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Kurenti so s svojim spremstvom poskrbeli za prihod pomladi 
v naše kraje

Za obstanek in razvoj kulture v Beltincih se ni bati, dokler bo 
sodelovanje kulturnikov tako plodno

ZTK Beltinci je pripravil literarni večer ob kulturnem prazniku 
v beltinskem gradu s predstavitvijo poezije v prekmurščini 

VRÈTINE DNÌK  Tineta Mlinariča. Z avtorjem sta se pogovarjala 
Danijel Škafar in Milan Vincetič. Glasbeno interpretacijo  izbrane 

poezije sta izvedla Moira in Dejan Berden

Odprtje razstave udeležencev 8. mini likovne kolonije: 
Beltinski park in grad  v prostorih beltinskega gradu sta 

pripravila JSKD OI Murska Sobota in ZTK Beltinci

Obisk  predsednika občine  Novi Kneževac iz Srbije s sodelavci 
v Občini Beltinci

V organizaciji ZTK Beltinci in KUD Beltinci je v beltinskem 
gradu potekala zanimiva prireditev VAJ TA LÜBEZEN, kot 

uvod v praznovanje Gregorjevega, 12.03.2015. S pesmijo in 
plesom sta pod vodstvom Valerije Žalig nastopili vokalna 

skupina FS KTD Moščanci in plesalci FS KUD Beltinci
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Drage občanke, spoštovani občani
Leto 2015, v katerega smo že 
krepko vstopili, je gotovo polno 
pričakovanj, tako v zasebnem 
življenju, kot tudi na delovnem 
področju. Določene aktivnosti 
smo že opravili, največ pa je 
tistih, ki jih še načrtujemo in jih 
želimo opraviti. Kljub temu, da 
smo še sredi zime, že načrtujemo 
določene aktivnosti, iščemo 
ponudbe, delamo načrte in se 
spogledujemo s finančnimi viri 
za uresničitev naših načrtov. Mila 
zima, ki jo preživljamo, nas kar 
sili v te aktivnosti, pa še dejstvo, 
da so nam kurenti pomagali 
odganjati zimo, priča temu v prid. 
Delovanje občine je v tem času 
usmerjeno k oblikovanju in 
sprejemanju proračuna za leti 
2015 in 2016. Sredstva smo 
planirali optimistično in sicer v 
višini, kot so bila razpoložljiva v 
prejšnjih letih. Moram pa takoj 
poudariti, da je vlada kar v 
dobršni meri oklestila sredstva, 
namenjena občinam. To pomeni 
za naš proračun kar cca 260.000 
EUR manj sredstev od planiranih. 
Nekatere naše želje in postavke, 
ki smo jih v osnutku proračunov 
predstavili, bo potrebno 
zmanjšati oziroma določene 
projekte prestaviti v poznejši 
čas. Obenem pa je še dokaj 
nejasna slika glede razpisov za 

črpanje evropskih sredstev v 
novi finančni perspektivi 2014 - 
2020, ker s strani vladnih služb 
še ni izdelane jasne strategije in 
programov. Tako pričakujemo, da 
bodo verjetno prvi razpisi nekje v 
drugi polovici leta 2015 oziroma 
v letu 2016. Kljub temu iščemo 
informacije in pripravljamo 
določene strategije in projekte. 
Razpise moramo pričakati 
pripravljeni z dobro izdelanimi 
projekti.
Seveda so potrebe vedno večje, 
kot so razpoložljiva sredstva, 
zato bo potrebno sprejemati res 
razvojno naravnane odločitve.
Kljub temu pa bomo podpirali 
in izvajali projekte, ki bodo 
omogočali odprtje novih 
delovnih mest. Verjamem, da 
bodo za ta namen na razpolago 
tudi evropska sredstva. V 
Evropski uniji namreč prevladuje 
mnenje, da je potrebno od 
infrastrukturnih projektov 
preiti k človeškim virom, kar 
pomeni zaposlovanje, prosti 
čas, rekreativne dejavnosti in 
podobno. 
Ob vsem pa ne smemo pozabiti 
na tiste obveznosti občinskega 
proračuna, ki so zakonsko 
predpisane, tako na socialnem, 
vzgojno-varstvenem področju, na 
področju komunale, primarnega 

zdravstva. V naši občini 
pomagamo tudi študentom z 
enkratno finančno pomočjo, 
družinam novorojencev. Na 
področju pomoči študentom 
imamo vpeljano štipendijsko 
politiko, kar je prav gotovo tudi 
vzpodbuda lokalne skupnosti 
vsem, ki želijo pridobiti ustrezno 
izobrazbo. 
To je samo nekaj razmišljanj ob 
začetku leta in mandata. Potrebno 
je poudariti, da je bil predvolilni 
čas poln načrtov in predstavljenih 
programov, ki bi naj pomagali k 
razvoju naše občine. Verjamem, 
da smo vsi, ki ste nam na volitvah 
zaupali mandat vodenja in 
odločanja v občini Beltinci, dali 
obljube z resničnim namenom, 
da se programi v največji meri 
uresničijo in pripomorejo k 
razvoju naše lokalne skupnosti. 
Čas nas priganja, da pričnemo z 
izvajanjem.
Drage občanke, spoštovani 
občani Občine Beltinci, želim, da 
se nam vsem uresničijo načrti 
in želje, ki jih imamo v tem in 
prihodnjih letih.

Župan Občine Beltinci
Milan Kerman

Drage občanke, žene, matere, dekleta občine Beltinci,

Ob 8. marcu, dnevu žena, vam iskreno čestitam in želim, da bi 
dneve preživljale v smehu, veselju in da bi  bile vedno obdane z 

iskrenimi ljudmi.

Hvala vam, da s svojo čutnostjo in milino bogatite našo skupnost in 
skrbite za nas z veliko mero predanosti.

 

Župan Občine Beltinci
Milan Kerman



4 Mali rijtar - februar 2015

 

Spoštovane občanke in občani, cenjeni bralci
48. številka Malega Rijtarja v naše 
domove prihaja v pričakovanju 
pomladnega prebujanja narave. 
Pripravil jo je nov uredniški odbor, 
zato mi dovolite, da se vam najprej 
predstavimo. 

Občinski svet Občine Beltinci je na svoji 
2. redni seji dne 18.12. 2014 sprejel 
sklep o imenovanju v uredniški odbor 
informativnega glasila Občine Beltinci 
- Mali rijtar v sestavi: Simona Cizar 
– odgovorna urednica, Jožica Jakob, 
Genovefa Virag, Snežana Bračko in 
Martina Perša. V imenu uredniškega 
odbora se županu in občinskim 
svetnikom zahvaljujem za izkazano 
zaupanje in obljubljam, da se bomo 
po svojih najboljših močeh in vesti 
trudili pripravljati vsebinsko bogato in 
privlačno glasilo.  

Vsebine, ki jih objavljamo, se dotikajo 
vseh nas, občank in občanov občine 
Beltinci, pa tudi tistih, ki so na kakršen 
koli način povezani z našimi kraji. Z 
gotovostjo si upam trditi, da je glasilo 
informativno, saj ga navsezadnje s 
svojimi prispevki bogatite vi, drage 
občanke in občani. Želja uredniškega 
odbora pa je, da bi v Malem rijtaru 
objavljali svoje prispevke tudi 
predstavniki krajevnih skupnosti in 
na ta način obveščali svoje krajane 
o aktivnostih svetov posameznih 
krajevnih skupnosti, izvedenih 
projektih in načrtovanih dejavnostih v 
tekočem mandatnem obdobju.

Naša občina je ena bogatejših v smislu 
društvene dejavnosti, saj na različnih 
področjih deluje čez sedemdeset 
društev. Res je, da so nekatera društva 
dejavnejša, vendar pa sem prepričana, 
da tudi tista društva, ki se doslej še 
niso predstavila v našem glasilu, niso 
le papirnata in imajo zagotovo kaj za 
pokazati, zato vabim predstavnike vseh 
društev, da se predstavijo in tako tudi 
svojim sokrajanom približajo svojo 
dejavnost.  

K sodelovanju pa vabim tudi občanke 
in občane, ki se ljubiteljsko ukvarjajo s 
fotografijo. Opogumite se in nam pošljite 
svoje fotografije z motivi iz naših krajev, 
pa naj bo to narava, ljudje in dogodki 

ali pa posebni portreti sokrajanov. 
Uredniški odbor bo vaša dela z veseljem 
pregledal in najprimernejša tudi objavil.

In o čem boste brali v pričujoči številki? 
Pred vami so aktualne objave in razpisi 
ter pregled dogodkov v prvih dveh 
mesecih letošnjega leta na območju 
občine Beltinci. Kljub zimskemu času se 
je nabralo kar lepo število dogodkov v 
organizaciji občine, zavodov in društev, 
žalosti pa, da je odziv na te dogodke 
včasih precej klavrn. Zato spremljajte 
obvestila in se udeležite katerega od 
prihajajočih dogodkov. Videli boste, 
kako dobro dene stopiti med ljudi in si 
dopustiti, da vas nagovori lepa beseda, 
izbrana glasba, slika ali pa da vas 
prevzame navijaška vročica. In morebiti 

bomo lahko že v kateri od naslednji 
številk brali o vaših doživetjih! 

49. številka bo izšla že konec aprila, 
zato vas, dragi člankopisci, že sedaj 
prosim, da nam prispevke v elektronski 
obliki (do 3500 znakov), s komentarji 
k fotografijam in navedbo avtorja ter v 
ustreznem formatu do 10. aprila 2015 
posredujete na elektronski naslov 
malirijtar@beltinci.si.

Naj nam Mali rijtar pribobna čim več 
dobrih novic!

Za uredniški odbor
Vaša urednica
Simona Cizar

Mali rijtar
informativno glasilo Občine Beltinci

Vsebina objavljenih člankov ne odraža
stališča uredniškega odbora glasila.

uredniški odbor:
Simona CIZAR (odgovorna urednica)

Jožica JAKOB, Genovefa VIRAG,
Snežana BRAČKO, Martina PERŠA

zbiranje gradiva:
Lilijana BEŽAN in Občinska uprava

jezikovni pregled:
Zlatka HORVAT

fotogra�ije:
Sandra KAVAŠ (naslovnica)

Arhiv Občine Beltinci, Arhiv ZTK Beltinci, Arhiv GŠ Beltinci, Boštjan ROUS,
Barbara VINČEC, Dejan KOLARIČ, Boštjan ZVER

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

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

februar 2015

Glasilo 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
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Pogovor z županom Občine Beltinci Milanom Kermanom
V prvi letošnji številki Malega 
rijtara objavljamo pogovor z 
županom Občine Beltinci, Milanom 
Kermanom, ki je svoj tretji štiriletni 
mandat nastopil 7. novembra 2014.                                                 

Gospod Kerman, večina občank in 
občanov vas sicer pozna že dolga 
leta, vsekakor pa so se v zadnjih 
letih v našo občino priselili tudi novi 
prebivalci, ki jih zagotovo zanima, 
kdo je župan     Občine Beltinci. Kako 
bi se v nekaj stavkih predstavili 
svojim občanom?
Če se na kratko predstavim: Sem Milan 
Kerman, po poklicu univ.dipl.ing. 
strojništva. Z družino živim v Bratoncih 
v hiši, ki sva jo z ženo gradila med leti 
1982 in 1990. Imam vnučka, starega 10 
mesecev. Po končanem študiju sem se 
leta 1975 zaposlil na Gimnaziji Murska 
Sobota, kjer sem poučeval fiziko do leta 
1984. Poklicna pot me je nato vodila 
v medobčinske inšpekcijske službe 
Murska Sobota, kjer sem začel delati 
na področju parnih kotlov. To delo sem 
opravljal do 30. 11. 2014, ko sem se 
zaposlil na Občini Beltinci kot župan. 
Med leti 2002 in 2010 sem bil dva 
mandata župan, vendar funkcije nisem 
opravljal poklicno.   

Od nastopa funkcije župana Občine 
Beltinci minevajo že skoraj štirje 
meseci. Kako ocenjujete to začetno 
obdobje?
Ob oblici dela na tej funkciji sploh nisem 
pomislil, da so minili že štirje meseci.  
Šele s tem    vprašanjem ste me spomnili 
na to. Takoj v začetku je bilo potrebno 
pohiteti s pripravo rebalansa proračuna, 
pripravo proračunov za leti 2015 in 
2016 ter oblikovati delovna telesa. 
Poleg tega sem z veseljem sprejemal 
naše občane, ki so mi predstavili svoje 
probleme. Tako je bil dan skorajda 
prekratek za vse. Prav tako sem 

pristopil k realizaciji nekaterih obljub 
iz predvolilne kampanje z odprtjem 
vrat za občane, moja profesionalizacija, 
pogovarjal sem se tudi s potencialnimi 
investitorji v industrijski coni. Seznanil 
sem se s projekti, ki so v teku izvajanja 
in tistimi, ki bi naj bili pripravljeni za 
izvedbo.

Kakšni so bili občutki ob vrnitvi na 
županski stol po štirih letih? Kako so 
vas sprejeli zaposleni?
Prijeten je občutek, ko spoznaš, da 
so občani nagradili moje delo v dveh 
mandatih s ponovno     izvolitvijo. 
Zaposleni so v glavnem isti, kot so 
bili tudi ob mojem odhodu s funkcije 
župana pred štirimi leti.  Tako moje 
delo in mene osebno poznajo, zato je 
tudi komunikacija med nami lažja in je 
stekla  hitreje.  

V tem mandatu ste se odločili za 
profesionalno opravljanje županske 
funkcije. Po mnenju občank in 
občanov namreč Občina Beltinci 
potrebuje prisotnega župana. Se 
vaš delovnik bistveno razlikuje od 
običajnega uradniškega?
Prav gotovo. Na tej funkciji je potrebno 
biti ves čas prisoten in imeti stik z ljudmi. 
To si ljudje želijo. Kot sem obljubil, je 
vsak dobrodošel v moji pisarni brez 
nepotrebnega vnaprejšnjega najavljanja 
oziroma čakanja na sprejem. Pogovor 
opravim z vsakim, ki izrazi to željo, pa 
čeprav je to le prijazna beseda in stisk 
roke občan – župan. 

Za vami so že tri redne seje 
Občinskega sveta. Kako ocenjujete 
sodelovanje s člani Občinskega 
sveta? 
Že pred volitvami smo jaz kot 
kandidat za župana in kandidati za 
člane Občinskega sveta    obljubljali 
konstruktivno in tvorno medsebojno 
sodelovanje. Takšen dialog smo na 
prvih sejah    vzpostavili in verjamem, da 
bomo ta nivo komunikacije obdržali do 
konca mandata. Potrebno je    poudariti, 
da bo to v dobrobit občank in občanov 
in napredek občine.

Je imenovanje v delovna telesa 
občine potekalo brez zapletov?
Na prvi koordinaciji vodij svetniških 
skupin in list, zastopanih v Občinskem 

svetu, v novembru 2014, smo dosegli 
dogovor o zastopanosti v stalnih in 
občasnih delovnih telesih. Da je bil 
dogovor dober  in korekten, se je 
ugotovilo tudi po glasovanju na redni 
seji OS, ko so bili sklepi potrjeni.  

Na 2. redni seji je bil sprejet 
predlog 1. Odloka o proračunu 
Občine Beltinci za leto 2015 in 2016, 
ki je bil dan v javno razpravo. Kako 
potekajo aktivnosti glede sprejetja 
proračuna?
V začetku mandata smo pripravili 
predlog dvoletnega proračuna. Vodilo 
za ta korak je bilo, da se     investicije 
lažje planirajo. Prav tako je boljša 
preglednost načrtovanja in vodenje 
investicij je   preglednejše. Predlog je 
bil na 2. redni seji sprejet, tako da je bil 
s sklepom poslan v javno obravnavo. 
Le ta je bila nekoliko daljša, kot je 
predpisano v zakonodaji,  predvsem 
iz razloga, da je bila dana možnost  
najširšemu krogu zainteresiranih 
za podajo pripomb in mnenj na oba 
predloga.    Prihodke smo načrtovali 
v isti višini kot so bili v letu 2014, 
vendar se je sedaj izkazalo, da  bodo 
le-ti zaradi vladnih ukrepov nižji za cca 
260.000 EUR od predvidenih. Potrebno 
bo kar nekaj sprememb, predvsem na 
področju planiranih investicij, ki se 
bodo morale skrčiti oziroma   preložiti 
na poznejše obdobje. Kljub temu bomo 
izvajali tiste investicije, ki so že v fazi 
izvajanja in tiste, s katerimi bomo lahko 
zagotovili možnost novih delovnih mest 
(aktiviranje obrtno industrijske cone in 
podobno).

Obdobje vašega mandata sovpada 
tudi s Finančno perspektivo 2014-
1020 Evropske skupnosti. Se Občina 
Beltinci pripravlja na razpise in 
kdaj pričakujete prve objave le-teh? 
Katera področja želi občina pokrivati 
iz evropskih sredstev?
V občinski upravi se intenzivno 
pripravljamo na novo finančno 
perspektivo; predvsem iščemo in  
pridobivamo informacije o tem, za 
katere projekte bo možno črpati 
evropska sredstva. Želimo čim več 
področij pokriti s temi sredstvi, 
prioritetna pa bodo področja človeških 
virov in    zagotavljanje pogojev za 
odpiranje novih delovnih mest.
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»Otročiček - nekdaj bil si upanje in sanje,
zdaj resničnost si postal.

Spreminjaš vse, kar se zgodilo bo.
Tako majčken. Prgišče zvezdnega prahu.

Duh, ki skrajnih meja vesolja se dotika.
Ljubezen, ki vedno v naših srcih bo gorela!«

(Charlotte Gray)

Županovo voščilo novorojenčkom in staršem

V času od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2014 je bilo v občini Beltinci rojenih 77 otrok,
od tega

39 fantkov in 38 deklic.
Vsako rojstvo je edinstven dogodek. Otrok prinaša v hišo veselje, radost in srečo.

Spoštovani starši!
Izrekam vam iskrene čestitke ob tem čudovitem dogodku. Želim, da bi vaši otroci živeli v slogi, miru in da 

bi s kar največjim zadovoljstvom skupaj z njimi zrli v prihodnost.

Dragi otroci!
Želim vam otroštvo in mladost, polno blagoslova ter veliko trdnega zdravja. Uživajte na tej lepi poti 

odraščanja.

Vedite, da smo ponosni na vsakega izmed vas!
Župan Občine Beltinci

Milan Kerman

Zadnje čase je zopet veliko prahu 
dvignil projekt Oskrba s pitno 
vodo Pomurja – sistem B. Kakšna je 
dejanska situacija in ali bo projekt 
zaključen po načrtih?
Kot sem se lahko v tem času seznanil 
s potekom te investicije, naj ne bi bilo 
posebnih problemov za  zaključek 
projekta v predvidenem času in obsegu.  
Predvsem pa želim poudariti, da bi 
moral biti projekt voden kot regijski, 
kajti sedaj vsaka občina na svojem 
področju vodi svoj projekt. Pomurski 
vodovod bi moral biti v večji meri 
regijskega značaja.

Katere so trenutno najbolj aktualne 
dejavnosti, ki jih kot župan izvajate 
na področju domače občine, pa tudi 
v regijskem in državnem merilu?
Moram reči, da so bili dnevi teh štirih 
mesecev skorajda prekratki za vse 
aktivnosti, ki so se  v tem času dogajale 
v naši občini in tudi širše. Aktivnosti 
v občini so predvsem na pripravi 
proračunov, zaključku začetih projektov 
in reševanju problematike, ki ni bila 
v celoti dorečena pred samo izvedbo. 
Nekateri projekti, kot recimo obnova 
Gregorčičeve ceste v Beltincih, niso 
bili ustrezno načrtovani in dogovorjeni 
z občani. Na državnem nivoju sem bil 

kot član Predsedstva združenja občin 
na kar nekaj sejah tega organa, kjer 
smo usklajevali mnenja in tudi sklepe 
vlade glede povprečnine in glavarine, 
do katere smo v skladu z zakonodajo 
upravičene občine. Aktivnosti so tudi 
v regiji pri spremljanju izgradnje 
pomurskega vodovoda in kratkoročni 
in dolgoročni ukrepi po katastrofalnih 
poplavah.  

Občanke in občani, ki se aktivno 
vključujejo v kulturno in društveno 
življenje Beltincev, se zadnje čase vse 
glasneje sprašujejo, kaj se dogaja z 
beltinskim gradom. Kakšna je vloga 
občine pri     reševanju problematike 
denacionalizacijskega postopka 
beltinskega gradu in ali lahko realno     
pričakujemo, da se bo zadeva 
zaključila še v letošnjem letu?
Grad je prav gotovo zelo pomemben 
objekt za našo občino in celotno 
dogajanje na kulturnem in turističnem 
področju. V njem se odvijajo razne 
dejavnosti in ne znam si predstavljati, 
da grad ne     bi  bil več v uporabi za te 
namene. Kolikor mi je poznano, je bila 
izdana odločbe o tem, da grad naj ne bi 
bil vrnjen v naravi, vendar je s strani 
denacionalizacijskih upravičencev 
vložena pritožba, tako da je še vedno 

nejasna slika glede vračila. Verjamem, 
da bo v doglednem času tudi to rešeno 
v našo korist. Težko pa napovem, da bo 
rešitev že v tem letu. Skupaj z občinsko 
upravo se bom potrudil, da bo do nje 
prišlo v najkrajšem možnem roku.

