poti Đemsove čete in proslavo v 
počastitev 17. oktobra, dneva spomina 
na padlega narodnega heroja Štefana 

Kovača - Marka.
Vsekakor pa se bomo udeleževali 
spominskih slovesnosti tudi v drugih 
krajih Pomurja in Slovenije, če bo 
organiziran prevoz.
Tako smo se letos udeležili spominske 
slovesnosti na Tišini, kjer so obeležili 
tragično streljanje talcev v Črnskih 
mejah tik pred koncem II. svetovne 
vojne, med katerimi so bili tudi trije 
Beltinčani: Perinko Osterc, Tončka 
Osterc, njegova žena in Antolin, ki se 
je uspel rešiti izpod mrtvih sojetnikov. 
Tončko Osterc so zaradi visoke 
nosečnosti izpustili in se je s sojetnico 
uspela prebiti do reke Mure. Tako sta 
obe preživeli. Spominske slovesnosti se 
je udeležil tudi sin ustreljenega Perinka 
Osterca, Ciril Osterc.
Ponosni smo na to, da se med nami 
še vedno ohranja spomin na te tako 
žalostne dogodke iz naše preteklosti in 
da so med nami tudi mlajši Beltinčani, ki 
spoštujejo našo in svojo zgodovino, saj 
kakor pravi pregovor: Kdor ne spoštuje 
svoje preteklosti, si  prihodnosti ne 
zasluži.

Lizika Zadravec
predsednica

Šege in navade ob veliki noči v Dokležovju
Velike in male in stare kokoške,

nesite nam jajčka v slamnate koške.
Glej, kako so pridne te naše živali,

da tudi ti koški jim bodo premali.
In jajčki okrogli, vsak bo še pisan,
rdeče, rumeno in modro porisan.

Takole so nekoč v okolici Šentruperta 
peli otroci kokoškam, da bi jim znesle 
čim več jajc za velikonočno barvanje. 
Živali so imele v preteklosti zelo 
pomembno vlogo za ljudi, še posebej 
so bile priljubljene pri otrocih. V knjigi 
Dušice Kunaver Slovenske velikonočne 
šege in navade lahko izvemo marsikaj 
zanimivega. Zlasti priljubljeni so bili 
in so še vedno zajec, petelin, kokoška, 
piščanec in jagnje. V Prekmurju 
je po zaslugi zdaj že pokojnega 
živinozdravnika Dušana Rešeka 
ohranjenih veliko šeg in navad, ki jih je 
zbral v svojem delu Šege in verovanja ob 
Muri in Rabi. V Dokležovju so ljudje, ko 
so zjutraj na veliki petek vstali, najprej 
stopili na sekiro, da bi imeli trdne noge 
in vse leto ne bi šepali. 

Tudi v našem društvu se trudimo, 
da bi zanamcem ohranili čim več 
bogatega ljudskega izročila, zato ga 

Učenci POŠ Dokležovje so razstavili nadvse zanimive velikonočne izdelke, ki so bili 
prava paša za oči

Že tradicionalno zbor članov KO ZZB poteka ob svetovnem dnevu žena
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Februar v znamenju kulturne prireditve v Dokležovju
“Narava je dala človeku en jezik in dve 

ušesi,
da bi dvakrat več poslušal kot govoril.”

                                                                      Epiktet

V življenju je žal tako, da je med nami 
veliko takih, ki raje več govorijo in 
kritizirajo, kot da bi poslušali druge ali 
pa sami nekaj naredili in tako pokazali, 
kaj znajo in zmorejo oz. česar ne. Tako 
je vsepovsod, kjer se ljudje trudijo, da bi 
izboljšali kakovost življenja na različnih 
področjih. Pomembno je zavedanje 
ljudi, da s svojim udejstvovanjem na 
različnih prireditvah dvigujejo nivo 
kulturnega življenja v svojem kraju, ob 
tem pa se je potrebno potruditi in biti 
ustvarjalen. Učimo se ter ustvarjamo 
vse svoje življenje ali kot je zapisal 
slavni Konfucij: “Z izobraževanjem si 
lepšamo svoj lastni jaz. Brez sramu 
se učimo in sprašujemo! Vprašanja 
in raziskovanja so korenine znanja, 
mišljenje in razmišljanje pa sta pot do 
njega.” Brez razmišljanja in učenja ne 
bi bilo naših ustvarjalcev, raziskovalcev, 
pesnikov, pisateljev, glasbenikov, pa 
tudi vrhunski športnikov ne.  

Ponosni smo, da smo v mesecu 
februarju v Dokležovju našemu 
zvestemu občinstvu pričarali čudovit 

večer ob slovenskem kulturnem 
prazniku. Srečni smo, da se vabilu vedno 
odzovejo nastopajoči, ki jih povabimo v 
goste. Bogat kulturni program so tokrat 
pripravili učenci GŠ Beltinci, učenci OŠ 
Bakovci s podružnico v Dokležovju, 
vokalna skupina Sij, ljudske pevke 
Jesensko listje in člani DPM Dokležovje.

Skupina Sij, katere članice so del KTD 
Dokležovje, so pod taktirko dirigenta 
Mateja Horvata presenetile s čudovito 
odpetimi pesmimi: slovenska himna, 
Luna sije, Strunam in Slovenska dežela. 
Učenca GŠ Beltinci, Timotej Tivadar 
in Daša Smodiš, sta pod mentorstvom 
prof. Dušana Slačeka zaigrala na kitaro, 

mogočno pa so zadonele harmonike, 
ko je zaigral harmonikarski orkester 
pod taktirko prof. Mateja Zavca. Člani 
DPM Dokležovje in učenci OŠ Bakovc, 
so interpretirali pesmi Franceta 
Prešerna, na kitari pa jih je spremljal g. 
Bojan Vereš. Jan Žižek se je predstavil 
s pesmijo En pesnik je živel, Marko 
Zver je interpretiral Sonete nesreče 
- Vrba, Marjan Žižek pa Gazele. Pod 
mentorstvom ga. Marije Antolin sta se 
predstavili učenki Pia Hanc (Zdravljica) 
ter Nina Perdigal (Povodni mož). Otroški 
pevski zbor je pod mentorstvom ga. 
Klavdije Štuhec zapel pesmi Čokolada 
in Snežinke, s svojim plesom in lastno 
koreografijo pa sta nas navdušila 

Otroški pevski zbor je s svojim petjem navdušil zbrano občinstvo

s prireditvami prenašamo na mlajše 
generacije. Tudi letos smo pripravili 
tradicionalno velikonočno razstavo, 
ki je bila že 16. po vrsti. Razstavo smo 
pripravili skupaj z otroki in učenci POŠ 
Dokležovje. Otroci so pod mentorstvom 
vzgojiteljic in učiteljic izdelali lične 
velikonočne umetnine, ki so bile prava 
paša za oči. Veseli smo, da nas vsako 
leto presenetijo z novimi in nadvse 
izvirnimi idejami. Naše članice in člani 
so razstavili lepo poslikane remenice, 
našite in kvačkane prtičke ter poslikane 
krožnike. Izpihane in lepo pobarvane 
remenke pa smo izobesili na bogatih 
aranžmajih iz vej in zelenja. Vsako leto 
poskušamo na ogled postaviti nekaj 
novega in letos so bili to gobelini naše 
članice Brigite Kovač, ki sta jih ustvarila 
z zdaj že pokojnim možem. Ko se zazreš 
v te čudovito izvezene umetnine, 
občutiš in zaznaš, koliko potrpežljivosti 

in natančnosti je bilo ob tem potrebno. 
Človeško oko lahko občuduje lepo 
kombinirane in usklajene barve, kot bi 
jih ustvaril največji slikar.

