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UVOD

Spoštovane občanke in občani
Ob prebiranju tega glasila smo že vstopili 
v najlepši mesec v letu. Narava nas 
bogato obdarja z vso lepoto. Ozelenelo 
in zacvetelo je praktično vse. Verjamem, 
da smo pripravili prostor zelenju in 
cvetju s tem, da smo pospravili svojo 
bližnjo in daljno okolico. Pa ne mislim 
samo na svoja dvorišča in okolico hiše, 
ampak tudi na tista divja odlagališča, na 
katera smo mogoče kdaj v nerodnosti 
in nehote odložili kaj, kar bi sodilo na 
drugo mesto. To namreč narava želi od 
nas.

V naši občini imamo zbiranje odpadkov 
dobro organizirano. Prav tako je že 
nekaj let organizirano ločevanje le-teh. 
Torej, vsak povzročitelj loči raznovrstne 
odpadke, jih ustrezno sortira in odloži 
na za to namenjen prostor, kontejner 
ali zbirališče kosovnih odpadkov. Ne 
vidim razloga, da se kljub temu še 
vedno najde nekdo, ki misli, da je lepše 
in bolj koristno odvreči odpadke v 
naravo. Vsakodnevno lahko občutimo 
bes narave, ki se na ta način upira 
našim nespametnim ravnanjem. 
Zamislimo se, preden storimo korak v 
smeri dodatnega onesnaževanja! Lahko 
tudi poberemo kaj, kar je že odvrženo 
v naravo in to odnesimo na ustrezno 
mesto. Majhna, a pomembna poteza.

Najlepši mesec v letu prinaša s sabo 
tudi začetek prireditev na prostem. 
Tudi na področju prirejanja raznih 
dogodkov so določene zakonske 
omejitve in zaostritve. Država je vsem 
organizatorjem  predpisala kar nekaj 
dodatnih pogojev in zahtev. Potrebno je 
kar nekaj vlog, soglasij, dokazil, preden 
dobi organizator dovoljenje za izvedbo. 
Običajno se zgodi, da prireditelj zaide v 
časovno stisko, kajti za vsak dokument 
je potrebno kar nekaj časa. Iz tega 
razloga apeliram na vsa društva in vse 
organizatorje, da pristopite k zbiranju 
potrebne dokumentacije pravočasno, 
kajti vlogo za izvedbo je potrebno 
oddati na ustrezen naslov vsaj en mesec 
pred samo prireditvijo. Mnogo lepše in 
boljše pa je, da že v začetku oddamo 
popolno vlogo z vsemi prilogami. Tudi 
na ta način lahko pomagamo naravi, da 
je po nepotrebnem ne onesnažujemo z 
dodatnimi izpušnimi plini, ko prinašamo 
dopolnitve, sebi pa prihranimo čas in 

denar. Vsi si namreč želimo, da nam 
načrtovana prireditev čim lepše in 
boljše uspe. Uspeh pa je odvisen od 
dobre priprave in pravočasnega začetka 
organizacije. Mogoče nas želi država 
tudi na ta način prisiliti, da prireditev 
načrtujemo, ne pa organiziramo v 
časovni stiski in vsebinsko okrnjeno.

Ob prvem maju, prazniku dela, bodo 
marsikje pripravljena kresovanja, 
postavljanje mlaja, skratka, poveselili se 
bomo. Mogoče za koga ta praznik ni več 
tisto, kar je predstavljal v preteklosti. 
Kljub temu se moramo spomniti tistih, 
ki so se borili za delavske pravice, 
za boljše pogoje dela, za svoj položaj 
v družbi, proti izkoriščanju in so to 
dosegli s prelivanjem krvi. To so bile 
pomembne zmage takratnih delavcev 
brez pravic. To ne sme nikoli v pozabo. 

Nekdo bo  pripomnil, da se stvari, proti 
katerim so se borili nekdaj, dogajajo 
tudi danes. Tudi danes se moramo 
boriti proti vsem zlorabam. Pa tukaj 
ne mislim na krvave borbe, revolucije, 
ampak moramo skladno s predpisi 
in zakonodajo poiskati vse vzvode in 
mehanizme, da se to ne bo dogajalo. 
Takšna borba mora potekati ves čas.

Spoštovane občanke in občani, kaj 
kmalu bomo že razmišljali o dopustu, 
oddihu, potovanjih ali kako drugače 
izkoristiti zaslužen prosti čas. Naj bo 
vse to koristno vsakemu in vsem, da se v 
poletnih mesecih napolnimo z energijo.

Župan Milan Kerman

Mali rijtar
informativno glasilo Občine Beltinci

Vsebina objavljenih člankov ne odraža
stališča uredniškega odbora glasila.

uredniški odbor:
Simona CIZAR (odgovorna urednica)

Martina PERŠA (namestnica odgovorne urednice)
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zbiranje gradiva:
Lilijana BEŽAN HORVAT in Občinska uprava
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Zlatka HORVAT

fotogra�ije:
Sandra KAVAŠ (naslovnica), Arhiv Občine Beltinci, 
Marija ZVER, Jože KUZMA, Majda in Janez KOREN

gra�ično oblikovanje in priprava za tisk:
Tiskarna S-TISK, d.o.o.

tisk:
Tiskarna S-TISK, d.o.o.
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Glasilo je tiskano na ekološkem papirju in ni naprodaj, vsako gospodinjstvo v 
občini ga dobi brezplačno, drugi zainteresirani pa na sedežu Občine Beltinci, 

Mladinska 2, 9231 Beltinci,
02 / 541 35 35, www.beltinci.si, obcina@beltinci.si



4 Mali rijtar - april 2016

UVOD

Spoštovane občanke in občani, cenjeni bralci,

druga letošnja številka prihaja 
v vaše domove v času pred 
prvomajskimi prazniki in upam, 
da jih boste preživeli čim bolj 
kakovostno, v krogu družine ali s 
prijatelji, doma ali nekje v naravi, 
ki se nam že kaže v svoji prelepi 
pomladni podobi. Stari Slovani 
so jo častili kot Vesno, boginjo 
pomladi, ki nas pozdravlja tudi 
z naslovnice. Pomlad navdihuje 
mnoge umetnike, izbrala pa sem 
pesem Ivana Minattija V mladih 
brezah tiha pomlad, ki jo delim z 
vami.

V mladih brezah tiha pomlad,
v mladih brezah gnezdijo sanje -

za vse tiste velike in male,
ki še verjejo vanje.

Za vse tiste, ki jim nemir v očeh
zasije ob prvem pomladnem 

cvetu,
za tiste, ki se srce razboli jim,

ko dež zašumi v marčnem vetru,

za vse, ki dolgo dolgo v večer
na oknu zamišljeni preslonijo

in sami ne vejo, kaj čakajo
in po čem hrepenijo.

O, v mladih brezah je tisoč sanj,
pomladi in zastrtih smehljajev,

kot v pravljicah Tisoč in ene noči
iz daljnih, prečudnih krajev.

O, v mladih brezah je tisoč življenj
za vse tiste, ki ne znajo živeti

in le mimo življenja gredo
kot slepci in zagrenjeni poeti.

Dragi bralke in bralci, vsebina 
tokratne izdaje je sicer 
skromnejša po obsegu, vsekakor 
pa bogata po vsebini. Vzemite 
si nekaj trenutkov in prelistajte 
našega Malega rijtara, zagotovo 
boste našli temo, ki vas bo 
pritegnila.

Dolžni pa smo opravičilo naši 
lektorici Zlatki Horvat, saj zaradi 
prepozne oddaje nekaj člankov 
v 54. številki ni bilo jezikovno 
pregledanih in lektorica ne more 
odgovarjati za slovnične napake 
v teh člankih. Odgovornost za 
napako prevzemam sama in 
se vsem prizadetim iskreno 
opravičujem.

Hkrati pa prosim vse, ki želite 
objavljati v našem glasilu, da se 
držite rokov oddaje in upoštevate 
navodila za pripravo člankov, 
predvsem glede komentarjev 
pod fotogra�ijami, da bo v bodoče 
Mali rijtar še bolj kakovosten in 
informativen.

Naj nam Mali rijtar pribobna čim 
več razveseljujočih novic!

Za uredniški odbor
Simona Cizar

Odgovorna urednica

Prosimo vas, da prispevke za 56. številko, ki predvidoma izide v začetku julija, 
posredujete do petka, 17. junija 2016 v elektronski obliki,

s komentarji k fotogra�ijam in navedbo avtorja ter v ustreznem formatu.
Člankov, ki bodo prispeli po roku, v aktualni številki NE BOMO objavili.
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 Dodeljevanje denarne socialne pomoči občine Beltinci po novem
Dodeljevanje denarne socialne pomoči je 
od 1. 1. 2016 v Občini Beltinci urejeno po 
novem  z Odlokom o denarni socialni pomoči 
v Občini Beltinci, ki ga je sprejel Občinski 
svet Občine Beltinci na 12. redni seji dne 22. 
12. 2015. Odlok je bil objavljen v Ur. listu RS 
št. 104/2015.
Odlok o denarni socialni pomoči Občine 
Beltinci določa upravičence, pogoje, kriterije 
in namene za dodeljevanje denarne socialne 
pomoči. 
Postopek dodeljevanja denarne socialne 
pomoči Občine Beltinci v skladu z določili 
odloka izvaja Center za socialno delo Murska 
Sobota na podlagi pogodbe, sklenjene med 
njim in občino. 

Upravičenost do denarne socialne pomoči je 
praviloma enkrat letno. 

Upravičenec do denarne socialne pomoči 
je oseba (državljan RS in tudi tujec), ki je 
brez lastnega dohodka in oseba, ki z lastnim 
dohodkom do 30 % presega minimalni 
dohodek za posameznega družinskega člana 
in ima stalno bivališče v Občini Beltinci ob 
predpostavki, da je izkoristil že vse zakonske 
možnosti za rešitev socialne stiske. 
Denarna socialna pomoč je namenjena 
predvsem za:
• nakup šolskih potrebščin,
• plačilo šolskih  kosil osnovnošolcem,
• plačilo šole v naravi osnovnošolcem,
• plačilo letovanja socialno ogroženim 

otrokom,

• plačilo položnic, namenjenih za 
zagotavljanje osnovnih in nujnih 
življenjskih potreb (elektrika, komunala, 
najemnina, vrtec in drugo),

• nakup hrane, oblačil in obutve,
• nakup ozimnice, kurjave,
• plačilo dijaškega doma,
• doplačilo oskrbe v kriznem centru, varni 

hiši oz. zavetišču,
• plačilo pogrebnih stroškov,
• obdarovanje otrok in občanov ob novem 

letu, ki se nahajajo v rejništvu in zavodih, 
• doplačilo zdravstvenih storitev, ki so nujno 

potrebne, pa jih Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije ne pokriva,

• kritju drugih stroškov in izdatkov 
za premostitev trenutne materialne 
ogroženosti upravičenca z upoštevanjem 
njegovih materialnih razmer.

Za plačilo pogrebnih stroškov se upošteva 
plačilo najnujnejših pogrebnih stroškov 
in storitev in jih občina plača na podlagi 
izdane naročilnice centra za socialno 
delo, ki razpolaga s podatki o tem, kdo je 
do pogrebnih stroškov upravičen. To so 
največkrat osebe, ki so prejemniki denarnih 
socialnih pomoči iz državnega proračuna in 
nimajo zavezancev za preživljanje. 

Denarna socialna pomoč se dodeli po 
naslednjih merilih oz. v višini:
• samska odrasla oseba 30 % osnovnega 

zneska minimalnega dohodka (85 EUR),
• zakonca in zunajzakonska partnerja 50 % 

osnovnega zneska minimalnega dohodka 
(125 EUR),

• družina z enim otrokom in enostarševska 
družina z enim otrokom 80 %  osnovnega 
zneska minimalnega dohodka (225 EUR),

• družina z dvema ali več otroci in 
enostarševska družina z dvema ali 
več otroci 100 % osnovnega zneska 
minimalnega dohodka (280 EUR). 

Izjemoma - ob izredno težki materialni 
ogroženosti posameznika in družine, zaradi 
elementarnih nesreč ali drugih težkih 
življenjskih situacij, npr. požar, poplava, smrt 
v družini, deložacija, izguba zaposlitve…, ki 
ogrožajo dostojno preživetje posameznika 
ali družine - se lahko prosilcu dodeli izredna 
denarna socialna pomoč. 
O dodelitvi  le-te center za socialno delo 
predhodno pridobi soglasje Občine Beltinci. 
Odločitev o dodelitvi izredne socialne 
pomoči in o njeni višini v teh primerih na 
predlog centra za socialno delo oz. občinske 
uprave sprejme Občinski svet Občine 
Beltinci.
Z ozirom na to, da je čedalje večja 
brezposelnost in se povečuje število 
posameznikov in družin, ki živijo v težkih 
socialnih razmerah, bo izvajanje tega odloka, 
ki zvišuje višino denarne socialne pomoči, 
pripomoglo k povečanju socialne varnosti 
občanov in občank Občine Beltinci. 

Venčeslav Smodiš

Osrednja občinska proslava ob dnevu žena in materinsko
starševskem dnevu

 “Draga ženska!
Naj bo tvoja moč v milini in nežnosti 

sprejemanja,
modrost pa v tvoji diplomaciji!”

(Mateja Vavtar)

V petek, 18. marca 2016, smo se 
spomnili vseh žena, mater, deklet in 
tudi staršev občine Beltinci. Osrednja 
občinska proslava ob dnevu žena in 
materinsko starševskem dnevu je 
bila v kulturni dvorani v Beltincih.
Slavnostni govornik na prireditvi 
je bil župan Milan Kerman, ki 
je v svojem govoru izpostavil 
pomembnost družine in vlogo 
matere ter ženske v njej.