Za konec pa nam zaupajte, kakšne so 
vaše želje v zvezi z razvojen Občine 
Beltinci kot župana, pa  tudi kot 
občana naše občine?
Kot občan in župan bom vložil vse svoje 
znanje, trud in čas, da bo Občina Beltinci 
z vsemi    krajevnimi skupnostmi 
doživela napredek na vseh področjih. 
Občina Beltinci ima dober geostrateški 
položaj, ki ga pri našem razvoju moramo 
izkoristi. Imamo potencial ljudi, 
dobro razvite marsikatere dejavnosti 
in to moramo nadgraditi. Poznamo 
dobre prakse slovenskih občin. Kot 
občan in župan želim, da bomo še bolj 
prepoznavni, tako na gospodarskem, 
turističnem, kulturnem in športnem 
zemljevidu Slovenije. 

Hvala za pogovor in veliko uspeha pri 
delu v prihodnje!

Z županom se je pogovarjala odgovorna 
urednica Simona Cizar
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Blagor ženskam
Priznana slovenska pesnica, pisateljica in strokovnjakinja na področju psihologije ALENKA REBULA je za vse ženske napisala 
čudovito pesem, ki jo ob dnevu žena in materinsko – starševskem dnevu poklanjamo vsem ženam, dekletom in materam. 

Blagor ženskam
ki znajo hoditi kot vile,

zemlja lahko zadiha
pod njihovimi stopali.

Blagor ženskam,
ki živijo v žitnem polju

in žanjejo dobre misli za kruh,
ki tolaži človeška srca.

Blagor ženskam
s kanglico iz pravljice,

do kolen stojijo v pradavnih studencih
pod čistimi slapovi

zajemajo nesmrtnost.

Za vas izbrala 
Lilijana Bežan

Imejmo radi svoje mame 

»Vsaka mama je prava mama,
dana za srečo in na veselje.

Prava. In ena sama.
Za vse življenje.« 
(Tone Pavček)

Nek deček, star 18 let, je odšel v tujino 
za kruhom in ko se je vračal domov, ga 
je na letališču vedno pričakala njegova 
mama s solzami v očeh. Za dobrodošlico 
ga je objela in poljubila na lice. Sin pa 
je bil zaradi tega vedno nejevoljen in jo 
je karal: »Mama, vem, da me imaš zelo 
rada. ampak sram me je, ko me tako pred 

vsemi na očeh objemaš in poljubljaš, kot 
da sem še vedno majhen otrok!«
Mamo je to zelo prizadelo, saj je mislila, 
da je sin nima rad. Potem mine 6 let in 
sin se zopet odloči in gre v tujino. Sedaj 
je star 24 let. Mama ga vseeno pospremi 
na letališče, vendar ga tokrat ni objela 
in poljubila. Obrnila mu je hrbet in s 
solzami v očeh se je poslovila od njega 
rekoč:« Pazi nase, sinko moj!«
Mine kar nekaj časa, ko se sin vrne 
domov, vendar mame ni bilo na 
letališču. Ko je prestopil domači prag, 
je na mizi v kuhinji našel šopek rož in 
mamino pismo. Radoveden je prebral, 
kar je pisalo. Ko je odložil papir, se je 
britko razjokal. 
V pismu je pisalo:
»Dragi moj sin. Ko sem te pred šestimi 
leti objela, sem jokala od sreče. A sedaj, 
ko bereš to pismo, mene ni več, rak je bil 
močnejši od mene. Vedi, da sem jokala,  
ko sem ti obrnila hrbet, ko si drugič šel v 

tujino, a nisem hotela, da bi te bilo zopet 
sram, zato te nisem poljubila in objela 
v slovo, pa čeprav sem vedela, da je to 
zadnjič, ko te vidim. Vedi, da te imam 
zelo rada in vedno bom v tvoji bližini. Z 
ljubeznijo – tvoja mama.«

Nikoli v življenju ne smemo imeti 
nobenega razloga, da bi sovražili ali se 
sramovali svoje mame. Mama je tista, ki 
nam je dala življenje, ki je v nočeh vedno 
bedela ob nas in nam pomagala skozi 
življenje. Ko je človek mlad, o tem nima 
časa premišljevati, a čas prehitro beži in 
kar mine, ni mogoče več vrniti. Zato, ne 
le za materinski praznik, ampak vedno  
namenite svoji mami iskren objem in se 
ji zahvalite za vse, kar je dobrega storila 
za vas. 

Za vas izbrala
Lilijana Bežan
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Bibliobus na obisku v naši občini po novem tudi v KS Lipa

Na željo vaščanov KS Lipa so se v 
Pokrajinski in študijski knjižnici 
odločili, da bo BIBLIOBUS s svojim 
bogatim knjižnim gradivom v letu 2015 

na voljo tudi krajanom v KS Lipa.
Na progi št. 7, ki zajema obisk naše 
občine, je tako prišlo zaradi te dodatne 
lokacije do rahle spremembe.

Kot je razvidno iz spodnje tabele (ostale 
relacije in postanki ostanejo enaki, 
kot smo objavili že v prejšnji številki 
informativnega glasila Mali rijtar št. 
47, ki ste ga prejeli na Vaše domove 
ob božično-novoletnih praznikih), je 
postanek v Beltincih izpred občinske 

stavbe premeščen k Domu Janka 
Škrabana, kjer stoji bibliobus zato dlje 
časa. Uvedena pa je nova lokacija in 
sicer pri vaškem domu v KS Lipa.

Neizmerno nas veseli, da bibliobus radi 
obiskujete in da ste si knjig zaželeli tudi 
v KS Lipa. Želimo Vam čim več bralnih 
užitkov ob prebiranju knjig. Bibliobus 
tako iz leta v leto bolj opravičuje svoj 
edinstven namen - knjige dostopne 
vsem, tako rekoč skoraj na domu.

KS VSTOPNO MESTO DATUM URA

BELTINCI pri Domu
Janka Škrabana

12.01. in 26.01.
09.02. in 23.02.
09.03. in 23.03.

20.04.
11.05. in 25.05.
08.06. in 22.06.

14.50 do 16.30

LIPA pri vaško 
gasilskem domu

12.01. in 26.01.
09.02. in 23.02.
09.03. in 23.03.

20.04.
11.05. in 25.05.
08.06. in 22.06.

14.00 do 14.40

GSM bibliobusa: 041/382-895
Lilijana Bežan
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»DIVJA« odlagališča

SKUPNA OBČINSKA UPRAVA
MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT OBČIN
Beltinci, Črenšovci,Odranci, Turnišče in 
Velika Polana
Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci
Tel:  (02) 541-35-64;
Fax: (02) 541-35-70;
E-mail:
medobcinski.inspektorat@beltinci.si

»Divja« odlagališča so odraz 
nezakonitega odlaganja vseh vrst 
odpadkov v naravi. Največrat ob 
odmaknjenih gozdnih poteh, ki so 
dostopna z različnimi prevoznimi 
sredstvi. Vendar pa se ljudje še vedno 
ne zavedamo dovolj, kaj pomeni kup 
»smeti« sredi zelenega gozda. 

Onesnažena embalaža in embalaža 
pršil (prazna embalaža barv, lakov, lepil, 
pesticidov, olj, embalaža z ostanki barv, 
lakov, lepil, pesticidov, olj…) potrebuje 
za svoj razpad 350 let.

Akcija zbiranja nevarnih in posebnih 
odpadkov iz gospodinjstev se 
izvaja enkrat letno po vaseh. Do 
datuma predaje teh vrst odpadkov, 
so gospodinjstva dolžna omenjene 
odpadke zbirati in shranjevati doma.

Gradbeni odpadki so najbogostejši 
odpadki, ki jih zasledimo med »divjimi« 
odlagališčami. Med njimi so največkrat 
betoni, opeke, strešna kritina, keramika 
in ploščice, stari tlaki, prane plošče, ipd.
Gradbeni odpad lahko predate 
pooblaščenemu prevzemalcu:
Nograd d.o.o. – gramoznica 
Dobrovnik
SGP Pomgrad, Bakovska 31

Azbest ima vlaknato zgradbo. Vlakna 
se zelo rada lomijo vzdolžno, pri čemer 
nastajajo tanjša, iglam podobna vlakna. 
Ker so tako majhna, da jih ne vidimo, in 
brez vonja, jih lahko vdihamo, 
ne da bi za to vedeli. Pri vdihavanju 
lahko vlakna pridejo globoko v pljuča in 
povzročijo bolezni kot so azbestoza in 
rak pljuč.

Azbestne plošče tako morajo biti 
posebej skladiščene. Predaja azbestnih 
plošč je mogoča v Centru za ravnanje 
z odpadki Puconci. Plošče morajo biti 
zložene na paleti in ovite s folijo.

Steklenica zaradi svoje sestave morda v 
naravi ne bo razpadla nikoli.

Steklenice, kozarci za konzerviranje, 
male stekleničke za parfume in 
kozmetiko ter druge votle steklene 

posode je možno oddati na vseh 
ekoloških otokih in v Zbirnem Centru 
v Beltincih.

Večji plastični predmeti, kot so: plastična 
vedra, gajbice, stoli, kuhinjske posode,… 
spadajo med kosovne odpadke. 
Takšni plastični predmeti za naravo 
predstavljajo veliko obremenitev in 
njihov razpad je ničen.

Med najdenimi kosovnimi odpadki 
so velikokrat tudi sanitarna oprema, 
oblačila, obutev, oblazinjeno pohištvo, 
lesno in stavbno pohištvo, vzmetnice, 
kolesa in drugi športni  rekviziti, 
kovinski predmeti, preproge, ipd.

Kosovne odpadke gospodinjstva lahko 
oddajo v Zbirnem centru v Beltincih 
v neomejenih količinah. 

Vsako gospodinjstvo pa lahko 
individualno naroči odvoz kosovnih 
odpadkov v količini do 2 m3 brezplačno, 
saj je ta cena že vključena v odvoz 
mešanih komunalnih odpadkov. 
Naročilo odvoza in sam odvoz 
kosovnih odpadkov izvršuje podjetje 
Saubermacher&Komunala MS, 
Noršinska ul.12.
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ČAS RAZGRADNJE
Bananin olupek – 2 meseca Gumijasti podlat – 50-80 let Plastična vrečka – 400 let
List papirja – 3 mesece Konzerva – 80-100 let Pampers plenica – 500 let
Cigaretni ogorek – 2-5 let Aluminijasta pločevinka – 350 let Piknik krožniki – 500 let

Opustitev uporabe storitev javne službe, 
kot je kopičenje odpadkov, njihovo 
sežiganje ali odlaganje v objektih ali 
na zemljiščih, ki niso namenjeni za 
odstanjevanje teh odpadkov, je strogo 
prepovedano (61. člen Odloka o 
načinu izvajanja javne gospodarske 
službe zbiranja in prevoza odpadkov 
na območju Občine Beltinci).  Z globo 
500,00 EUR se za prekršek kaznuje 
povzročitelj iz gospodinjstva, ki krši 
prej omenjena določila.

»Divja« odlagališča so zelo pogost 
pojav, ki še vedno raste, kljub urejenim 
ekološkim otokom in Zbirnemu centru. 
Veliko krat se pojavi vprašanje, kdo 
je dolžan taka odlagališča sanirati. V 
prvi vrsti je to seveda povzročitelj 
odpadkov oziroma lastnik zemljišča. 

»POSKRBIMO ZA NAŠE ODPADKE 
– NARAVA NAM BO HVALEŽNA!«

Opomba: Vse fotografije so posnete v 
Občini Beltinci v letu 2014 in 2015.

Alenka Maroša l.r.
Medobčinska inšpektorica

Avtomobilske gume so še ena izmed vrst 
odpadkov, ki jih najdemo med »divjimi« 
odlagališči. Avtomobilska guma v 
naravi morda ne bo razpadla, zato je 
njena predaja in ponovna uporaba zelo 
pomembna. 
Vsako gospodinjstvo lahko na leto 
preda 5 gum v Zbirnem centru v 
Beltincih.

Velikokrat smo tudi priča kurjenju različnih vrst odpadkov v naravi.

Prekinitve oskrbe s pitno vodo
V Komuni Beltinci d.o.o. se trudimo 
zagotavljati zanesljivo in neprekinjeno 
oskrbo s pitno vodo, vendar pa to ni 
vselej mogoče, saj so na vodovodnem 
sistemu vzdrževalna dela vselej 
potrebna. Da lahko opravimo vsa 
potrebna vzdrževalna dela, so 
prekinitve dobave vode nujno potrebne. 
Tudi razni gradbeni in drugi posegi 
ter izpadi elektrike so dostikrat razlog 
za prekinitev oskrbe s pitno vodo. V 
primeru predvidenih vzdrževalnih del 
vse prekinitve dobave vode skrbno 
načrtujemo in uporabnike vode o 
načrtovani prekinitvi dobave vode 
obvestimo vsaj dan pred predvidenimi 
deli. 

Obveščanje običajno izvedemo z 
obvestili na kabelski televiziji in na 
spletni strani našega podjetja www.
komuna-beltinci.si, pa tudi z obvestili 
na dom in po telefonu, ko gre za 

prekinitev dobave vode, ki prizadene 
manjše število uporabnikov vode oz. 
večje uporabnike vode.
Vseh prekinitev dobave vode na žalost 
ne moremo predvideti in napovedati 
vnaprej. Predhodno oz. takojšnje 
pravočasno obveščanje ni mogoče 
v primerih nepredvidenih nujnih 
interventnih vzdrževalnih del, ko 
ima sanacija okvare oz. poškodbe na 
vodovodnem objektu prednost pred 
obveščanjem. Pri teh nepredvidenih 
delih, zlasti v primeru lomov večjih 
cevi, v prvi fazi prednostno rešujemo 
težave na sistemu in preprečujemo 
nenadzorovane izlive vode iz omrežja, 
ugotavljamo možnost nadaljnjega 
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zagotavljanja oskrbe z vodo s 
preusmeritvami toka vode in začasno 
izločitvijo okvarjenega dela omrežja 
iz obratovanja. Če je le mogoče, pred 
izločitvijo okvarjenega dela omrežja 
telefonsko obvestimo vse pomembnejše 
uporabnike (javne objekte, gostilne), da 
se lahko pravočasno oskrbijo s potrebno 
količino vode. Obveščanje prizadetih 
uporabnikov izvedemo takoj, ko je to 
mogoče. Žal v teh primerih ne moremo 
obvestiti vseh uporabnikov vode.
Vsaka prekinitev oskrbe s pitno vodo 
zaradi spremembe tlačnih razmer lahko 
povzroči kratkotrajno poslabšanje 
kakovosti pitne vode v hišnih 
vodovodnih napeljavah. 
 

Zato vsem uporabnikom vode 
priporočamo, da po ponovni 
vzpostavitvi oskrbe s pitno vodo pred 
prvo uporabo vode vsakokrat odstranijo 
in očistijo mrežice in pustijo vodo teči 
tako dolgo, da se zbistri. 

Zahvaljujemo se tudi za potrpljenje v 
času, ko ste mogoče bili brez vode, saj 
se je to dogajalo le ob okvarah ali ob 

večjih vzdrževalnih delih. Žal je izpade 
oskrbe s pitno vodo nemogoče izključiti 
tudi v bodoče. Mnogi cevovodi so dokaj 
stari in okvare so neizbežne. Tudi 
vremenske neprilike nam dostikrat 
povzročajo motnje pri redni oskrbi s 
pitno vodo. Enako kot do sedaj, si bomo 
prizadevali tudi v bodoče, da bi bilo 
izpadov čim manj. Prepričani pa smo, 
da bomo z izgradnjo primarnega in 
sekundarnega vodovodnega omrežja v 
Beltincih zmanjšali število posegov na 
vodovodnem omrežju zaradi okvar pri 
uporabnikih in v samem omrežju. 
     
  

Komuna Beltinci d.o.o.

Poročilo o skladnosti pitne vode v letu 2014
Kot upravljavec javnega vodovoda 
v Občini Beltinci smo v skladu z 34. 
členom Pravilnika o pitni vodi (Ur.l. RS 
94/04 s spremembami – v nadaljevanju: 
Pravilnik) pripravili letno poročilo 
o skladnosti pitne vode, s katerim 
uporabnike pitne vode seznanjamo o 
rezultatih laboratorijskih preskušanj 
vzorcev pitne vode v letu 2014.
Pitna voda je voda, ki je namenjena pitju, 
kuhanju, pripravi hrane in za druge 
gospodinjske namene ter vsa voda, ki 
se uporablja za proizvodnjo in promet 
z živili. Zahteve, ki jih mora izpolnjevati 
pitna voda z namenom varovanja 
zdravja ljudi pred škodljivimi učinki 
zaradi kakršnega koli onesnaženja pitne 
vode določa Pravilnik. Po Pravilniku je 
pitna voda zdravstveno ustrezna, kadar:
ne vsebuje mikroorganizmov, parazitov 
in njihovih razvojnih oblik v številu, ki 
lahko predstavlja nevarnost za zdravje 
ljudi;

ne vsebuje snovi v koncentracijah, 
ki same ali skupaj z drugimi snovmi 
predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi;
je skladna z zahtevami za mejne 
vrednosti parametrov, določene s 
Pravilnikom.
Za zagotovitev zdravstvene ustreznosti 
pitne vode se izvajajo naslednje vrste 
nadzora:
notranji nadzor, ki ga izvaja upravljavec 
javnega vodovoda  - skladno s 
Pravilnikom in HACCP sistemom se v 
notranjem nadzoru voda nadzoruje od 
zajema pa vse do mesta uporabe,
zunanji nadzor, ki predstavlja uradni 
inšpekcijski nadzor nad oskrbo s pitno 
vodo in ga izvaja zdravstveni inšpektor 
ter
državni monitoring, ki predstavlja 
spremljanje kakovosti pitne vode na 
mestu uporabe pitne vode in ga izvaja 
država.

Notranji nadzor v letu 2014
V letu 2014 smo notranji nadzor nad 
skladnostjo pitne vode na območju 
občine Beltinci izvajali na vodovodnem 
sistemu Občine Beltinci in vodovodnem 
sistemu Dokležovje. Nadzor je bil 
organiziran in izvajan skladno s 
Pravilnikom in HACCP sistemom. 
Izvajali smo ga v sodelovanju z 
Nacionalnim laboratorijem za zdravje, 
okolje in hrano, enota Murska Sobota. 
Skladnost pitne vode se je ugotavljala z 
odvzemom vzorcev, ki so se odvzemali 
preko celega leta in bili prepeljani v 
laboratorije nacionalnega laboratorija 
v Mariboru, kjer so bila opravljena 
mikrobiološka in kemijska preskušanja. 
Vzorčenja in preskušanja pitne vode 
notranjega nadzora so bila planirana 
v okviru oskrbovanih območij 
posameznega vodovodnega sistema, o 
katerih osnovni podatki za leto 2014 so 
podani v spodnji Tabeli 1.
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Tabela 1: Podatki o oskrbovanem območju vodovodnega sistema Občine Beltinci in oskrbovanem območju vodovodnega 
sistema Dokležovje.

Vodovodni 
sistem (VS)

Naselja 
oskrbovanega 
območja

Število 
oskrbovanih 
prebivalcev

Vodni vir 
pitne vode

Načrpana voda v 
l. 2014

Priprava vode 

Vodovodni sistem 
Občine Beltinci

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

7407 Vodnjak 
Hraščica

364.505 m3/leto DA – dezinfekcija s plinskim 
klorom

Vodovodni sistem 
Dokležovje

Dokležovje 922 Vodnjak 
Dokležovje

37.422 m3/leto DA – dezinfekcija z natrijevim 
hipokloritom

Opomba: 
Število prebivalcev po stanju na dan 
01.07.2014 – vir SURS SI stat podatkovni 
portal.d
V sklopu mikrobioloških preskušanj 
se je v odvzetih vzorcev ugotavljala 
prisotnost naslednjih mikroorganizmov: 
E. coli, koliformne bakterije, skupno 
število mikroorganizmov pri 37 °C in 
pri 22 °C, enterokoki in občasno še 
klostridiji vključno s sporami. 
V sklopu kemijskih preskušanj so bili pri 
odvzetih vzorcih opravljeni preskusi na 
barvo, motnost, oksidativnost, amonij, 
nitrite in kloride in občasno še nitrate, 
pesticide, klorate, trihalometane, železo, 
mangan in trdoto vode.
Pri odvzemanju vzorcev za laboratorijska 
preskušanja je bila vselej opravljena tudi 
terenska meritev temperature vode , pH 

vode, elektroprevodnosti in vsebnosti 
prostega rezidualnega klora.
V letu 2014 je bilo za potrebe 
spremljanja mikrobiološke skladnosti 
pitne vode v notranjem nadzoru 
odvzetih skupno 58 vzorcev. Izmed 
vseh odvzetih vzorcev za mikrobiološke 
preiskave je bilo 5 vzorcev neskladnih s 
Pravilnikom. Vsi neskladni vzorci so bili 
odvzeti na vodovodnem sistemu Občine 
Beltinci. Razlog za neskladnost vzorcev 
je bila prisotnost koliformnih bakterij in 
povečano število mikroorganizmov pri 
22 °C in pri 37 °C.
Za potrebe spremljanja kemijske 
skladnosti pitne je bilo v notranjem 
nadzoru v letu 2014 odvzetih skupno 19 
vzorcev, ki so bili vsi skladni z zahtevami 
Pravilnika.
Državni monitoring v letu 2014

Poleg notranjega nadzora se je v letu 
2014 nadzor nad skladnostjo pitne 
vode izvajal tudi v okviru državnega 
monitoringa, ki je v pristojnosti 
Ministrstva za zdravje. V tem okviru 
je bilo odvzeto skupno 19 vzorcev za 
mikrobiološke preskuse in 19 vzorcev 
za kemijske preskuse. Neskladni so 
bili trije vzorci, ki so bili vsi odvzeti na 
vodovodnem sistemu Občine Beltinci. 
Vzrok neskladnosti je bilo povečano 
število mikroorganizmov pri 37 °C in pri 
22 C° ter povečana vsebnost železa. 