V društvu se trudimo, da z razstavljenimi 
izdelki pričaramo simboliko preteklosti 
ter jo povežemo s sedanjostjo. Upamo 
in želimo, da bodo tako šege in navade 
naših prednikov živele naprej in jih 
bodo spoštovale tudi mlade generacije. 
S pripravo in postavitvijo razstave je 
veliko dela, zato smo veseli, da si jo 
je ogledalo kar nekaj obiskovalcev. 
Ob odprtju razstave, ki se je zgodila 
1. aprila, smo pripravili tudi krajši 
kulturni program, ki se ga je udeležil 
tudi župan občine Beltinci g. Milan 
Kerman, ravnatelj Gimnazije Murska 
Sobota g. Roman Činč, predsednica OZB 
Beltinci ga. Lizika Zadravec, svetnik g. 
Srečko Horvat ter predstavniki drugih 

društev. Vsako leto se v knjigi vtisov 
zvrstijo številne pohvale o razstavi in 
tudi letos je bilo tako, za kar smo nadvse 
veseli. Jan Žižek nam je v kulturnem 
programu takole voščil s pesmico:

Že velika noč prihaja,
vse brsti in vriska, raja -
svetla radost mu ni tuja,

kadar pojem: Aleluja!
Vse diši okoli hiše

in še vetrič sladko piše,
mati pečejo kolače,

očka režejo mi krače.
Voščim praznike vesele,
vam želim pogače bele,
torte sladke in dehteče,

pirhe rdeče, mnogo sreče.

Marija Zver
DPM Dokležovje
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Ohranimo neokrnjeno naravo našim zanamcem
“Če človek resnično ljubi naravo, lahko 

povsod najde lepoto.”

Vincent Van Gogh

Letos smo imeli v naši občini v mesecu 
marcu pred velikonočnimi prazniki 
očiščevalno akcijo. Žal se vsakoletna 
zgodba ponavlja, saj se akcije 
udeležujemo vedno isti člani in čistimo 
za tistimi, ki ne spoštujejo narave. 
Menim, da inšpekcijske službe na vseh 
ravneh naše družbe premalo storijo, da 
bi se stanje izboljšalo. Bilo bi lepo, da bi 
bili tudi sami udeleženi v očiščevalnih 
akcijah, poiskali vzroke onesnaževanja, 
našli krivce in jih primerno kaznovali. 
Težko je verjeti, da veljajo kazni samo za 
nekatere, drugi pa še naprej povzročajo 
škodo in brezdušno uničujejo naš 
planet.

Kljub številnim malopridnežem pa 
moramo vseeno razmišljati pozitivno, 
saj se je “v glavah ljudi” že marsikaj 
spremenilo na bolje. Veseli me, da je že 
pri najmlajših moč zaslediti zavedanje 
o pravilnem ločevanju odpadkov. 
Ponosna sem na vnuke, kako so pri 
ločevanju natančni in marsikdaj poučijo 
tudi nas odrasle: “Veš, jogurtov lonček 
moram najprej umiti, ker bo drugače 
smrdelo v košu za smeti!” Drug od 
drugega se učimo, mlajši od starejših in 
obratno. Otroci vedo že zelo zgodaj, da 
je potrebno zbirati nevarne odpadke, jih 
hraniti na varnem mestu ter odpeljati 
na posebej določena zbirna mesta. 
Naučeni so, da zdravila ne odmetavamo 
v koš za ostale odpadke ali morda 
zlivamo v odtok, temveč jih odnesemo 
v lekarno, starih oblačil in obutve pa 
ne zavržemo ali “skurimo”, temveč jih 
podarimo znancem oz. sorodnikom, 

lahko pa jih odpeljemo tudi v posebne 
zabojnike. Otroci se tudi zavedajo, da je 
hrana preveč dragocena dobrina, da bi 
jo zavrgli ali odvrgli na neprimernem 
mestu, kot se žal pogosto dogaja. 

Ljudje se moramo zavedati, da je 
med nami veliko takih, ki potrebujejo 
oblačila, hrano in druge materialne 
stvari. Vsako stvar, pa naj se zdi na prvi 
pogled še kako neuporabna, je mogoče 
spremeniti v dobrino, ki bo nekomu zelo 
koristna. Nevladne organizacije zbirajo 
že odslužene in neuporabne aparate, 
računalnike in druge predmete, ki jih 
prostovoljci brezplačno popravijo in 
podarijo tistim, ki jih potrebujejo. Tako 
malo je potrebno storiti, da naredimo 
nekaj dobrega in koristnega zase, za 
naravo in tiste, ki živijo v pomanjkanju. 
Pomembna je pravilna organiziranost 
in miselnost, da je potrebno pomagati 
tistim, ki brez podpore drugih ne bi 
zmogli. Svet bo lepši in srečnejši, narava 
pa bo žarela v vsej svoji lepoti, če bomo 
imeli oči, ki bodo hotele videti, in ušesa, 
ki bodo hotela slišati.

John Magliola je zapisal: Majhen deček 
je gledal zvezdo in zajokal. Zvezda ga je 
vprašala: “Deček, zakaj jokaš?” In deček 
je odgovoril: “Tako daleč stran si, nikoli 
se te ne bom mogel dotakniti.” Zvezda 
pa je dejala: “Deček, če bi bila že zdaj 
v tvojem srcu, me sploh ne bi mogel 
videti.” Naj se ob teh besedah zamislijo 
vsi tisti, ki vsak dan znova in znova 
onesnažujejo naravo ter našo MATER 
ZEMLJO. Le kaj nosijo v svojem srcu?

Marija Zver
DPM Dokležovje

Vnuk Marko je skupaj z dedkom prinesel na zbirno mesto v Dokležovju nevarne 
odpadke, kjer sta jih prevzela delavca Saubermacher-Komunala Murska Sobota

Samira Škraban in Matic Kavaš.

Slavnostna govornica je bila naša 
domačinka dr. Mojca Horvat, asistentka 
na Inštitutu za slovenski jezik Franca 
Ramovša v Ljubljani, ki je v svojem 
govoru poudarila pomen maternega 
jezika in narečja. Slovenci smo lahko 
ponosni na pestrost naših narečij, 

ki so jih žal v preteklosti nekateri 
zapostavljali, danes pa številni 
raziskovalci ugotavljajo, da so prav 
narečja naše največje bogastvo.

Ob koncu kulturnega programa smo 
izmenjali še nekaj besed z nekaterimi 
pomembnimi gosti, ki so nas počastili 
s svojo prisotnostjo. Med njimi je bil 

župan občine Beltinci g. Milan Kerman, 
ravnatelj Gimnazije Murska Sobota g. 
Roman Činč, dr. Jože Magdič in drugi. Vsi 
so bili mnenja, da v našem kraju živimo 
za kulturo, kar dokazujemo s številnimi 
kulturnimi prireditvami.