Kulturni program sta pripravila 
Vrtec Beltinci skupaj z Osnovno šolo 
Beltinci. Naši malčki so navdušili v 
izrednih koreogra�ijah, zelo prisrčni 
pa so bili v folklornih oblačilih. V 
naši občini se torej ni bati, da bi 
kultura zamrla. Otroci so bili dokaz, 
da radi razvijajo svoje talente in radi 
nastopajo. Naj bo še naprej tako.

Lilijana Bežan Horvat 

Tudi povezovalka programa je 
prispevala k lepoti praznovanja
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ENSVET - energetsko svetovanje za občane
Na območju Slovenije se že vrsto 
let izvaja program brezplačnega 
energetskega svetovanja za občane, ki 
deluje v obliki mreže ENSVET. Mreža 
ENSVET nudi občanom v lokalnem 
okolju individualno, strokovno, 
brezplačno in neodvisno svetovanje. 
Individualno svetovanje pomeni, da 
se energetski svetovalec posveti samo 
enemu svetovancu in enemu ali več 
primerom, o katerih želi svetovanec 
pridobiti ustrezne informacije. Te 
pridobi v 30 do 45 minutnem pogovoru.
Strokovno svetovanje pomeni, da vam 
svetuje energetski svetovalec, ki je 
za energetsko svetovanje ustrezno 
usposobljen in vam je v pomoč pri 
informiranju in podajanju energetskih 
nasvetov.
Brezplačno svetovanje pomeni, da vas 
obisk v energetsko svetovalni pisarni 
ne stane nič, nasveti so popolnoma 
brezplačni.
Neodvisno svetovanje pomeni, da 
vam energetski svetovalci svetujejo 
neodvisno glede na različne proizvajalce 
opreme in materiala, ki so na trgu na 
razpolago.

Mreža ENSVET ima zakonsko podlago 
v prvem in tretjem odstavku 352. člena 
EZ-1, ki jo organizira  Eko sklad skupaj z 
zainteresiranimi lokalnimi skupnostmi - 
občinami. Eko sklad je tudi koordinator 
mreže ENSVET, vodi delovanje 
občinskih energetsko svetovalnih pisarn 
ENSVET in vanjo vključenih energetskih 
svetovalcev.

V energetsko svetovalnih pisarnah mreže 
ENSVET, ki so razpršene po celi Sloveniji, 
delujejo strokovno usposobljeni in 
neodvisni energetski svetovalci, ki 
z brezplačnimi nasveti in razgovori 
pomagajo pri izboru, načrtovanju in 
uresničevanju investicijskih ukrepov 
učinkovite rabe energije in obnovljivih 
virov v stanovanjskih stavbah, tako pri 
novogradnjah kot tudi pri prenovah 
obstoječih stavb. Svetovanje povečuje 
energetsko ozaveščenost občanov, 
prihranke energije in zmanjšuje emisije 
toplogrednih plinov, s  tem pa olajšuje 
uresničevanje nekaterih ukrepov in 
programov energetske politike.
Energetsko svetovalne pisarne 
ENSVET delujejo v 48 občinah po 
celotni Sloveniji, v katerih deluje več 

kot 50 strokovno usposobljenih in 
neodvisnih energetskih svetovalcev. Na 
območju Pomurja deluje pet energetsko 
svetovalnih pisarn. Delujejo po javno 
objavljenih urnikih in sicer v Murski 
Soboti, Ljutomeru, Lendavi, Gornji 
Radgoni in Beltincih. Za nasvet se lahko 
prijavite v kateri koli od teh pisarn, 
lahko pa tudi drugje po Sloveniji.

V energetskih svetovalnih pisarnah je 
mogoče skozi individualni razgovor s 
strokovno usposobljenimi energetskimi 
svetovalci pridobiti strokovne, 
brezplačne in neodvisne informacije o:  
• energetski sanaciji stavb ali energetski 

zasnovi novogradenj,
• toplotni zaščiti zunanjega toplotnega 

ovoja stavb,
• izbiri ustreznih oken, zasteklitve ter 

ostalega stavbnega pohištva,
• izbiri ogrevalnega sistema in 

ogrevalnih naprav,
• regulaciji ogrevalnih naprav,
• izbiri sistema za prezračevanje stavbe 

ali sistema za hlajenje,
• uporabi obnovljivih virov energije pri 

oskrbi stavbe z energijo,
• izbiri ustreznega energenta glede na 

danosti lokacije in značilnosti stavbe,
• zmanjšanju porabe goriva,
• uporabi varčnih gospodinjskih 

aparatov,
• pripravi tople sanitarne vode,
• vodenju energetskega knjigovodstva,
• možnosti pridobitve nepovratnih 

sredstev in kreditov za URE ter 
uporabo OVE in o vseh drugih 
vprašanjih, ki se nanašajo na URE in 
OVE v gospodinjstvih.

Pot do energetskega svetovalca je zelo 
preprosta. Ko se odločite za obisk v 
njegovi pisarni, pokličite po telefonu na 
kontaktno številko, ki je za posamezno 
svetovalno pisarno v določnem okolju 
dosegljiva na spletni strani www.ensvet.
si in se prijavite za razgovor. 

Priporočamo vam, da se za obisk v 
ENSVET pisarni pripravite. S seboj 
prinesite potrebne podatke o stavbi, 
ogrevalnih napravah, porabi goriva, 
projekte, skice, ponudbe za izvajanje 
del in predračune. Skupaj s svetovalcem 
boste vaše težave osvetlili tako s 
teoretične kot tudi s praktične plati. 
Po opravljenem razgovoru vam bo 

svetovalec poslal domov povzetek 
razgovora z vsemi pomembnejšimi 
podatki. Nasvet bo uspešen takrat, ko ga 
boste upoštevali in ga sami ali s pomočjo 
usposobljenih strokovnjakov uresničili 
v vašem domu. V ENSVET pisarnah so 
na voljo tudi različni informacijski listi 
in druga strokovna literatura, ki si jo 
lahko ogledate.

Pri njih lahko pridobite tudi vse potrebne 
informacije v zvezi z delovanjem Eko 
sklada in vsemi dejavnostmi, ki se v 
sklopu Eko sklada izvajajo.

Eko sklad - slovenski okoljski javni sklad 
je specializiran za spodbujanje okoljskih 
naložb in izvajanje okoljske politike, ki 
jo določajo pristojna ministrstva. Pod 
okriljem Eko sklada so vzpostavljeni 
ključni �inančni mehanizmi za 
spodbujanje naložb, kot so ugodna 
posojila, nepovratne �inančne spodbude 
in pomoči (subvencije), dejavnosti 
ozaveščanja javnosti in brezplačno 
energetsko svetovanja za občane 
ENSVET. V letu 2016 bodo po novih 
javnih pozivih za okoljske naložbe na 
razpolago sredstva v višini 30,00 mio 
EUR za kredite in 53,50 mio EUR za 
subvencije.

V letu 2016 so trenutno za občane 
aktualni javni pozivi v obliki kreditov in 
nepovratnih �inančnih spodbud. 

Več informacij glede javnih pozivov 
lahko pridobite z obiskom v energetsko 
svetovalnih pisarnah in na spletnih 
straneh Eko sklada www.ekosklad.si.
V energetsko svetovalnih pisarnah vam 
energetski svetovalci lahko pomagajo 
pripraviti tudi vloge za nepovratne 
�inančne spodbude ali kredite.

Več o javnih pozivih oziroma 
nepovratnih �inančnih spodbudah v 
sklopu Eko sklada lahko preberete tudi 
v naslednji številki. 

Energetski svetovalec
Goran Dervarič, univ.dipl.inž.str.



7Mali rijtar - april 2016

IZ OBČINSKE HIŠE

Sprejeti sklepi iz 13. redne seje in iz 1. dopisne seje občinskega sveta 
občine Beltinci
Na 13. redni seji Občinskega sveta 
Občine Beltinci, ki je bila dne 3. marca 
2016, so bili sprejeti naslednji sklepi:

Sklep št. 124/VI: 
Sprejme se zapisnik 12. redne seje 
Občinskega sveta Občine Beltinci v 
predlagani obliki in vsebini.

Sklep št. 125/VI: 
Potrdi oz. sprejme se dnevni red 13. 
redne seje OS Občine Beltinci, ki glasi:
1. Sprejem zapisnika 12. redne seje 
Občinskega sveta Občine Beltinci 
in realizacija sklepov 12. redne seje 
Občinskega sveta.
2. Uradno prečiščeno besedilo Statuta 
Občine Beltinci.
3. Spremembe in dopolnitve Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Beltinci - 2. 
obravnava.
4. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda 
ZTK Beltinci - 1. obravnava.
5. Pravilnik o dodeljevanju �inančnih 
spodbud za razvoj podjetništva v Občini 
Beltinci-ena obravnava.
6. Pravilnik o spremembah in 
dopolnitvah Pravilnika o oddajanju 
zemljišč v lasti Občine Beltinci v najem/
zakup - ena obravnava.
7. Načrt ravnanja z nepremičnim 
stvarnim premoženjem Občine Beltinci 
v letu 2016.
8. Poročilo o sklenjenih najemnih in 
zakupnih pogodbah za nepremičnine v 
lasti Občine Beltinci v letu 2016.
9. Predlog cene storitve Pomoč družini 
na domu za leto 2016.
10. Določitev višine odpusta dolgov v 
vzgojno izobraževalnih zavodih Občine 
Beltinci.
11. Pobude in vprašanja Občinskega 
sveta Občine Beltinci.

Sklep št. 126/VI: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme 
Uradno prečiščeno besedilo Statuta 
Občine Beltinci.

Sklep št. 127/VI: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme 
Spremembe in dopolnitve Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Beltinci 
v predlagani obliki in vsebini, v 2. 
obravnavi.

Sklep št. 128/VI:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme 
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda 
Zavod za turizem in kulturo Beltinci 
v predlagani vsebini in obliki, v prvi 
obravnavi.

Sklep št. 129/VI:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme 
Pravilnik o dodeljevanju �inančnih 
spodbud za razvoj podjetništva v Občini 
Beltinci v predlagani vsebini in obliki, v 
eni obravnavi.

Sklep št. 130/VI:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme 
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o oddajanju zemljišč v 
lasti Občine Beltinci v najem/zakup 
v predlagani obliki in vsebini, v eni 
obravnavi. 

Sklep št. 131/VI:
Občinski svet Občine Beltinci 
sprejme Načrt ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Beltinci za leto 
2016 v predlagani vsebini.  

Sklep št. 132/VI:
Občinski svet Občine Beltinci se je 
seznanil s poročilom o sklenjenih 
najemnih in zakupnih pogodbah v letu 
2015.

Sklep št. 133/VI:
Občinski svet Občine Beltinci daje 
soglasje k določitvi cene socialno 
varstvene storitve Pomoč družini na 
domu, ki jo začasno na območju Občine 
Beltinci izvaja Dom starejših Rakičan in 
k subvencioniranju te cene v letu 2016 
v predloženi vsebini.

Sklep št. 134/VI:
Občinski svet Občine Beltinci v tem 
trenutku ne refundira Vrtcu Beltinci in 
OŠ Beltinci 50 % sredstev iz občinskega 
proračuna za odpis dolga. Zavoda naj 
sredstva pokrijeta v celoti iz svojih 
sredstev. V kolikor pa bosta prišla v 
likvidnostne težave, bo Občina Beltinci 
sredstva zagotovila iz proračuna. 

Sklep št. 135/VI:
1. Javna zavoda, VVZ Vrtec Beltinci in 
Osnovna šola Beltinci, upravičenim 
dolžnikom iz naslova neplačila vrtca in 
šolskih storitev dolg odpišeta v višini 
9.936,34 EUR.
2. Javna zavoda dogovore o odpustu 
dolgov skleneta na način, da bo odpust 
računovodsko evidentiran v poslovnem 
letu 2016.
3. Občinski svet Občine Beltinci v tem 
trenutku ne refundira Vrtcu Beltinci in 
OŠ Beltinci 50 % sredstev iz občinskega 
proračuna za odpis dolga. Zavoda naj 
sredstva pokrijeta v celoti iz svojih 
sredstev. V kolikor pa bosta prišla v 
likvidnostne težave, bo Občina Beltinci 
sredstva zagotovila iz proračuna. 

Na 1. dopisni seji Občinskega sveta 
Občine Beltinci, ki je bila izvedena 22. 
marca 2016, je bil sprejet 

Sklep št. 136/VI:
Predstavnik Občine Beltinci v senatu 
za reševanje pritožb zoper policiste na 
regionalni ravni je DEJAN KOLARIČ, 
Krožna ulica 1, 9231 Beltinci. 

Izvlečke sklepov iz zapisnika 13. redne 
in 1. dopisne seje Občinskega sveta 
Občine Beltinci  povzela

Lilijana Bežan Horvat
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Mednarodna izmenjava na OŠ Beltinci

OŠ Beltinci je že sedmo leto vključena v 
mednarodni projekt PASCH - Schulen: 
Partner der Zukunft, ki poteka na pobudo 
Nemškega zunanjega ministrstva v 
sodelovanju z Goethe inštitutom Ljubljana. 
Cilj programa je vzpostaviti mrežo 1000 
partnerskih šol po svetu, katerih učenci 
naj bi bili deležni najboljšega možnega 

izobraževanja. Pri tem je velika pozornost 
namenjena pouku tujih jezikov, predvsem 
nemščine.