Rezultate opravljenih mikrobioloških 
in kemijskih preskusov vzorcev pitne 
vode v letu 2014 prikazujemo v Tabeli 
2, iz katere je razvidno število odvzetih 
vzorcev in število neskladnih vzorcev po 
posameznem sistemu.

Tabela 2: Rezultati mikrobioloških in kemijskih preskušanj vzorcev pitne vode v l. 2014

MIKROBIOLOŠKI PRESKUSI KEMIJSKI PRESKUSI

Vodovodni 
sistem (VS)

Vrsta 
nadzora

Število vseh 
vzorcev

NEUSTREZNI VZORCI
Število 

vseh 
vzorcev

NEUSTREZNI VZORCI

Število Vzrok neustreznosti 
pitne vode Število

Vzrok 
neustreznosti pitne 

vode

VS Občine 
Beltinci

Notranji 
nadzor 35 5

• Koliformne bakterije (pri 
4 vzorcih)

• Število mikroorganizmov 
pri 37 °C in 22 °C (pri 1 
vzorcu)

13 0

Državni 
monitoring 9 2

• Število mikroorganizmov 
pri 37 °C (pri 2 vzorcih) in 
število mikroorganizmov 
pri 22 °C (pri 1 vzorcu)

9 1 • Železo

SKUPAJ 44 7 22 1

VS
Dokležovje

Notranji 
nadzor 23 0 6 0

Državni 
monitoring 5 0 5 0

SKUPAJ 28 0 11 0
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V letu 2014 ugotovljene neskladnosti 
pitne vode niso v nobenem primeru 
predstavljale nevarnosti za zdravje 
uporabnikov. Glede na opravljene 
mikrobiološke in kemijskih preskuse 
zaključujemo, da je bila oskrba s pitno 
vodo v letu 2014 ustrezna in varna. 

Analize pitne vode so uporabnikom na 
vpogled dostopne na sedežu našega 
podjetja, objavljene pa so tudi na naši 
spletni strani www.komuna-beltinci.si .
Ob koncu tega poročila želimo opozoriti, 
da je za ustrezno kakovost pitne vode na 
pipi vsakega uporabnika potrebno tudi 

sodelovanje uporabnikov. Zato v želji, da 
bi naši uporabniki pili kvalitetno vodo, 
uporabnikom priporočamo, da redno 
vzdržujejo svoje hišno vodovodno 
omrežje. 

Komuna Beltinci d.o.o.

Obveščanje uporabnikov pitne vode v letu 2015
Komuna Beltinci d.o.o. je skladno z 
določili Pravilnika o pitni vodi (Ur. 
list RS št. 19/04 s spremembami) in s 
strokovnimi priporočili Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje dolžna 
uporabnike pitne vode obvestiti o 
načinu in pogostosti obveščanja o 
skladnosti pitne vode. Po pravilniku 
mora biti način obveščanja uporabnikov 
opredeljen za naslednje primere: 

• ko je vzrok neskladnosti pitne vode 
hišno vodovodno omrežje ali njegovo 
vzdrževanje – 9. člen,

• v primeru omejitve ali prepovedi 
uporabe pitne vode, ko pitna voda 
predstavlja nevarnost za zdravje ljudi 
– 21. člen,

• ko se izvajajo ukrepi za odpravo 
vzrokov neskladnosti – 22. člen,

• ko je pridobljeno dovoljenje za 

uporabo pitne vode, v kateri določena 
snov odstopa od mejnih vrednosti – 
31. člen,

• za obveščanje o skladnosti pitne 
vode, ugotovljeni v okviru izvajanja 
notranjega nadzora – 34. člen. 

Za navedene obvezne primere 
obveščanja so načini in roki obveščanja 
prikazani v Tabeli 1.

Tabela 1: Obveščanje uporabnikov v letu 2015
Razlog za obveščanje Čas obveščanja Način obveščanja
Obveščanje v primeru, ko je vzrok 
neskladnosti pitne vode hišno 
vodovodno omrežje ali njegovo 
vzdrževanje.

Čim prej, a najkasneje v 
sedmih dneh.

• osebno - pisno obvestilo po pošti
• z obvestilom na oglasni deski uporabnika(ov) 

večstanovanjskega objekta
• po telefonu

Obveščanje v primeru omejitve ali 
prepovedi uporabe pitne vode.

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

• lokalni radio Murski val
• oglasne deske Občine Beltinci
• spletna stran Komune Beltinci 

www.komuna-beltinci.si 
• CATV Beltinci – kanal K3

Na začetku ali ob preklicu 
veljavnosti ukrepa, a 
najkasneje v dveh urah 
od začetka oz. preklica 
ukrepa.

• aplikacij www.npv.si (obveščanje Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje (NIJZ), Zdravstveni 
inšpektorat RS (ZIRS), Nacionalni laboratorij za 
zdravje, okolje in hrano (NLZOH)

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

Čim prej, a najkasneje v 
enem dnevu.

• lokalni radio Murski val
• spletna stran Komune Beltinci 

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

Obveščanje v primerih odstopanja od 
mejnih vrednosti kemijskih parametrov 
in o pridobitvi dovoljenja za odstopanje.

Čim prej po pridobitvi 
dovoljenja, a najkasneje v 
sedmih dneh.

• lokalni radio Murski val
• oglasne deske Občine Beltinci
• spletna stran Komune Beltinci 

www.komuna.beltinci.si 
• CATV Beltinci – kanal K3

Letno poročilo o skladnosti pitne vode. Najmanj enkrat letno 
(najkasneje do 31. marca).

• občinsko glasilo Mali rijtar
• spletna stran Komune Beltinci 

www.komuna-beltinci.si 
• aplikacija www.npv.si (obveščanje NJIZ, ZIRS, 

NLZOH)
Obveščanje uporabnikov o načinu 
obveščanja.

Najmanj enkrat letno 
v začetku novega 
koledarskega leta.

• občinsko glasilo Mali rijtar;
• spletna stran Komune Beltinci 

www.komuna-beltinci.si 
Javne ustanove posebnega pomena 
(šole, vrtci, zdravstveni dom, dom za 
starejše, ipd.) bomo v primeru omejitve 

ali prepovedi uporabe pitne vode ter v 
primeru izvajanja ukrepov za odpravo 
neskladnosti obveščali tudi po telefonu, 

elektronski pošti ali faxu. Vsi ostali 
uporabniki bodo obveščeni v skladu s 
tabelo 1.

Komuna Beltinci d.o.o.
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BeleTinke – dekleta z angelskimi glasovi navdušujejo s svojimi nastopi

Vokalna skupina BeleTinke deluje 
od septembra 2013 pod umetniškim 
vodstvom Tjaše Šimonka. Predsednica 
skupine je Doroteja Omar.  So sekcija 
KUD-a Beltinci in prihajajo iz različnih 
koncev Prekmurja. Konec lanskega 
leta so se udeležile mednarodnega 
zborovskega tekmovanja v Pragi, kjer 
so v češki prestolnici nastopile v B 
kategoriji ženskih pevskih zborov kot 
najmlajše tekmovalke in osvojile  kar tri 
zlata odličja. V kategoriji ženskih zasedb 
so prejele zlato priznanje, razglasili 

so jih tudi za najboljše izvajalce v 
svoji kategoriji, prejele pa so še zlato 
priznanje za najboljše izvajanje ljudskih 
pesmi. Njihov repertoar je zelo bogat 
in se iz nastopa v nastop veča. Obsega 
tako ljudske kot umetne pesmi. Upamo 
in želimo, da bi posnele tudi zgoščenko 
in ustvarile kakšno svojo pesem. 
Kolikor jih poznamo, se to lahko zgodi 
kaj kmalu. Dekleta so polna energije, 
optimistična, vesela in imajo ogromno 
talenta, ki ga s pridom izkoriščajo. Veseli 
smo, da bogatijo naš kulturni prostor 

in s svojimi nastopi jemljejo dih, saj so 
njihovi glasovi zelo ubrani in pesmi zelo 
čustveno in doživeto odpete. 
Prijetno praznično vzdušje so mlada 
dekleta pripravila z božičnimi 
melodijami, ki so jih v programu 
predstavile in zapele velikemu številu 
obiskovalcev lansko leto decembra v 
cerkvi svetega Ladislava v Beltincih. 
Kdor je bil tega večera prisoten na 
njihovem koncertu, je lahko začutil 
njihov trud, njihovo energijo, saj so 
BeleTinke pravi angeli v človeških 
podobah. Poleg tega lahko povemo, da 
so zelo profesionalne v svojih nastopih 
in obetajo še ogromno uspehov na 
glasbenem področju. 
Tega dne - po koncertu v beltinski 
cerkvi, 13. decembra 2014 - jih je v 
grajski dvorani na slovesnosti  sprejel 
tudi župan Milan Kerman in se jim 
zahvalil za doprinos k prepoznavnosti 
naše občine izven naših meja. Dekletom 
je zaželel še veliko uspehov, odlične 
nastope in doseganje tako zavidljivih 
rezultatov na še mnogih glasbenih 
tekmovanjih.  
V Občini Beltinci smo na dekleta zelo 
ponosni in jim za njihove uspehe 
iskreno čestitamo. 

Lilijana Bežan

BeleTinke s predsednikom KUD Beltinci Boštjanom Rousom na svečanem sprejemu 
pri županu Milanu Kermanu

Bodi viden/previden – akcija Pešec tudi v naši občini

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Občine Beltinci se vsako leto 
pridruži vseslovenski akciji »Bodi 
viden/previden« o ozaveščanju in 
opozarjanju peščev (najbolj ranljive 
skupine udeležencev v prometu), da je 

nošenje odsevnih predmetov v zimskem 
času, ob megli, dežju, snegu in mraku še 
kako pomembno. 
Predsednik Milan Gjörek, 
podpredsednik Janez Kovačič, 
predstavnik Policije Murska Sobota – 

rajonski policist Bojan Prosič so se v 
teh zimskih večerih odpravili na naše 
ceste, kolesarske steze in poti po občini 
Beltinci, da preverijo, kako so naši občani 
in občanke opremljeni z odsevnimi 
predmeti  na sprehodih ali vožnjah s 
kolesi. Sprehajalce in rekreativce so 
nagradili z odsevnimi trakovi. Akcija 
je potekala tudi kot spodbuda v smislu 
zdravega življenjskega sloga.
Nošenje odsevnih predmetov, kot so 
razlagali tistim, ki so jih srečevali in 
ustavljali na njihovi poti, pomeni, da so 
z njimi bolj vidni, kar pripomore k večji 
varnosti,  po drugi strani pa se s tem 
voznike opozarja na večjo pozornost in 
skrb za pešce, ki so prav tako udeleženi 
v prometu. Naj povemo, da so med njimi 
najbolj ogroženi starejši nad 65 let,  
otroci do 10 let in  mladostniki. 
Veseli nas, da imamo v občini tako 
skrbne člane in predstavnike organov, 
ki jim je mar za večjo varnost vseh nas. 

Lilijana Bežan

Z odsevniki smo vidnejši in varnejši
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Dnevu samostojnosti in enotnosti smo se poklonili tudi v občini 
Beltinci

»Slovenec sem! Slovenec sem! 
Tako je mati d’jala, ko me je dete 

pestovala,
ko me je dete pestovala. 

Slovenec sem! Slovenec sem! 
Od zibeli do groba 

Ne gane moja se zvestoba!«

V torek, 23. decembra 2014, smo 
se v kulturni dvorani  spomnili 
skupne preteklosti, ko smo se pred 
triindvajsetimi leti na plebiscitu 
odločili za samostojno pot kot DRŽAVA 
SLOVENIJA. Za uvod v proslavo je 
vokalna skupina BeleTinke, ki je v 
zborovskem petju v Pragi nedavno 
osvojila zlato priznanje v kategoriji 
ženskih zborov in zlato priznanje žirije 
za najboljše izvajanje ljudskih pesmi, 
zapela slovensko himno.
Na slovesnosti smo uživali ob zvokih 
glasbenikov Glasbene šole Beltinci 
ter ob recitacijah Simone Cizar in 
Bena Horvata, ki sta prebirala poezijo 
slovenskega pisatelja, pesnika in 
politika Edvarda Kocbeka. V letu 2014 
namreč mineva 100 let od rojstva 
tega velikega umetnika. Njegov 
ustvarjalni opus je bil vedno usmerjen 
v prihodnost. Ta  pa je nepredvidljiva 
in torej ni vedno nujno, da se bo v 
prihodnje zgodilo najbolj zaželeno in 
najboljše. Njegova zazrtost v bodočnost 
je prežeta s strahom pred koncem, saj 
lirski subjekt verjame, da je človek nič 
v primerjavi z neskončnostjo (povzeto 
– vir internet).
Slavnostni govornik na osrednji 
občinski proslavi je bil gospod mag. 
Dejan Židan, podpredsednik Vlade 
Republike Slovenije in minister za 
kmetijstvo in okolje, ki je v svojem 
govoru poudaril in povedal – citiramo:

»Na današnji dan pred 24 leti smo 
se državljani Slovenije na plebiscitu 
glasovali o vprašanju
»Ali naj Republika Slovenija postane 
samostojna in neodvisna država?« 
Ali želimo živeti v samostojni državi 
Sloveniji? 26. decembra 1990 so bili 
razglašeni rezultati plebiscita in zato 
na ta dan obeležujemo državni praznik, 
Dan samostojnosti in enotnosti. Na 
plebiscitu, kar v latinščini pomeni sklep 

ljudstva, smo  se prebivalci Slovenije 
odločili, da želimo živeti v samostojni 
državi. Z razglašenimi rezultati 
plebiscita pa je bila formalno odprta 
pot, da Republika Slovenija v roku šestih 
mesecev razglasi svojo neodvisnost in 
razdružitev od Jugoslavije. Rezultati 
plebiscita so impresivni: da bi plebiscit 
uspel, bi se moralo o vprašanju pozitivno 
opredeliti več kot polovica vseh volilnih 
upravičencev.  Na plebiscitu pa se je 88,5 
odstotkov vseh volivcev in 95 odstotkov 
udeleženih odločilo za samostojno in 
neodvisno Slovenijo. S tako enotno 
podporo smo državljani pokazali, 
da smo v zavzemanju za življenje v 
samostojni in neodvisni državi enotni 
in je to naša skupna želja. Vendar pa 
rezultat plebiscita ni prvi dogodek v 
razburljivi zgodovini Slovenije, da smo 
stopili skupaj in pokazali enotnost. V 
letu, ko obeležujemo stoletnico začetka 
prvega globalnega spopada, prve 
svetovne vojne, ki je spremenila svet in 
vplivala na kasnejše dogodke, ki so še 
bolj korenito spremenili svet in življenje 
v njem, je prav, da se spomnimo, da 
je prva svetovna vojna, ki se je začela 
na ozemlju Avstro-ogrske  in v katero 
je bila vpleteno ozemlje takratne 
Slovenije (ne pozabimo na Soško fronto) 
spremenila meje Slovenije. Res je, da je 
skoraj polovica ozemlja pripadla Italiji, 
vendar pa ne smemo pozabiti, da se 
je prvič v vsej zgodovini Prekmurje 
priključilo matični domovini. Vemo, da 

so v času pred prvo svetovno vojno nad 
prebivalci Prekmurja izvajali načrtno 
madžarizacijo, da bi prebivalce oropali 
narodne samozavesti, kar pa se je 
izkazalo v ravno nasprotnem. Po koncu 
vojne pa se je prekmurskim Slovencem 
zdela priključitev h kraljevini SHS 
vedno bolj dobra ideja. Do priključitve 
Prekmurja h Kraljevini SHS je prišlo 
po nalogu pariške mirovne konference 
12. avgusta 1919, tudi po zaslugah 
Mitje Slaviča, ki je kot vodje pogajalske 
delegacije SHS tvorno sodeloval 
na pariški mirovni konferenci in 
prepričal udeležence na konferenci, 
da Prekmurje dodeli kraljevini SHS ter 
prosil konferenco za pooblastilo, da 
lahko ozemlje zasede z vojsko. Tako je 
6. avgusta leta 1919 vojska kraljevine 
SHS vkorakala na ozemlje Prekmurja 
in ga dan pozneje dokončno zasegla. 
Sprva je bilo to ozemlje, na katerem 
je živelo okoli 74.000 Slovencev in 
14.000 Madžarov, pod vojaško upravo. 
Začasni civilni komisar je postal Srečko 
Lajnšic, ki je 17. avgusta v Beltincih 
pred tamkajšnjo cerkvijo organiziral 
proslavo in uradno razglasil združitev. 
Tistega dne se je na množičnem 
zborovanju v Beltincih zbralo več kot 
20 tisoč ljudi, ki je plebiscitarno podprlo 
priključitev Prekmurja Sloveniji. 
Natančna določitev in dokončna utrditev 
mej se je zgodila s Trianonsko mirovno 
pogodbo 4. julija 1920, ki je zagotovila 
tudi ustrezno zaščito narodnim 

Soustvarjalci osrednje občinske proslave ob Dnevu samostojnosti in enotnosti
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Sprejem doktorja znanosti in Naj Pomurke 2014 pri županu Občine 
Beltinci

V petek, 6. februarja 2015, je bilo v 
grajski dvorani zopet zelo slovesno. 
Zbrali smo se na sprejemu pri 
županu Občine Beltinci, ki je sprejel 
doktorja znanosti Bojana Zadravca 
iz Lipe ter Naj Pomurko za leto 
2014 po mnenju bralcev in bralk 
pomurskega tednika Vestnik, gospo 
Metko Lipič Baligač iz Beltincev.  
Sprejema se zaradi bolezni v družini 
žal ni mogla udeležiti dr. Mateja 
Cvetek (roj. Erjavec iz Lipovec), 
ki zdaj živi v Bohinju. Poslala pa 
je poročilo z lepimi pozdravi in 

zaželela udeležencem sprejema 
prijeten in vzpodbuden večer. 
V naši občini smo tako izrekli 
javno zahvalo obema za ves trud 
pri promociji naše občine, za 
njuno raziskovalno delo in uspehe, 
tako na znanstvenem kot tudi na 
poslovnem področju. 
V programu, ki smo ga pripravili, 
sta nastopila mlada glasbenika iz 
Glasbene šole Beltinci, Alex Kovač 
in Gregor Pojbič, ki sta na marimbi 
in na vibrafonu zaigrala tri pesmi. 
Njun mentor, ki ju je spremljal na 

prireditvi, je Denis Dimitrić. 
Župan Milan Kerman je pozdravil 
vse prisotne in spregovoril obema 
gostoma, čestitke pa sta predala v 
imenu svojih krajevnih skupnosti 
tudi Jožef Ferčak, predsednik KS 
Lipa, in podžupan in predsednik KS 
Beltinci, Roman Činč. 
Prisotnim sta predstavila svoje delo 
in dosežke tudi oba nagrajenca, 
dr. Bojan Zadravec, ki je prisotne 
nagovoril v knjižni prekmurščini, 
ter gospa Metka Lipič Baligač, 
ki je predstavila svoje delo in 
izpostavila pomen zdravstvene 
nege v Pomurju.  
Umetniški sliki, ki sta ju gosta 
prejela v dar od Občine Beltinci, sta 
nastali na slikarskih kolonijah Izak 
v Lipovcih in bosta odslej krasili 
njuna domova.
Na pogostitvi smo imeli vsi 
udeleženci priložnost pokramljati 
z gostoma. 
Spoštovani dr. Bojan Zadravec in 
gospa Metka Lipič Baligač: »Naj 
bo vajina življenjska pot še naprej 
posuta z zdravjem, srečo, veseljem 
ter mnogimi znanstvenimi in 
osebnimi uspehi. Nikoli ne nehajta 
upati in si želeti. So namreč stvari, 
ki se nam zdijo čudovite in dobre, 
zato moramo vedno hrepeneti po 
njih. Naj bo takih trenutkov na 
vajinih poteh čim več!«

Lilijana Bežan

Predsednik KS Lipa Jožef Ferčak, dr. Bojan Zadravec, župan Milan Kerman, Naj 
Pomurka 2014 Metka Lipič Baligač in predsednik KS Beltinci Roman Činč na 

sprejemu pri županu

manjšinam, ki so lahko svoj jezik 
uporabljale v javnosti in šolstvu. Slovenci 
smo znani po razdorih med nami. 
Lahko bi rekli, da so naš vsakodnevni 
moto delitve med nami. Po političnem, 
svetovnonazorskem prepričanju, delimo 
se po pogledih na zgodovino, konec 
koncev med seboj ustvarjamo delitve 
tudi po teritorialni pripadnosti in za 
kateri športni klub navijamo. Vendar pa 
nas odlikuje to, da znamo stopiti skupaj, 

ki je to potrebno. In to dokazujemo že 
skozi celo narodovo zgodovino. To nam 
dokazujejo prej omenjeni dogodki, ki 
so pripeljali do priključitve Prekmurja 
k matični domovini. Ob začetku 
druge svetovne vojne leta 1941 je bilo 
ozemlje Slovenije ponovno razkosano 
in priključeno drugim državam, Italiji, 
Nemčiji in Madžarski. Vendar se tudi 
tokrat nismo vdali in smo enotno stopili 
skupaj, da ohranimo svojo državo. In 

ponovno na plebiscitu ter mesecih, ki so 
plebiscitu sledili do junija 1991, ko smo 
se odcepili in dobili svojo novo državo, 
Republiko Slovenijo.«
Župan Občine Beltinci, gospod Milan 
Kerman, je prav tako pozdravil vse 
prisotne in jim zaželel lepe praznike. 