Marija Zver
DPM Dokležovje
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Voda - naše bogastvo
Mesec april je mesec, ko se po celi 
Sloveniji izvajajo čistilne akcije, da 
se vsaj malo očisti okolica in narava. 
Izpostavila bi najpomembnejši vir na 
zemlji - vodo, brez katere ni življenja.

NA SPLOŠNO O VODI
Voda ali sistematično oksidan je 
kemijska spojina in polarna molekula, 
pri standardnih pogojih tekočina 
s kemijsko formulo H2O. Formula 
nam pove, da je ena molekula vode 
sestavljena iz dveh vodikovih in 
enega kisikovega atoma. Voda je naše 
največje bogastvo in vir za vse znane 
žive organizme.
 
22. marca je svetovni dan voda, ki 
je namenjen opozarjanju na pomen 
in vpliv vode na naše življenje in  za 
izboljšanje našega odnosa do vode.
Ko pogledamo okoli sebe, vsepovsod 
vidimo ljudi, ki prenašajo steklenice z 
vodo. Voda postaja najbolj priljubljena 
pijača. Vodopivci pa so nedavno dobili 
udarec, saj so raziskave pokazale, da 
so prednosti pitja vode precenjene. 

Skupaj z maščobo voda sestavlja 
približno 70% človeškega telesa. 
Je ključna sestavina metaboličnega 
procesa in služi kot topilo ter 
transportno sredstvo hranilnih snovi 
po telesu. 

PITNA VODA
Pitna voda je tista voda, ki jo ljudje 
lahko uživamo z minimalnim 
tveganjem. V večini razvitih držav je 
pitna voda speljana v gospodinjstva. 
Komercialna in industrijska voda ima 
prav tako dosežene standarde pitne 
vode, čeprav se je večina ne uporablja 
za pripravo hrane ali pitje. Največ 
vode porabimo za čiščenje, zalivanje 
in umivanje.
V mnogih delih sveta imajo ljudje 
neustrezen dostop do vode za 
pitje, ta pa je velikokrat okužena 
z mikroorganizmi in s strupenimi 
snovmi. Pitje in priprava hrane iz 
take vode velikokrat vodi v akutne in 
kronične bolezni, zato je  velik vzrok 
smrti v nerazvitih državah. Zatiranje 

bolezni, ki se prenašajo z vodo, je 
poglavitni cilj izboljšanja javnega 
zdravstva za države v razvoju.

DOSTOP DO VODE 
Čeprav 70% zemeljske površine 
pokriva voda, je večina le - te slane. 
Sladka voda je dostopna v skoraj 
vseh poseljenih delih sveta, vendar 
pa je ponekod draga in ni vedno na 
razpolago.

Viri pitne vode:
• podzemni viri, kot je podtalnica,
• padavine,
• površinske vode,
• razsoljevanje morske vode,

Izvirska voda je podzemna voda, ki 
priteče na površje in je najpogosteje 
uporabljena kot ustekleničena voda. 
Voda iz pipe je voda iz vodovodnega 
sistema. Če želimo to vodo uživati, 
mora biti prečiščena in zadoščati 
mora vsem standardom.
Najbolj učinkovit sistem transporta 
vode je po ceveh. Za vzpostavitev 
vodovoda je potreben velik denarni 
vložek. Nekateri vodovodni sistemi 
imajo tudi velike stroške vzdrževanja. 
Obnova in vzdrževanje vodovodnih 
sistemov na svetu stane do 200 
milijard dolarjev letno. V svetu 
se  povprečno do 50% vode izgubi 
med transportom prav zaradi slabo 
vzdrževanih vodovodnih sistemov.

Zaradi visokih začetnih stroškov 
si veliko revnejših držav ne more 
privoščiti ustrezne vodovodne 
infrastrukture, zato ljudje v teh 
državah porabijo večji del svojih 
prihodkov za čisto vodo. Statistika 
kaže, da ljudje v najrevnejših deželah 
porabijo 10% svojega prihodka za 
vodo, ljudje v razvitih deželah pa 
samo 3%.

...se nadaljuje v 50. številki

Zaključna misel: Voda je naše 
največje bogastvo, zato jo ohranimo 
še za prihajajoče rodove.

Mojca Klemenčič, dipl. inž. agr. 
ekon.

strokovna sodelavka DPAE
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Lipovske vezilje
V Lipovcih se že štiri leta družimo in 
ustvarjamo ženske, ki nas povezuje 
veselje do vezenja. Prvič smo se zbrale 
leta 2011 na pobudo Ljudske univerze 
Murska Sobota, ki nam je tudi finančno 
pomagala. Pod vodstvom mentorice 
gospe Anice Crnkovič smo v treh 
zaporednih letih izvedle tri 20-urne  
študijske krožke z naslovi:
• Od vajenice do prvega vezenega 

izdelka (2011),
• Tkaničenje, belokranjsko vezenje 

(2012),
• Pleteni in vezeni prtički (2013). 
• Leta 2013 smo se pridružile KUD 

Lipovci kot sekcija »VEZILJE«. 

Ker smo ljubiteljice lepega vezenja in 
predvsem zato, ker nas to delo veseli, 
smo s dejavnostjo nadaljevale tudi v letu 
2014. Takrat smo se odločile, da bomo 
druženje nadaljevale same in samostojno 
organizirale naša srečanja, saj lahko tudi 
z medsebojno pomočjo napredujemo.
Srečujemo se od novembra do marca, 
nato pa na cvetno nedeljo pripravimo 
tradicionalno razstavo naših izdelkov. 
Otvoritev le - te poteka dan prej, v 
soboto, ob domačem pecivu in kratkem 
kulturnem programu. V njem je že 
večkrat zapel Moški pevski zbor Lipovci, 
lani in letos pa je program popestrila 
tudi gospa Marija Jeneš s priložnostnim 
skečem.
V soboto, 28. marca 2015, smo v 

lipovskem vaškem domu odprle že četrto 
tradicionalno Razstavo vezenin. Bila je 
zelo uspešna in obiskana. Obiskovalci so 
si v lično urejenem razstavnem prostoru 
lahko ogledali veliko različnih tehnik 
vezenja, s katerimi smo okrasile namizne 
prte, prtičke za različne priložnosti (npr. 
velikonočne košare, belo oblačilo za 
krst), pogrinjke, pregrinjalo za vzglavnik 
in obleke. Fotografije le-teh si lahko 
ogledate tudi na spletnih straneh KS 

Lipovci.  
Upam, da se bo druženje lipovskih 
vezilj nadaljevalo tudi v bodoče. Poleg 
tega, da se družimo, skupaj ustvarjamo 
in se imamo lepo, se tudi medsebojno 
bogatimo ter prenašamo znanje druga na 
drugo. Medse toplo vabimo nove članice, 
ki imajo voljo in veselje do ročnega dela.                                                                                                                      

Marija Stanko

Letos se je delavnic udeleževalo 9 vezilj: Marija Bobovec, Štefanija Časar, Cvetka 
Jakob, Marija Jeneš, Olga Slavic, Brigita Smodiš, Marija Stanko, Dragica Zajc in 