V okviru projekta se nam je uresničila 
dolgoletna želja po izmenjavi  učencev. Tako 
so 30. marca 2016 našo šolo obiskali učenci 
in učitelji partnerske PASCH šole iz Nove 

Bane na Slovaškem. To je bila mednarodna 
izmenjava v okviru omenjenega projekta, v 
katerega smo vključeni kot edina slovenska 
šola, in je imela naslov Jugendbegegnungen 
- Unsere Stadt/Unser Land (Mladinska 
srečanja - Naše mesto/Naša dežela).  Naš 
pogovorni jezik je bila nemščina. K nam je 
prišlo 12 učencev in dva učitelja, ki so ostali 
pri nas do nedelje, 3. aprila 2016. Učenci 
in učitelji so bili nastanjeni pri družinah 
naših učencev in učiteljev. V tem času smo 
jim pripravili pester program različnih 
dejavnosti: v dopoldanskem času smo se 
družili v spoznavni, športni, folklorni in 
likovni delavnici. Popoldan smo se podali 
na “Schnitzeljagd” (lov na zaklad) v Mursko 
Soboto in Pokrajinski muzej, kjer smo pekli 
perece in izdelali zapestnico prijateljstva. 
Soboto smo namenili strokovni ekskurziji 
na Ptuj in v Maribor. Stkale so se nove 
prijateljske vezi in urili smo se v vseh možnih 
jezikih, saj včasih nemščina preprosto ni 
zadostovala.

Lidija Pelcl Mes
koordinatorica projekta PASCH na OŠ 

Beltinci

Sprejeti sklepi na 14. redni seji občinskega sveta občine Beltinci
Na 14. redni seji Občinskega sveta Občine 
Beltinci, ki je bila dne 7. aprila 2016, so bili 
sprejeti naslednji sklepi:

Sklep št. 137/VI:
Potrdi oz. sprejme se dnevni red 14. redne 
seje OS Občine Beltinci, ki glasi:
1. Sprejem zapisnika 13. redne seje in 1. 
dopisne seje Občinskega sveta Občine 
Beltinci in realizacija sklepov 13. redne seje 
in 1. dopisne seje Občinskega sveta Občine 
Beltinci.
2. Predstavitev Varnostne ocene Policijske 
postaje Murska Sobota za leto 2015.
3. Predstavitev Letnega poročila 
Pokrajinske in študijske knjižice Murska 
Sobota za leto 2015 in Program dela za leto 
2016.
4. Predstavitev Letnega poročila Pomurskih 
lekarn Murska Sobota za leto 2015 in 
Program dela in �inančnega načrta za leto 
2016.
5. Predstavitev Letnega poročila Vrtca 
Beltinci za leto 2015.
6. Predstavitev Letnega poročila Osnovne 
šole Beltinci za leto 2015.
7. Predstavitev Letnega poročila Osnovne 
šole Bakovci - POŠ Dokležovje za leto 2015.
8. Sprejem Letnega programa športa 
Občine Beltinci za leto 2016.

9. Seznanitev in sprejem Zaključnega 
računa proračuna Občine Beltinci za leto 
2015.
10. Sprejem uradnega prečiščenega 
besedila Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Beltinci.
11. Pobude in vprašanja članov Občinskega 
sveta Občine Beltinci.
12. Poročilo župana o pomembnejših 
dogajanjih v Občini Beltinci.

Sklep št. 138/VI:
Sprejme se zapisnik 13. redne seje 
Občinskega sveta Občine Beltinci v 
predlagani obliki in vsebini.

Sklep št. 139/VI:
Sprejme se zapisnik 1. dopisne seje 
Občinskega sveta Občine Beltinci v 
predlagani obliki in vsebini.

Sklep št. 140/VI:
Občinski svet Občine Beltinci se je seznanil 
s poročilom o delu ter poslovnim poročilom 
PIŠK Murska Sobota za leto 2015 in 
programom dela PIŠK Murska Sobota za 
leto 2016 in daje soglasje k obema aktoma.

Sklep št. 141/VI:
Občinski svet Občine Beltinci se je seznanil 
z Letnim poročilom Pomurskih lekarn 
Murska Sobota za leto 2015, s programom 
dela in �inančnim načrtom za leto 2016 
in daje soglasje k programu dela in 
�inančnemu načrtu za leto 2016.

Sklep št. 142/VI:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Letni 
program športa Občine Beltinci za leto 
2016 v predloženi obliki.

Sklep št. 143/VI:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme 
Uradno prečiščeno besedilo Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Beltinci v 
predlagani vsebini in obliki.

Sklep št. 144/VI:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme 
Zaključni račun Občine Beltinci za leto 
2015 z vsemi prilogami.

Izvlečke sklepov iz zapisnika 14. redne seje 
Občinskega sveta Občine Beltinci  
povzela

Lilijana Bežan Horvat

V okviru mednarodne izmenjave smo naše goste popeljali tudi v Mursko Soboto
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Letni zbor članov DU Beltinci
Društvo upokojencev Beltinci je 27. 
2. 2016 opravilo letni zbor članov, ki 
je bil v »Oštariji Kovač« na Melincih. 
Pred pričetkom se nam je v kulturnem 
programu  predstavil mešani 
pevski zbor društva, sledil je nastop 
instrumentalnega tria. Tako so nas 
kulturniki veselo pripravili na pričetek 
zbora. 
Člani veri�ikacijske komisije so opravili 
svoje delo, predsednica Kristina 
Poredoš je poročala, da je na zboru 
prisotnih 257 članov (sklepčnost 
smo zagotovili z zamikom začetka) in 
lahko smo začeli z delom. Izvoljeno je 
bilo delovno predsedstvo: predsednik 
Avgust Farkaš, člana Elizabeta Küzma 
in Franc Kavaš. Po potrditvi dnevnega 
reda zbora je  predsednica DU Mira 
Šömen podala podrobno poročilo o delu 
društva v letu 2015, sledilo je poročilo  

koordinatorke projektov »Starejši za 
starejše« in »Na zdravje« Ane Marije 
Vučko. Poslovno – �inančno poročilo 
je prebral Štefan Jerebic – blagajnik. 
Poročilo NO je podal predsednik Štefan 
Perša, poročilo častnega razsodišča pa 
Janez Kardinar. Razprave po poročilih 
ni bilo, vsa poročila pa so bila soglasno 
potrjena. Predstavitev PROGRAMA 
DELA za leto 2016 je zboru podal Milan 
Horvat – podpredsednik DU, �inančni 
načrt za leto 2016 je zboru predlagal 
Štefan Jerebic. Oba predloga so prisotni 
člani potrdili.
Predsednica, ki je tudi članica UO 
PPZDU Murska Sobota, je kot njena 
pooblaščenka zboru podala izhodišča 
za delo ZDUS in PPZDU v letu 2016 
ter jih seznanila z aktivnostmi, ki jih 
vodijo za ohranitev javnega zdravstva 
ter s predlogi vladi  ter predsedniku 

Slovenije za boljši ekonomski status 
upokojencev.
Med gosti nas je pozdravil podžupan 
občine Roman Činč, ki je pohvalil 
delo društva in nam zaželel, da z 
njim nadaljujemo. Oglasila se je še 
podpredsednica DU Melinci, ki nam 
je  zaželela še nadaljnjih uspehov ter 
meddruštvenega sodelovanja. Drugih 
pobud in predlogov ni bilo.
Sledilo je kosilo in družabno srečanje 
članov ob zvokih skupine »PLUS«.

Milan Horvat

Pesem združuje in povezuje
Snemanje oddaje GLASBENA 
AVANTURA

Televizija AS iz Murske Sobote je  v 
sodelovanju z voditeljico Karmen Sreš 
tudi letos posnela oddajo - že četrto 
po vrsti - »Glasbena avantura«, ki je po 
odzivih in gledanosti zelo priljubljena in 
odmevna.
Letošnjega snemanja, ki je bilo 20. 
marca v Gostilni Šinjor v Martjancih, 
se je udeležilo devet pevskih skupin 
iz Prekmurja. Vsaka skupina se je 
predstavila z dvema pesmima.
Pa naj naštejem sodelujoče skupine: 
Polansko klasje iz Polane, Pevke 
ljudskih pesmi KD iz Turnišča, Melinčki 
ciglari, Melinčke ciglarke, pevski zbor 
Marjetice iz Moravskih Toplic, moška 
skupina iz Dobrovnika Dobronaki 
Notazok, skupina Črensa KTD iz 
Črenšovec, ljudske pevke Jesensko listje 
iz Dokležovja in Ljudske pevke KTD 
Črenšovci.
Vsi pevci so se predstavili s svojim 
izborom pesmi in seveda predstavili 
svoje delo. Veseli smo, da so našo občino 
zastopale kar tri skupine, saj smo tako 
dokazali, da je petje pri nas živo in zelo 
priljubljeno.

Tudi po snemanju smo se še družili in 
vse nas je povezala lepa pesem, ki ne 
pozna meja. Upam in želim, da smo vsi 
nastopajoči opravičili svoj nastop in da 
so tudi gledalci in poslušalci uživali v 
našem petju. Ob tem sem se spomnila 
misli Valentina Vodnika, ki jih je zapisal 

pred mnogimi leti in veljajo tudi za 
današnji čas: »Naj pesem umetna, naj 
merjena bo, nikdar ni prijetna, ak’ žali 
uho«.

Marija Zver
predsednica DPM Dokležovje

Ljudske pevke Jesensko listje z voditeljico Karmen Sreš
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Velikonočna razstava v Dokležovju

Že velika noč prihaja,
vse brsti in vriska, raja-
svetla radost ni mi 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!

Tudi letos smo v Dokležovju 
pripravili velikonočno razstavo, ki 
je bila že 17. po vrsti. Ob odprtju 
razstave, 23. marca, smo imeli tudi 
krajši kulturni program. Nastopile 
so pevke in recitatorji. Svoje izdelke 
so na ogled postavili otroci iz Vrtca 
Beltinci - enota Sonček Dokležovje 
in učenci POŠ Dokležovje ter člani 
DPM Dokležovje. Otroci so pod 
vodstvom mentorjev v delavnicah 

ustvarjali najrazličnejše izdelke. 
Tako so nastala lepo poslikana 
jajčka v različnih tehnikah, izdelki 
iz odpadnega materiala, gline, lesa, 
šibja in seveda čudoviti likovni 
izdelki. Vsak izdelek je bil unikat 
in nas je očaral s svojo izvirnostjo. 
Otroci so znova dokazali, da njihova 
domišljija in ustvarjalnost ne 
poznata meja. Naše članice DPM 
so razstavile svoje vezenine, jajčka, 
aranžmaje in druge dekoracije. Ob 
ogledu teh izdelkov se vsako leto 
znova zavedamo, kako neprecenljivo 
bogastvo se skriva v njih. Za vse 
nas, posebno za starejše generacije, 
je razstava še prav posebno 
doživetje. V spominih se vrnemo 
v našo mladost, pričara nam vonj 
preteklosti. Tako vedno znova 
doživimo in podoživimo našo bogato 
kulturno dediščino in jo prepletamo 
s sedanjostjo in sodobnimi izzivi.
Tudi zato v društvu izvajamo 

projekt »Kak je inda bilou« in ga 
vsako leto nadgrajujemo. Na ta 
način želimo iztrgati iz pozabe 
šege, navade, običaje, pesmi, plese 
naših prednikov in jih ohraniti 
našim zanamcem. Tako nam uspe 
hoditi z roko v roki, kjer si izkušnje 
starejših podajajo roke z idejami in 
izvirnostjo mladih. Vse te razstave 
imajo bogato etnološko vrednost, 
zato je prav, da si jih ogleda čim več 
ljudi.
Vsi današnji prazniki v letu, ki 
je tokrat prestopno - zato je bila 
tudi velika noč prej - imajo mnogo 
skupnega, saj segajo že v davnino, 
ko je človek z obredi odganjal zimo 
in klical pomlad. Praznik pomeni 
staro šego, ko se je človek praznično 
oblekel, še prej pa skrbno pospravil 
okrog domačije. Pomeni lepo pesem, 
lepo pogrnjeno mizo, na kateri so 
bile jedi, ki so značilne za tisti čas.
Prav zato se v našem društvu 
trudimo, da z razstavo pričaramo 
simboliko preteklosti in jo smiselno 
vključimo v današnji čas. Tako 
upamo in želimo, da bodo šege, 
običaji in navade naših prednikov 
ostale žive tudi prihodnjim 
rodovom, da bodo tudi oni lahko 
zapeli ob veliki noči:

»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.«  

(Pesem so v davnini prepevali otroci 
iz Šentruperta)

Marija Zver
predsednica DPM Dokležovje
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Proslava ob mednarodnem dnevu žena v Dokležovju
Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj,

le kaj ti bo sonce in rože zakaj,
saj lička so rožnati cveti,
v očeh žarek sonca sveti.

Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj,
kaj mar ti zelenih trav.

Srce nič ne čaka,
bije tik-taka, kliče ljubav,
zakaj čakala bi na maj…

Z verzi Frana Milčinskega Ježka smo 
pričeli druženje v počastitev dneva 
žena. Pripravili so jo otroci iz Vrtca 
Beltinci - enota Sonček Dokležovje, 
učenci POŠ Dokležovje, učenci GŠ in 
člani DPM Dokležovje pod okriljem 
naše KS Dokležovje.
Prav je, da se spomnimo naših 
pogumnih žensk iz naše polpretekle 
zgodovine, saj so si ves čas prizadevale 
za enakopravnost v družbi, ki jim je 
kratila njihove pravice in jih zatirala na 
vsakem koraku. In med njimi ima največ 
zaslug prava borka, nemška političarka 
in publicistka Klara Zetkin. Na njen 
predlog je bil 8. marec sprejet na 2. 
konferenci mednarodnih socialistk 
1910. leta v Kobenhavnu v spomin 
na demonstracije ameriških žensk za 
splošno volilno pravico 1909. leta.
Na slovenskem smo ga začeli praznovati 
že leta 1911. Med 1. in 2. svetovno 
vojno so ga praznovale le socialistično 
usmerjene ženske. Po letu 1945 
je to postalo splošno praznovanje. 
Vzpodbujala ga ja zlasti Antifašistična 
fronta žensk (AFŽ), zato so ga poljudno 
imenovali tudi dan AFŽ, zlasti v podjetjih 
in družinah. Žal se v današnjem času 
vse premalo zavedamo pomembnosti 
in zgodovine tega praznika, zato je 
prav, da se spomnimo, zakaj je 8. marec 
postal mednarodni dan žena. Za pravice 
in enakopravnost žensk se je potrebno 
boriti tudi danes! Žal se nekateri med 
nami tega ne zavedajo dovolj in zato 
so še kako pomembna tudi takšna 
praznovanja, da vsem tistim, ki v 
naši družbi še vedno kratijo pravice 

žensk z mobingi, s sovražnimi govori, 
z napadi po internetu, … dokažemo, 
da smo ženske v veliki meri bolj 
odgovorne in zavzete za napredek v 
skupnosti (družini, službi, dobrodelnih 
organizacijah,…).