Lilijana Bežan
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Poklon slovenski kulturi - V imenu očeta
Kako edinstveno smo se poklonili 
in praznovali slovensko kulturo in 
obudili spomin na Ernestino Jelovšek, 
ki je bila drugorojeni otrok Ane 
Jelovšek in Franceta Prešerna. Ernestina 
je zaživela v podobi članice KUD-a 
Beltinci Barbare Rehn Rous, ki jo je 
odlično interpretirala skozi njeno delo  
Spomini na Prešerna, ki predstavljajo 
pomemben doprinos k prešernoslovju. 
Osrednja občinska proslava ob 
slovenskem kulturnem prazniku je letos 
potekala ravno na sam praznik – letos 
mineva že 166 let od smrti dr. Franceta 
Prešerna. 

Slavnostni govornik je bil izredni 
profesor dr. Hotimir Tivadar iz Lipovec, 
zaposlen na Oddelku za slovenistiko 
Filozofske fakultete v Ljubljani. 
Njegov govor objavljamo v celoti:

V IMENU OČETA … kulture … in 
Prekmurja
Spoštovane občanke, spoštovani 
občani, cenjeni g. župan Milan Kerman, 
spoštovani g. predsednik kulturno-
umetniškega društva g. Boštjan Rous, 
spoštovani vsi nastopajoči in böltinski 
kulturniki, dragi moji domači, dragi vsi 
prisotni!
Najprej naj izrazim veliko veselje in čast, 
da vam lahko spregovorim ob letošnjem 
kulturnem prazniku. Pripravil sem vam 
tudi nekaj slik.
Kaj in kako povedati, da ne bom predolg, 
pa da vseeno damo kulturi veljavo, ki jo 
mora imeti? Oče … Prešeren … Slovenija 
… Prekmurje. Besede, ki morajo biti 
neločljivo povezane. Povezovati pa jih 
mora kultura, kulturnost. Tako je bilo, je 
in bo, samo tako bomo obstali in ostali 
Prekmurci, Slovenci. 
In kaj je kultura? V prvi vrsti je to 
prijaznost, skromnost, nujna je 

vztrajnost, želja po znanju, Prešeren 
je rekel Učenost, in potem s tem pride 
tudi Ponos! in Pravičnost! Brez znanja 
ni kulture, brez kulture ni ponosa in 
pravičnosti, ni in ne bo slovenskega 
jezika.
In Prešeren in njegovo pesništvo je temelj 
našega jezika, slovenstva. A kakšen je bil 
Prešernov čas? Pretežno nemški. Poleg 
njegovih pesmi, Poezij, je ohranjenega 
zelo malo njegovega pisanja v slovenščini; 
iz osnovne šole poznamo njegovo Pismo 
staršem, h katerim se je obračal v svojem 
jeziku. Zato je še toliko pomembneje 
poudariti, da je bil dr. Prešeren vztrajen 
in se ni predal, se je trudil tudi z 
najzahtevnejšimi pesniškimi oblikami. 
Pesniki že vedo, kaj je sonet, ta zahtevna 
pesniška oblika. Kasneje jih je bolj malo 
dosegalo njegovo kakovost, mogoče 
Balántič, verjetno Jesih in Novak, pa še 
kdo… Prešeren je imel ideal … želel si je 
več … Za Slovenijo je napisal „Zdravljico“ 
… poudarjal je Slovenke … Bog živi vas 
Slovenke … pogumne fante … Mladenči, 
Vi naš up … ljubezen do domačije … Ja, 
pesniki so začeli slovenstvo graditi in 
spodbujati, ne vojaki. Tudi vojak general 
Maister je bil pesnik!!!
A bil je Prešeren tudi kritičen … znane 
so njegove šaljive »puščice« mnogim 
znanim Slovencem, tudi Zlomšku, 
njegovemu sošolcu, danes svetemu 
Slomšku. Prešerna je bolelo, ker je bilo 
vse preveč krivičnosti v svetu. Takrat je 
bil svet ravno tako socialno nepravičen, 
kot želi biti dandanes: 

„kogar v zibéli vid’la je berača, 
de le petica da ime sloveče, 

de človek toliko velja, kar plača. 
Sem videl čislati le to med nami, 

kar um slepí, z goljfijami, ležámi!“

Prešeren si je želel enakopravnosti vseh 
ljudi in poštenosti, ki pa je takrat ni bilo 
kaj dosti. A verjel je, kot moramo v to 
verjeti danes mi vsi: šolanje in možnosti 
za delo za vse, ne glede na stan, rodbino, 
bogastvo. 
Življenje pa Prešernu ni prizanašalo, 
vendar vseeno mu ni bilo žal:
„Ne zmisli, de dih prve sapce bóde 
odnesel to, kar misli so stvaríle, 
pozabi koj nesreč prestanih škode, 
in ran, ki so se komej zacelile,  
dokler, de smo brez dna polníli sode;  
‘zučé nas v starjih letih časov sile. 
Zato, mladost! po tvoji temni zarji 
srce zdihválo bo mi, Bog te obvarji!„
Čeprav dostikrat nima smisla, je brez 
veze naše delo in življenje, smo in bomo 
vseeno opravili svoje, opravljamo svojo 
funkcijo. Lahko nam je tudi žal za 
mladostjo. Toda moramo biti samo še 
bolj optimistični kot Prešeren, sploh če 
imamo ob sebi ljubeče starše, ženo, moža, 
otroke, ni razloga za žalost, brezup, če 
imamo družino in prijatelje.

„Prijatlji! odrodile 
so trte vince nam sladkó, 

ki nam oživlja žile, 
srce razjásni in oko, 

Osrednje občinske proslave ob Slovenskem kulturnem prazniku so se udeležili tudi 
nekateri občinski svetniki in predstavniki zavodov
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ki utopi
vse skrbi,

v potrtih prsih up budi!“

vino je za spodbudo –  a ne preko meje 
Bistvo vsega PA SO srečne družine … 
to je pot do trdne osebnosti, do vzgoje 
za kulturo (glasbo, gledališče, ljudsko 
kulturo, tudi športno kulturo …). Temu 
mora slediti
ŠOLA – OTROCI SO TAM ČEDALJE VEČ 
ČASA, šola mora krepiti duha in razum
Temu mora slediti tudi LOKALNO OKOLJE 
– občina mora iskati in dajati priložnosti 
mladim in starim
Vse to pa mora biti podprto s 
SKROMNOSTJO, DELAVNOSTJO, 
SRČNOSTJO, (PRIJAZNOSTJO) … A 
zmoremo to? Vsaj potrudimo se, da nam 
bo uspevalo.
Še nekaj misli o Prekmurju in Sloveniji: 
PREKMURJE … SLOVENIJA … BILI SO 
… JERIČ, Maistrov borec, KLEKL, BAŠA, 
ŠKRABAN, KÜHAR, uporni domači ljudje, 
ki so želeli slišati slovensko in so, kot mi je 
povedal oče, v beltinski cerkvi kašljali, ko 
so plebanuš govorili madžarsko … ja, tudi 
v cerkvi so bili veliki in mali prekmurski 
Čedermaci, tisti, ki so budili slovenstvo. 
Povezani pa so bili z drugo stranjo 
Mure, z Veržejem in še naprej proti 
Mariboru, Ljubljani … če bi bili izolirani 
Prekmurci, bi bili madžarski Prekmurci. 
Če pogledamo Porabje, nam je jasno, 
kam bi lahko Prekmurje zaplulo … PA NI, 
hvala Bogu, hvala našim duhovnikom, 
tudi Prlekom, prof. Slaviču, hvala Godini, 
Jeriču in drugim zavednim Prekmurcem. 
A pot je bila dolga, trajala je in še traja 
… rešitev pa bo le znanje in kultura in 
EDINOST. 

„Nazadnje še, prijatlji,
kozarce zase vzdignimo,

ki smo zato se zbratli,
ker dobro v srcu mislimo;

dókaj dni
naj živí

vsak/Bog, kar nas dobrih je ljudi!“

Vsak je pomemben, pomembna je 
raznolikost in spoštovanje. Preko 
alternative do cerkvene glasbe, predvsem 
pa kultura mora dobiti svoje mesto. Če 
samo pomislimo, kaj nam sporočajo 
mediji: ŠPORT, ŠPORT, ŠPORTNIKI, kar je 
prav in njihova borbenost nam je lahko 
zgled. 
„Zdrav duh v zdravem telesu“. Toda kakšen 

je naš duh, naša duša??? Kje je kultura? V 
OSMEM dnevu, če gledate TV Slovenija, 
na drugih televizijah, pa še tam ne. Bom 
malo ciničen in strogo zdravorazumski … 
osmega dne ni, razen v pesmi Pankrtov in 
metaforično. Načeloma je torej kultura 
pri nas pojmovana kot dolgočasna. A 
brez kulture ni napredka, ni dobrega 
standarda. In v kulturo je treba vlagati 
… a mnogim je pogosto žal vlagati že čas, 
kaj šele denar.
Pred časom je dosti prahu dvignil kip 
muze Eráto na soboškem trgu, delo 
prekmurske kiparke. Vsi so se zgražali, 
tudi jaz sem se in se še, a zanimivo je 
bilo, da je bil glavni problem DENAR. JA, 
DRAGO, PREDRAGO, sploh v tem času … 
KIČASTO … TODA:
Koliko denarja so iz Prekmurja odnesli 
Ćiro Blažević, Bojan Prašnikar, Miloš 
Šoškić; Alfred Jermaniš, Primož Gliha, 
Vlado Milošević  in drugi nogometni 
zvezdniki, naši prekmurski dečki so 
dobili manj, dosti manj. Nič nimam proti 
nogometu, sem nogometni navdušenec 
… toda: FUZBAL IN KULTURA ... IN NE 
… fuzbal brez kulture … tudi ne kultura 
brez fuzbala … je prelepa naša ravnica …
Soboška muza je, pravijo, KIČ … a tudi 
Prešernova muza je bila »pregrešna«, 
»nedostojna«, tako da vprašanje je, kaj 
bomo naredili iz naše muze, naših muz.
In kaj imamo sedaj? Beltinska občina 
nima malo, ima dosti dobre kulture … 
malo samozavesti že moramo imeti. 

Imamo 
• FOLKLORNI FESTIVAL
• ZBOROVSKO PETJE, LJUDSKE PEVKE in 

PEVCE, GLASBENE SKUPINE in BANDE 
• imamo ŠOLO (TUDI GLASBENO!)
• imamo CERKEV (s cerkveno glasbo, 

ljudskim petjem, mašo)
• AMBASADO ŠKM in še kaj bi lahko 

izpostavili.

Pomembno pa je SOBIVANJE, DIALOG … 
SOUSTVARJANJE in želja po napredku?! 
Ja, mi znamo in zmoremo. Zmoremo 
naprej za boljše in kulturno ter sicer 
bogatejše življenje. 
S kulturo srca, z ljubeznijo do sočloveka 
in zmernostjo bo tudi manj revežev, tako 
v Prekmurju kot v Sloveniji, svetu. 
Dragi tukaj prisotni in tudi tisti, ki 
boste to gledali kasneje preko televizije, 
čestitam vam ob kulturnem prazniku, 
še posebej čestitam nastopajočim in 
organizatorjem … Ponosni bodite na 

sebe, svoje kulturno delovanje … in 
želim si, da bi se še večkrat srečevali 
na kulturnih prireditvah v Beltincih, 
Lipovcih, Lipi, Bratoncih, Dokležovju, 
Gančanih, Melincih, Ižakovcih in drugod 
po Prekmurju in širnem svetu. Hvala vam 
za kulturo!

V Beltincih, 8. februarja 2015

KOMI DE RAVNICA BEJLA
(F. Lainšček) 

Sijva de se gejsen vlejkla, 
dež de moja oukna prau, 
strune v moli do brnele, 

nišče nede pesmi čüo. 

Tüdi tij boš čistak tija 
ftrgnila šče zadnji lijst, 

v staro knjigo ga boš djala, 
štere nišče nede šteu. 

Lejtale do čarne vrane 
pa de spadno prvi snejg – 

komi de ravnica bejla, 
čida de se vijdla slejd? 

V programu, ki ga je pod umetniškim 
vodstvom Simone Cizar izvedlo 
Kulturno umetniško društvo Beltinci, 
so zadoneli ubrani glasovi moškega 
pevskega zbora iz Lipovec pod taktirko 
zborovodje, gospoda Gorazda Tivadarja, 
zaplesala je tudi veteranska folklorna 
skupina KUD-a Beltinci. Prešernovo 
poezijo je interpretiral Slavko Petek. 
Mladi glasbeniki Domen Baša, Maja 
Balažic, Mario Šilec in Sara Zver pod 
mentorskim vodstvom Janje Belič in 
Henrika Šimunkovića iz Glasbene šole 
Beltinci so zaigrali in zapeli. Po dvorani 
pa so zazvenele tudi cimbale izpod rok 
Andija Sobočana. 

Za konec lahko rečemo le to – narod 
brez kulture je mrtev narod – vendar 
pa se tega v naši občini ni bati. Dokler 
bomo imeli takšne umetnike, dokler 
bomo v srcih goreči in čuječi, dokler 
bomo znali prisluhniti glasu kulture, 
kot znamo skozi tovrstne prireditve, 
narodni buditelji in heroji, ki so bili 
boje za priznanje slovenske besede in 
slovenske kulture, niso umrli zastonj.

Lilijana Bežan
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Onežimo svet – nežno srce tudi za naše učence v OŠ Beltinci
Župan Milan Kerman je v petek, 
13. februarja 2015, predal knjižnici 
Osnovne šole Beltinci 3 knjige Društva 
Jasa iz Maribora, ki bo citiram: «Osvajala 
otroška srca preko glavne junakinje 
slikanice – Neže, ki je realna deklica, 
ki stopa po poteh tega sveta in našega 
planeta!« Kot je zapisano ob izidu 
slikanice, je to knjiga, ki pripoveduje 
otrokom tisto, kar jih lahko usmerja na 
pravo stran življenja, poseben poudarek 
pa je na pomenu ozaveščanja ohranjanja 
zdrave in čiste narave ter tudi pristnih 
človeških in iskrenih odnosov (Mateja 
Jamnik, predsednica Društva Jasa).
Knjige sta prevzeli ravnateljica OŠ 
Beltinci, Mateja Horvat, in knjižničarka 
Cvetka Rengeo, ki sta bili darila zelo 
veseli in sta povedali, da bodo knjige 

zelo razveselile učence, saj je tudi naša 
osnovna šola vključena v mednarodno 
uveljavljen program celostne okoljske 
vzgoje in izobraževanja (EKO ŠOLA),  
namenjenega spodbujanju in večanju 
ozaveščanja o trajnostnem razvoju med 
otroki in učenci.  Tako mladi že od ranih 
let pridobivajo na kulturi obnašanja 
in ravnanja v okolju – da bodo postali 
ozaveščani občani in občanke, ki bodo 
skrbeli za svoje okolje in naravo ter jo 
čuvali za poznejše rodove. Knjige Nežno 
srce bodo učencem in tudi strokovnemu 
kadru OŠ Beltinci pri tem še kako 
pomagale. 

Lilijana Bežan
 

Razglasitev najboljših s področja športa v Občini Beltinci za leto 
2014
»Naredi, kar zmoreš s tistim, kar imaš, 
tam, kjer si!«

(Theodore Roosvelt)
 
V soboto, 14. februarja 2015, smo v 
dvorani beltinskega gradu sprejeli in 
razglasili najboljše športnike Občine 
Beltinci za leto 2014.
Slovesnost sta popestrila mlada 
glasbenika iz Glasbene šole Beltinci, 
David Sabo in Matija Berden, pod 
umetniško taktirko Matjaža Balažica in 
Boštjana Baše.
Prisotne sta v uvodu pozdravila in 
nagrajencem in prisotnim namenila 
nekaj spodbudnih besed župan gospod 
Milan Kerman in predsednik Športne 
zveze Beltinci, gospod Andrej Pozderec.
Nato je sledil svečani trenutek, ko smo 
razglasili najboljše na področju športa 
za leto 2014.
Pri izboru za proglasitev perspektivnih 
športnic in športnikov so se upoštevali 
tekmovalni uspehi posameznika, odnos 
do športa, marljivost in vztrajnost. 
Podeljeno priznanje naj bo nagrajencem 
predvsem vzpodbuda za delo vnaprej.  
 
Perspektivna športnica je Žana 
Tivadar
Žana je začela z igranjem nogometa 

kot šestletna deklica jeseni 2009 v 
domačem klubu NK Gančani. Najprej je 
bila igralka, sčasoma pa se je preizkusila 
tudi v golu kot vratarka. Ugotovila je, da 
je to tisto mesto na igrišču, ki ji je pisano 
na kožo. Od leta 2011 je tako vratarka. 
Z ekipo NK Gančani se je udeležila več 
turnirjev in tekem. Z ekipo je  2012 na 
mednarodnem turnirju osvojila 3. mesto 
in postala najboljša vratarka turnirja 
v kategoriji U8. V začetku leta 2013 so 
na mednarodnem turnirju v Stradnu v 
Avstriji osvojili 1. mesto. Leta 2014 je 
z ekipo dečkov na domačem turnirju 
dosegla 3. mesto, na Miklavževem 
turnirju v Beltincih pa 1. mesto, kjer 
je prejela priznanje za najboljšega 
vratarja. Žana od leta 2012 igra za Ženski 
nogometni klub Pomurje, še vedno 
pa rada zaigra tudi za domači klub.  
Začetek je bil težak in tekme 
težje, saj dekleta igrajo v ženski 
državni ligi. Spomladi leta 2014, 
ko je dopolnila 11 let, pa je Žana 
začela braniti tudi za selekcijo U15. 
Žana je z ekipama deklet U13 (prej U12) 
in U15 ŽNK Pomurje osvojila naslednje 
rezultate:
• januar 2013: mednarodni turnir 

Agram v Zagrebu – selekcija U12 – 3. 
mesto

• sezona 2012/2013: državne 
prvakinje v ženski ligi v selekciji U12

• januar 2014: mednarodni turnir 
Agram v Zagrebu – selekcija U13 – 1. 
mesto

• sezona 2013/2014: zimska ženska 
liga U13 – podprvakinje, 2. mesto

• sezona 2013/2014: državna ženska 
liga U15 – podprvakinje, 2. mesto

• sezona 2013/2014: državna 
ženska liga selekcija U13 – državne 
prvakinje 

Perspektivna športnica je Zala Janža
Zala Janža, rojena 27. 9. 2001, se 
je individualno začela ukvarjati z 
atletiko v drugem razredu osnovne 
šole s tekmovanji na pomurskem 
pokalu in se v vseh  sedmih letih tega 
tudi udeležila, vsako leto z boljšimi 
rezultati. Leta 2012 je začela trenirati 
pri atletskem  klubu  PANVITA Murska 
Sobota. Tako se je lahko udeleževala 
tudi tekmovanj v okviru atletske zveze. 
Tudi na državnem nivoju tekmovanj 
je iz leta v leto izboljševala rezultate. 
Ker želi biti še boljša, z veseljem trenira 
4 – 5 x tedensko. To se najbolj pozna na 
množičnih tekmah na državnem nivoju. 

Knjige z naravovarstveno vsebino za 
otroke Onežimo svet je župan Milan 

Kerman predal ravnateljici OŠ Beltinci 
Mateji Zver in knjižničarki Cvetki 

Rengeo
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Nekaj najpomembnejših rezultatov:
• 5. mesto, MITING DUNAJ
• 1. mesto, Zimski kros Batuje
• 1. mesto, Občinsko šolsko 

tekmovanje M. Sobota
• 1. mesto, Maraton Radenci
• 8. mesto, Državno šolsko prvenstvo 

Koper
• 1. mesto, Pomurski pokal, 
• 12. mesto, Ljubljanski maraton

Zala se poleg atletike ukvarja tudi 
s »košnjo trave z ročno koso«, saj 
je članica Društva koscev in kosic 
Slovenije. Z društvom se udeležuje 
tekmovanj v tujini in po vsej Sloveniji. 
V letu 2013/2014 je bila Zala državna 
prvakinja v kategoriji mladincev, v 
kateri tekmujejo dečki in deklice do 18 
let. 