Bernarda Žižek

Tipična slovenska družina na lipovskem odru
»Mladim se nič ne ljubi, ves čas sedijo pri 
računalnikih…« V soboto, 14. 3. 2015, 
so v Lipovcih mladi člani KUD Bakovci 
razbili takšne in podobne stereotipe o 
mladini. S predstavo Tipična slovenska 
družina so pokazali, da so lahko mladi 
tudi odlični gledališčniki. Pod taktirko 
Edvarda Jakšiča, ki se podpisuje tako 
pod scenarij kot režijo, so prikazali 
dogajanje v tipični družini. Igra 
govori o zaljubljeni najstnici, njenem 
brezposelnem očetu, prezaposleni 
mami, dedku, ki razmišlja o smislu 
življenja in svojem koncu. Zgodbo na 
poseben način popestri otrok s svojim 
nedolžnim, realnim pogledom na 
dogajanje.
Obiskovalci so uživali ob mladostni 
zasedbi na odru, saj so jih večkrat 
nagradili z glasnim aplavzom in 
smehom.

Ljubiteljski gledališčniki, ki delujejo 
pod okriljem KUD Bakovci, so obljubili, 

da se nam pridejo jeseni pokazat z novo 
igro.

Janja Žalik

Tipična slovenska družina v izvedbi podmladka KUD Bakovci navdušila na lipovskem 
odru
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Čemaž – za zdravje in krepitev telesa

Pomlad je čas čiščenja naših domov, 
okolice, narave in tudi našega telesa. 
V tem času že lepo raste ČEMAŽ, ki ga 
uvrščamo v rod lukov. Ima podobne 
lastnosti kot česen, vendar pa je bolj 
zdravilen. Uporablja se v ljudski 
medicini, ker spodbuja delovanje žlez, 
krvni obtok, čisti prebavno pot, dihalne 
poti, učinkovito razkožuje in je odlično 
sredstvo proti glistam v črevesju, čisti 
kožo in posledično odpravlja izpuščaje 
in lišaje, pospešuje celjenje ran. Poleg 
tega je odličen antiastmatik, znižuje 
holesterol, je diuretik (odvaja seč iz 
telesa) in antipiretik (znižuje vročino). 
Rečemo lahko, da blagodejno vpliva na 
celotno telo.

Uporabljamo ga lahko surovega ali 
kuhanega, bodisi kot začimbo oziroma 
kot zelenjavo. Z narezanimi listi ali 
cvetovi začinjamo juhe, omake, solate 
in druge jedi. Cvetovi imajo močnejši 
okus. S kuhanjem okus oslabi. Iz čemaža 
pripravljamo juhe, omake, različne 
nadeve, namaze in še marsikaj. Odlično 
nadomešča česen.
Skuhamo si  lahko odlično ČEMAŽEVO 
JUHO, za katero potrebujemo: 3 žlice 
olivnega olja, 1 srednje veliko čebulo, 
2 srednje velika krompirja, 800 ml 
zelenjavne jušne osnove, 1 šopek svežih 
čemaževih listov, 2 ščepca soli, 1 ščepec 
sveže mletega popra, 4 žlice kisle 
smetane.
Priprava: Čebulo olupimo in drobno 
sesekljamo. Krompir olupimo, operemo 
in narežemo na manjše koščke. V 
loncu segrejemo dve žlici olja, na 
katerem posteklenimo sesekljano 
čebulo. Dodamo narezan krompir in 
ga skupaj s čebulo med nenehnim 
mešanjem pražimo 1 do 2 minuti. 
Prilijemo jušno osnove, lonec delno 
pokrijemo in kuhamo tako dolgo, da se 
krompir povsem zmehča. Medtem ko 
se krompir kuha, liste čemaža očistimo, 
operemo in grobo sesekljamo. Ko je 
krompir kuhan, jih dodamo v lonec in 
pustimo, da se kuhajo 5 minut. Lonec 
odstavimo in juho gladko zmiksamo 
s paličnim mešalnikom. Lonec nato 
ponovno pristavimo na kuhalnik in 
v juho vmešamo eno žlico olivnega 
olja. Po okusu jo začinimo s soljo in 

poprom, zavremo ter odstavimo. Juho 
serviramo v globoke krožnike ali jušne 
skodelice, okrasimo s kislo smetano in 
postrežemo.

Naredimo pa si lahko tudi odličen 
ČEMAŽEV NAMAZ, za katerega 
potrebujemo: 400 g puste skute, 1 
skodelico kisle smetane, 1 žlico olivnega 
olja, 1 ščepec soli, 1 ščepec črnega 
popra, 1 limono, 1 šopek čemaževih 
listov.

Priprava: Kislo smetano, pusto skuto in 
olivno olje z vilicami dobro pretlačimo 
in zmešamo, da nastane gosta masa. 
Limono operemo in prerežemo na 
pol. Polovičko limone ožamemo in 
sok prilijemo pripravljeni mešanici. 
Po okusu solimo in popramo. Lističe 
čemaža dobro operemo in na drobno 
nasekljamo. Tri četrtine nasekljanega 
čemaža umešamo v skuto. Mešanico 
iz skute in kisle smetane serviramo v 
posebno skledico ter po vrhu potresemo 
s preostalim čemažem. Skupaj z 
rezinami domačega kruha ponudimo 
gostom.

Za zdravje smo v prvi vrsti odgovorni 
sami... narava pa nam pri tem lahko 
izvrstno pomaga.

Za vas izbrala 
Lilijana Bežan

Čemaž

Pomlad

Mačice, trobentice cvetijo,
nežne vijolice dehtijo.

Čebelice se že budijo,
na cvetove brž hitijo.

Ptički na vejah žvrgolijo,
se pomladi veselijo.

Štorklje so se že vrnile
in se v gnezda naselile.

Sonce zlato se veseli,
zemljo greje, se smeji.

Mi otroci smo veseli
na igrišče se igrat hiteli.

Marko Zver
DPM Dokležovje



26 Mali rijtar - april 2015

ŠPORT

Pomurski športni festival 2015
Člani Športnega društva Meteor Melinci 
so se odločili, da bodo letos svoje 
moči namenili organizaciji in izvedbi 
Pomurskega športnega festivala. 
Vsestranski športni dogodek se bo 
odvijal med 29. junijem in 5. julijem. 
Prizorišče dogodka bo Športni park 
Melinci.

V tednu dni se bodo zvrstile naslednje 
športne aktivnosti: 
• nogometni turnir mlajših selekcij 

(U7, U9, U11, U13) ter nogometni 
turnir na milnici,

• košarkarski turnir,
• odbojka na mivki in 
• Pomurske vaške igre.

Odvijal se bo tudi že kar 25. 
tradicionalni dnevno-nočni turnir v 
malem nogometu za pokal ŠD Meteor 

Melinci. Predstavile pa se bodo še 
vse sekcije Judo kluba Klima center 
Tratnjek Beltinci.