»Pojte, pojte drobne ptice, preženite 
vse meglice, da bo sijalo sončece 
na tvoje drobno srčece.« Tako poje 
slovenska ljudska pesem in prav gotovo 
so jo mame velikokrat zapele svojim 
otrokom v zibelki in jih s pesmijo 
zazibale v miren spanec. Tako je bilo 
vedno, samo da so današnje uspavanke 
modernejše, sporočilo pa ostaja vedno 
enako. Vez med materjo in otrokom se 
nikoli ne zrahlja, ostaja trdna in močna 
vse življenje. Naši nastopajoči so vsem 
mamicam, babicam, tetam, sosedom, 
staršem, skratka vsem v dvorani s 
svojim čudovitim nastopom pričarali 
nepozaben večer, ki nas je osrečil in 
obogatil. Vedno znova nas otroci s 
svojimi mentorji na neposreden in samo 
njim igriv, izviren način presenetijo in 

nam pokažejo, kako radi nas imajo.
»Sem deklica mlada vesela, sem pravo 
slovensko dekle,
kot slavček veselo bi pela, da daleč 
razlegalo se…«, pravi naša lepa pesem. 
In res se je na prireditvi razlegala pesem, 
glasba, lepa beseda in ples z namenom, 
da razveselimo vse, zlasti pa mame, ki so 
napolnile našo dvorano. Zato se iskreno 
zahvaljujemo vsem nastopajočim 
in njihovim mentorjem, ki so znova 
dokazali, da imamo v Dokležovju radi 
kulturo in takšne prireditve, ki nas vse 
duhovno bogatijo.
Pozdravni nagovor je imel član DPM 
Dokležovje Marjan Žižek, povezovalka 
programa pa je bila Pia Hanc.
Po končanem kulturnem programu je 
sledilo družabno srečanje s pogostitvijo, 
ob zvokih glasbenika pa smo se tudi 
zavrteli in zapeli.

Marija Zver
predsednica DPM Dokležovje
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Pravilna raba sredstev za varstvo rastlin
Osnovno načelo pravilne rabe 
sredstev je, da uporabljamo v 
Sloveniji registrirana sredstva in 
to zgolj za namene in na način, za 
katere je uporaba dovoljena. Pozorni 
moramo biti na odmerek, čas in 
število tretiranj ter karenco. Karenca 
je v dnevih izražen čas, ki mora 
preteči od zadnjega tretiranja do 
spravila pridelka. Zagotavlja nam, da 
bodo morebiti omejitve uporabe in 
opozorila. Ker je uporabnik sredstev 
za varstvo rastlin v prvi vrsti najbolj 
izpostavljen tem sredstvom, je 
izrednega pomena dosledna in 
pravilna uporaba zaščitne opreme. 
Vsi ti podatki so na etiketi oziroma 
v navodilu za uporabo, ki ga je 
treba skrbno prebrati. Za tretiranje 
s sredstvi za varstvo rastlin 
uporabljamo brezhibno delujoče 
naprave za nanašanje. Pri tretiranju 
je treba paziti, da nam škropilne 
brozge ne zanaša izven območja 
škropljenja. Nikoli ne smemo 
škropiti v vetrovnem vremenu. 

Pri uporabi FFS mora uporabnik 
upoštevati varnostni pas med 
območjem škropljenja in vodno 
površino, ki je naveden na etiketi in 
navodilu za uporabo. Če ni drugače 
navedeno, znaša varnostni pas 
najmanj 15 metrov tlorisne širine 
od meje brega voda 1. reda oziroma 
5 metrov od meje brega voda 2. reda, 
kot je to določeno v zakonodaji s 
področja voda (https://zakonodaja.
com/zakon/zv-1).
Setev tretiranega semena 
Z enako stopnjo previdnosti, kot je 

uporaba sredstev za varstvo rastlin, 
je treba obravnavati tudi uporabo 
tretiranega semena. Še zlasti je 
treba upoštevati naslednje: 
• pri polnjenju nasipnice sejalnice 

iz vreče ne smemo stresti prahu, 
ki je odpadel s tretiranega semena 
in je ostal v vreči,

• izpraznjene vreče in odpadli prah 
v vrečah moramo odstraniti tako, 
kot določajo predpisi, ki urejajo 
nevarne odpadke, 

• setev semena koruze, tretiranega 
s sredstvi za varstvo rastlin, ki so 
označena kot čebelam nevarna, 
lahko izvedemo s podtlačnimi 
prevmatskimi sejalnicami le, 
če so opremljene z napravo, ki 
zmanjša odnašanje prašnih delcev 
z zračnim tokom, ki izstopa v 
okolico,

• pri setvi semena, tretiranega s 
sredstvi za varstvo rastlin, ki so 
označena kot pticam nevarna, 
moramo poskrbeti, da je posejano 
seme popolnoma prekrito z 
zemljo, morebitno raztreseno 
seme pa takoj pobrati in odstraniti. 

Skrb za odpadno embalažo 
Odgovorno ravnanje s sredstvi za 
varstvo rastlin ne pomeni samo 
njihove pravilne uporabe, temveč 
tudi skrb za odpadke in odpadno 
embalažo teh sredstev. Z njimi 
moramo ravnati kot nevarnimi 
odpadki, katero izpraznjeno in 
pravilno očiščeno embalažo vrnemo 
v trgovino s sredstvi za varstvo 
rastlin ali jo odnesemo na posebno 
zbirno mesto.

Osnovno načelo pravilne uporabe 
sredstev je, da uporabljamo v 
Sloveniji registrirana sredstva in 
to zgolj za namene in na način, 
za katere je uporaba dovoljena. 
Pozorni moramo biti na odmerek, 
čas in število tretiranj ter karenco. 

Društvo prijateljev agrarne 
ekonomike

Mojca Klemenčič dipl. inž. agr. 
ekon

Znak, ki opozarja, da je sredstvo 
nevarno za čebelo.

DRUŠTVO PRIJATELJEV AGRARNE EKONOMIKE
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Dobrodelni koncert Nacionalni center za hokej na travi LIPOVCI v 
beltinskem kulturnem domu je USPEL

"V Lipovcih je igrišče z umetno travo, 
tam se zbira mlado in  staro, hokej je v 
ponos Lipovčarjem, igralci ga igrajo s 
srcem velikim"...so zapeli in zaplesali 
mladi folklorniki (med njimi so tudi 
bodoči odlični hokejisti) Veseli Marki 
iz Osnovne šole Beltinci pod vodstvom 
mentorice Jelke Breznik, ki je tudi  
avtorica tega priložnostnega besedila. 
To je bila hkrati iztočna uvertura v 
dobrodelni koncert Nacionalni center 
za hokej na travi LIPOVCI, ki se je 
odvijal na velikonočni ponedeljek, 
28. 3. 2016, ob 19. uri v polni dvorani 
beltinskega kulturnega doma, program 
pa je povezovala Lipovčanka Kaja Cigan, 
predsednica Društva prijateljev mladine 
Beltinci. Moški pevski zbor Lipovci 
je pod taktirko zborovodje Gorazda 
Tivadarja večkratnim državnim in 
pokalnim hokejskim prvakom zapel 
slovensko himno in domačo, za to 
priložnost prirejeno pesem "Kre Vučje 
jame pridemo, HOKEJISTE tam vidimo...
Hokej naš več petdeset let - je za čast in 
ponos imet...Kdor če v Lipovce v vas hodit 
- mora palco s seboj nosit... (zapisal F2C).
Kaja je povedala, da projekt Nacionalni 
center za hokej na travi LIPOVCI poleg 
lokalne skupnosti  in številnih sponzorjev 
ter donatorjev in dobrotnikov podpirata 
tudi Zveza za hokej na travi Slovenije 
in Olimpijski komite Slovenije. Tako je 
Branko Žnidarič, član izvršnega odbora 
Olimpijskega komiteja Slovenije, izrazil 
vso podporo projektu, kakor tudi Sanja 
Kropec, predsednica Zveze za hokej 
na travi Slovenije, ki je med drugim 
potrdila, da je bila Slovenija izbrana za 
organizacijo evropskega prvenstva za 
hokej na travi v letu 2017 in da se bo 
prvenstvo odvijalo že na prenovljenem 

nacionalnem centru za hokej na travi v 
Lipovcih. Milan Kerman, župan Občine 
Beltinci, pa je med drugim povedal 
nekako takole: "Ko se v Lipovcih 
odločijo za nek projekt, Lipovčani 
stopijo skupaj in ga izpeljejo. To jim 
uspe zato, ker veliko (pred)aktivnosti 
opravijo že sami..."  Ja, in res je tako. 
Veliko pozornosti so poželi "hokejski 
vložki" vseh selekcij HK Lipovci med 
premori nastopov glasbenih skupin. 
Pri izboru nastopajočih glasbenikov so 
v Organizacijskem odboru Nacionalni 
center za hokej na travi Lipovci (Alojz 
Sraka, predsednik OO, Franc Maučec, 
predsednik HK Lipovci, Sanja Kropec, 
predsednica ZHNTS, Robert Mesarič, 
kapetan HK Lipovci, Gorazd Zajc, 
trener mlajših selekcij in Franc Cigan, 
tajnik OO) podprli idejo, da je vsaj en 
nastopajoči iz kraja Lipovci ali pa je 

kakorkoli drugače povezan z Lipovci 
in podpira državne prvake HK Lipovci. 
Tako so z veseljem in ponosom zapeli 
Veški dečki (v skupini je Lipovčan 
Alen Pivar), Mateja Ivanov-Moira, ki 
je dobrosrčno povedala, da z veseljem 
podpira dobrodelnost. Umirjen glasbeni 
začetek sta v nadaljevanju razvedrili 
glasbeni skupini Broken Hearts (v njem 
poje in igra Luka Sraka) in Magpie (poleg 
Luke Sraka je igral in pel tudi Silvo 

Gabor), še posebej živahno in razigrano 
je postalo pred izvedbo pesmi Walf of 
Life - neformalne himne HK Lipovci, 
ko je kitarist Silvo Gabor odločno in 
karizmatično povabil pred oder člane 
HK Lipovci. Ja, to je bil prvi višek tega 
večera: igralci so postali sproščeni ob 
zvokih priljubljene melodije svetovnih 
Dire Straitsov...V ansamblu Stanka 
Fajsa igra cimbale Beltinčan Dani 
Kolarič, so edini narodno-zabavni 
ansambel v Sloveniji, ki imajo v svoji 
zasedbi cimbalista. Velik aplavz, že pred 
nastopom, sta požela legendarni Vlado 
Poredoš in glasbena skupina Horizont; 
Vlado se je v rodne Beltince pripeljal iz 
Zagorja in je podpornik Likovne kolonije 
Izak Lipovci in kajpak tudi HK Lipovci, 
ansambel Horizont (v njem igra Boštjan 
Pozderec) pa že 20 let navdušuje s 
svojim glasbenim ustvarjanjem.

Foto: M.Š., več slik si oglejte na www.
lipovci.si Drugi višek koncerta se je 
začel, ko je voditeljica Kaja povabila na 
oder igralce HK Lipovci s kapetanom 
Robertom Mesaričem na čelu, 
najboljšim slovenskim igralcem hokeja 
na travi, ter poudarila, da ogrodje 
slovenske reprezentance sestavljajo 
lipovski igralci. Pred mikrofon je 
povabila Franca Maučeca, predsednika 
HK Lipovci. Feri, kot ga kličemo 

Po formalnem delu je sledilo druženje ob lipovski kulinariki pozno v noč. To so pač 
LIPOVCI, pa če je to v LIPOUvcaj, Böltincaj ali ge INDRI. Hvala, pridne lipovske 
gospodinje. HK LIPOVCI. Več slik si lahko ogledate v galeriji na: www.lipovci.si
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prijatelji, je najbolj zaslužen, da se je po 
letu 1993, ko je bilo namenu predano 
sedanje igrišče,  začela prenova igrišča 
v sodoben nacionalni center za hokej na 
travi na vodni podlagi, kar je občinstvo 
nagradilo z bučnim aplavzom, ki se je 
še stopnjeval, ko je Lujz Sraka v imenu 
organizacijskega odbora povedal, da 
smo zbrali 1.713,00 € prostovoljnih 
prispevkov, poleg tega pa so razni 
donatorji, sponzorji in dobrotniki 
prispevali dodatnih 2.500,00 €. Torej - 
dobrodelni koncert je uspel v pravem 
pomenu besede, zato se je VSEM 

prisotnim in VSEM nastopajočim…
skratka VSEM, ki so na kakršen koli 
način sodelovali pri predpripravi in 
izvedbi koncerta - iskreno zahvalil.
 
Sledila je hitra streznitev, saj je Kaja 
prebrala slogan HK Lipovci: Hokej naša 
pot: naša čast - naš ponos, tj. pesem, ki 
jo je ob poslušanju neformalne himne 
kluba Walk of Life zapisal F2C...ja, 
streznitev zato, ker je ob poslušanju 
pesmi bilo lepo videti ponos, čast, srečo 
in pa tudi lesk v lipovskih ter drugih 
očeh.

 In za �inale: kajpak himna Walk of Life 
v izvedbi Magpie, tretji višek večera: 
Vsi v dvorani so vstali in s skandiranim 
ploskanjem dočakali zaključni zvok 
pesmi, koncerta...in večera, ne pa tudi 
zgodbe lipovskega hokeja, saj smo 
prepričani, da se na koncu zmeraj pojavi 
nov začetek, nova pot, novi obrazi, nove 
zgodbe: HOKEJ – naša pot: naša čast, 
naš ponos!«  F2C.