Perspektivni športnik je Maj Janža
Maj Janža, rojen 8. 12. 2003, se je začel 
ukvarjati z atletiko že v vrtcu leta 2008. 
Udeleževal se je tekmovanj za pomurski 
pokal kar sedem let in vsako leto 
dosegal boljše rezultate. Redno je začel 
trenirati leta 2012 pri AK PANVITA 
Murska Sobota. Tako se je lahko udeležil 
tudi drugih tekmovanj v okviru atletske 
zveze in vidno napredoval v posameznih 
rezultatih. Trenira 4 – 5 x tedensko, saj 
ga žene želja po dobrih rezultatih. Nekaj 
najpomembnejših rezultatov:
• 5. mesto, Miting Dunaj, 
• 1. mesto, Zimski kros Murska Sobota
• 2. mesto, Zimski kros Batuje 
• 1. mesto, Maraton Radenci
• Mednarodni miting Kranj, 5. mesto
• 4. mesto, Državno prvenstvo U/12 

Maribor
• 1. mesto, Pomurski pokal
• 6. mesto, Ljubljanski maraton
• 1. mesto, Adventni pokal

Perspektivni športnik je Aljaž 
Antolin
Aljaž Antolin, rojen 2. 8. 2002, je 
začel igrati nogomet pri petih letih v 
Ižakovcih. Ko je dopolnil 8 let, se je z 
nekaterimi soigralci preselil v sosednji 
klub ND Beltinci. Tu bil vodja g. Zoran 
Cirkvenčič, ki je opazil Aljažev talent, 
zato mu je svetoval, naj preide v NŠ 
MURA 05. To se je tudi zgodilo v letu 
2012, ko je bil Aljaž star 10 let. Tam 
je pridno treniral in se z ekipo NŠ 
MURA udeleževal veliko turnirjev v 
Sloveniji in tujini. Na teh turnirjih so 
bili največkrat prvi ali drugi, on sam 
pa velikokrat najboljši igralec turnirja. 
Trenutno nastopa v selekciji U-13, kjer 
je v svoji generaciji eden od boljših oz. 
perspektivnejših mladih igralcev NŠ 
MURA. Na turnirjih so ga že opazili 
nekateri klubi v Sloveniji in tujini. 
V posamični konkurenci je bil upoštevan 
individualni uspeh posameznika oz. 
njegov prispevek k ekipnim uspehom 
svojih ekip in odnos športnika do športa 
nasploh. 
Dejstvo je, da je ženski šport v Občini 
Beltinci slabše razvit, so pa zato trud, 
vztrajnost in uspehi nekaterih izjemni 
posameznic toliko bolj izstopajoči, zato 
si zaslužijo vso zahvalo. 

Tretja najboljša športnica za leto 
2014 je Tamara Černi
Tamara Černi se razvija v zelo dobro 
športnico. To dokazuje s svojim 
pristopom na tekmovanjih in treningih. 
Tamara je zelo pomemben člen v članski 
ekipi Strelskega društva Gančani, ki se 
je uvrstilo v najvišjo 1 A državno ligo, 
kjer tekmuje z najboljšimi slovenskimi 
strelci, tako v ženski kot moški 
konkurenci in moram povedati, da to 
dokaj solidno. Med najboljšimi štirimi 
mladinkami je bila izbrana za priprave 
z reprezentanco. Dosegla je zelo dobre 
rezultate med posamezniki in ekipno, 
v državni ligi in na tekmovanjih, ki so 
se jih udeležili. Tekmovala je tudi na 
mednarodnem tekmovanju v Zagrebu 
in na nekaj mednarodnih tekmovanjih 
v Sloveniji. Je zelo vestna, marljiva in 
vztrajna pri svojih ciljih. Svoje znanje 
prenaša na mlajšo generacijo. Nekaj 
rezultatov: 
• 5. mesto, državno prvenstvu
• 3. mesto, regijsko tekmovanje v 

Turnišču
• 2. mesto, šolsko regijsko tekmovanje

• 7. mesto, šolsko državno tekmovanje
• 42. mesto med 70 tekmovalkami, 

mednarodno tekmovane v Zagrebu
Druga najboljša športnica za leto 
2014 je Katja Baša
Baša Katja je članica Jani teama iz 
Murske Sobote. Sprva je trenirala pri 
ŠD Sloparca, nato pa je v lanskem letu 
marca prestopila v prej omenjeni klub. 
V letu 2014 je dosegla kar nekaj zelo 
dobrih in odmevnih tekaških dosežkov:
• 1. mesto v Pomurskem tekaškem 

pokalu - zmagovalka pomurskega 
pokala

• 4. mesto v drugem Adventnem 
tekaškem pokalu

• 3. mesto na Maratonu treh src v 
Radencih na 10 km

• 3. mesto na mednarodnem teku 
Römerlauf v Leibnitzu na 10 km

• 4. mesto v teku skozi mesto Čakovec
• 4. mesto v nočnem uličnem teku 

skozi Ormož na 4 km
• 2. mesto na teku Gorišnica 
• 2. mesto na Aninskem teku na 5 km v 

Cirkulanah
• 1. mesto na nočnem Oplovem teku v 

Bakovcih na 10 km

Katja je v letu 2014 postala zmagovalka 
Pomurskega pokala v rekreativnih 
tekih. 

Najboljša športnica Občine Beltinci 
za leto 2014 je Monika Jerebic
Monika Jerebic je tekmovalka v 
elektronskem pikadu. Tekmuje 
v slovenski državni A ligi kot 
članica ekipe »TOP-GUN« iz Grlave, 
igra pa tudi v pomurski ligi za 
ekipo »MAŽI BAR« iz Ižakovcev. 
V letu 2014 je dosegla naslednje 
rezultate:
10 krat 1. mesto
6 krat 2. mesto
3 krat 3. mesto
1 krat 4. mesto 
2 krat 5. mesto
2 krat 7. mesto 
 
Najpomembnejši dosežki v 2014 so:
• 1. mesto, Novoletni turnir
• 1. mesto, Zaključni turnir pomurske 

lige
• 1. mesto, Prešernov turnir
• 1. mesto - ženske posamezno in
• 1. mesto- mešane dvojice, turnir v 

Vanča vasi
• 1. mesto - ženske dvojice, državni 

Zala in Jan Janža – na sprejemu pri 
županu (naknadno), ko sta prišla v 

ponedeljek, 16.02.2015 iz tekmovanja v 
tujini
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rang turnir
• 1. mesto - ženske dvojice na 

evropskem prvenstvu ; s tem so 
drugo leto zapored postale evropske 
prvakinje

• 1. mesto - ženska ekipa TOP – GUN; 
evropske prvakinje

• 2. mesto -  mednarodni turnir 
posamezno in mešane dvojice

• 2. mesto - ženske posamezno; 
državni rang turnir

Nastopa za žensko reprezentanco 
Slovenije, ki se je uvrstila na 7. mesto 
med 19. reprezentancami.  

3. mesto v kategoriji najboljših 
športnikov je zasedel Tomaž Flisar
Njegovo prvo srečanje z lokom sega 
20 let nazaj. Takrat mu je sedanji 
sotekmovalec Jože Ravnjak dal za 
preizkusiti plavi tekmovalni lok. Že 
po nekaj strelih je  ugotovil, da bi to 
lahko bilo nekaj zanj. Strast do loka je 
dejansko uresničil januarja 2014, ko si 
je sam kupil plavi dolgi lok in se takoj 
včlanil v LK Lendava. Trenira vsak dan. 
Njegova želja je, da bi v tem letu dosegel 
normo za evropsko prvenstvo in oblekel 
dres slovenske reprezentance. 
Pomembni tekmovalni dosežki v športu:
• 1. mesto, 3D tekma Reza na 

Madžarskem
• 1. mesto, Slovenski tarčni pokal 

Ljutomer
• 2. mesto skupno, 3D tekma 

LOKOSTRELSTVO BREZ MEJA 
Kormend (MADŽARSKA)

• 2. mesto 3D tekma posamezno, 
Kormend 

• 3. mesto, Slovenski 3D pokal GRAD 
MOKRICE

• 4. mesto, 3D tekma Predzid na 
Hrvaškem 

• 5. mesto, 3D tekma LENDAVA 
LOKOSTRELSTVO BREZ MEJA

• 6. mesto, 3D tekma Grad Turjak 
• 4. mesto skupno, SLOVENSKI 3D 

POKAL  

2. mesto v kategoriji najboljših 
športnikov je zasedel Tomislav 
Ternar
24 - letni Tomislav Ternar je 
profesionalni igralec tenisa, član 
teniškega kluba Branik Maribor. Tenis 
je začel trenirati pri desetih letih, že pri 
enajstih pa je dosegel prvi večji uspeh 
z zmago na mednarodnem turnirju v 

Rimu v kategoriji do 12 let. Njegova 
vitrina danes obsega več kot 100 
pokalov in priznanj, ki so rezultat trdega 
dela in garanja. Tomislav je tudi stalni 
član Slovenske teniške reprezentance.
Najvišja uvrstitev v karieri na svetovni 
ATP lestvici: 676 MESTO 
• finale (2. mesto) posamezno v Trstu 

(Italija)
• polfinale posamezno na Bolu 

(Hrvaška)
• četrtfinale posamezno Hrvaška, 

Madžarska in Maribor
• zmaga 1. mesto dvojice na Bolu 

(Hrvaška)
• finale 2. mesto dvojice Maribor
• finale 2. mesto dvojice na Bolu 

Na vseh turnirjih je bilo udeleženih 
okrog 100 igralcev iz različnih držav 
sveta.

Najboljši športnik Občine Beltinci za 
leto 2014 je Jože Bernjak
Jože Bernjak, rojen 17. 03. 1965, je 
član našega kluba že 15 let. Je mojster 
karateja in nosilec črnega pasu 1. 
DAN. Tedensko trenira tri do štirikrat. 
Na tekmovanjih nastopa v kategoriji 
veteranov, kjer dosega vrhunske 
tekmovalne rezultate doma in v tujini. 
Velik uspeh je dosegel na svetovnem 
prvenstvu v Braziliji, kjer je postal 
svetovni prvak v športnih borbah v 
kategoriji veteranov.
• 1. mesto – Svetovno prvenstvo karate 

unije za člane in veterane v borbah 
posamezno (Iguazu 16 -18. 5. 14)

• 2. mesto – Svetovno prvenstvo karate 
unije za člane in veterane v borbah 
ekipno (Iguazu 16. -18. 5. 14)

• 1. mesto – Mednarodni turnir  Bohinj 
Open 2014 v športnih borbah

• 2. mesto – 1. Odprto Balkansko 
prvenstvo v katah in športnih borbah 
posamezno

• 1. mesto – 1. Odprto Balkansko 
prvenstvo v športnih borbah ekipno

3. mesto v kategoriji najboljših 
športnih kolektivov je pripadlo 
Strelskemu društvu Gančani
Strelsko društvo Gančani je v letu 
2014 doseglo največji uspeh v svojem 
37. letnem delovanju, saj so se uvrstili 
v najvišjo 1. A državno ligo. Za tako 
malo člansko zasedbo je to zelo velik 
uspeh, saj jim je v šestih letih uspelo iz 
najnižje lige priti v najvišjo. To jim ne 

bi uspelo, če ne bi marljivo delali ves ta 
čas. Udeležili so se veliko tekmovanj v 
Sloveniji, posamično pa so tekmovalci 
nastopali tudi na mednarodnih 
tekmovanjih. Zelo so ponosni tudi 
na najmlajše strelce, ki tekmujejo 
v ligi za cicibane in mlajše pionirje, 
kjer dosegajo zelo dobre rezultate.  
Rezultati članov:
• Po končani 1. B ligi so zasedli 2. mesto 
• 4. mesto, regijsko prvenstvo
• 4. mesto, pokal Radgone 
• 4. mesto, Pokal Gančani

Rezultati cicibani:
• 3. mesto, regijska liga
• 3. mesto, regijsko prvenstvo 

Mlajši strelci so dosegli dobre rezultate 
v regijski ligi, regijskem in državnem 
prvenstvu. 

2. mesto v kategoriji najboljših 
športnih kolektivov je osvojil 
Hokejski klub Lipovci
Hokejisti Hokejskega kluba Lipovci 
so v letu 2014 ponovno postali 
državni in pokalni prvaki Slovenije, 
tako na prostem kot v dvorani. 
Največje uspehe pa so dosegli 
v mednarodnem merilu. 
Na zaključnem turnirju 
mednarodne srednjeevropske 
Interlige so osvojili 3. mesto.  
Na najpomembnejšem tekmovanju 
sezone Banji Kanjiži (Srbija) na 
evropskem prvenstvu skupine 
Challenge II so v zelo močni konkurenci 
osvojili 1. mesto in se za leto 2015 
uvrstili v skupino Challenge I. 
Z načrtnim delom z najmlajšimi so 
dosegli tudi lepe uspehe v mlajših 
kategorijah, kar zagotavlja kontinuiteto 
rezultatov lipovskega hokeja.    

Najboljši športni kolektiv Občine 
Beltinci za leto 2014 je ženski 
nogometni klub Teleing pomurje 
Beltinci
Za ženski nogometni klub (ŽNK) Teleing 
Pomurje Beltinci, pod okriljem katerega 
igra nogomet okrog 100 nogometašic, 
je bilo leto 2014 nadpovprečno 
uspešno. V 15-letni zgodovini kluba se 
je namreč ekipa članic prvič uvrstila 
med 32 najboljših ekip v Evropi. Na 
kvalifikacijskem turnirju, ki je bil na 
začetku avgusta v Črni Gori, so se 
varovanke trenerja Bojana Jančarja z 
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osvojitvijo drugega mesta uvrstile v 
Uefino ligo prvakinj. V 1. krogu tega 
elitnega evropskega tekmovanja je 
žreb slovenskim državnim prvakinjam 
namenil ekipo Eurospin Torres Calcio 
Femminile iz mesta Sassari na Sardiniji. 
Prvo srečanje, ki je bilo odigrano v 
športnem parku v Lendavi pred 1500 
gledalci, je ekipa ŽNK Teleing Pomurje 
izgubila z rezultatom 2:4, v Italiji pa z 
1:3 in se častno poslovila od evropskega 
tekmovanja.
V letu 2014 je članska ekipa ŽNK 
Teleing Pomurje Beltinci tretjič zapored 
osvojila tako naslov pokalnih, kot tudi 
državnih prvakinj. Naslov državnih 
in pokalnih prvakinj so osvojile tudi 
igralke U17, poleg tega pa so tudi mlajše 
selekcije v samem vrhu slovenskega 
ženskega nogometa. Od 30 možnih 
naslovov državnih ali pokalnih prvakinj 
jih je ŽNK Teleing Pomurje v zadnjih 
treh sezonah osvojil 25, kar je zavidanja 
vreden dosežek, ki ga bo težko ponoviti. 
Za klubom je tudi izjemno uspešna 
jesen. Tako članice kot tudi dekleta U17 
prezimujejo na vrhu lestvice, saj so 
jesenski del tekmovanja končale brez 
poraza. 
Čestitke tudi najboljšim športnim 
kolektivom. 

Nagrado za življenjsko delo 
v športu in zasluge za razvoj 
športa prejme g. Jože Ružič 
Jože Ružič iz Gančan, rojen 19. 11. 1943, 
se je takoj po končani osnovni šoli 

vključil v športno dogajanje v domačem 
kraju. Bilo je to bolj spontano druženje 
mladih, ki so se podili za nogometno 
žogo. Tako je v letu 1973 ustanovljen 
Nogometni klub, kateremu je kasneje 
osem let predsedoval. Bil je to čas 
poln entuzijazma in plod tega je bila 
izgradnja novega nogometnega igrišča, 
za katerega nosi  nemalo zaslug tudi on. 
Po naravi ljubitelj narave in nemirnega 
duha se je podal še na drugi teren, ki 
sta ga začela leta 1957 raziskovati s 
Stankom Srešem, ko sta v enem dnevu 
kot osmošolca kar dvakrat osvojila Boč.
Član planinskega društva Matica 
Murska Sobota in Pododbora Beltinci 
je postal leta 1977. Od same včlanitve 
se je aktivno vključil v delo društva in 
sodeloval pri različnih akcijah društva. 
Opravljal je tudi različne funkcije, kot 
član UO in kot podpredsednik društva, 
v letih od 1985 do 1988. V letu 1989 je 
bil izvoljen za predsednika društva in to 
funkcijo opravlja še danes. Dva mandata 
je opravljal funkcijo predsednika 
Meddruštvenega odbora planinskih 
društev za Pomurje in bil osem let član 
UO PZS. 
Pomembno je njegovo delo na področju 
vodenja planinske skupine v Varstveno 
delovnem centru v Murski Soboti 
in druženje z osebami s posebnimi 
potrebami od leta 2001. 
Med svojim mandatom predsednika 
društva je stalno stremel k vzgoji 
in izobraževanju članstva. Bil je 
organizacijski vodja dveh tečajev 

za planinske vodnike, mentorjev 
planinskih skupin in markacistov, kakor 
tudi usposabljanj. Tako je društvo 
pridobilo dovolj strokovnega kadra, 
ki ga skoraj vsako leto dopolnjujejo z 
novimi. 
Skupaj z mentorji je organiziral 
planinske šole po osnovnih šolah in 
na njih predaval in pripravljal mlade 
planince za tekmovanje Mladina in gore. 
Na tem tekmovanju dosegajo mladi 
planinci izredno dobre rezultate, saj so 
že nekaj let med najboljšimi v državi. 
V letu 1990 je postal planinski 
vodnik. Posebej dobro obiskani so 
bili njegovi vodeni pohodi na Triglav, 
saj je varno popeljal na očaka več kot 
tisoč Prekmurcev, starši pa so mu 
zaupali vodenje otrok na Triglav tudi 
brez njihove prisotnosti. Odmevni 
so večdnevni prvomajski pohodi 
po Sloveniji in tujini. Je organizator 
vsakoletnega spusta po reki Muri za 
Dimek – Hrovatov memorial, kjer je 
prisotnih tudi do 300 udeležencev. 
Za svoje delo in predanost planinski 
dejavnosti v planinski organizaciji je 
prejel bronasti (1986), srebrni (1990) 
in na predlog predsedstva Planinske 
Zveze Slovenije še zlati (2005) častni 
znak Planinske Zveze Slovenije, v letu 
2013 pa tudi Svečano listino Planinske 
Zveze Slovenije.

Za vse te in še druge športne dosežke 
si Jože Ružič  zasluži priznanje Občine 
Beltinci in Športne zveze Beltinci za 
življenjsko delu v športu. 

Posebno priznanje prejme tudi NK Lipa 
za 40 let delovanja
Za svoje  prizadevno in aktivno delo 
na področju športa  je NK Lipa prejela 
posebno priznanje za 40 - letnico 
delovanja.

Po uradnem delu razglasitve je sledilo 
druženje in pogovor z nagrajenci in 
skupno fotografiranje. 

Lilijana Bežan

Najboljši športniki in športnice ter športni kolektivi v občini Beltinci (manjkajo Zala 
Janža, Jan Janža in Tamara Černi, ki so bili tega dne na tekmovanju v tujini)
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Gospodarno ravnanje z biološkimi odpadki
Uredba o ravnanju z biološko 
razgradljivimi kuhinjskimi 
odpadki in zelenim vrtnim 
odpadom (UL RS št. 39/10, 
17.05.2010) predpisuje za 
gospodinjstva strogo ločevanje 
biološko razgradljivih kuhinjskih 
odpadkov in zelenega vrtnega 
odpada od ostalih komunalnih 
odpadkov. Ista uredba zavezuje 
tudi nosilce gostinske dejavnosti 
na področju kuhinjskih odpadkov. 

Oddaja kuhinjskih 
odpadkov iz gostinstva samo 
pooblaščenemu zbiralcu
Povzročitelj kuhinjskih 
odpadkov iz gostinstva mora ne 
glede na kraj razdelitve obrokov 
zagotoviti, da se vsi kuhinjski 
odpadki, ki nastanejo pri pripravi 
hrane, in ostanki, ki nastanejo po 
zaužitju obrokov na kraju njihove 
razdelitve, zbirajo ločeno od 
drugih odpadkov in pred oddajo 
pooblaščenemu zbiralcu začasno 
shranjujejo v za to namenjenem 
zabojniku ali posodi v skladu s 
predpisi, ki urejajo higieno živil. 

Kuhinjske odpadke je 
PREPOVEDANO MEŠATI 
z drugimi odpadki (npr. z 
mešanimi komunalnimi odpadki 
in drugimi ločeno zbranimi 
frakcijami, vključno z zelenim 
vrtnim odpadom), če je zaradi 
mešanja onemogočena njihova 
predelava v skladu s predpisom, 
ki ureja obdelavo biološko 
razgradljivih odpadkov. Prav 
tako jih je PREPOVEDANO 

rezati, drobiti ali MLETI ter 
redčiti z namenom, da se z 
odpadno vodo odvajajo v 
javno kanalizacijo, greznice, 
nepretočne greznice ali 
neposredno v vode. 

