
ŽUPAN DR. MATEJ GOMBOŠI SPREJEL DOKTORJE ZNANOSTI 

TER PONUDIL ROKO ZA SODELOVANJE V SKUPNIH PROJEKTIH 

»Vsak živi svojo osebno Legendo!« (Paulo Coelho) 

V soboto, 22. septembra 2014  je župan dr. Matej Gomboši sprejel doktorje znanosti iz Občine 
Beltinci.   

V programu, ki smo ga pripravili za ta slovesen večer, so nastopili mladi glasbeniki Glasbene šole 
Beltinci – Gregor Pojbič in Alex Kovač na vibrafonu ter Sara Zver na klavirju pod umetniškim 
vodstvom Denisa Dimitrića in Sare Zver. 

Našemu povabilu so se prijazno odzvali:  

Doktorica Mojca Horvat iz Dokležovja, ki je doktorirala na Filozofski fakulteti v Ljubjani. Naslov njene 
doktorske disertacije – »Morfološka struktura in geolingvistična interpretacija rastlinskih pojmovanj v 
slovenskih narečjih«. 

Doktor Simon Ülen iz Lipovec je  doktoriral na Univerzi v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in 
matematiko. Naslov njegove doktorske disertacije – »Učinkovitost konceptualnega pouka fizike v 
srednji šoli«. 

Doktor Izidor Sabotin iz Beltinec je doktoriral na Univerzi v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo. Naslov 
njegove doktorske disertacije – »Razvoj mikrostrukturnega sistema za sintezo ionskih tekočin z vidika 
eletroerozijske obdelave«. 

Doktor Drago Jerebic iz Lipovec, sedaj živeči v Gotavlju je doktoriral na Teološki fakulteti v Ljubljani s 
področja zakonske in družinske terapije. Naslov njegove doktorske disertacije – »Odnos mama in sin 
v povezavi s kasnejšo zasvojenostjo z alkoholom«. 

Zaradi zadržanosti sta opravičila svojo odsotnost: 
 
Doktorica Mateja Cvetek (roj. Erjavec) iz Lipovec, sedaj živeča v Bohinju, ki je doktorirala na Teološki 
fakulteti v Ljubljani. Naslov njene doktorske disertacije – »Čustveno procesiranje in spodbujanje 
razvoja čustvenega procesiranja v relacijski zakonski n družinski terapiji. V svojem predstavitvenem 
sporočilu, ki smo ga prejeli po elektronski pošti je doktorica zapisala – citiram: »Želim vam prijetno 
praznovanje, ostalim doktorjem znanosti veliko navdušenja pri nadaljnjem znanstvenem, 
raziskovalnem in strokovnem delu, vam na občini pa še veliko dobrih zamisli in volje pri spodbujanju 
zdravega razvoja na vseh področjih. Vse dobro in prijeten dan, dr. Mateja Cvetek.« 
 
in doktor Bojan Zadravec iz Lipe, ki je doktotiral na Dunaju, s področja genetike. 
 
Župan je izrazil veliko zadovoljstvo ob tem, da imamo v občini toliko mladih ljudi, ki so svoje znanje 
izpopolnili in ga nadgradili ter doktorirali vsak iz svojega področja. V Občini Beltinci se še kako 
zavedamo pomena znanja in akademskega dela naših občank in občanov, saj je to res eden od 
temeljnih in najpomembnejših stebrov ter gradnikov lepše in predvsem boljše prihodnosti naše 
občine kot tudi celotne regije. Upamo in želimo, da bi se naši doktorji znanosti vedno radi vračali v 
svoje domače kraje ter da bodo vso pridobljeno znanje z pridom uporabili pri svojem znanstvenem in 
raziskovalnem delu. Vsem želimo še veliko uspehov na vseh področjih njihovega življenja. 

Na svečanosti so gostje predstavili vsebino svojih doktorskih disertacij, župan pa jim je v zahvalo za 
odziv in obisk podelil umetniške slike, ki naj jih vedno spominjajo na ta lep dogodek. 

Občinska uprava Občine Beltinci  