Franc Cigan
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Društvo LABDA Beltinci 

Prišel je čas, ko nas sončni žarki že lepo 
božajo in nam dajejo prve pomladanske 
doze vitamina D, zato najprej en lep 
sončen pozdrav vsem občankam in 
občanom. Zima se je poslovila, pomlad 
pa se s svojimi sončnimi dnevi že 
nakazuje in nam obuja spomine na 
lansko poletje z vročo mivko in hladno 
senco košatih dreves mogočnega 
beltinskega parka. 
Člani društva LABDA Beltinci se v 
Športnem parku Beltinci že nekaj 
let trudimo ustvariti prostor, ki nudi 
alternativo hitremu tempu življenja, 
kjer se lahko spočijemo, si napolnimo 
baterije in aktivno preživimo svoj prosti 
čas. Rezultati našega dela zadnjih nekaj 

let so prenovljena igrišča za odbojko 
na mivki in urejena okolica. Skrbimo, 
da imajo uporabniki igrišč za odbojko 
na mivki, igrišča za badminton in steze 
za balinanje preko toplega dela leta 
možnost uporabe le-teh. Z urnikom 
rezervacij, ki je dostopen na naši spletni 
strani www.labda.si, smo poskrbeli, 
da ni nepotrebnega čakanja in s tem 
povezane slabe volje. Rezervacijo igrišč 
je možno opraviti v facebook skupini 
Labda Beach center in v böltinskon 
parki. 
Preko poletja nas ob lepem vremenu 
vsakodnevno najdete na LABDA 
Beach centru. Za uporabo imamo na 
voljo najrazličnejše športne rekvizite, 
žoge za različne športe, loparje za 
badminton, balinčke in še dosti tega se 
najde v labdini butiki. Uporaba igrišč 
in vsi rekviziti, ki jih imamo na voljo 
za uporabo, so, ob spoštovanju urnika 
koriščenja površin in pravil hišnega 
reda, seveda zastonj. 
Podobno kot zadnja leta bomo tudi letos 
skozi leto organizirali različne dogodke 
in tekmovanja. Naša želja pa je, da bi se 

naše aktivnosti dotaknile vseh generacij. 
Več o dogodkih in tekmovanjih, ki jih 
bomo organiziral, boste lahko izvedeli 
sproti preko lokalnih medijev oziroma 
od ust do ust, seveda pa tudi na naši 
spletni strani (www.labda.si ) in na 
našem facebook pro�ilu (Društvo Labda 
Beltinci).  
Naštetih je le nekaj razlogov, da nas 
obiščete, verjamemo pa, da jih je še 
veliko več. Zato vsi vabljeni  v poletnih 
dneh v debelo senco böltinskega parka, 
da se o napisanem prepričate tudi sami.  

Se vidimo tudi to poletje!
LABDA team

Ročnodelski krožek – umetnost brez primere
Razstava ročnih del TD Beltinci, ki so jo 
pripravile pridne roke članic krožka z 
mentorico Anico Crnkovič, v preddverju 
kulturne dvorane v Beltincih, je bila 
letos zopet lepo obiskana in lahko 
rečemo, da je odlično uspela ter da je 
bila vredna ogleda.
Vsi, ki smo si razstavo ogledali, smo 
bili priča dih jemajočim izdelkom, ki so 
jih članice krožka tenkočutno in zelo 
vestno izdelovale na skupnih zimskih 
srečanjih. Gospa Anica je vsak izdelek 
lastnoročno prerisala na blago in vodila 
njihovo delo.
Vezenine, prtički, .... vsako leto drugačni, 
tudi tehnike vezenja gospa Anica skrbno 
izbira, tako da se članice krožka lahko 
kar največ naučijo. 
Vse lepote njihovega ustvarjanja sta si 
ogledala tudi župan Milan Kerman in 
v.d. direktorja občinske uprave, Slavko 
Petek.
Nekaj utrinkov je na ogled v spodnjem 
kolažu. 
Z delom bodo jeseni nadaljevale v isti 
sestavi kot samostojna skupina. Vsem 

soustvarjalkam “zgodbe o vezenju” 
in njihovi mentorici  želimo še veliko 
pozitivnih izkušenj in uspehov v 

prihodnje. 
 

Lilijana Bežan Horvat
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Vestičke iz delovanja KO Zveze za ohranjanje vrednot NOB Beltinci
Samo en cvet, en češnjev cvet,

dehteč in bel
odlomi, moja draga!

Ne bom ga za klobuk pripel,
ne bom ga v gumbnico si del,

odlomi ga, odlomi, draga!
Jaz bom ljudem poslal ta cvet,

vsakomur, ki na križ pripet
trpi v pomladi tej …

In glej, ta drobni češnjev cvet
bo v njih izbrisal malodušja sled
in spet razžaril tožni jim pogled.

Samo en bel, en češnjev cvet
odlomi, moja draga,

saj veš, kako vsak tak pozdrav
človeku za rešetkami pomaga.

(Iz knjige Kajuh, Zbrano delo, Pesmi; 
stran 209)

Smo v času, ko se  okrog  nas sprehaja 
pomlad v vsej svoji lepoti, ko se drevesa 
zibljejo v najlepši opravi kakor mlade 
neveste in ko se bliža čas spominov 
na najbolj krute dogodke v zgodovini 
človeštva.
Praznovali bomo dan upora proti 
okupatorju, in sicer bomo na predvečer 
praznika pripravili Večer domoljubne 
poezije in proze. Dogodek bomo pripravili 
skupaj z drugimi društvi naše občine.

Zbrali se bomo v prostorih poročne 
dvorane v gradu, 26.04. ob 19. uri, 
prisluhnili lepim pesmim in obujali 
spomine.
Vljudno vabljeni, obenem pa vsem 
občanom čestitamo ob prvem maju 
-prazniku dela!

Lizika Zadravec

Razstava  del, nastalih na 23. likovni koloniji IZAK Lipovci,
je gostovala v galeriji  mesta Olkusz na Poljskem

Člani Društva za napredek umetnosti 
Aquila Lipovci smo od 17. do 20. marca 
2016 bili gostje pri naših poljskih 
prijateljih umetnikih, ki so v preteklih 
treh letih sodelovali na likovnih 
kolonijah Izak v Lipovcih. 17. marca smo 
skupaj z deli, nastalimi na 23. koloniji 
Izak, odpotovali člani društva: Brigita 
in Jože Pivar – Juš (tajnik društva), 

Metka in Roman Jona, Alojzija Luk, Silva 
Osojnik, Dominika in Lujz Sraka.  
Najprej smo bili gostje družine Joanne 
Zajac Slapničar  v mestu  Żywiec, ki je 
bila udeleženka kolonije v letih 2013 
in 2014. Naslednji dan smo bili gostje 
družine Iwone SKUPIŃSKE  iz kraja 
Boleslaw, ki je bila udeleženka kolonije 
lani in še isti dan priromali do galerije v 

kraju Olkus, kjer nas je pričakal  direktor 
Stanislaw Stach, udeleženec kolonije 
v letu 2013. Zvečer je bilo svečano in 
dobro obiskano odprtje razstave in 
srečanje z umetniki in gosti. 

In kakšne osebne slike in spomine smo 
prinesli s tega gostovanja in jih želimo 
deliti z vami?
• Bili smo gostje pri prijateljih  po 

jeziku, duši in srcu,
• srce nam je zaigralo, ker je nad 

vhodom  v galerijo, v mestu, ki ima 
skoraj 40 000 prebivalcev, pisalo, da 
prihaja razstava iz kraja Lipovci, 

• spoznali smo bogato poljsko kulturno 
in  dediščino,

• srečevali smo ljudi, ponosne na svojo 
samostojnost, zgodovino, kulturo, 
pokojnega papeža Woitilo, svoj denar 
(zlot), 

• peli smo ob druženju, domači hrani 
in dobri vodki, poljskem pivu in 
domačem špricerju, 

• v polno cerkev, k prvi maši nesli 
žegnat  presmec za Jušev  Abraham. 

Lujz Sraka 

Člani društva Aquila v Galeriji mesta Olkusz s poljskimi gostitelji
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Bleščeča prihodnost Beltinskih atletov

»Če se po jutru dan pozna«…. in jaz dodajam »po razpoloženju«, 
je pred tremi mladimi atleti, še osnovnošolci iz beltinske občine, 
uspešna sezona. Veseli, razigrani, delovni in odlični učenci. Kot 
člani AK Panvita so se konec januarja udeležili državnega prvenstva 
Slovenije v dvoranskih tekih. Kraj: avstrijski Linz, kategorija: 
mladinke in mladinci do 18 let. Zala Janža je osvojila 4. mesto na 
800 m, Julija Žižek in Maj Janža pa sta še nabirala izkušnje. Vsi trije 
so v svojih disciplinah izboljšali osebne rezultate.
Želimo jim, da bodo na zmagovalne stopničke stopili tudi zaradi 
doseženega rezultata.

Janez Koren

Zala, Maj in Julija na »stopničkah«

Meseca marca  je bilo v  Gorici pri Slivnici državno prvenstvo 
v krosu, kjer sta tekmovala tudi Maj in Zala Janža.
Maj je v kategoriji pionirji U14 na 1000 m dosegel tretje 
mesto, Zala pa v kategoriji pionirke U16 na 1500 m šesto 
mesto.

Majda Koren

Iskrene čestitke!

www.s-tisk.com | tel: 02 542 28 70

1.000 letakov A4
že od

1.000 kos dopisn
papir že od

1.000 kuvert
amerikanka že od

70€ 65€ 70€
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Mladi Beltinčan med TOP šestnajst  ( 16 )  igralci Slovenije
Pikado Zveza Slovenije je v sezoni 2015 – 
2016 prvič organizirala tekmovanje med 
najboljšimi igralci Slovenije, imenovano 
TOP 16.

Med temi igralci je tudi mladi Beltinčan 
Sašo Vütek z Ravenske ceste 57, Beltinci. 
Kot mladinec je bil mladinski in ekipni 
državni prvak. Postal je tudi državni prvak 
v Steel dartu (kovinski špici), zmagovalec 
velikega mednarodnega turnirja v Avstriji 
(slika), na svetovnem prvenstvu v Zadru pa 
je dosegel 17. mesto.

Na TOP 16 se je sedaj uvrstil med prvih 
osem ( 8 ) in s tem na zaključni turnir, ki 
bo sredi meseca aprila 2016.  Družbo 
na zaključku TOP 16 mu bosta delala še 
dva soigralca  ekipe TOP-GUN iz Grlave: 
Gorjak Andrej in Aleš Zadravec.  Sašo Vütek 
je sedaj član najboljše slovenske in naj 
uspešnejše ekipe TOP-GUN GRLAVA, ki je 
od leta 2001 do 2016 osvojila 5 evropskih 
klubskih naslovov v moški in enega v ženski 

konkurenci. Od leta 2001 na evropski 
klubski lestvici v pikadu tudi nikoli niso bili 
slabši kot sedmi.

Na državnih prvenstvih so osvojili 14 
članskih naslovov ekipno in 7 posameznih v 
članskih kategorijah. V mladinski, kadetskih 
ekipnih in posameznih kategorijah pa imajo 
igralci in igralke osvojenih neverjetnih 32 
naslovov državnih prvakov.

S ponosom nosi dres ekipe TOP-GUN, 
saj z njim vzorno in uspešno zastopa 
Pomurje v Sloveniji in na vseh evropskih in 
svetovnih prvenstvih. V prihodnjih letih si 
želi še uvrstitev v reprezentanco Slovenije 
in naslov članskega prvaka Slovenije 
posamezno, za kar ima še veliko časa, saj je 
letnik 1989 in je pred njim še vsa odlična 
kariera,  če bo le nadaljeval tako izvrstno, 
kot to dela sedaj.

generalni sekretar PiZS
Denis TrstenjakSašo Vütek, mladi šampion v pikadu

David Novak, reprezentant regijske reprezentance Štajerske in 
Pomurja v odbojki

V Športni dvorani Planina v Kranju je 
februarja potekal dvodnevni turnir regijskih 
reprezentanc v kategoriji starejših deklic 
in dečkov. Na njem je nastopilo po šest 
reprezentanc iz Gorenjske, Dolenjske, 
Primorske, Štajerske s Pomurjem, Koroško-
Celjskega ter Ljubljane. Turnir v skupini A 
so dobro začeli starejši dečki iz Ljubljane, ki 

so bili uspešnejši od Gorenjcev, a so morali 
zatem priznati premoč štajersko-pomurski 
izbrani vrsti, ki je prepričljivo osvojila prvo 
mesto. 

Zmagovalci turnirja pri dečkih so tako bili  
odbojkarji regijske reprezentance Štajerske 
in Pomurja, katere član je tudi igralec OK 

Panvita Pomgrad, štirinajstletni David 
Novak iz Lipe, sicer učenec Osnovne šole 
Beltinci.

Za odbojko ga je navdušil oče Robert, ki 
je v preteklosti nastopal za nekdanjega 
uspešnega slovenskega prvoligaša, OK 
Ljutomer. Prve odbojkarske izkušnje 
si je začel nabirati s sedmimi leti pod 
mentorstvom Alojza Kereca, pozneje pa 
pod vodstvom Andreja Tota. Obema je 
za pridobljeno odbojkarsko znanje zelo 
hvaležen, še posebej pogreša Andreja in upa, 
da mu bo v prihodnosti še lahko pomagal s 
svojimi bogatimi izkušnjami in posebnim 
občutkom za prenos znanja. 