Tudi povzročitelji bioloških 
odpadkov iz gospodinjstev 
imajo zakonske obveznosti
Povzročitelj odpadkov iz 
gospodinjstva mora hišno 
kompostirati kuhinjske odpadke 
in zeleni vrtni odpad v hišnem 
kompostniku. Tisti, ki ne 
kompostira kuhinjskih odpadkov 
in zelenega vrtnega odpada sam, 
mora te odpadke prepuščati 
izvajalcu javne službe proti 
plačilu v posebnem zabojniku na 
način, določen s predpisi lokalne 
skupnosti. S kompostiranjem 
nastane polnovredni humus, ki 
ga lahko koristno uporabite na 
domačem vrtu, cvetlični gredici, 
sadovnjaku ali vinogradu.

Povzročitelj odpadkov iz 
gospodinjstva mora lastne 
kuhinjske odpadke in zeleni vrtni 
odpad do hišnega kompostiranja 
ali prepustitve izvajalcu javne 
službe hraniti ločeno, tako da se 
ne mešajo z drugimi odpadki in 
jih je možno hišno kompostirati 
ali predelati v skladu s 
predpisom, ki ureja obdelavo 
biološko razgradljivih odpadkov. 
MEŠANJE KUHINJSKIH 
ODPADKOV IZ GOSPODINJSTVA 
IN ZELENEGA VRTNEGA 
ODPADA Z DRUGIMI 
KOMUNALNIMI ODPADKI JE 
PREPOVEDANO!
Podjetje Saubermacher-
Komunala Murska Sobota d.o.o., 
Noršinska ulica 12, Murska 
Sobota nudi možnost nakupa 400 
l in 600 l hišnih kompostnikov iz 
plastičnega in lesenega materiala.

Postavitev hišnega 
kompostnika
Za postavitev hišnega 
kompostnika na vrtu izberemo 
polsenčen ali senčen prostor, 
zavarovan pred vetrom in lahko 
dostopen. Hišni kompostnik naj 
ima neposreden stik s tlemi in 
naj bo z vseh strani primerno 
prezračen. Postavi se ga tako, 
da ne povzroča motenj (npr. 
smradu) na sosednjih zemljiščih. 
Ta osnovna pravila so primerna 
za vse običajne sisteme, ne 
glede na to, ali so odprti iz lesa 
ali žičnati ali pa plastični zaprti 
hišni kompostniki.

Tehnika pravilnega hišnega 
kompostiranja
Hišni kompostnik mora imeti 
neposreden stik s tlemi. Osnovna 
plast zdrobljenih vej poskrbi 
za dobro zračenje od spodaj in 
preprečuje zastajanje vode. Za 
optimalen razkrojni proces je 
pomembna zadostna ponudba 
kisika, ki jo dosežemo tako, 
da se suhi strukturni material 
(veje in zeleni obrez) in vlažni 
nestrukturni material (trava, 
kuhinjski odpadki) vedno med 
seboj mešajo. Kuhinjske odpadke 
in ostanke hrane je potrebno 
takoj prekriti z listjem, zemljo, 
travo ali rahlo zagrebsti, da 
preprečimo neprijetne vonjave 
in ne privabljamo neželenih 
gostov, kot so podgane ali ptiči. 
V procesu razgradnje, ki poteka 
pri 50°C - 60°C, mikroorganizmi, 
bakterije in glive proizvajajo 
humus in hranilne snovi, za 
kar pa potrebujejo določeno 
vlago. V času daljše poletne 
suše je priporočljivo vlaženje 
kompostnega kupa. Ko je hišni 
kompostnik poln oziroma 
po približno pol leta njegovo 
vsebino preložimo. S tem ga 
prezračimo in pospešimo razkroj. 
Dozorel kompost presejemo s 
sitom z odprtinami 15 do 20 
mm, preostanek uporabimo za 
nadaljnji razkroj kot strukturni 
material. 
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Kaj sodi med odpadke, primerne za kompostiranje?

Zeleni vrtni odpad, zlasti :
• odpadno vejevje,
• trava,
• listje,
• stara zemlja lončnic,
• rože,
• plevel,
• gnilo sadje,
• stelja malih rastlinojedih živali,
• lesni pepel.

Kuhinjski odpadki, zlasti :
• zelenjavni in sadni odpadki vseh vrst,
• jajčne lupine,
• kavna usedlina,
• filter vrečke,
• pokvarjeni prehrambni izdelki brez embalaže,
• kuhani ostanki hrane, ki niso v tekočem stanju,
• papirnati robčki, brisače in papirnate vrečke.

Organizirano zbiranje z zabojniki v 
vaši občini
Kot izvajalec aktivnosti gospodarske 
javne službe zbiranja komunalnih 
odpadkov podjetje Saubermacher-

Komunala Murska Sobota d.o.o. v 
vaši občini omogoča povzročiteljem 
odpadkov tudi organizirano zbiranje 
biološko razgradljivih kuhinjskih 
odpadkov in zelenega vrtnega odpada z 

zabojnikom. 

Za dodatne informacije nas pokličite 
na telefonsko številko 02 526 84 50 ali 
nam pišite na elektronski naslov info@

VRTEC BELTINCI, Jugovo 33, 9231 Beltinci Tel.: 02/542 20 90, Fax: 02/542 20 98,  

VPIS
 OTROK NOVINCEV  
V VRTEC BELTINCI 

ZA ŠOLSKO LETO 2015/16
bo potekal:

v ponedeljek, 23. marca 2015 od 8. 00 – 15. 00
v torek, 24. marca 2015 od 8. 00 – 15. 00

v sredo, 25. marca 2015 od 13. 00 – 18. 00

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

in na (02) 54 22 091 (URŠKA RAŠČAN, svetovalna delavka).
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  USTVARJAMO ZDRAVO OKOLJE!                                                                                                                           Številka: SK-0206/14-JŠ 

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

         NAROČILO ODVOZA KOSOVNIH ODPADKOV 
IZ INDIVIDUALNIH STANOVANJSKIH HIŠ V LETU 2015 

 

Šifra odjemnega mesta*:   Naslov odjemnega mesta:      

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

V spodnji tabeli navedite količino posamezne vrste kosovnih odpadkov. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Podpis naročnika:        

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

Datum odvoza: Ime in priimek osebe prisotne ob odvozu:  
 

Podpis prevzemnika odpadkov:  Podpis osebe prisotne ob odvozu:  
 

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

AKCIJA STERILIZACIJ IN KASTRACIJ PSOV IN MAČK

40 % popust pri ceni storitve
NA VSEH VETERINARSKIH POSTAJAH V POMURJU

o d 01. 02. 2015 do 31. 03. 2015
Priložen kupon odrežite in vnovčite na veterinarski postaji.

Zakaj sterilizirati oz. kastrirati?

Prvi in najpomembnejši razlog je zagotovo ta, ker za vse živali ni dovolj domov. Živali, ki se skotijo kot nezaželene, 
pogosto pristanejo na cesti, v zavetiščih (po 30 dneh bivanja v zavetišču se žival po zakonu lahko usmrti) ali zanemarjene 
v slabih domovih. 

Ubijanje mladičev je protizakonito in kaznivo (globa znaša med 800 in 1.200€)! Skrbnik živali je odgovoren tudi za 
potomstvo svoje živali – s 1. 1. 2015 je ob vpisu psa v register potrebno navesti tudi izvor psa.

Sterilizirane in kastrirane živali so tudi bolj sprejemljive za okolico in obvladljivejše za skrbnike, saj je manj 
pobegov, pretepov in označevanja teritorija, hkrati pa se živali bolj držijo doma. Živali so prav tako varne pred spolno 
prenosljivimi boleznimi in nekaterimi oblikami raka. Mačke še vedno lovijo miši in psi varujejo svojo družino in posest.

Če se vaše živali ne pustijo prijeti, nas pokličite.
KUPON PO PREDHODNEM NAROČILU LAHKO UVELJAVITE PRI VETERINARSKIH ORGANIZACIJAH: 

1. VETERINA ŠKARICA, Ulica Ivana Regenta 37, 9000 Murska Sobota (041/615-534)
2. VETERINARSK AMBULANTA TUŠAR, Mlinska 5, 9220 Lendava (031/663-925)
3. VETERINARSKA POSTAJA LENDAVA d.o.o., Kolodvorska ulica 37, 9220 Lendava (031/343-658)
4. VETERINARSK AMBULANTA LJUTOMER d.o.o, Razlagova ulica 7, 9240 Ljutomer  (02-584-85-55)
5. VETERINARIA MURSKA SOBOTA d.o.o., Markišavska ulica 3, 9000 Murska Sobota (02-521-38-57)
6. ŠANTL VETERINARSKA AMBULANTA d.o.o., Bolehnečici 4/c, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici (051/311-310)
7. NABERGOJ, VETERINARSKI INŽENIRING MORAVSKE TOPLICE d.o.o., Dolga ulica 30, Moravske Toplice 

(02/548-12-30, 041/649-896)
8. VETERINARSKA POSTAJA RADGONA, Partizanska c.44, 9250 Gornja Radgona (02/564-85-90)

Za vedno smo odgovorni za tisto, kar smo udomačili!

(IZVOD ZA DRUŠTVO) 

PODATKI O LASTNIKU ŽIVALI (vpišite):

Ime in priimek: _________________________________________________
Naslov: _______________________________________________________
Občina: ___________________________________
Tel.št./e-naslov:  ____________________________ 
Pes (vpiši število pri posameznem spolu):  Ž: ________ M: ____________ 
Mačka (vpiši število pri posameznem spolu): Ž: _________ M: __________

P O M E M B N O ! 
Z enim kuponom lahko popust uveljavite za več živali. 

Pred sterilizacijo oz. kastracijo mora biti vaša žival zdrava in razglistena! 
Po zaključku akcije bomo izžrebali 5 nagrajencev, katerim bomo podelili nagrade!

(IZVOD ZA VETERINARSKO 
POSTAJO)

AKCIJA S/K 2015
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Razpis za 13. rally s starodobnimi kolesi in starodobnimi kolesi z 
motorjem

Društvo starodobnikov-
ljubiteljev starih koles Dimek 

Beltinci
skupaj z Občino Beltinci in z 

Zavodom za turizem in kulturo 
Beltinci 

razpisuje in vabi na 
13. rally starodobnih koles in 

starodobnih koles z motorjem, ki bo

v soboto, 23. maja 2015, v Beltincih.

Z dobro voljo in seveda ob udeležbi 
številnih prijateljev starodobnega 
kolesarstva tudi letos organiziramo 13. 
mednarodni rally. Upamo, da bo letošnji 
rally privabil nove prijatelje, tako da 
bo pisana udeležba že starih znancev 
dobila lepšo in drugačno podobo.

POTEK RALLYJA 2015:
Start: točno ob 10.03
(GRAJSKO DVORIŠČE, BELTINCI) 

Proga:
BELTINCI – MELINCI (postanek v 
Ciglarskem naselju) –
GORNJA BISTRICA (postanek pri 
brodu) – ODRANCI (postanek ob 
potoku Črncu) – LIPA (postanek pri 
cimprani iži) – BELTINCI.

Dolžina proge: cca 20 kilometrov

POGOJI UDELEŽBE:
Udeleženec rallyja mora imeti kolo, 
staro vsaj 50 let in več, ter po možnosti 
tudi obleko iz časa letnice kolesa.
Organizator formalno tudi preveri 
starost kolesa in opreme.
Vsak udeleženec rallyja se mora med 
vožnjo obvezno ravnati po cestno-
prometnih predpisih ter navodilih 
redarjev in organizatorja prireditve.
Organizator poskrbi za tehnično pomoč 
in servisiranje med vožnjo pokvarjenih 
koles ali  eventuelnim nadomestnim 
kolesom.
Udeleženci rallyja niso posebej 
zavarovani in nosijo s tem tudi vso 
odgovornost, ki ne veže prireditelja.

Vsak udeleženec plača kotizacijo v 
znesku 15,00 EUR, za kar prejme 
medaljo, spominsko majico, malico s 
pijačo in pogostitev na vseh postankih.
Kotizacijo lahko nakažete vnaprej 
na transakcijski račun, številka:  
02346-0254397042, z oznako 
»13. rally« ali pa na dan prireditve od 
9. ure dalje.

V okviru 13. rallyja bo tudi letos 
odprta tradicionalna razstava 
starodobnih koles na temo:
»OHRANILI SMO JIH«

Odprtje razstave starodobnih koles 
bo v petek, 22. maja 2015, ob 20. uri 
v grajski dvorani v Beltincih.

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

Veselimo se vašega obiska in 
presrečni bomo,

da bomo skupaj proslavili naš in vaš 
13. rally.

BICIKLIN MOJ STARI
SE ŽMETNO VRTIJ,

TOU MI NE DELA PREVELKIJ SKRBIJ. 
CEKER, MARELO, KRAJNŠČAK

NA GLAVOU,
SE PELAN KAK VÖTER,

JE PREVEČ LIPOU.

(Himna Dimekov)

INFORMACIJE:  
• Predsednik društva »Dimek« 

Avgust FARKAŠ, tel. 02/542 14 27 
ali GSM 031 637 374

• Spletne strani: www.dimek.si
• Sedež društva »Dimek«: 

Okrepčevalnica Duh Beltinci, tel. 
02/541 16 40 ali GSM 031 354 220 

• Zavod za turizem in kulturo 
Beltinci, tel. 02/541 35 80, 
02/541 35 82

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

Avgust Farkaš
Predsednik društva »Dimek«
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 Božični koncert na osnovni šoli Bakovci

V pričakovanje najlepših 
praznikov nas je povedlo petje 
otroškega in mladinskega 

pevskega zbora učencev OŠ 
Bakovci in POŠ Dokležovje. 
Prijateljstvo je med nas pripeljalo 

Tamburaški orkester kulturnega 
društva Ivan Kaučič Ljutomer z 
njihovo vodjo, gospo Simono Pirc 
Katalinič. Letošnji koncert je bil 
nekaj posebnega, saj je v pripravi 
in izvedbi povezal starše, učence 
in učitelje.
Zvoki tamburic so spremljali 
petje učencev in njihove 
zborovodkinje Klavdije Štuhec 
ter na poseben način pričarali 
prijetno vzdušje. Ob spremljavi 
tamburaškega orkestra in 
mladinskega pevskega zbora je 
premierno zapel Mišo Kontrec 
avtorsko pesem Delimo si 
ljubezen. Učenci so s petjem in 
plesom priklicali bele snežinke, 
pa čeprav le v posebni obliki.

Matejka Pavličič Pukšič

 Dedi lovec na obisku v vrtcu Lipovci

Veronika je v vrtcu povedala, da 
je njen dedi lovec in da nam želi 
predstaviti njegovo delo. 

S sabo je prinesel lovsko puško, 
daljnogled, revije, lovsko knjižico, 
kuno. 

Lovci so ljubitelji narave in živali. 
Njihov glavni namen je ohranjanje 
čiste narave. 
Skrbijo tudi za selektivni razvoj 
živali. Pozimi skrbijo, da živali ne 
bodo lačne, zato jim nosijo hrano 
v pripravljena krmišča. Postavljene 
imajo preže, s katerih opazujejo 
živali. Posebej pozorni so na bolne 
živali.
Lovec uporablja različno orožje, 
predvsem pri iskanju nevarne 
ranjene divjadi. S seboj ima tudi 
lovskega psa, ki mu pomaga pri 
lovu. 
Otrokom so najbolj v spominu 
ostale lovske šale, ki so si jih 
zapomnili in jih pripovedujejo še 
danes.

Enota »Slamica« Lipovci

Čisto pravi lovec, dedi Jožef, nam je pripovedoval o svojem delu in nam pokazal tudi 
opremo za lov

Učenci so s petjem in plesom priklicali bele snežince
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Prekmurska banda Glasbene šole Beltinci
Prekmurska banda Glasbene šole 
Beltinci se je v drugem tednu decembra 
tega šolskega leta odzvala na povabilo 
evropskega poslanca gospoda dr. Milana 
Zvera. Le ta nas je ob zadnjem obisku 
glasbene šole povabil v Bruselj, kjer smo 
na Stalnem predstavništvu RS izvedli 
koncert ob novoletnem sprejemu gostov. 
Same priprave na nastop so se začele že 
oktobra, saj smo se projekta lotili resno 
in odgovorno, prav tako pa se je bilo 
potrebno naučitii večje število skladb 
kot za normalne priložnosti, ob katerih 
sicer nastopa Prekmurska banda. 
Na avtobusu smo preživeli večji del 
štiridnevnega potovanja, zato lahko 
rečem, da je bila naša pot dokaj 
naporna, kljub temu pa ni manjkalo 
dobre volje. Za slednjo smo poskrbeli s 
petjem in igranjem na instrumente, pa 
tudi kakšna šala je padla vmes. 
V samem Bruslju smo si ogledali glavne 
znamenitosti, kot sta parlamentarium 
in atomium. Tudi ogled samega 
evropskega parlamenta nam ni ušel. 
Ker smo v Bruselj potovali decembra, 
smo bili deležni novoletnega vzdušja, 
saj je bil  le-ta ob našem prihodu že lepo 

božično-novoletno okrašen, kot se za ta 
čas tudi spodobi. V centru Bruslja smo 
naleteli na številne prodajalne čokolad 
in ker je Belgija znana po dobri čokoladi, 
smo si jo privoščili z veliko žlico. 
Vsekakor lahko trdim, da smo se s tem 

projektom vsi obogatili z lepo pozitivno 
izkušnjo, na katero se bomo z veseljem 
spominjali še mnoga leta.

Jure Rogina
mentor

Ob slovenskem kulturnem prazniku slovesno tudi v Domu Janka 
Škrabana

Hrast stoji v turjaškem dvóri, 
vrh vzdiguje svoj v oblake, 
v senci pri kamnitni mizi 

zbor sedi gospode žlahtne…
Turjaška Rozamunda, lirsko-epska 
pesnitev,  delo slovenskega velikana 
Franceta Prešerna,  je le eno izmed del, 
ki smo jih interpretirali ob slovenskem 
kulturnem prazniku.  Čeprav bi mogoče 
kdo rekel, da se v časih, ko so bili naši 
stanovalci še mlajši, ni toliko posegalo 
po tiskani literaturi, se večina zelo dobro 
spomni recitala O Vrba,  besedila luna sije, 
kladvo bije v pesmi Pod oknam, slovenske 
himne  Zdravljice in mnogih drugih. 
V besedah in občutjih stanovalcev je čutiti 
narodno zavest in ponos. Domovinske  
vzgoje in narodne zavesti  se  generacije, 
ki nismo bile priča velikih premikov v 
slovenski zgodovini, premalo zavedamo 
in zgodovinskim dejstvom posvečamo 
premalo pozornosti.  
In ravno ta Turjaška Rozamunda, ki je 
izšla kar štirikrat kot slikanica in 56 krat 
v zbirki Poezije, med drugim tudi dvakrat 

v Beogradu, Moskvi, Novem Sadu in 
Munchnu, je lep primer, da Slovenci imamo 
kulturno dediščino, le več pozornosti in 
promocije ji je potrebno posvetiti.
Tako smo tudi letos v Domu Janka 
Škrabana pripravili lepo kulturno 
dopoldne, kjer so se z recitali in pesmijo 
predstavili stanovalci in zaposleni doma. 

Dogajanje je bilo podkrepljeno s projekcijo 
Prešernovih slik in fotografij na tematiko 
slovenskega pesnika. Prav gotovo se je 
utrnil kakšen spomin iz preteklosti in 
ponesel misli daleč nazaj v mladost. 

Mario Šilec

Prekmurska banda je zaigrala na Stalnem prestavništvu RS v Bruslju

Z recitacijami in podobami smo se tudi v Domu Janka Škrabana poklonili našemu 
največjemu poetu Prešernu
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Glasbena šola Beltinci aktivno in uspešno tudi v tem šolskem letu

Od našega zadnjega javljanja v 
občinskem glasilu je preteklo že 
nekaj časa. Od takrat se je na naši 
šoli zgodilo marsikaj. Tudi v tem 
šolskem letu smo zapolnili vsa 
redna prosta mesta na oddelkih 
za instrumente, zato se je možno 
vpisati le še v nadstandardne 
programe. Na jesenskem koncertu 
so mladi solisti prvič v tem šolskem 
letu predstavili rezultate pridnega 
dela. Koncert je bil raznolik tako po 
programu, kakor tudi po starosti 

izvajalcev. 
Novembra so naši učenci pridno 
nastopali v okviru šolskih razrednih 
nastopov, poleg tega pa na številnih 
proslavah ob dnevu starejših 
po naših krajevnih skupnostih. 
Oddelek Šole za cerkveno glasbo je 
organiziral orgelski koncert, ki ga 
je na zelo visokem nivoju izvedel 
absolvent Akademije za glasbo v 
Ljubljani Teodor Žalik iz Turnišča. 
Slišali smo lahko dela Bacha, 
Messiaena in Mendelssohna, ki jih 

izvajajo največji svetovni organisti. 
V mesecu decembru je bilo zelo 
pestro. Na povabilo evropskega 
poslanca dr. Milana Zvera je 
Prekmurska banda GŠ Beltinci 
nastopila v Bruslju. Na to temo so 
svoje vtise v besedi strnili mentor 
Jure Rogina in mladi glasbeniki. 
Poleg tega so naši učenci sodelovali 
na Literarno glasbenem večeru 
v spomin na Lojzeta Kozarja st. v 
Odrancih. Obnovili in v sodelovanju 
s folklorniki Osnovne šole Beltinci 
nadgradili smo glasbeno pravljico 
Lunino kraljestvo in jo izvedli za 
otroke osnovne šole in vrtca v Veliki 
Polani. Širši javnosti so se predstavili 
tudi naši učitelji, ki so nastopili 
na osrednji občinski proslavi ob 
dnevu samostojnosti in enotnosti. 
Orkester, otroški mladinski zbor ter 
solisti glasbene šole so sodelovali 
tudi pri božičnem bogoslužju in 
tako prispevali k zelo doživetemu 
praznovanju božiča. 
Kar se nastopov tiče, je bilo v 
mesecu januarju pravo zatišje, naši 
harmonikarji pa so se udeležili 
9. mednarodnega tekmovanja 
harmonikarjev za nagrado Avsenik 
v Begunjah na Gorenjskem. Dosegli 
so zavidljive rezultate:

DOMEN BAŠA kromatična harmonika zlato priznanje (1. mesto) mentor: Matjaž Balažic
MATIJA BERDEN klavirska harmonika srebrno priznanje mentor: Boštjan Baša
DOMEN BAŠA diatonična harmonika zlato priznanje mentor: Dejan Raj
TILEN HORVAT diatonična harmonika zlato priznanje mentor: Dejan Raj
LUKA SABO diatonična harmonika priznanje mentor: Dejan Raj

Na 18. regijskem tekmovanju mladih 
glasbenikov Štajerske in Pomurja, 
ki je potekalo 10. februarja na 
Glasbeni šoli Karol Pahor na Ptuju, 
sta TIMOTEJ TIVADAR in DAŠA 
SMODIŠ prejela zlato priznanje in se 
tako uvrstila na državno tekmovanje 
TEMSIG. 
Ob praznovanju slovenskega 

kulturnega praznika so naši učenci 
sodelovali na osrednji občinski 
proslavi v Beltincih in na proslavah 
v Dokležovju in Lipi. 11. februarja 
smo na KONCERTU SOLISTOV lahko 
slišali obetavne glasbene soliste, 
ki so se predstavili z zanimivim 
in zelo kvalitetno pripravljenim 
programom.