Posebnost Pomurskega športnega 
festivala bodo različne športne 
dejavnosti, namenjene otrokom od 
šestega leta starosti naprej. Organizacija 
Bumerang sreče bo poskrbela za 
ameriški nogomet, vodne igre za 
najmlajše, otroški kros, navijaško in 
mavrično ustvarjalnico, pustolovščino 
iskanja gusarskega zaklada in mini 
vaške igre. 

Otrokom vabljiva bo zagotovo  MINI 
PLANICA – mobilna smučarska 
skakalnica, ki bo v Pomurje prišla sploh 
prvič. Na tej odlični novosti se bodo 
otroci lahko preizkusili v skokih. In to v 
nedeljo, 5. 7. 2015, od 14. ure naprej.

Brez glasbe seveda ne gre. Zanjo bodo 
poskrbele kar tri glasbene skupine: 
Poskočni muzikanti, Učiteljice in 
Štajerski fakini.

Koledar dogodkov in ostale podrobnosti 
Pomurskega športnega festivala 
lahko preberete na spletni strani 
pomurskisportnifestival.si in na 
uradni Facebook strani Pomurski 
športni festival.
 
Dejavnosti in razvedrila torej ne bo 
manjkalo. Zato: Vabljeni na PŠF 2015!
 

za organizacijski odbor PŠF
Danijel Škafar
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Društvo LABDA Beltinci & LABDA BEACH CENTER - beltinska plaža

Ideja LABDE sega v prva leta tisočletja, 
katerega živimo. Društvo smo ustanovili 
leta 2007 v želji po ustvarjanju aktivnega 
druženja, ne le za člane društva, temveč 
za vso družbo, s katero sobivamo. Smo 
domačini iz Beltincev in bližnje okolice, 
ki smo se v preteklosti kot klapa 
družili ob športu, rekreaciji in ostalih 
dogajanjih v Beltincih in okoliških 
krajih. Naše zgodbe iz preteklosti se ena 
od druge ne razlikujejo dosti. Spomnimo 
se, kako smo svoj prosti čas prebijali več 
ali manj na in ob športno - rekreacijskih 
površinah, kjer se je dejansko dogajala 
medgeneracijska vzgoja in druženje. 
Poleg staršev in šole je bila ta okolica 
tudi naš učitelj in paznik obenem.  
Veliko bolj prosto smo se gibali 
naokoli in že kot mladi nosili večji del 
odgovornosti, ki nam je bila zaupana. 
Dobili smo tudi kakšno po zadnji plati, 
vse za dobro naše osebnosti. Danes 
je dosti tega povezanega z načinom 
življenja, ki je vsak dan hitrejše in bolj 
negotovo, zato postajajo prej omenjene 
stvari prava redkost. Takšni postajamo 
mi in tudi naši otroci, pa čeprav si tega 
nočemo priznati.  Nekako smo dosti 

bolj odtujeni in nepovezani, kakor so 
bile  generacije pred nami. Bilo je več 
medsebojne pomoči in več pogledov 
v oči. Nekdaj smo si morali poiskati 
informacijo in se je zaradi tega zgodila 
še pustolovščina. Danes pa se gmota 
informacij zaletava v nas, pa vseeno 
postaja življenje monotono, če imamo v 
rokah daljinca, telefon ali pa miško.
Rezultat našega druženja v osmih 
letih delovanja je približno 60 
različnih dogodkov, uspešno vpeljana 
najkakovostnejša rekreativna liga in 
turnir v odbojki na mivki v Pomurju 
(LABDA liga), prenovljena igrišča za 
odbojko na mivki in urejena okolica. 
Preko poletja smo vsakodnevno 
prisotni v športnem parku, kjer nudimo 
vsem obiskovalcem podporo (športni 
rekviziti, prva pomoč, družabnost), 
zato apeliramo na starše, da naj otroci 
še bolj aktivno izkoristijo prednosti 
športnega parka za druženje v času 
poletnih počitnic. Z urejanjem LABDA 
BEACH CENTRA - beltinske plaže 
se trudimo ustvariti prostor, ki nudi 
alternativo hitremu tempu življenja. Tu 
se lahko spočijemo, napolnimo baterije, 
poskrbimo za svoje telo in duha. Nismo 
konkurenca nobenemu klubu, društvu 
ali ustanovi, kot smo skozi dosedanje 
delovanje v športnem parku večkrat 
dobili občutek. Prav nasprotno, želimo 
si sodelovanja in soustvarjanja. Želimo 
si vse več aktivnih, zdravih in srečnih 
ljudi v naši občini in širše. Vsako leto 

se trudimo dvigovati infrastrukturno in 
organizacijsko. Razen nekaj malega iz 
Občine Beltinci (razpis za sofinanciranje 
športa) so vsa sredstva,  s katerimi 
razpolagamo, dobesedno priborjena in 
prigarana. Ne porabimo pa jih za lastne 
namene (izleti, nastopi, reprezentanca, 
itd.), ampak jih vlagamo v obnavljanje 
in nadgrajevanje LABDA BEACH 
CENTRA - beltinske plaže in za aktivno 
vsakodnevno dogajanje preko poletnih 
mesecev. Ambiciozni smo še za marsikaj, 
kar pa je seveda največkrat povezano s 
financami in časom. Menimo, da se v 
celotnem beltinskem parku skriva velik 
potencial, tako v kulturni kot v športno - 
rekreacijski sferi, kar pa seveda ni toliko 
v naši domeni, mi poskušamo dodati le 
svoj košček v mozaik. Temu služijo tudi 
vsi naši napori v beltinskem parku, da 
uredimo multifunkcionalen prostor za 
namene medgeneracijskega druženja 
na najrazličnejše načine. Beltinska 
plaža postaja center poletnega 
vsakodnevnega dogajanja v Beltincih. 
Tako bomo letos že tretjo leto zapored 
priča tekmam LABDA°lige 2015 na 
razgreti mivki. Liga bo trajala od konca 
maja in do prve polovice avgusta, ko se 
bo zaključila z najboljšim rekreativnim 
turnirjem v tem delu Slovenije. K 
temu dogajanju se bo priključila tudi 
balinarska liga, planirana pa sta tudi dva 
teka tja do zime. V želji, da popestrimo 
poletni program v Beltincih, imamo v 
načrtu še kar nekaj aktivnosti za vse 
generacije. Upamo, da nam bo veliko 
zastavljenega uspelo tudi realizirati. 
Ob lepem vremenu pestro dogajanje v 
parku v Beltincih tako postaja stalnica 
in veseli nas, da je tako. Menimo, da je 
to prostor, o katerem nam že zgodovina 
priča, da je nekaj več, kot samo gozd in 
je bil vedno v ponos ljudem. Takšnega bi 
ga želeli tudi ohraniti. 

Igrišča lahko koristite preko rezervacij, 
ki se sproti ažurirajo na naši spletni 
strani www.labda.si, kjer dobite tudi 
naš kontakt in ostale informacije o 
dogajanju na in ob igriščih. Najdete pa 
nas tudi na facebooku (Društvo LABDA 
Beltinci).

Poletje prihaja. Izkoristimo ga aktivno.