David je član mlajših selekcij OK Panvita 
Pomgrad iz Murske Sobote, ki jih  vodi 
trener Miha Žalig. Njegove športne ambicije 
že sedaj segajo visoko. Najprej pa si želi 
zaključiti osnovnošolsko izobraževanje kot 
odličnjak skozi vse obdobje, nato pa se vidi 
na športni gimnaziji, kjer mu bo omogočeno 
treniranje in tekmovanje v katerem od 
prvoligaških klubov v Sloveniji. Vendar pa 
glede prihodnosti modro dodaja: »Pustimo 
času čas!«

Čestitke Davidu in še veliko uspehov na 
osebni in športni poti!

Simona Cizar

Reprezentanca Štajerske in Pomurja: Marcel Vrhovnik, Domen Pukl Kopinč, Gal Šiško 
Podjaveršek, Urban Hafner, Niko Brumen, Filip Leva, Lan Ivančič, Jan Šarkezi, Rok 

Možič, Jakob Košir, Tilen Založnik, Rok Bračko, Peter Vezjak, Jaro Vezjak, David Novak 
(kleči prvi z desne). Trener: Aleš Andlovič, pomočnik: Darijan Planinšič.

http://www.odbojka.si/novice/5748
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Od kod so jajca, ki jih kupujemo v trgovini?
Čeprav so velikonočni prazniki že 
mimo,  bi vam vseeno radi povedali 
nekaj o tem, kakšna jajca kupujemo v 
trgovini. Namreč, večina teh jajc  prihaja  
iz baterijske reje. Kakšna pa je ta reja, le 
redko kdo ve. 
 Kokoši so pri baterijski reji zaprte v 
kovinske kletke, vsaki pripada površina 
v velikosti papirja formata  A4. Nikoli 
ne vidijo naravne svetlobe, nikoli ne 
stopijo na zemljo ali travo (ali sploh na 
tla), nikoli ne izkusijo svežega zraka in 
nikoli ne morejo razpreti svojih peruti. 
Zaradi velikega števila kokoši v majhnih 
kletkah so te natlačene in postanejo 
agresivne med sabo, pogosto pa zaradi 
stresa pride tudi do samopoškodb. 
Zaradi tega jim odščipnejo konice 
kljunov - in to na živo, brez vsake 
anestezije. Izkoriščene so do te mere, 
da letno proizvedejo  tudi do 300 jajc. 
Kokoš, ki živi v naravnem okolju, jih 
proizvede le okoli 100. Ker živijo v zelo 
slabih in stresnih pogojih, jim v krmo 
dodajajo polno dodatkov, antibiotikov 
in zdravil. Kljub temu te kokoši živijo 
samo približno leto dni. Po letu dni 
so tako izmučene, da za proizvodnjo 
niso več uporabne, zato jih pošljejo v 
predelavo za proizvodnjo paštet. Kokoši 

sicer v primernih pogojih živijo do 
naravne smrti od 10 do 15 let. 
90 % vseh jajc, ki jih kupimo v trgovini, 
je iz baterijske reje! Prepoznamo jih po 
tem, da so označene s številko 3.  Letno 
baterijska reja jajc v Sloveniji terja 
2.760.000 kokoši – skoraj tri milijone, 
kar je strašljiv podatek! Poleg jajc iz 
baterijske reje so v trgovinah na voljo 
tudi jajca iz pašne ali proste reje, kjer 

živalim nudijo veliko boljše življenje. 
Sploh pa je najboljše kupiti jajce pri 
sosednjem kmetu, kjer lahko na lastne 
oči vidimo, kako kokoši živijo in če se 
prosto sprehajajo po dvorišču. S tem 
hkrati  podpremo tudi malega kmeta. 

Društvo za zaščito živali Pomurja

Marjetka - rešena iz baterijske reje

Pestrosti v svetu kulturnih rastlin in vloga nekdanje vrtnarije 
Čeprav večkrat slišimo: »Še dobro, 
da smo različni, kakšen dolgčas pa bi 
vladal svetu, če bi bili vsi enaki,« nas 
sodobni čas, pogledi in predstave o tem, 
na kakšen način naj bi se razvijal svet 
v praksi, vedno pogosteje zapeljujejo v 
monotonost, prevlado podobnega, pa 
naj gre za večinske kulture na poljih 
ali polja sama, za načine življenja ljudi, 
glasbo, jedi, ki krasijo krožnike in 
polnijo želodce, miselnosti … 
Ta podobnost, h kateri stremimo 
dandanes, pa se bistveno razlikuje od 
enovitosti, ki jo je živel človek preteklosti 
v ciklu dneva, leta, življenja. Sodobna 
množična podobnost je kot posledica 
tehnološkega razvoja in popularne 
kulture sicer prispevala in v naša 
življenja prinesla marsikaj uporabnega 
in zanimivega, smo pa obenem na 
marsikaj, kar smo stoletja negovali, 
tudi zelo hitro pozabili. Zelo zanimivo 
področje, ki ga je v poplavi ponudbe na 

trgu zajela skorajšnja pozaba, je tudi 
domače semenenje kulturnih rastlin. 
Nekaj nevladnih organizacij po svetu in 
nacionalni kmetijski inštituti so resnost 
tovrstnega pozabljanja vzeli zelo resno 

in nas oskrbeli z semenskimi bankami 
in knjižicami ter na ta način ohranili 
sortno raznovrstnost kulturnih rastlin. 
Na nas pa je, da za pestrost in varovanje 
te kulturne dediščine poskrbimo še na 

Raznovrstnost okusov, dišav in barv na ekovrtu ZRIRAPa



20 Mali rijtar - april 2016

ZDRAVJE

Kemijsko stanje pitne vode je odgovornost nas vseh in prav vsi lahko 
prispevamo k njegovemu izboljšanju
Grafa na strani 22 prikazujeta prisotnost 
pesticidov in nitratov v pitni vodi. Vzeta 
sta iz monitoringa pitne vode (poročila 
o kakovosti pitne vode, ki ga objavlja 
Ministrstvo za zdravje, okolje in hrano). 
Zgleda zaskrbljujoče, kaj?  
Preden ju podrobneje razložimo, se 
nekoliko zazrimo v preteklost, da bomo 
lažje razumeli procese, od katerih je stanje 
podtalne in posledično pitne vode odvisno. 
V svetu kemikalij ena plus ena namreč ni 
enostavno dva. Kemijski procesi  imajo 
svojo logiko. 
Današnjo pitno vodo poleg vsakoletnih 
novih količin pesticidov in nitratov še vedno 
ogrožajo  snovi, ki so bile v okolje spuščene 
pred desetletji. Najočitnejši med temi je 
atrazin, ki je v uporabi je od leta 1958 in je 
najpogosteje uporabljen herbicid na svetu. 
Sprva je bil prepovedan v Nemčiji, Franciji, 
Italiji, Švedski, Norveški in v Švici, zaradi 
preobremenjenosti podtalnic z atrazinom 
in njegovimi razgradnimi produkti pa je 
od leta 2002 prepovedan tudi v Sloveniji. 
Glede na podatke monitoringov voda v 
drugih državah bo ta v vodi prisoten še 
desetletje in več, saj gre za zelo obstojnega 
onesnaževalca. Atrazin torej počasi razpada 

na druge razgradne produkte, ki so prav 
tako toksični. V okolje smo torej dajali 
atrazin, ta pa se je razgradil še na desetil 
atrazin ; iz enega imamo torej vsaj dva. 
Speci�ičnost klime in siromašnost prsti, ki 
ji zaradi intenzivne obdelave primanjkuje 
humusa, sta močno vplivali tudi na to, da se 
je pesticid v podtalnico spiral hitreje in se 
ni razgradil. Za uspešno izginjanje atrazina 
iz okolja je namreč pomembna mikrobna 
razgradnja, za katero pa je potrebna 
dovoljšnja količina organske snovi. Ko smo 
iz hlevov prodajali še preostale krave in 
njive prikrajšali za hlevski gnoj, travnike pa 
spreminjali v polja, smo znatno prispevali 
k poslabšanju kakovosti podtalne in 
posledično pitne vode. Vse to smo zelo 
intenzivno počeli tudi v obdobju, ko smo se 
v občini Beltinci soočali ali vsaj spominjali 
neustreznosti pitne vode in kupovanja le-
te v plastenkah, prevažanja vode za pitje 
iz sosednjih vodovodnih območij itd. Smo 
pa vmes nekajkrat zamenjali vire pitne 
vode, države so nekoliko spreminjale 
tudi normative in posledično smo na 
prisotnost pesticidov in nitratov v podtalni 
in posledično pitni vodi nekoliko pozabili. 
Ampak kot kaže primer atrazina, pesticidi, 

nitrati in druge kemične snovi iz vode ne 
izginejo čez noč. Po podatkih iz monitoringa 
pitne vode 2014 (to so najnovejši javno 
objavljeni podatki na nacionalni ravni) 
je bila za stanje obremenitev pitne 
vode s pesticidi in njihovimi metaboliti 
ugotovljena prisotnost atrazina in 
predvsem njegovega razgradnega produkta 
desetilatrazina, nadalje metolaklora in 
razgradnih produktov metolaklora ESA, 
metolaklora OXA, metazaklora, bentazona, 
terbutilazina ter v posameznih vzorcih 
še klortolurona, desizopropil-atrazina, 
simazina, propazina, terbutilazina, 
desetilterbutilazina, diurona, metalaksila in 
N,N-Dietil-meta-toluamida. Koncentracije 
atrazina in njegovih razgradnih produktov 
se v podzemni vodi in posledično v pitni 
vodi manjšajo, v posameznih vzorcih pa so 
presegale tudi mejno vrednost 0,10 µg/l, 
kar je posledica vplivov številnih faktorjev, 
med drugim predvsem hidroloških in 
vremenskih razmer in lastnosti tal. Tista 
opozorilna rdečina, videna na gra�ih, 
nam pove, da živimo na območju, kjer je 
prisotnost pesticidov (tudi nitratov) v 
pitni vodi zaskrbljujoča. Tudi po podatkih 
kemičnih analiz Komune je v pitni vodi 

lokalni ravni. Pomembno je namreč 
vedeti, da daje številne prednosti pri 
pridelavi rastlin, ki jih uporabljamo 
za prehrano, tudi časovna dimenzija 
njihove prisotnosti v nekem okolju. Če 
sejemo semena rastlin, ki so jih pridelali 
v sončni Španiji, bodo te rastline v sebi 
hranile zapise o podnebju, ki so ga bile 
deležne pred semenitvijo in bodo v 
novem okolju potrebovale čas, da se 
prilagodijo. Že zaradi tega bodo tudi 
občutljivejše za bolezni in škodljivce, 
ki jih prinašajo naše klimatske 
razmere. Semena rastlin, ki jih gojimo 
v tem okolju, v katerem živimo, pa 
bodo že vsebovala informacije o 
naših klimatskih razmerah in bodo 
razvile boljše obrambne mehanizme 
pred boleznimi in škodljivci. Skratka, 
odpornejše bodo. 
Poleg tega nas bodo v večji meri 
zalagale s tistim, kar naši organizmi, 
živeči v istem okolju, potrebujejo. 
Tista stremenja k podobnosti, ki smo 
jih omenjali zgoraj, nam po glavah 
podijo podobe velikih, mesnatih, lepih, 
sočnih paprik, ogromnih glav solate, 
debele rdeče pese itd. Same sočne, hitro 

zrasle podobe za potrebe lačnega, hitro 
živečega človeka. Takšne zelenjave so 
polni reklamni letaki in trgovine, ki so 
izoblikovale dandanašnje standarde. Da 
ne gre soditi po izgledu, nam je jasno 
že iz življenja sveta ljudi, podobno pa 
velja tudi v svetu paprik, solat in drugih 
užitnih rastlin. Najlepše in največje so 
pogosto brez prave arome, kar kaže 
na manj suhe snovi, manj mineralov 
in vitaminov, pri intenzivni pridelavi 
pa celo z nekaj neljubimi dodatki, kot 
so ostanki pesticidov ali nitratov, ki se 
nakopičijo v rastlinah zaradi preobilnega 
gnojenja ali premalo svetlobe, ko gre za 
pridelavo v rastlinjakih, neustreznih 
podnebnih razmerah in letnih časih. 

Vrtnarija na Panonski ulici v Beltincih 
ima dolgo in pestro zgodovino. V 
svojem zadnjem uspešnem obdobju 
je prispevala k napredku, ki ga je 
zahteval takratni čas. Kmalu po razpadu 
Jugoslavije pa se je čas na vrtnariji 
ustavil. Skoraj desetletji vsesplošnega 
stremenja za podobnim, novim in 
sočnim v zelenjavnem svetu sta nas ob 
ponovni obuditvi vrtnarije pripeljali 

na misel, da bo potrebno negovati tudi 
staro, raznoliko in pozabljeno in to na 
načine, ki vključujejo prebivalce vseh 
starostnih skupin, različnih interesov in 
socialnih položajev. 
V lanskem letu smo od prijaznih 
obiskovalk(cev) eko vrta in drugih 
simpatizerjev dobili številna semena 
in sadike, med katerimi jih je tudi 
nekaj, ki so jih pridne roke negovale in 
semenile skozi desetletja, v nekaterih 
primerih tudi že po dve in tri generacije 
v Beltincih ali okoliških vaseh. Naša 
želja je, da pridobljene rastline uspešno 
razmnožimo, ohranjamo v semenski 
banki in jih tudi ponudimo javnosti. 
Danes lahko obiskovalcem že ponudimo 
nekaj svežih pridelkov, sadik zelenjave 
in zdravilnih zelišč ter semenskih 
gomoljev topinamburja (laške repe). 
Vsak prvi četrtek v mesecu pa bomo 
ob 10 in 16 uri izvajali tudi vodene 
oglede zeliščnega vrta in poskusov 
na zelenjavnem vrtu za zaiteresirane 
obiskovalce. 
Vljudno vabljeni!