Še veliko bi lahko napisali o naši 
dejavnosti, a sem prepričan, da o 
našem delu najbolj pričajo izvedbe 
naših učencev in učiteljev na javnih 
prireditvah v občini Beltinci in širše. 

Matej Zavec
ravnatelj

Boštjan Ozmec - trobenta in  Janja Belič - klavir
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DPM Beltinci je prejelo zlato priznanje za beleženje neformalnega izobraževanja

Bogat kulturni program je povezovala članica DPM Dokležovje Tina Zver, med 
nastopajočimi pa so bile tudi ljudske pevke Jesensko listje

Dan samostojnosti in enotnosti v Dokležovju
»Na severu te male domovine 

je mesto, kjer sem bil nekoč doma.
Nad njim so nizke gozdnate planine

in dobra volja vedrega neba!«

Kajetan Kovič

V našem kraju smo se 19. decembra 
2014 zbrali v počastitev praznika 
vseh Slovencev in Slovenk, dneva 
samostojnosti in enotnosti. 

V bogatem kulturnem programu, ki ga 
je povezovala članica DPM Dokležovje 
Tina Zver, so sodelovali učenci OŠ 
Bakovci s podružnico v Dokležovju, 
pevke KTD Dokležovje Sij, ljudske 
pevke Jesensko listje ter člani DPM 
Dokležovje. Rdeča nit programa so 
bili verzi nedavno umrlega pesnika 
in pisatelja ter izvrstnega prevajalca 
Kajetana Koviča, v katerega spomin je 
bila razstavljena njegova knjižna zbirka. 
S svojim izvirnim plesnim nastopam je 
zbrano občinstvo presenetila učenka 
Samira Škraban, Mitja Sreš, učenec 
glasbene šole Beltinci, pa je navdušil z 
glasbenimi zvoki svoje harmonike.

Slavnostni govornik na proslavi je 
bil župan Občine Beltinci, g. Milan 

Kerman, obiskovalce pa sta pozdravili 
še predsednica KS Dokležovje, ga. 
Lidija Ropoša ter predsednica DPM 
Dokležovje, ga. Marija Zver. Vsi 
nastopajoči so z besedo, pesmijo, glasbo 
in plesom pričarali čudovit večer ter nas 
popeljali v decembrske praznike.

Srečni in ponosni smo, da v Dokležovju 
že vrsto let praznujemo državni praznik 

in želimo, da bi bili doma ter v tujini 
bolj enotni, spoštljivi in razumevajoči 
do drugih. Zlasti pa nam manjka 
samozavesti ter ponosa, da imamo svojo 
lastno državo, za katero so se borili naši 
predniki.

Marija Zver
DPM Dokležovje

Mladi bolje zaposljivi z neformalno pridobljenim znanjem
V središču Ljubljane, v osrednji sobi 
mestne hiše, je 20. januarja 2015 
potekala nekoliko bolj neformalna seja. 
Zavod Nefiks je že četrtič organiziral 
podelitev posebnih priznanj, 
namenjenih tako posameznikom 
kot organizacijam, ki neformalno 
pridobljeno znanje beležijo z Nefiksom. 
Podeljenih je bilo 88 priznanj.

Dogodek na Mestni občini Ljubljana 
se je letos pričel z okroglo mizo, 
katere tematika je bila vezana na 
pomembnost, beleženje in priznavanje 
neformalno pridobljenega znanja z 
gosti, Zorko Škvor iz Urada Republike 
Slovenije za Mladino, Tinom Kamplom, 
predsednikom Mladinskega Sveta 
Slovenije, Sašom Miladinovičem iz 
Si.mobila, Andražem Vrhovcem iz 
podjetja Koofr in Matejo Kegel Kozlevčar 
iz Energetike.net. 

Društvo prijateljev mladine Beltinci 

je prejelo zlato priznanje za beleženje 
neformalnega izobraževanja. Veseli 
nas, da imamo okrog sebe člane in 
sodelavce, ki prispevajo s svojim delom 

dobre zgodbe DPM Beltinci. Čestitke 
vsem!

Kaja Cigan
DPM Beltinci
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Prednovoletno srečanje skupine za samopomoč za boj proti raku 
Murska Sobota

»Ni zime, dokler ne pade slana,
ni pomladi, dokler ne posije sonce,

ni veselja, dokler si ga s kom ne deliš.«

Članice skupine za samopomoč 
znajo deliti veselje druga z drugo 
in ga podarjajo tudi tistim, ki 
to v svoji bolezni potrebujejo. 
Vsako leto v mesecu decembru 
oz. pred novoletnimi prazniki 
pripravimo posebno srečanje, 
kjer na svečan način obeležimo 
okrogle obletnice tistih članic, 
ki so praznovale v tekočem letu. 
Ob tej priložnosti pripravimo 
tudi kulturni program in letos 
je bilo še posebej svečano, saj 
nas je z nastopom presenetila 
mlada vokalna skupina iz Murske 
Sobote, Biserni angeli, ki jih 
vodi  Julija Fajhtinger. Pevke so s 
svojimi zvenečimi glasovi zapele 
kot pravi angeli in marsikateri se 
je orosilo oko, saj nam je glasba 
segla do srca.

Uvodni del programa smo 
pripravile članice iz Dokležovja. 
V kulturnem programu smo se 
spomnili Franeta Milčinskega 
Ježka, ljudske pevke Jesensko 
listje pa so s pesmimi pričarale 
čar božičnih in novoletnih 
praznikov, svoje lastne pesmi 
pa je prebrala članica Irena 
Škrajner. Žal se nekatere članice 
niso mogle udeležiti srečanja in 

med njimi je bila tudi  Marjeta 
Ružič, ki nam je poslala prisrčno 
čestitko z najboljšimi željami 
in drobno darilce, kvačkanega 
metulja s pripisom: »Metulj je 
simbol lahkotnosti, svobode, 
preobrazbe in novega življenja.« 
Hvala ji iz srca za prekrasno 
darilo, da je kljub bolečini ob 
izgubi sina zmogla to plemenito 
dejanje. Za vse članice, ki so 
praznovale okrogel jubilej, je 
članica skupine, Elizabeta Graj, 
izdelala žeblanko z motivom 
laboda in napisom letnice,  Marija 
Antolin pa ročno delo iz blaga - 
šopek. Srečanja se je kljub svojim 
številnim obveznostim udeležil 
strokovni sodelavec skupine, 
dr. Jožef Magdič, ki je skupaj s 
koordinatorko, Mariko Vugrinec, 
podelil darilca in čestital vsem 
jubilantkam. 

Praznovale so: Matilda Hirci – 8 
križev, Pavla Balažic – 7 križev, 
Marjeta Ciz – 7 križev, Marjeta 
Ružič – 7 križev,  Matilda Strugar 
– 7 križev, Marija Zver – 7 križev, 
Darinka Maučec – 6 križev, Vera 
Kolenko – 6 križev.

V gostišču na letališču v Rakičanu 
so nas prijetno pogostili, za vedro 
razpoloženje pa je poskrbel tudi 
muzikant, naš »stari znanec«, ki 
nas spremlja vsako leto. Bilo je 
sproščeno, veselo in nasmejano 
še dolgo v noč, kar je dokaz, da 
se članice kljub bolezni znajo 
poveseliti. V letu 2014 smo si 
naložile vsaka svoj dodaten križ 
in upamo, da jih bo še nekaj, kot 
v svoji pesmi pravi dr. sc. Jože 
Lipnik, ki je pesem zapisal ob 
svojem sedemdesetem rojstnem 
dnevu:

Sedem križev

Iz doma toplega na svet prijočeš,
za krilo varno mame se držiš,
še prav ne veš, kaj od življenja 
hočeš,
že mimo plazi se tvoj prvi križ.

Zvedavo si izbiraš svoja pota;
mozolje zoprne povsod dobiš,
ko se zagledaš v frajerko, falota.
Veselo prihrumi že drugi križ.

Ves svet je tvoj, preziraš vse težave,
naloga vsaka zate je drobiž – 
pogled usmerjen v sinje je višave.
Radostno si naložiš tretji križ.

Imaš družino, dom in domačijo.
Načrte smele brez preprek gojiš.
Čeprav prehitro leta nam drvijo,
brez pompa mimo gre četrti križ.

Bremena tečna hrbet že krivijo;
upogniti se jim še ne pustiš,
naj še tako te k trdim tlom tiščijo.
Na vrh poti pripelje peti križ.
Še vedno uspešno gre korak v 
daljavo,
z zamahom krepkim polno še živiš.
Nikakor misel še ne gre ti v glavo – 
korak navzdol da kaže šesti križ.

Pozebe ne kopriva trdoživa – 
si trmasto že v dvomih govoriš.
Za vse slabosti le jesen je kriva.
Prihuljeno se rine sedmi križ.

Postanka ni, le zlagoma potuješ.
Spominom tu in tam se prepustiš
in včasih samcat tiho se sprašuješ 
–
le kakšen bo, če bo, naslednji križ.

Marija Zver
DPM Dokležovje

Fotografija jubilantk z dr. Jožefom 
Magdičem in Mariko Vugrinec
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8. novoletni pohod društva KK TIM MLIN Beltinci

Prva sobota v novem letu je pri 
članih KK TIM MLIN in prijateljih 
kluba že tradicionalno rezervirana 
za novoletni pohod. Tokrat je ta 
potekal že osmo leto zapovrstjo. 
Pred začetkom poti sta pohodnike 
pozdravila in nagovorila 
predsednik društva KK TIM 
MLIN Leon Mihalič in predsednik 
Športne zveze Beltinci Andrej 
Pozderec.
V prijetnem sobotnem 
dopoldnevu, odetem v zimsko 
idilo, so se pohodniki zbrali pri 
okrepčevalnici Duh in se odpravili 
na desetkilometrsko pot. Prva leta 
je pohod potekal ob reki Muri, 

sedaj pa se že tretje leto pešači ob 
potoku Črncu in Doblu, kjer je tudi 
lepo urejena trim steza. Pohodnike 
je pot vodila mimo beltinskega 
gradu, skozi park, proti ribiškemu 
domu in »Krtači« (sotočju potoka 

Črnec ter Dobel), vse do izhodišča. 
Pohoda se je udeležilo več kot 
šestdeset pohodnikov, ki so pohod 
zaključili ob pristnem druženju. 

Leon Mihalič

Obvezni postanek za skupinsko fotografiranje udeležencev novoletnega pohoda v 
organizaciji KK Tim Mlin je sotočje Črnca in Dobla - Krtača

Kartaški turnir v Društvu upokojencev
O  društvenem turnirju v  
KARTANJU ŠNOPSA  smo  poročali 
že v decembrski  številki » Malega 
rijtara«.  Kot je bilo zapisano, smo ga 
zaključili na svečnico, 2. februarja, v  
gostilni Pri Ančki v Ižakovcih. Prav 
je, da poročamo tudi o zmagovalcih. 
• Srečanje v  Lipovcih:  

1. Mlinarič Franc – Lipovci;  
2. Gregorec Ciril – Ižakovci; 
3. Murat Milan – Lipovci

• Srečanje v  Dokležovju:   
1. Gregorec Franc – Ižakovci;  
2. Vereš Štefan – Ižakovci;  
3. Kous Miroslav – Lipovci

• Srečanje v  Ižakovcih:   
1. Barič Drago – Dokležovje;  
2. Kavaš Jože -  Ižakovci;  
3. Škerlak Franc- Lipovci

V skupni uvrstitvi turnirja  ob 
seštevanju  točk in tudi primerjanju 
rezultatov je imel zapisnikar 
turnirja Jože Šömen kar veliko dela. 
Tekmovalca  Mlinarič in Kous  sta 
imela isto število točk, zato sta se 
pomerila še v eni  igri. 
Skupna uvrstitev  celotnega turnirja 
je bila sledeča: 
• 1. mesto, Kous Miroslav - 

Lipovci

• 2. mesto, Mlinarič Franc - 
Lipovci

• 3. mesto, Gregorec Ciril - 
Ižakovci

Prvim trem smo podelili pokale, 
čestitali zmagovalcu tretjega 
srečanja  in se  vsem zahvalili za 
sodelovanje. Radi bi poudarili, da 
tukaj ne gre za zmage, temveč za 
druženje in prijateljsko povezovanje 
članov med vasmi. Nekakšna 
motivacija in simbolična nagrada 

pa le mora biti, da je bolj zanimivo. 
Za spodbudo članicam naj zapiševa 
še: Mira Majc iz Beltincev  se je na 
tretjem srečanju uvrstila med prvih 
osem, ki si prislužijo točke. Čestitke 
vsem dobitnikom pokalov, za 
dosežena mesta  na posameznih 
srečanjih in vsem sodelujočim. 

Štefan Perša in Jože Šömen

Z zaključka kartaškega turnirja DU Beltinci
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Krajevno združenje za vrednote NOB Beltinci
Leto 2014 je kar prehitro minilo, pa 
vendar smo opravili vse svoje zadane 
naloge, ki smo jih načrtovali na zadnjem 
zboru članov. Tako smo imeli ob dnevu 
upora v sodelovanju  z drugimi društvi 
Večer domoljubne poezije. Opravili 
smo pohod po poti Đemsove čete, imeli 
proslavo pri spomeniku Štefana Kovača 
Marka pri Gančanih, ob pričakovanju 
praznikov ob koncu leta pa smo obiskali 
vse ostarele in bolne člane našega 

združenja. Vse smo tudi skromno 
obdarili, najbolj pa so bili veseli prav 
našega obiska.
V tem letu nas je zapustil naš dolgoletni, 
nepozabni član Mladen Simič. Zelo 
težko ga bo nadomestiti, saj je bil 
gonilna sila našega združenja, ne 
samo v našem kraju, ampak je deloval 
tudi v medobčinskem združenju. Za 
vse opravljeno delo v našem kraju in 
širše se mu tudi na tem mestu iskreno 

zahvaljujem.
Prav tako smo v tem letu izgubili našega 
prijatelja in člana Alojza Horvata, 
občinskega svetnika, ki nam je bil v 
oporo in pomoč. Tudi njemu izrekam ob 
tej priliki vso zahvalo.
Pripravljamo pa se že na nov zbor 
članov, ki ga bomo imeli  v soboto, 7. 3. 
2015, v restavraciji v Grajskem stolpu v 
Beltincih.

Lizika Zadravec

 Poročilo o rednem letnem zboru članov Kluba ljubiteljev stare 
kmetijske tehnike Pomurja

Člani kluba in povabljeni gostje smo se 
v nedeljo, 15. 2. 2015, zbrali na rednem 
letnem zboru članstva. Prisotna je bila 
večina članov.
Povabilu na zbor so se odzvali člani 
drugih ljubiteljskih društev: Polanski 
PUCKI, Društvo starodobnikov iz Koga, 
Društvo starodobnikov iz Peskovec na 
Goričkem, Društvo ljubiteljev starih 
koles DIMEK iz Beltincev, zastopnica 
KUD- a  in KS Beltinci.
Izredno veseli smo bili prisotnosti 
župana Občine Beltinci, g. Milana 
Kermana, in našega rojaka Vladimira 
Perkiča, ki je prav tako ustanovni član 
Starodobnih vozil Slovenije.
Predsednik je najprej pozdravil vse 
prsisotne, ki so predlagani dnevni red 
letnega občnega zbora potrdili.

Predsedujoči g. Štefan Smodiš je 
prevzel vodenje zbora in predal besedo 
predsedniku kluba, g. Ivanu Zadravcu. 
Ta je povzel delo v letu 2014, ki je bilo 
izredno pestro, saj je klub opravil veliko 
gostovanj pri sorodnih društvih. 
V mesecu maju smo se udeležili košnje 
na stari način v Veliki Polani pri 
društvu Polanski Pucki. Prav tako smo 
se predstavili na RAYLI-ju pri društvu 
Dimek v Beltincih. Bili smo na srečanju 
starih motornih koles na Razkrižju, prav 
tako tudi na srečanju društva Pufkači iz  
Ižakovcev z vožnjo po beltinski občini.
Opravili smo predstavitev starih 
traktorjev pred trgovino Sloga v 
Beltincih, sodelovali pri projektu 
Od žetve do kruha, ki ga je izvajala 
Biotehniška šola Rakičan, želi smo na 

njivi Ivana Zadravca za potrebe mlačve 
na 44. Mednarodnem folklornem 
festivalu Beltinci, sodelovali pri prikazu 
oranja na stari način na Kogu. 
Pšenico, ki smo jo zmlatili na festivalu, 
smo peljali v mlin na Srednji Bistrici 
in iz te moke spekli vrtanke, ki smo 
jih prinesli na Mednarodni kmetijski 
sejem v Gornji Radgoni. Udeležili smo 
se proščenja pri Sršovi kapeli.
Predstavili smo se na Gospodarskem 
razstavišču v Ljubljani in na Jauševici, 
kjer je bilo osrednje srečanje 
starodobnikov Slovenije.
V resnici smo z malo sredstvi, ki smo 
jih imeli, opravili veliko dela, saj smo 
delali predvsem z veliko ljubeznijo do 
ohranjanja naše kulturne in tehnične 
dediščine.
Tudi za naslednje leto smo si zadali 
obilico nalog, za katere upamo, da nam 
jih bo uspelo uresničiti.
V diskusiji po poročilih so sodelovali 
vsi povabljeni predstavniki društev in 
zaželeli klubu dobro delo in sodelovanje, 
kakršno je bilo do sedaj. Kakor je 
povedal župan g. Milan Kerman, je vsako 
društvo, ki deluje v Občini Beltinci, 
promotor in slika našega kraja, zato se 
veseli delovanja vseh društev v občini. 
Čestital je predsedniku za opravljeno 
delo in nasploh za veliko opravljenega 
dela pri ohranitvi stare kmetijske 
tehnike.
Za  Klub je odgovoren Ivan Vanek 
Zadravec.   