LABDA team
Spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja je poleg športnih dejavnosti pomemben 

segment delovanja društva LABDA
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Sergio Bambaren nas uči

Sergio Bambaren je ekološko navdihnjen 
pisec, ki se zavzema za varstvo narave 
in morja ter piše o življenju, ki bi 
moralo biti ubrano z naravo. Rodil se je 
v Peruju, nato pa dolgo časa živel v ZDA. 
Trenutno je njegov dom Avstralija. Znan 
je po svoji veliki ljubezni do morja in 
odkrivanju neznanih obzorij. Je sanjalec 
z razvitim občutkom za dogodivščine 
in velik prijatelj delfinov. Kdo ne pozna 
njegovih del, kot so: Delfin, Delfin Daniel 
deset let pozneje, Belo jadro, Na morski 
obali. Pred kratkim pa sem prebrala 
njegovo prav tako zelo znano delo in 

meni še posebej dragoceno – Kristalna 
reka. V svojih knjigah nagovarja vse 
ljudi sveta, ko pravi: 

»Ne trudite se razumeti pomena življenja: 
živite in pika. Ne zapletajte stvari. To je 
nasvet, ki bi ga dal komurkoli, ki preživlja 
nesprečne noči in se obrača v postelji, 
medtem ko išče odgovor na vprašanje, 
pred katerim se slej ko prej najdemo vsi 
… kaj je smisel mojega življenja? Zame 
je naslednji: ljubiti ljudi, do katerih vam 
je največ…in tudi druge. Kajti vsako 
življenje, s katerim pridete v stik,  se Vas 
bo dotaknilo. 

Naj vam bo dragocen vsak svit, vsaka 
kaplja dežja, ki vam spolzi po koži, 
občutek peska med prsti na nogah, naj vas 
ganejo otroške solze, vdihujte globoko in 
izdihujte počasi. Ne zapravite priložnosti, 
da bi lahko nekomu pravočasno 
pomagali. Kajti časa ne gre meriti v urah, 
minutah in sekundah, ampak glede na 
trenutke, v katerih se počutite resnično 
živi. Včasih te hoče svet na vse načine 

odvrniti od tvojega namena, vendar še 
naprej verjemi v sanje, prav kot nekateri 
verjamejo v pravljice. Dovolj je, da se jih 
naučimo slišati in videti. Dovolj je, da jih 
vedno nosimo v srcu. 

In nenazadnje, narava – vedno si vzemite 
čas, da ostanete povezani z njo, kajti 
naravi ne vladajo zakoni ali izročila. 
Narava je in pika. Narava je bila pred 
človekom, narava je tista, h kateri se 
lahko vsi vračamo vedno znova in nikoli 
ne bomo razočarani. 

Dovolj je torej, da delujemo pozitivno, 
pozabimo preteklost, živimo v zdajšnjosti 
in z zaupanjem zremo v prihodnost. 
Moramo biti sposobni vzeti si dovolj časa 
in biti hvaležni za lepe stvari v življenju!«

Naj vam bodo njegove besede spodbuda 
za življenje na tem lepem planetu – 
Zemlji!

Lilijana BEŽAN

Sergio Bambaren

Šah na poštnih znamkah
Nemška zvezna pošta je 5. 10. 1972 
izdala 4 poštne znamke v vrednosti 
25 + 10pf, 30 + 15pf, 40 + 20pf 
in 70 + 35pf z motivi šahovske 
figure. Istočasno je nemška zvezna 
pošta zahodni Berlin 5. 10. 1972 
izdala 4 poštne znamke z motivi 
šahovske figure v malo spremenjeni 
vrednosti , 20 + 10pf, 30 + 15pf, 40 
+ 20pf in 70 + 35pf ter z nekoliko  
spremenjenimi barvami. V obeh 
primerih je zobčanje grebenasto 14.

Viri: Michel katalog lastna zbirka
pf – fenig

Šebjan Slavko

Deutsche Bundespost (Nemška zvezna pošta)

Deutsche Bundespost Berlin (Nemška zvezna pošta zahodni Berlin) 
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Beli narcis (Narcissus poeticus agg.) ali “divja” narcisa v občini Beltinci
»Divjina je naredila človeka, toda človek 

ne more narediti divjine.
Lahko ji samo prizanese.«

David Brower

Pred kratkim sta minili dve nedelji – 
cvetna in velikonočna, ko se na skoraj 
vsakem vrtu bohotijo največkrat 
intenzivno rumene rože  – narcise. Prav 
v tem obdobju, konec aprila in v začetku 
maja, pa je tudi čas, ko ponekod prosto 
v naravi cvetijo bolj vitke narcise bele 
barve – od tod tudi njihovo strokovno 
ime, beli narcis (Narcissus poeticus 
agg.). Nekateri  jim pravijo tudi divje 
narcise, starejši občani pa škrtovinjeki 
ali cmüjlaši. Prav gotovo iz medijev 
poznate slavne narcisne travnike pod 
Golico na Gorenjskem. Ste vedeli, da 
ista vrsta raste “divje” oziroma povsem 
naravno tudi na nekaterih negnojenih 
travnikih in logih v naši občini?
Beltinski botanik dr. Branko Bakan 
(2006) v knjigi Slikovni pregled 
višjih rastlin Prekmurja : prispevek k 

poznavanju flore Prekmurja piše, da je 
vrsta bila v Prekmurju opazovana na 
vlažnih travnikih in logih v Bratoncih, 
Beltincih in Melincih, na Goričkem 
pa v Gerlincih in v Vučji Gomili. Na 
zahodnem delu  Goričkega raste še 
na nekaj  več kot 50 mestih v občini 
Cankova in Rogašovci (Domanjko 
2014). Na desnem bregu Mure pa se 
vsaj starejši ljudje spomnite znamenitih 
“belih” travnikov iz Veržeja, kjer so pred 
leti praznovali mesec narcis in izbirali 
tudi miss narcis. Beli narcis, pogovorno 
tudi bela narcisa, v Pomurju ni pogost 
kot na primer zvončki, zato ima vsako 
novo zabeleženo rastišče te vrste, vsaj v 
očeh biologa, velik pomen.
V zadnjih 5 - 10 letih sem bele narcise 
v naši občini opazovala cveteti  še na 
več mestih mozaičnega območja gozda 
in travnikov med Dokležovjem in 
Bratonci. Rastline nikjer niso bile tako 
številčne kot npr. v Veržeju, razlog za 
to mi ni znan. Nikakor pa nisem bila 
prva, ki sem opazila ta rastišča. O tem 
so mi znale praviti že starejše ženske iz 
vasi, prav tako pa sem vsako pomlad, v 
času cvetenja narcis, na tem območju 
srečala več sprehajalcev s šopki belih 
narcis. Enkrat sem celo naletela 
na ljudi, ki so izkopavali rastline s 
čebulicami. Trganje cvetja sicer res ne 
uniči rastline, vsekakor pa onemogoča 
njeno širjenje s semeni. Z izkopavanjem 
čebulic pa bele narcise za vedno 
izginejo iz naravnega rastišča. Ker sem 
na lanskem “izvidniškem” sprehodu za 
narcisami opazila, da je bilo cvetočih 
narcis vidno manj kot v predhodnih 
letih, sem se takoj začela spraševati, 
koliko cvetočih narcis so ljudje potrgali. 
Tega nikoli ne bi mogla ugotoviti. Sem 
pa dobila idejo: Pokopališča! Sprehodila 
sem se po pokopališču v Dokležovju in 
Bratoncih ter preštela narcise v vazah. 
V Dokležovju je bilo na osmih grobovih 
približno 140 belih narcis, v Bratoncih 
pa na šestih približno 190. In koliko jih 
je bilo v vazah domov?    