Kolektiv ZRIRAP., so.p, Beltinci
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pod mejno vrednostjo prisotnih 30 - 53 
različnih vrst pesticidov, večinoma gre 
za herbicide. Glavni dejavnik pri vnosu 
onesnaževal v okolje je torej človek. Človek, 
ki ima dan današnji mnogo več informacij in 
izbire pri načinih pridelave hrane. Ampak 
ravno v Prekmurju, kjer je stanje pitne vode 
(vsaj v strokovnih krogih) zaskrbljujoče 
že desetletja kot najpogostejše pomagalo 
pri kmetovanju, urejanju okolice domov, 
vzdrževanju pločnikov itd., človek izbere 
herbicid. Glede na zgornje grafe smo edini 
v Sloveniji, ki smo se sprijaznili s tako 
pestrim pesticidno nitratnim koktejlom v 
podtalni in pitni vodi. Pa si naši otroci res 
zaslužijo tako dediščino? 

Poglavitni cilj kemijskih testov je določanje 
koncentracije kemikalij v neki snovi. 
Te podatke dobimo iz monitoringov. 
Obstajajo pa še biološki testi, s katerimi 
se ugotavlja učinek snovi (v tem primeru 
vode) na živ organizem in vpliv na 
dedni zapis izpostavljenega organizma, 
t.i. genotoksičnost. Če je vpliv iz okolja 
na organizem prevelik, mehanizmi, s 
katerimi organizem brani DNK, odpovejo 
in mulekola DNK se poškoduje, ker pa 
se poškodbe nahajajo znotraj celice, tudi 
biološke raziskave potekajo na nivoju 
celice. Tak test smo v sklopu projekta Kako 
živim? izvedli leta 2012 tudi na vzorcu vode 
iz vodovodnega omrežja v Beltincih. Graf o 
vsebnosti pesticidov iz monitoringa pitne 
vode leta 2012 je zgledal nekoliko manj 
kritično kot ta iz leta 2014, pa je Peter Firbas 
univ. dipl. biolog, zasebni raziskovalec 
laboratorija za rastlinsko citogenetiko z 
Allium metafaznim genotoksičnim testom 
za testiranje okoljskih vzorcev, kemikalij in 
pitne vode prišel do naslednjih ugotovitev: 
»Po spektru rezultatov splošne strupenosti 
(toksičnosti) in ravni genotoksičnosti 
med pozitivno in negativno kontrolo ima 
vodovodna voda na lokaciji Panonska ulica  
raven genotoksičnosti 19,5 odst. t., (kritična 
ocena tveganja zdravstvene varnosti).«  
Pomembno je vedeti, da je za sprožitev 
poškodbe DNK dovolj nekaj molekul 
karcinogenih (rakotvornih kemikalij), zato 
je  bolj kot sama koncentracija pomembna 
prisotnost teh snovi v okolju. To velja 
predvsem za hormonske motilce in tudi 
druge kemikalije. Poškodbe DNK vodijo 
v mutacije in v nastanek rakavih celic. Pri 
tem gre za raka okoljskega izvora in ta 
danes po raziskavah predstavlja 80-90% 
vseh rakavih obolenj, ki jih lahko zaznamo 
pri človeku. 
Intenzivno kmetijstvo v regiji torej veliko 
prispeva k stanju podtalne in pitne vode, 
svoje pa prispevamo tudi v gospodinjstvih. 
Pesticide uporabljamo tudi znotraj domov, 
le da se tega pogosto ne zavedamo. Skupina 
kemikalij, katerih uporabi bi se najprej 
morali začeti izogibati pri kmetovanju in 

v gospodinjstvih, so hormonski motilci, 
mnogi med njimi so pesticidi. Gre za 
skupino kemikalij, ki jo svetovna znanost 
proglaša za največje tveganje civilizacije. 
Pri uživanju  teh tudi ni varnih doz. Delujejo 
tako, da zmotijo povratno komunikacijo 
med hipo�izo in npr. testisi in jajčniki, zato 
hipo�iza nenehno stimulira proizvajanje 
novih celic (hiperplazija celic), kar 
posledično vodi k rakavim obolenjem. 
Telo zaradi vpliva hormonskih motilcev 
na endokrini sistem ne reagira na rakave 
celice, zato se te svobodno razraščajo. Tako 
nastanejo rak na jajčnikih, dojkah, modih 
itd. Zaradi hormonskih motilcev ima 65% 
do 70% mladih parov težave z zaploditvijo 
prvega otroka, danes imajo povprečni 
mladi moški v Evropi tudi 50% manj 
spermijev, kot so jih imeli njihovi očetje. 
Zaradi hormonskih motilcev pa se množijo 
tudi razvojne deformacije spolnih organov 
moških novorojenčkov, kot so hipospadija, 
kriptorhizem, pojavljajo se disgeneze 
testisov pri moških potomcih itd. S 
podpisom Praške deklaracije o hormonskih 
motilcih je leta 2005 izrazilo zaskrbljenost 
več kot 200 doktorjev znanosti. Svetovna 
zdravstvena organizacija (WHO) je leta 
2012 pripravila poročilo o hormonskih 
motilcih (EDC) v katerem je države 
opozorila, da pomenijo te kemikalije veliko 
tveganje za zdravje in okolje. Ustreznih 
ukrepov s strani evropske komisije in držav 
z izjemo Švedske pa v tej smeri vse do 
danes ni bilo, zato moramo prebivalci sami 
poskrbeti, da bomo z ozaveščeno izbiro 
obvarovali lastno zdravje, zdravje okolja in 
zdravje prihodnjih generacij. 

Hormonski motilci so številni med pesticidi, 
med drugimi:  klorpirifos (vsebujejo 
ga insekticidi) in glifosat (herbicidi - 
BOOMEFEKT, Clinic 360SL, Dominator Ultra 
360SL, Plantela total, Rundup in Rundop 
Easy, Tajfun 360, Touchdown system 4..)
Hormonske motilce vsebujejo tudi sredstva, 
ki so pogosta sestavina čistil in kozmetike 
in tudi ta slej ko prej pristanejo v podtalni 
in pitni vodi: Propylparaben, Butylparaben, 
Isopropylparaben, Cyclotetrasiloxane, 
Hydroxycinnamic acid (PCA) , Butyl 
hydroxyanisole (BHA), Ethylhexyl 
methoxycinnamate, Benzophenone-1, 
Benzophenone-2, Benzophenone-3, 
Benzophenone-4, Triclosan, 
Cyclopentasiloxane, Cyclomethicone, 
Methylparaben, Ethylparaben. Vredno je 
torej preveriti ne samo, kaj dajemo vase, 
ampak tudi, kaj dajemo nase!

Na sušno klimo z nekajkratnimi močnimi 
deževji, ki spirajo pesticide bolj ali manj 
nerazgrajene v podtalno in posledično tudi 
v pitno vodo, težko vplivamo. Zato pa lahko 
kot odgovorni občani storimo naslednje: 

- izogibajmo se uporabi herbicidov pri 
urejanju okolice hiš, pokopališč, pločnikov... 
- vrt in sadovnjak obdelujmo sonaravno s 
pomočjo naravnih rastlinskih pripravkov in 
organskih   gnojil
- potrošniki določamo, kakšno smer 
razvoja želimo, zato podpirajmo prakse, ki 
so trajnostno naravnane in spodbujajmo 
kmete, ki ne uporabljajo �itofarmacevtskih 
sredstev in umetnih gnojil
- največ herbicidov porabijo kmetje 
pri pridelavi koruze ; pridelava žit s 
strniščnimi posevki je prav tako donosna 
in okolju mnogo prijaznejša - na ta način so 
na mengeškem polju podobno slabo stanje 
podtalne vode občutno izboljšali že v petih 
letih 
- uporabo herbicidov nadomestimo z 
uporabo mehanskih tehnik za zatiranje 
plevelov
- pri oddaji njivskih površin bodimo pozorni 
na način obdelave najemnika
- ne orjimo travnikov, vzdržujmo jih, 
donosna je tudi zasaditev visokodebelnega 
sadnega drevja na travnikih
- kozmetiko in čistila uporabljajmo varčno, 
pred nakupom se prepričajmo ali izdelek 
vsebuje strupene snovi - pomoč pri tem 
vam je lahko aplikacija Tox fox

h t t p : / / w w w. b c - n a k l o . s i / u p l o a d s /
media/40-Kolar_L-Bagar-Z.pdf
h t t p : / / b e l o n a c r n e m . w o r d p r e s s .
com/2012/03/28/praska-deklaracija-o-
hormonskih-motilcih/#more-362
http://www.zps.si/index.php/okolje-
topmenu-320/nevarne-kemikalije/7040-
hormonski-motilci-10-2014
http://www.arso.gov.si
http://www.komuna-beltinci.si/
http://www.globetransformer.org/komat/  
h t t p : / / w w w. z z v- m s . s i / s i / s p l o s n o /
documents/Okolje.pdf
h t t p : / / w w w . p e s t i c i d i . n e t /
nasvetizakmetovalce/mesani_posevki.asp
h t t p : / / w w w . a r s o . g o v . s i / v o d e /
poro%C4%8Dila%20in%20publikacije/
vode%20v%20sloveniji.pdf
h t t p : / / w w w . m p v . s i / u p l o a d s /
PR12Monitoring_objava.pdf

Firbas, Peter
 2012   Allium metafazni genotoksični 
test za testiranje pitne vode, okoljskih 
vzorcev in     kemikalij:  Testno      poročilo 
(Beltinci, Melinci, Lipovci). Domžale: BZ.  
Lešik, Mario
2007 Tehnika in ekologija zatiranja 
plevelov. Ljubljana: Kmečki glas. 

Za Društvo Jarica 
Monika Smodiš                         
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STANJE PITNE VODE

Pregled oskrbovalnih območij oskrbe s pitno vodo za leto 2014 s koncentracijami nitrata > 25 mg/l NO3 oz. > 50 
mgl/l NO3, na mestu uporabe

Pregled oskrbovalnih območij oskrbe s pitno vodo za leto 2014 s primeri prisotnosti (izmerjena vsebnost večja od 0,05 
μg/l) in z vsebnostjo posamezne aktivne snovi nad 0,1 μg/l



23Mali rijtar - april 2016

ZDRAVJE

Pozabljene poljščine - topinambur
Ena izmed redkih rastlin, ki je na stari 
celini ohranila tudi svoje ''indijansko”, 
je bila v naših krajih poznana tudi kot 
laška, papeževa ali svinjska repa, včasih 
tudi jeruzalemska artičoka, laškica. Gre 
za sončnici podobno in sorodno rastlino, 
ki tvori okusne podzemne gomolje, 
s katerimi so se tudi v Prekmurju v 
preteklosti uspešno reševale zagate 
s pomanjkanjem krompirja in ostalih 
gomoljnic v pomladanskem času. 
Gomolji topinamburja namreč uspešno 
prezimijo kar v zemlji in nam lahko 
čez celo zimo vse do pozne pomladi 
dopolnjujejo jedilnik z mnoštvom 
koristnih hranil. Topinambur - tako 
kot krompir - vsebuje veliko vode, 
za razliko od krompirja pa namesto 
škroba vsebuje inulin, ki ga sestavljajo 
mulekole fruktoze. Zato je topinambur 
idealen  tudi za sladkorne bolnike. Še 
posebej veliko inulina vsebujejo gomolji, 
izkopani  jeseni. Poleg beljakovin in 
maščob vsebuje topinambur tudi 
številne minerale, predvsem železo, 
kalij, silicij, fosfor in kalcij in vitamine 
A, B1, B2 in C ter fosfatida holin in 
lecitin, ki pomagata pri vzdrževanju 
krvnega tlaka. Poleg tega vsebuje 
topinambur tudi levulin in balastne 
snovi, ki uravnavajo prebavo. Gomolji 
ugodno vplivajo tudi na nastajanje 
mleka pri doječih materah. Slednjo 
lastnost topinaburja pa prepoznavajo 
tudi naprednejši govedorejci, ki 
koruzna polja že nadomeščajo z nasadi 

topinaburja. Ta dobro prenaša sušo, 
raste pa tudi v peščenih, celo gručnatih 
in  plitvih tleh. Ker je večletna raslina, 
z njim nimamo dosti dela, prav tako 
pa ne potrebuje nobenih tretmajev s 
�itofarmacevtskimi sredstvi. Če ne pride 
do večjega navala glivic ali škodljivcev, 
ga lahko na isti njivi gojimo tudi 20 let, 
le dognojimo ga občasno z organskimi 
gnojili, ki vsebujejo nekoliko več kalija. 

Odlične recepte za pripravo jedi iz 
topinamburja najdete na http://www.
utrinek.si/topinambur, najbolj zdrav pa 
je sveže opran (neolupljen), zaužit kot 
samostojen obrok ali narezan na solato. 

Za društvo Prijlika 
Zana Novak

foto: http://www.utrinek.si/topinambur

Pesem “Ajda”

Sinje modro nebo
z nekaj nakodranimi oblaki

kakor z zaobljeno kupolo ščiti
prekrasno pokrajino s poljem zoreče ajde.

Tam v daljavi se bohotijo
obronki strnjenega gozda.

Sonce je pravkar zašlo,
prekmurska ravnica se pripravlja k 

počitku.

V daljavi odmeva večerna Ave Marija,
umirjata se nebo in zemlja.

V mislih bom ohranila večerno sliko
čudovite bele ajde, bogastvo naše ravnice.