Lizika Zadravec

V Klubu ljubiteljev stare kmetijske tehnike se združejo člani iz celotnega Pomurja
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Zdravilna moč zemlje – čas je, da se sezujemo - 2. del
»Zemlja sicer ni živo bitje, pa ravna z nami, kot bi bila naša mati, mi pa smo od nje odvisni kot otroci!«

(Dalaj Lama)

Clinton Ober je v devetdesetih letih 
prejšnjega stoletja prvi spregovoril 
o morebitnih zdravstvenih koristih 
zemljenja, saj si je s tem rešil 
življenje, ko je bil pri 49. letih na 
pragu smrti. Kot sam rad pove 
v mnogih intervjujih po svetu, 
svetuje, da naj vsak sam pri sebi 
opravi poizkus, da se bo prepričal, 
da je stik z zemljo res tisti stik, ki 
resnično zdravi: «Enostavno pojdite 
ven, se usedite na stol in položite 
bose noge na tla. Od 1 (najmanjša) 
do 10 (največja) ocenimo svojo 
bolečino, ki jo čutimo. Tako sedimo 
okoli 40 minut. Pri tem lahko 
beremo, meditiramo, poslušamo 
glasbo, opazujemo naravo… Potem 
znova ocenimo bolečino. Odkrili 
bomo, da se je zmanjšala. Počutili se 
bomo mirneje, bolj polni življenja. 
Podoben občutek lahko dobimo, 
ko bosi hodimo po plaži ali po 
mokri travi – najlepše je to zjutraj, 
ko je zunaj še malo rosa in tako 
vzpostavimo pristen stik z naravo 
– z našo materjo Zemljo. Bosonoga 
hoja že sama po sebi umirja živčno 
napetost in nam pomaga telo 
obvarovati pred stanjem nenehnega 
stresa, ki je značilo za sodobnega 
človeka. Fizični stik z zemljo nas 
varuje pred elektromagnetnim 
sevanjem in drugimi škodljivimi 
vplivi iz okolja, saj je zemljino 

elektromagnetno polje nekakšen 
ščit. “Brez tega ščita smo kot 
hiše brez strelovodov”, ugotavlja 
Clinton Ober – torej najbolj smo 
zaščiteni v objemu matere Zemlje. 
Ob ozemljitivi namreč elektroni 
potujejo v telo na mesto, kjer jih 
manjka. Poiščejo proste radikale 
in se z njimi povežejo.  Po besedah 
Clintona Oberja je kronično vnetje 
pravzaprav kronično pomanjkanje 
elektronov. Ozemljitev telesa 
torej pomaga vzpostaviti naravno 
napetostno ravnovesje med 
človekom in zemljo. Ta napetost je 
običajno pod enim voltom. Kadar 
je telo preobremenjeno s pozitivno 
nabitimi prostimi radikali, napetost 
(ne le električna) naraste in to celo 
do treh ali štirih voltov, kar verjetno 
vpliva na sporazumevanje med 
celicami in vse telesne procese, 
vključno z imunsko obrambo. Le 
električna uglašenost omogoči 
dobro sporazumevanje celic 
imunskega sistema in njegovo 
nemoteno delovanje.
Več o poizkusih in primerih ter 
glavnih inženirjih zemljenja ter kako 
poskrbeti za ozemljitev, si lahko 
preberete v tej zanimivi knjigi, ki je 
mene prav očarala. Prav tako boste 
v knjižici našli pričanja marsikoga, 
ki se je z tem načinom pozdravil in 
odpravil marsikatero tegobo.

Za konec mi dovolite da še zapišem 
poiskus dr. Garyja Schwartza iz 
ameriške univerze v Arizoni, ki ga 
je izvedel na to temo s štirimi sveže 
odtrganimi sončnicami, ki jih je 
postavil vsako v svojo vazo. Rasle so 
skupaj, nabral jih je ob istem času in 
vse so dobile enako količino vode iz 
istega vira. V vaze s sončnicami je 
vstavil ozko kovinsko paličico. Dve 
je ozemljil preko zidne vtičnice. Po 
enem tednu so bili učinki osupljivi. 
Neozemljeni sončnici sta oveneli, 
voda v njunih vazah je postala 
motna in temnejša. Preostali dve sta 
ostali lepi še nadaljnjih 10 dni, njuna 
voda pa bistra kot prvi dan. Se ljudje 
podobno kot sončnice ne obračamo 
le za soncem, ampak je kakovost 
našega življenja povezana tudi s 
spodbudami od spodaj – od Zemlje? 
Avtorica v tej svoji knjigi tudi zapiše, 
da se naj vsak posameznik, ki to 
metodo želi preizkusiti (ozemljitev), 
prej pogovori s svojim zdravnikom.
Da poleti hodimo bosi, da radi 
poležavamo v travi v senci, ko so 
topli dnevi, nas prav nič ne stane, 
lahko pa čudežno deluje na naše 
telo in pozitivno vpliva na našo 
notranjost. 

 Lilijana Bežan
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Medicina v Beltincih
Navajam tiste zdravnike, ki so delovali 
v Beltincih in so bili izraelitske 
veroizpovedi. Vsakemu od njih bom v 
prihodnjih številkah namenil fotografijo 
in nekaj več teksta  o njihovem življenju 
in delu v kraju. 

Dr. Moric Kraus se je rodil v 
Zalaegerszegu leta 1822. Svoje ime je 
pomadžaril in postal dr. Mor Kiraly. 
Šolo je obiskoval v Zalaegerszegu in 
Papi. Medicino je študiral na dunajski 
medicinski fakulteti, kjer je diplomiral 
leta 1845. Zdravniško prakso je opravil 
v Zalaegerszegu in Zalalövu. Deloval je 
v Nagykanizsi in Budimpešti, nato je 
prišel za zdravnika v Beltince, kjer je 
deloval štiri leta. Nazadnje je živel in 
opravljal delo zdravnika v Lendavi, kjer 
je tudi pokopan. Umrl je 1905. 

V sedemdesetih letih 18. stoletja je 
v Beltincih zdravniško mesto sprejel 
mladi zdravnik dr. Arnold Pollacsek. 

Poročen je bil s Floro Mandel. V Beltincih 
so se jima rodili otroci Blanka, Friderik, 
Olga in Rudolf. 

Polacseka je nasledil dr. Sandor Füredi, 
rojen v Szombathelu na Madžarskem. 
Študij medicine je končal na Dunaju. V 
Murski Soboti se je poročil s Sobočanko 
Rozo Ascher. V Beltincih sta se jima 
rodili hčerki Marta Josephina in Carola 
Elizabeta.  

Kratek čas je služboval tudi dr. Josef 
Brünner, ki se je rodil leta 1864 
v Lendavi. Diplomiral je na graški 
univerzi, stažiral pa je v Bolnišnici 
svetega Roka v Budimpešti. Po 
opravljeni zdravniški praksi leta 1890 
se je naselil v Lendavi, kjer je 13. aprila 
istega leta začel ordinirati. Poročen je 
bil z Elzo Hermann. Svoje zdravniško 
poslanstvo je kratek čas opravljal tudi v 
Beltincih. Umrl je leta 1932 v Lendavi. 

V Beltincih je deloval dr. Samuel 
Messer. Rodil se je leta 1838 v mestu 
Brody, današnji Ukrajini. Od leta 1804 
je to mesto spadalo pod Avstro-ogrsko 
monarhijo. Po študiju medicine v 
Budimpešti je služboval po več krajih 
na Madžarskem, več let je deloval v 
Šarvarju. Tam je dal zgraditi sirotišnico, 
kjer je bilo zdravljenje brezplačno. Leta 
1883 se je z družino priselil v Beltince, 
kjer je sprejel mesto zdravnika. Delo 
je opravljal do svoje smrti leta 1910. 
Pokopan je na židovskem pokopališču v 
Beltincih. 

Židovske babice pri židovskih 
materah
Židovskim ženskam so pri rojevanjih 
pomagale židovske babice. V Beltincih 
je to bila Regina Kalman, žena Ignatza 
Kalmana iz Beltinec. 

Dr. Bojan Zadravec

 Gobe na poštnih znamkah
Pošta Romunije je izdala 12.  in 30. 6. 
1958  serijo 10 znamk Gobe na poštnih 
znamkah v vrednosti 5, 10, 20, 30, 35, 
55 banov* ter 1, 1.55, 1.75 in 2 leva*, 
linijsko zobčanje* 14

Istega leta, 6.10,. je pošta ČSSR izdala 
serijo Gobe na poštnih znamkah in 
sicer 5 znamk v vrednosti 30, 40 in 
60 helerjev* ter 1,40 in 1,60 kron*, 
grebenasto zobčanje* 14

Linijsko zobčanje pomeni, da se pola 
najprej zobča v vodoravni smeri, nato 
pa še  v navpični, zato pride do netočnih 
vogalov.
Grebenasto ali glavnikasto zobčanje 
pomeni, da stroj istočasno naredi 
luknjice s treh strani, četrta stran pa se 
zobča, ko se model premakne za eno 
vrsto naprej. Tu so vsi vogali znamke 
pravilni. 
lev, bani – denarna enota Romunije
krona, heler – denarna enota ČSSR
Viri: lastna zbirka, katalog Michel                                             
                                        

Slavko Šebjan                                            
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Ob 60-letnici poroke Katke in Alojza Mesariča

Danes praznujeta biserno 
poroko. 
Ta dan je tisti, ko spoznavamo, da 
nismo vedno isti.
Življenje svoje polepšujta in za 
leti nikar ne žalujta, 
kajti včeraj je preteklost, jutri je 
neznanka in uganka,
zato uživajta danes z nami tu.

Tako so jima čestitali najožji 
sorodniki, ki so slavljencema 
pripravili prisrčno srečanje v 
cerkvi sv. Ladislava v Beltincih. 
G.. kaplan ju je po maši poklical 
pred oltar in ju  blagoslovil, kot je 
to storil pred 60. leti - 13. 2. 1955 
- nekdo drug. Hvala g. kaplanu, 
kot tudi  pevkam iz Lipovcev, s 
katerimi Katka sodeluje že več kot 
dvajset let. Hvala tudi pevcem, saj 
so s svojim petjem prispevali, da 

sta se počutila svečano in srečno 
kot takrat, ko sta si obljubila 
zvestobo v dobrem in slabem. 
Vzdržala sta, pomagalo pa jima je 
tudi to, da sta se v tej dolgi dobi 
spominjala le srečnih trenutkov.

Še enkrat: Bog vaju živi še dolgo 
srečna in zdrava med nami!

Pravnuki:
Sara, Tina, Neli in Davor

Bisernoporočenca Katika in Lujzek sta pred Bogom in svojimi najdražjimi obnovila 
zakonske zaobljube

Bratonski pevci vsako leto ob božiču 
s pesmijo razveselimo paciente in 

bolnišnično osebje

Božič v bolnišnici z bratonskimi pevci

Na sam božič, zdaj že tradicionalno 
- že šestnajsto leto zapored - Gena 
Virag, upokojena medicinska 
sestra, svetnica Občine Beltinci, 
v sodelovanju s KUD Bratonci in 
Turističnim društvom Bratonci 
organizira praznično petje božičnih 
pesmi v Splošni bolnišnici Rakičan 
za vse bolnike, ki ta dan preživijo 

v bolniških posteljah bolnišnice. 
S sredstvi, ki jih zbere s pomočjo 
donatorjev, pripravi darilo za 
vsakega bolnika in tudi za zaposlene 
v bolnišnici, ki so na božič na svojih 
delovnih mestih. Letos so se jim 
pridružili še mladi glasbeniki Miha 
Legen na harmoniki, Jure Virag na 
kitari in Alen Pivar na kontrabasu in 
mladi prostovoljci in prostovoljke, 
ki so bolnikom delili darila, jim 
zaželeli vesel božič in skupaj s pevci 
KUD Bratonci delili srečo, veselje 
in prinašali čarobnost božiča med 
bolnike. Spremljal jih je Božiček 
Andrej Virag.
Posebej ganjeni so vedno bolniki, 
ki so priklenjeni na bolniške 
postelje. Vsako leto se pevcem 
pridruži tudi vodstvo bolnišnice. 
Občutki in utrinki so zares božični! 
Vsi ti prostovoljci, pevci in dijaki 
božični popoldan namesto svojim 

družinam podarijo bolnikom. Ko 
pa vidijo veselje, radost in solze v 
očeh trpečih ljudi, ki so jih osrečili, 
je vse poplačano. Bolniki so sami 
povedali, da jim je pesem polepšala 
božični dan in da tega božiča ne 
bodo nikoli pozabili.
 In ne nazadnje: Osrečevati ljudi je 
smisel in sporočilo božiča.
Gospe Geni Virag, pevcem 
KUD Bratonci, vsem mladim 
prostovoljcem in sodelujočim se v 
imenu vodstva bolnišnice in vseh 
bolnikov iskreno zahvaljujem.

Metka Lipič Baligač,
mag. zdr. nege

Pomočnica direktorja
za zdravstveno nego
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Katki – Katarini Jerič v slovo
»Ni smrt tisto, kar nas loči,

in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše.

Brez pomena zanje so razdalje, kraj in 
čas.

Vekov večna dragih je bližina,
smrt je le združitev na večer.

Zemlja skupno pribežališče in poslednji 
cilj vseh nas je mir.«

Zemlja, ki je se je v prvih januarskih 
dneh po novoletnih praznikih odela 
v belo snežno odejo, je v svoja nedrja 
sprejela našo dobro krajanko, sosedo, 
prijateljico, sestro in sorodnico, Jeričevo 
Katarino – Katko, kot smo jo klicali.

Zibelka ji je stekla v družini Balažic 
v Dokležovju, 19. aprila leta 1926. 
Odraščala je ob mami Matildi in 
očetu Štefanu ter v krogu svojih 
sester Terezije, Marije in Orške ter 
brata Martina delila trenutke svojega 
otroštva. Na življenje je vedno gledala 
s svetle plati, zaradi česar so ji ljudje 
zaupali, jo cenili in spoštovali. Nikoli ji ni 
bilo težko poprijeti za nobeno delo, zato 
je že v rani mladosti okusila bridkosti 
sezonskega dela v Slavoniji. 

Vrsto let se je vozila na delo v Cvetičevo 
tovarno v Murski Soboti, kjer si je s 
šivanjem služila vsakdanji kruh. Tudi 
tam se je izkazala kot pridna in vzorna 
delavka. Imela je velik dar za petje, 
poznala je najlepše prekmurske in 
slovenske pesmi, domača pesem pa je 
ostala njena zvesta spremljevalka vse 

življenje. Druga njena ljubezen so bile 
rože. Karkoli je posadila v zemljo, je 
zacvetelo v bujnem cvetju. Tudi v kuhinji 
je bila zelo spretna in iznajdljiva, saj je 
iz malenkosti vedela ustvariti čudeže. 

Skupaj z možem Ferekom, ki se je 
priženil na njeno domačijo, sta si 
zgradila prijeten in topel dom ter medse 
sprejela sestrinega sina Gusteka ter mu 
nudila vso skrb, toplino in starševsko 
ljubezen. Naša Katka je bila vedno zelo 
iznajdljiva in ustvarjalna, kar ji je prišlo 
zelo prav, ko je v domači hiši odprla 
majhen lokal, kamor so se stekali ljudje 
iz vasi. Bila je izvrstna gostiteljica in 
zvesta uslužbenka podjetja Jeruzalem 
Ormož, kjer so vodilni cenili njeno delo, 
jo v ta namen nagradili, deležna pa je 
bila tudi njihove pokojnine.

Ko se je pred 15. leti poslovila od moža, 
je tudi sama začela bolehati. Čeprav so 
ji njeni najdražji stali ob strani ter ji 
pomagali, sama zase žal več ni mogla 
skrbeti. In tako je Dom Janka Škrabana v 
Beltincih postal njen drugi »pravi« dom, 
kjer se je počutila varno in sprejeto. V 
njem je našla nove prijatelje ter z njimi 
stkala tesne vezi. Pred nekaj leti je v 
dom prišla tudi njena sestra Orška, 
katere se je Katka zelo razveselila, saj 
sta skupaj obujali spomine na mladost 
ter lažje preživljali tegobe, ki jih je 
prinesla starost in bolezen.

Naša Katka je tudi v novem domu rada 
prepevala ter se družila s sostanovalci. 

Nadvse je cenila delo in potrpežljivost 
zaposlenih, ki so se po svojih najboljših 
močeh trudili, da ji polepšajo življenje. 
Vedno se je razveselila obiskov svojih 
sorodnikov in znancev ter bila vesela in 
srečna, če je lahko z njimi zapela. Rada 
je zahajala tudi v domsko kapelico, kjer 
se je udeleževala bogoslužja in takrat se 
je prav gotovo vrnila v svojo mladost, 
ko je lahko še sama hodila v domačo 
cerkev in v njej prepevala.

Tudi ob zadnji uri je imela v bližini 
svojo sestro Orško, domskega župnika 
g. Kodilo ter zveste delavce doma, ki so 
ji pomagali, da je lahko mirno zaprla 
svoje trudne oči. Ne bomo se več družili, 
smejali in peli z našo Katko, vendar nam 
bo vedno ostala v spominu kot hrabra in 
pogumna ženska. G. Mario Šilca, zaposlen 
v domu Janka Škrabana v Beltincih, je v 
svojem poslovilnem govoru povedal: »V 
iskanju smisla življenja in lastne sreče 
ste nam bili velikokrat svetilka, nam 
osvetljevali korake, ki so bili pred nami 
in nas  bodrili. Vsa ta dediščina in lep 
spomin bo ostalo. Po tem se vas bomo z 
nasmehom na ustih in toplino v srcu še 
dolgo spominjali.« 

»Biti človek je največja sreča.
V njem pretakajo se vse globine,

z njim se vse začne, vse mine.
Vsak gori in dogori – kot sveča.«

Tina Zver
DPM Dokležovje

Življenje

Globoko vdihneš,
zamižiš in zakričiš,
ko se na ta svet rodiš.
Z bolečinami,
nezgodami in spoznanji se 
boriš.
Pridno poslušaš,
sprašuješ in poskušaš,
ter se učiš, učiš.
Nato študiraš

ali se poročiš.
Otroke pričakuješ
in vnuke pestuješ.
Se s pokojnino prebijaš,
stroške in leta odštevaš.
Preizkušnje, 
ki jih čas prinaša,
nas delajo močnejše,
preudarnejše,
ali tudi pametnejše?

Pa smo tukaj,
leta pa teko in teko…
Potem pa se sprašuješ:
Kaj je življenje?
Življenje je jok in smeh,
je žalsot in trpljenje,
je ljubezen in veselje…

Irena Šrajner
članica skupine za samopomoč 

obolelih z rakom Murska Sobota - Pot 
k okrevanju 
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Pravljica o sreči
(Frančič, F.: Pravljice o pokrajinah. 
Piran, 2010) 
Nekoč je v daljnji deželi živel kralj, ki 
je bil vse dni zelo zamišljen, otožen in 
žaloten. Oče in mati sta mu umrla, ko je 
bil še kraljevič in morda je njuna smrt 
zaznamovala njegovo samotno otroštvo. 
Ko je odrasel, se je preoblečen velikokrat 
sprehajal med podložniki. Prizadelo 
ga je, ko je videl svoje podložnike, ki 
živijo v revščini in lakoti. A kljub temu 
je mnogim zavidal, da živijo v družinah. 
Kot po pravilu je bila revščina večja tam, 
kjer je bilo več otrok.
Tuhtal in razmišljal je, kaj lahko stori. 
Naj zmanjša desetino, ki so mu jo 
podložniki nosili na dvor, naj jim podari 
del svojega bogastva?
Vendar to ne gre, kralj brez dvora in 
sijaja ni več kralj, so z glavami zmajevali 

dvorni uradniki. 
Kralj se je velikokrat odpravil do planin. 
O, kako je zavidal pastirjem njihovo 
svobodno življenje!
»Zakaj se nisem rodil kot pastir ali kot 
potepuh? » se je spraševal na glas.
Niti opazil ni, da na starem panju sedi 
sivolasi starec.
»Slišal sem te, rad bi svet spreminjal, a 
najprej moraš spremeniti sebe!« mu je 
dejal.
»Oprosti mi, da sem na glas razmišljal, 
samo zakaj sem se moral roditi kot 
kralj?« je skoraj zavpil kralj.
»Kdo pa je srečen? Revni trdijo, da so 
srečni bogati, bogati govorijo, da so 
srečni tisti, ki so revni, mnogi mislijo, 
da so bogovi srečni, a pravega odgovora 
nima nihče. Ni čarobnega ključka, ni 
pravil. Edino, kar ti lahko svetujem, je, 

da prisluhni svojemu srcu.
Naslednje dni je kralj razdal vse 
svoje premoženje in bogastvo med 
podložnike. Zase je ohranil samo toliko, 
da si je kupil hiško in kos zemlje na 
odročnem kraju, kjer ga niso poznali. 
Kaj kmalu je postal skrben in dober 
kmet. Nedolgo zatem se je poročil in 
hiša je bila polna otrok.
Ko je sedel pred svojim skromnim 
domovanjem, je spokojno kadil pipo 
in opazoval svoje potomce, kako so se 
igrali.
Spomnil se je besed sivolasega starca…. 
“Vsak koščke sreče najdeš edino, če 
prisluhneš svojemu srcu!«

Za vas izbrala
Lilijana Bežan

PONUDBA OGLAŠEVANJA V GLASILU
MALI RIJTAR

Za vašo predstavitev na papirju skrbi 
tiskarna S-tisk že od leta 1994. Ponosni smo, 
da vam lahko pomagamo ustvarjati ugled in 
prispevati k temu, da se kupci ob prebiranju 
vaših tiskovin počutijo pomembne in 
spoštovane. 

KaKakovost naših storitev vzdržujemo z 
nenehnim posodabljanjem tehnološke 
opreme in nadgrajevanjem znanja. 
Zaradi zanesljivih in kakovostnih storitev 
nam zaupajo številna ugledna podjetja in 
organizacije tako doma kot v tujini. 
Usposobljeni smo za natis Usposobljeni smo za natis vseh vrst tiskovin 
v tehnikah ofsetnega tiska. Prepričani smo, 
da lahko uspešno zadovoljimo tudi vaše želje 
in potrebe. 

Dovolite, da z natisom poskrbimo za vaše 
zadovoljstvo in zadovoljstvo vaših strank!

www.s-tisk.com

info@s-tisk.com

Tiskarna S-tisk

02 / 542 28 70

Cene ne vsebujejo DDV (22%)

Velikost oglasa

1/8 strani

1/4 strani

1/2 strani

1 stran

zunanja zadnja stran

Cena

45,00 EUR

80,00 EUR

150,00 EUR

300,00 EUR

370,00 EUR

Oglas nam lahko posredujete v formatu JPG, PDF, PSD ali TIF