Prepričana sem, da veliko ljudi ne ve, 
zato sem se kot biologinja čutila dolžno, 
da napišem ta prispevek in ljudem 
sporočim: Beli narcis je v Sloveniji 
uvrščen na rdeči seznam ogroženih 
rastlin in spada med zavarovane 
rastlinske vrste. Zakonsko je zato 
rastline prepovedano trgati, rezati, 
izkopavati njihove čebulice in jih 
odvzeti iz narave! V občinah Cankova 
in Rogaševci so zato rastišča belih 
narcis dobro popisana in so travniki z 
veliko gostoto narcis celo razglašeni za 
naravno vrednoto državnega pomena, 
občina Veržej pa je celo lastnik treh 
travnikov z največ narcisami v Veržeju.
In kako je v naši občini? Žal smo daleč 
od tega, saj razširjenost belih narcis v 
občini verjetno sploh ni evidentirana. 
To redko lepotico v naši občini v prvi 
vrsti lahko ohranimo le, če bomo 
poznali njena še obstoječa rastišča 
(travnike). Za ohranjanje bele narcise 
pa je pomembno še, da se o njeni 
redkosti in zavarovanosti informira 
ljudi, da se ne izkopava čebulic ter se jih 
ne odvzema iz narave, da se travnikov 
z narcisami prekomerno ne gnoji... in še 
kaj. Spoštujmo naravo in prizanesimo 
beli narcisi!
Zaključila bom z naslednjim:  Vprašajmo 
se, kje želimo letos gledati “divje” bele 
narcise? Na pokopališču, doma v vazi 
ali na sprehodu v naravi? Jaz zase dobro 
vem. Želim pustiti še nekaj lepega v 
naravi za naše vnuke …

Zapisala: Monika Podgorelec

Viri:
Bakan, B., 2006. Slikovni pregled 
višjih rastlin Prekmurja : prispevek k 
poznavanju flore Prekmurja
Domanjko, G., 2014. Travniki z belo 
narciso v občinah Cankova in Rogašovci 
ob Evropski zeleni vezi. Poročilo o 
stanju v letu 2014. Javni zavod Krajinski 
park Goričko. 15 str.

Šop belih narcis ali “škrtovinjekov” iz 
travnika med Dokležovjem in Bratonci – 

zdaj že skoraj prava redkost.
Foto: Monika Podgorelec
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Freudov stric je bil beltinski zdravnik

Doktor Samuel Messer se je rodil leta 
1838 v Galiciji, v mestu Brody. Njegova 
materinščina je bil jidiš, jezik, ki so ga 
govorili Židje v Vzhodni Evropi. Ker so se 
oblasti nenehno menjavale, je bilo območje 
v zgodovini dodeljeno včasih Poljski, 
potem spet Ukrajini.  Od leta 1804 je bilo, 
tako kot vsa današnja zahodna Ukrajina, 
priključeno Austro-Ogrski. V Brodyu so od 
17. stoletja med narodi s 70 % prevladovali 
Židje. Znano je, da je Brody svetu dal 
številne židovske učenjake, znanstvenike, 
pisatelje, umetnike. Med holokavstom pa 
je bila tamkajšnja izraelitska skupnost 
popolnoma uničena, kar 97 % Židov je 
namreč bilo usmrčenih. Danes je Brody 
ukrajinski. 
Samuelov oče Elias je bil trgovec, mama 
Raša-Kejla je skrbela za družino. Njena 
starejša sestra Šlomit je bila mama Amalie 
Nathanson, prav tako rojene v Brodyu. 
Ta pa je bila mati svetovno znanega 
dunajskega zdravnika, očeta psihoanalize, 
dr. Sigmunda Freuda. Torej je bil Samuel 
bratranec od Freudove matere Amalie. Od 
Samuela je bila starejša tri leta. Umrla je 
leta 1930 na Dunaju. 

Kariera galicijskega dečka
Messerja so poslali na študij medicine v 
Budimpešto, kjer je doktoriral. Po študiju je 
služboval v več manjših madžarskih krajih, 
za daljši čas pa v Šarvarju, kjer je bolnišnico 
do prihoda Messerja vodil dr. Kalman 
Milhofer. V tamkajšnji mestni kroniki piše, 
da je bolnišnica najboljše delovala v času, 
ko jo je vodil dr. Samuel Messer in sicer med 
leti 1861 in 1868. Messer je v madžarskih 
časopisih objavil veliko člankov o položaju 
zdravstva, o oskrbi in negi bolnikov, javno 

pa je spodbujal k humanitarnemu delu v 
zdravstvenih in drugih javnih ustanovah. 
To je delal z namenom, da bi izboljšal 
življenje revežev, ki so bili izpostavljeni 
zaničevanju, kar je v enem izmed svojih 
člankov tudi zapisal. Predvsem je želel 
vzbuditi pozornost in sočutje do socialno 
šibkih in do sirotišnice. Vsekakor njegov 
trud ni bil zaman, saj je začel z gradnjo 
šarvarske bolnišnice in sirotišnice. Mestne 
veljake je nagovoril, da so darovali denar 
za ti dve zelo pomembni stavbi. 
Ko se je leta 1857 kraljevskemu paru 
rodila hčerka, so izdali odlok, da morajo 
vsa mesta oddati davek v mestno blagajno 
na Dunaju, da bi v čast novorojene princese 
sezidali bolnišnice. Messer je dal pobudo, 
ki se je uresničila, vendar  denar ni šel na 
Dunaj, ampak je ostal v Šarvarju. Mestne 
očete v Šarvarju je namreč pregovoril, da 
so odkupili hišo, gozd in velik pašnik za 
3.800 srebrnih forintov in tam ustanovili 
mestno bolnico ter sirotišnico. Vse to je 
Messer poimenoval Špital. 
Leta 1873 so v tamkajšnji bolnišnici začeli 
z brezplačno intenzivno nego bolnikov pod 
vodstvom dr. Messerja. Podatki se nahajajo 
v zapisniku špitalskega odbora iz leta 1877. 
Zapisnik je lastnoročno napisal dr. Samuel 
Messer. Po njegovih zapisih so od tedaj 
v bolnici imeli deset postelj in istočasno 
so lahko sprejeli deset bolnikov v petih 
sobah. Ženske in moški so ležali v ločenih 
sobah. Za kužne bolnike so imeli izolirno 
sobo. Vsak pacient je imel svoj karton s 
popisom bolezni. Med leti 1873 in 1876 so 
na zdravljenje sprejeli tudi veliko sirot, ne 
glede na stan in vero. Messer navaja, da so 
pred spanjem vsakega bolnika pregledali. 
Piše, da je v Špitalu vladala moralnost in 
red, za nego pa sta skrbela negovalec in 
negovalka. Oskrbovancem so priskrbeli 
tudi duhovnika. 