Članica skupine Društva za 
samopomoč obolelih za rakom 

 Irena Škrajner
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Kako so se nekoč oblačili v Beltincih
Dr. Marija Makarovič je na pobudo 
predsednice Kulturnoumetniškega 
društva Beltinci  Milice Šadl leta 1986 
zbirala pričevanja o noši in drugih 
sestavinah oblačilne kulture kmečkega 
in kmečko delavskega prebivalstva 
v Beltincih in okoliških vaseh na 
Dolinskem. Zapise je v drugi polovici 
leta 1996 dopolnila. Posebno pozornost 
je posvetila tisti moški delovni in 
pražnji obleki, ki je še ohranila nekatere 
oblačilne značilnosti iz 19. stoletja. 
Rekonstrukcijske risbe  sta po ustnih 
pričevanjih in redkih ohranjenih 
oblačilih risali akademska kiparka 
Eva Lenassi in akademska slikarka 
Jana Dolenc, Ljuba Vrtovec in Boris 
Žalig pa sta se potrudila, da so bile po 
upodobitvah in ugotovitvah raziskave 
izdelane moške in ženske obleke za 
potrebe beltinske folklorne skupine čim 
bolj pristne.
Kot piše v knjigi Osebnosti se je 
etnologinja Marija Makarovič rodila 
15. 8. 1930. Leta 1953 je diplomirala, 
leta 1964 pa doktorirala na ljubljanski 
Filozofski fakulteti. V letih 1953 – 
1989 je bila kustosinja, od leta 1979 
dalje pa višja znanstvena sodelavka 
v Slovenskem etnografskem muzeju. 
Proučevala je slovensko ljudsko nošo 
v besedi in podobi, ki je v letih 1986 – 
1996 izšla v desetih zvezkih, oblačilno 
kulturo, vezenine, ljudske umetnosti, 
šege, kmečko ljudsko zdravilstvo in 
napisala več krajevnih monogra�ij. 
Je tudi soavtorica knjige Ljudske 
vezenine na Slovenskem. Sicer pa je 
izdala knjige Slovenska ljudska noša, 
Pregovori – življenjske resnice, Kmečko 
gospodarstvo na Slovenskem,  med 
drugimi tudi Podoba zdravstvene 
kulture koroških Slovencev.
V letih 1993 – 1997 je vodila 
Narodnopisni inštitut Urban Jarnik v 
Clevelandu in bila soustanoviteljica 
Centra za biografske raziskave v 
Ljubljani.
Za svoje velikpotezno in neprecenljivo 
etnološko delovanje je prejela 
Levtikovo nagrado, Murkovo priznanje 
in Tischlerjevo nagrado. 
V Makarovičevi knjigi s podnaslovom 
Beltinci z okolico piše, da so v 19. 
stoletju nosili  obleko, narejeno iz 
domačega platna tudi na beltinškem 
območju. V času pred prvo svetovno 

vojno je večina moških in žensk že nosila 
oblačila, ki so bila krojena pod vplivom 
tedanje preproste oblačilne mode in so 
bila podobna v večjem delu slovenskega 
etničnega ozemlja, oblikovale pa so 
se tudi nekatere posebnosti, značilne 
predvsem za žensko nošo. Ena izmed 
njih je, predvsem pri mlajših ženskah, 
privrženost beli ali svetlejši barvi 
oblačil, ki pa so bila narejenega iz 
bombažnega platna in sodobno krojena. 
Po prvi svetovni vojni je malo starejših 
žensk nosilo ob delavnikih obleko iz 
domačega platna: krila na pas, janko 
na koleir in rokavce, rokafce ter bel 
platnen, pogosteje pa že temnejši 
predpasnik na pas, fortoj na koleir ali 
fortoj na pojas. » Mamca Uršula Voroš 
je po prvi svetovni vojni še nosila doma 
dolgo belo platneno janko, ki je segala 
do gležnjev, fortoj iz plavega ali črnega 
belo vzorčastega druka, zelo oprijet, 
pritisnjen reklin s stoječim ovratnikom, 
koleirjem, z dolgima rokavoma, ki sta 
bila na ramenih nabrana, zapletene črne 
visoke čevlje, črne navadne nogavice in 
svetel, pod brado zavezan robec.« Tedaj 
sta bili že zelo redki pokrivali, ki so jo 
ženske zavezovale čez čepico. »Švarcova 
mamca iz Beltinec so še imeli na glavi 
mali robec, edini so še hodili pokriti 
s takšnim robcem k maši okrog leta 
1927.«
Ovdovela mati, ki se je poročila iz Gančan 
v Beltince na prelomu 19. stoletja, je 
bila ob poletnih  nedeljah še leta 1923 
oblečena v belo (perkalasto) krilo na 
pas, janko na pojas, ki je bilo v pasu 
drobno nabrano in je segalo do gležnjev, 
in belo oprijeto pekalasto bluzo, reklin. 
Ta je imel na sprednjih delih drobno 
prešite gubice, šmizelne. Predpasnik  je 
bil iz bledo zelenega bombažnega blaga, 
krojen na pas, ki se je podaljšal v trakova, 
traclina, za zavezovanje, široka okrog 
dva prsta. Kakih deset centimetrov od 
spodnjega roba so bile po vsej širini 
predpasnika prešite tri drobne gubice, 
grbice. Obuta je bila v rjave ali črne 
nogavice, štun�le in večinoma visoke, 
včasih pa tudi nizke črne čevlje za 
zavezat, komodline ali šolnje, narejene 
na kapico, kaplin. Pokrita je bila z ruto 
iz belega bombažnega poškropljenega 
blaga, ki jo je zavezovala pod brado z 
enim ali dvema vozloma, da sta vogala, 
kriklovi, štrlela levo in desno. Ker je 

imela tri naglavne robce, se je eno 
nedeljo pokrila z enim, drugo nedeljo 
pa z drugim. Vsi so bili beli.         
Iz zapisov Makarovičeve povzemamo še 
nekaj odlomkov o  ženski noši.
Dekle iz Beltinec je okrog leta 1920 
za ples obleklo belo oprijeto bluzo z 
visokim ovratnikom, ki je bila okrašena 
s čipkami, temno modro žametno in do 
gležnjarjev segajoče krilo z volanom, 
obrobljeno na robu z belo čipko, moder 
predpasnik na pas iz svetlikajočega se 
blaga, ki je bil malo svetlejši od krila, 
ruto z vzorcema iz belih rož, bele, gladko 
pletene bele bombažne nogavice, visoke 
ali nizke črne usnjene čevlje na špango s 
srednje visokimi petami. 
Iz podatkov za Melince vemo, pravi 
Makarovičeva, da so nekatere starejše 
delovno oblečene ženske nosile pred 
prvo svetovno vojno krilo do pet iz 
temno rdečega,  temno modrega ali črno 
barvanega domačega platna. Kadar so 
šle po opravkih v Beltince, so navadno 
odvezale platneni predpasnik na pas iz 
modre tiskanine ali glota. Pokrite so bile 
z ruto, robcem bele barve. 
Gospodinja Ana Voroš z manjše kmetije 
v Beltincih  je oblekla, ko je šla k 
nedeljski maši, črno ali temno rjavo ali 
temno modro volneno krilo. H krilu je 
nosila svetlo modro ali belo bluzo, ki je 
imela visok ovratnik. 
Podoba in barva ženske obleke se je 
sčasoma spreminjala. Ena od domačink 
je to ponazorila ob primeru oblačil 
stare mame: »Stara mama je nosila še 
med prvo svetovno vojno  ob nedeljah 
belo bluzo, reklin, ali črno ali rjavo krilo, 
janko.  
Proti koncu 19. stoletja podobo tako kot 
ženska, občutno spremenila tudi moška 
obleka.
V Beltincih je nosil starejši kmet 
okrog  leta 1910 poleg bele platnene 
robače, ki  je visela čez hlače, še bele 
platnene breguše, ki  so imele nad 
hlačnimi resicami, brnjami, prišito ozko 
temnoredečo ali temnomodro vrvico, 
žnorco. Z rdečo ali modro vrvico pa sta 
bili okrašeni hlačnici po  vsej dolžini 
tudi ob straneh.
Štefan Mesarič iz Lipovec je nosil ob 
delavnikih okrog leta 1927 široke 
hlače, lače. Hlačnica je  bila narejena 
iz ene širine oseminsedemdeset 
centimetrov širokega domačega  
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lanenega ali konopljenega platna. Hlače 
si je zavezoval z ročno pletenim trakom, 
lačnjekom, ki je bil pleten v kito iz 
štirih lanenih niti. Povrhu hlač je imel 
platneno srajco, robačo. Spredaj je bila 
srajca zapeta samo z enim navadnim 
koščenim gumbom. Povrh  srajce je  
nosil ponošen črn telovnik, pruslek. 
Pokrit je bil s  klobukom.
V času po prvi svetovni vojni so moški 
nosili pod vrhnjimi dolgimi hlačami iz 
cajga še platnene spodnje hlače.
Pražnje hlače so bile lahko okrašene 
tudi s skromnim vezenjem. Najstarejše 
domačinke so omenjale še skromen 
okras, ki so ga  sestavljale dve ali tri vrste 
črt, izvezene v tehniki iz stebelnega 
vboda, prav tako nad spodnjim  robom 
hlačnic.   

Tone Štefanec
Delovna obleka gospodarja srednje kmetije, Lipovci okrog leta 1927 in delovna 

obleka gospodarja manjše kmetije , Gančani po prvi svetovni vojni

Čudovite misli pesnika in pisatelja Jamesa K. Flanagena
Pisec in pesnik James K. Flanagan je lani 
umrl zaradi srčnega infarkta. Za sabo je 
pustil ganljivo pismo, polno nasvetov 
vnukom. Svetuje jim, naj se ničesar ne 
bojijo in naj dihajo s polnimi pljuči. 
Sledijo naj svojim željam, upom, ne 
glede na to, kako težko jih je izpolniti. 
Naj bodo dobri ljudje in naj pomagajo, 
naj objamejo tiste, ki jih imajo radi …
Pesnik in pisatelj James K. Flanagan je 
pred smrtjo vnukom napisal ganljivo 
pismo, ki ga je njegova hčerka Rachel 
Creighton objavila v medijih.

Moj dragi Ryan, Conor, Brendan, 
Charlie in Mary Catherine!
To pismo sem začel pisati 8. aprila 2012, 
ko sem praznoval 72. rojstni dan.
Vi ste najlepše darilo od Boga, ki ga sta 
ga dobila naša družina in ves svet. Vedno 

se spomnite tega, še posebej, ko dvomite 
o sebi in nimate poguma.
Ne bojte se nikogar in ničesar in dihajte 
s polnimi pljuči. Sledite svojim željam 
in upom, ne glede na to, kako težko je 
to, in ne glede na to, kako se razlikujejo 
od drugih. Ljudje pogosto počnejo tisto, 
česar ne želijo, in ves čas razmišljajo, kaj 
si drugi mislijo o njih.
Zapomnite si eno zelo pomembno stvar – 
ljudje, ki vam med boleznijo ne prinesejo 
piščančje juhe in niso ob vas, ko ste v 
težavah, niso pomembni.
Vsi mi smo povsem preprosti ljudje. 
Nekateri nosijo dragocena oblačila, 
imajo visoke nazive in moč ter mislijo, 
da so nad vsemi, vendar to ni res. Tudi 
oni imajo iste dvome, strahove, upe, jejo, 
pijejo, spijo, prdijo tako kot vsi.
Ko odrastete in boste imeli svoje otroke, 
se vedno spomnite irskega pregovora: 
''Hvalite otroke in oni bodo cveteli!''
Vedno bodite dobri in pomagajte drugim, 
še posebej slabotnim, prestrašenim 
in otrokom. V sebi nosijo žalost in 
potrebujejo sočustvovanje. 
Ne pridružite se vojski ali kakršni koli 
drugi organizaciji, ki bi vas trenirala 
zato, da ubijate. Vojna je zlo. Vojne so 
začeli starejši, ki so pretentali mlade 
moške, da sovražijo in ubijajo drug 
drugega. Starejši preživijo in kot so oni 

začeli vojno na papirju, jo tudi tako 
končajo.
Čim več berite. Knjige so čudovit izvor 
uživanja, modrosti in inspiracije.
Vedno bodite iskreni.
Potujte čim več, še posebej, ko ste mladi. 
Ne čakajte, da boste imeli dovolj denarja 
ali da se vse postavi na svoje mesto. To se 
pravzaprav nikoli ne zgodi. 
Izberite službo, kariero, ki jo boste 
imeli radi. Seveda bodo prišli tudi težki 
trenutki, ampak delo vam mora biti v 
užitek.
Ne kričite! To nikoli ne uspe, užalili boste 
druge in sebe. Vsakič, ko sem kričal, sem 
doživel neuspeh.
Vedno izpolnite obljube, ki ste jih dali 
otrokom. Ne govorite mogoče, če veste, 
da nekaj ni izvedljivo. Otroci pričakujejo 
resnico, dajte jim jo z ljubeznijo in 
dobroto.
Nikoli ne govorite nekomu, da ga imate 
radi, če to ni res.
Živite v harmoniji z naravo, pojdite ven, 
v gozd, hribe, na morje, v puščavo. To je 
zelo pomembno za dušo.
Objemajte ljudi, ki jih imate radi. Povejte 
jim, koliko vam pomenijo, ne čakajte, da 
ne bo potem prepozno. 

Za Vas izbrala
Lilijana Bežan Horvat 

James K. Flanagan
(Foto: josiesjuice.blogspot.com)
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Dedek in vnuček

Ded se je zelo postaral. Noge 
ga niso več nosile, oči so komaj 
še videle in ušesa slabo slišala. 
Tudi zob skoraj ni imel več, kar je 
jedel, mu je padalo iz ust. Zato ga 
snaha in sin nista hotela več pri 
mizi za kosilo, kositi je moral v 
kotu za pečjo. 

Nekoč so mu prinesli v skodelici 
kosilo. Ko jo je hotel dvigniti, mu 
je padla iz rok in se razbila. Snaha 
ga je začela zmerjati, očitala mu 
je, da dela sámo škodo in da bo 
odslej jedel iz lesene sklede. 
Nekoč sta sedela mož in žena 
doma in opazovala sinka, ki je 

nekaj delal iz  kosa deske. Oče ga 
je vprašal: 
"Kaj delaš, sinko?"
"Leseno skledo delam, očka, da 
bom dajal mami in tebi jesti iz 
nje, ko bosta stara."
    

(Lev Nikolajevič Tolstoj)
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