Srce za uboge
Messer navaja, da je bolnišnična nega 
velikokrat tudi zaman, saj bolniki, 
predvsem pa sirote, nimajo po zdravljenju 
v bolnišnici kam iti. Zapisal je: »Ko vidim 
te zapuščene bolnike, se spomnim, da 
je njihova bolečina kar trojna: reveži so 
brez doma, za njih ni nobenega kotička, 
zapuščeni so in telesno slabotni. Siromaki. 
Po Božji besedi ljubi svoje bližnje. In ta 
ljubezen bo sprejela tebe zapuščenega. 
Za njih bomo v tej ustanovi skrbeli, jih 
negovali in jim lajšali bolečine. Zatočišča, 
kjer vladata ljubezen in humanost, so 
blagoslovljena.«
Messerjevo ime se v kroniki šarvarskega 
Špitala pojavi še leta 1883, ko je bil prisoten 
na januarski seji. Naslednji zapisnik je 

bil 1885. leta, podpisal ga pa je že njegov 
naslednik, dr. Herman Strelinger. V arhivu 
šarvarske bolnišnice še zasledimo, da 
je Messer po nastopu Strelingerja odšel 
za mestnega in okrožnega zdravnika v 
Beltince, ki spadajo v županijo Zala. 

Novo poglavje: Böltinci v zalski županiji
V Beltincih se je spopadal s hudimi 
epidemijami, ki so morile prebivalstvo. 
Pogovarjal sem se z ljudmi, ki so ga še 
poznali. Nekako sem dobil občutek, da je 
bil ta človek precej drugačen od drugih, pa 
ne zaradi svojega poklica, niti zaradi svoje 
popačene prekmurščine, ampak zaradi 
širokosrčnosti. V času njegovega delovanja 
po madžarskih krajih in v Beltincih še ni 
bilo govora o takšnem humanitarizmu, 
kot ga poznamo danes ali kot ga je uvedel 
dr. Šamu, kot so imenovali Messerja. Ne 
samo, da je s sabo v Beltince prinesel 
duha Budimpešte, madžarskih mest, olike, 
kulture..., bilo je veliko več. V njem je živela 
duša galicijske ravnine. Vsakdo, ki je hodil 
po Galiciji in se srečal z domačini, ve, da 
so ti ljudje marljivi, vztrajni, ustvarjalni 
in duhoviti, predvsem pa pripravljeni 
pomagati vsakomur.
 Dr. Samuel Messer je  večni počitek našel v 
Beltincih leta 1910.  

Urarski mojster Ivan Marič (1923-2009) 
iz Beltincev je o dr. Messerju slišal po 
pripovedovanju svoje matere Veronike, 
rojene leta 1901. Ta se je dr. Messerja še 
osebno spominjala. Obstaja zgodba, ko je 
Messerja na zapravljivčku peljal kočijaž 
Matija Tkalec. To je bilo ravno v obdobju 
hude epidemije. Po pokopališčih je bilo 
vse polno na novo postavljenih križev. 
Messer pa je mimo pokopališča s popačeno 
govorico vedno zavpil: »Si vijdla Matjaž, 
tou san jes se vračila!«
Se je pa urar spominjal Messerjevega 
nagrobnika  na beltinskem 
židovskem pokopališču. Po njegovem 
spominu je nagrobnik izgledal nekako 
tako: iz finega dragega granita, temno 
črne barve, visok približno meter, največ 
1,20 m. V širino je meril približno 40 cm. 
Okrog njega je bil štirikotni cementni 
okvir. Na nagrobniku je bila pokojnikova 
fotografija. Po Maričevih besedah je na 
kamnu v madžarščini spodaj pisalo: »Dragi 
oče, žalujejo za teboj tvoji otroci.« Messer 
je bil skromen človek in je imel tudi takšen 
nagrobnik. Ta je na pokopališču stal, 
dokler Beltinčani niso uničili židovskega 
pokopališča.

Dr. Bojan Zadravec

Dr. Samuel Messer, tak kakršen je bil 
zadnja leta svojega življenja
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ZA OTROKE

Muzikant
(iz knjige: Rudi Kerševan: Človek, ki je 
izpil reko, Nova Gorica 1989)

Po svetu je potoval muzikant; svoboden 
in sam je razveseljeval ljudi s staro, iz 
orehovega lesa izrezano piščalko, ki jo 
je kot otrok dobil od nekega pastirja.
Pripotoval je v majhno gorsko vasico, 
kjer je živela družina, ki se je komaj 
preživljala. Mati s petimi otroki je živela 
v siromašni hiši na koncu vasi. Ko jih je 
obiskal, so zažareli od sreče, a on je bil 
žalosten. Videl je bedo, v kateri so živeli, 
sedel je na rob postelje in igral najlepše 
melodije. Bile so polne ljubezni, veselja, 
a tudi žalosti. 
Prav tiste dni je bilo v  bližnjem mestu 
binkoštno praznovanje. Povabil jih je 
tja. Mati je na tla razgrnila praznični 
prt, da so otroci posedli nanj, on se je 
postavil obnje in igral tako lepo, kot 
še nikoli doslej. Ljudje, ki so trumoma 

prihajali poslušat prekrasne pesmi, so 
bili ganjeni. Nihče ni razumel, kako je 
znal iz stare piščalke izvabiti tako lepe 
melodije. Do večera se je na prtu, kjer 
so sedeli otroci, nabralo toliko denarja, 
da je bila družina preskrbljena, dokler 
otroci niso odrasli. 
Po dolgih letih jih je muzikant še enkrat 
obiskal. Bil je že star in onemogel. 
Srečna družina ga je sprejela z največjim 
veseljem. Bil je zelo srečen. Spoznal je, 
da njegova dobrota ni bila zaman. Še 
enkrat je zaigral na prav tisto piščalko, 
zaradi katere je družina preživela. 
Potem je odšel. Vedel je, kaj je bilo 
njegovo poslanstvo.
Nauk te lepe zgodbice: »Kdor svoj dar 
in svoje bogastvo razdaja drugim, je 
najbolj bogat človek  na svetu!«

Za vas izbrala
Lilijana Bežan

3,2,1...NAROČITE ZDAJ!!
POSEBNA PONUDBA PAKETOV TELEING

BREZ VEZAVE NAROČNIŠKEGA RAZMERJA

BREZPLAČEN PRIKLOP NA AKTIVNEM PRIKLJUČKU

akcijska cena
14.50 € / mesec

akcijska cena
14.40 € / mesec

akcijska cena
13.19 € / mesec

redna cena

57.99 € / mesec
redna cena

47.99 € / mesec
redna cena

21.99 € / mesec

TV + NET + FON TV + INTERNET TV + TELEFON

50M / 8M

10 (1 GB)

135

20M / 4M

8 (1 GB)

135 92

Hitrost interneta
Brezžični internet (WiFi)
E-naslovi
Digitalni TV programi
TV paket HBO
Ohranitev telefonske številke
Brezplačni klici v Teleing in T-2
Asistenca Teleing

Izbrani paketi.
Celotna ponudba na
www.teleing.com.

080 35 38
info@teleing.net

https://cafechernobyl.wordpress.com/2012/01/02/drawing-�lute/




