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Ženski pevski zbor Biser, Kulturnega društva Grosuplje
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Dnevu samostojnosti in enotnosti
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Z odločnim delom in mladostno energijo na pot razvojnega preboja 
občine 
Predlog občinskega proračuna za leto 
2019 in 2020 je pripravljen in kot tak 
je bil na 3. redni seji Občinskega sveta 
Občine Beltinci v prvi obravnavi tudi 
soglasno sprejet. Pripravljen je na 
način, da zasledujemo ravnotežje med 
razvojno in socialno naravnanostjo. 
Višina sredstev za investicijske 
odhodke in sredstev za socialo, 
predšolsko izobraževanje, šolstvo ter 
druge programe za občanke in občane 
naše občine sta skoraj popolnoma 
enaka. S tem jasno nakazujemo na to, 
da ob ambicioznosti na investicijsko 
razvojnem področju ne pozabljamo na 
skrb za naše občane. Zavedamo se, da so 
potrebe in želje vas, občanke in občane, 
tiste, ki morajo biti postavljene na prvo 
mesto, pa vendar, brez investicijskih 
vlaganj razvoja ne more biti. Zato bomo 
zaradi obdobja nizkih obrestnih mer 
stanje na tem področju izkoristili in 
se zadolžili. Ne glede na to pa ostaja 
naša občina med manj zadolženimi 
občinami v Republiki Sloveniji. 
V proračunu smo planirali nemalo 
sredstev za pripravo projektnih 
dokumentacij, s katerimi bomo 
lahko upravičeno pričakovali črpanje 
evropskih in državnih sredstev. Tako 
že načrtujemo študijo za ureditev jedra 
Beltinec, kajti trenutno stanje tukaj 
ne more biti nikomur v ponos; rekli 
bi celo lahko, da je skrajno ponižujoče 
za kraj s trškimi pravicami vse od leta 
1811 naprej. Ravno tako smo naročili 
izdelavo dokumentacije za ureditev 
našega verjetno največjega turističnega 
bisera, Otoka ljubezni v Ižakovcih, 
nadaljujemo pa tudi z aktivnostmi 
na Projektu izgradnje kolesarske 
steze Dokležovje - Gornja Bistrica, 
kjer sodelujemo z občino Črenšovci 
kot nosilec projekta. Prav tako se 
nadaljujejo aktivnosti pri izvedbi 
komasacije v Gančanih in urejanje 
obrtno- industrijske cone v Beltincih. 
Maksimalno se trudimo pri izvedbi 
postavitve dostojnega spominskega 
obeležja, vezanega na združitev 
prekmurskih Slovencev z matičnim 

narodom. Po najboljših močeh delamo 
tudi na področju ureditve prostorskih 
aktov, kajti ugotavljam, da smo bili na 
tem področju preveč pasivni. Pa še bi 
lahko naštevali...  
Načrtovanje dvoletnega proračuna 
ni bilo enostavno, pa vendar smo 
se s sodelavci v občinski upravi 
angažirali in pripravili osnutek 
predloga proračunov, ki predstavljata 
finančni okvir, v katerem naj bi se 
gibali v prihodnjih dveh letih. Ker se 
je v preteklosti dvoletno načrtovanje 
proračuna v naši občini izkazalo kot 
dobra praksa, smo s to prakso želeli 
nadaljevati, predvsem pa smo mnenja, 
da na ta način bolj realno prikazujemo 
prihodke in vire, ne pa samo odhodke 
v načrtu razvojnih programov. 
Zahvala gre vsem tistim, ki ste aktivno 
pomagali pri sestavljanju proračunov: 
sodelavcem iz občinske uprave, 
odgovornim v naših javnih zavodih in 
podjetjih, svetnici in svetnikom občine, 
predstavnikom krajevnih skupnosti. 
V fazi splošne in javne razprave 
pričakujemo še predloge in mnenja vse 
zainteresirane javnosti, ki jih bomo s 
sodelavci in s predstavniki v posameznih 
občinskih odborih analizirali in jih 
nato v skladu z možnostmi vključili 
v dopolnjena predloga proračunov. 
Na ta način zasledujemo tudi načelo 
participativnosti, pri katerem lahko 
tudi občanke in občani naše občine 
soodločajo o porabi javnega denarja.
Pomembno je navesti, da je proračun 
pripravljen tako, da bomo podprli 
predvsem tiste projekte, ki so 
namenjeni zadovoljevanju potreb čim 
širšega kroga občank in občanov, kajti 
mnenja sem, da je čas drobljenja in 
parcialnih rešitev za nami. Potrebno 
si je naliti čistega vina in si enkrat 
priznati, da če želimo razvojni preboj, 
potem moramo začeti razmišljati 
globalno in izven okvirjev oz. meja svoje 
vasi. Navsezadnje smo občina Beltinci 
vsi, ne samo določeni posamezniki. 
Za to, da bomo našo občino naredili 
spet tako, da bomo nanjo vsi ponosni, 

pa je prvenstveno potreben pogum 
in odločnost. Zgodovina nas uči, da 
je bilo v naši občini v preteklosti 
ogromno odločnosti in poguma. Velike 
odločitve za našo pokrajino in državo 
so bile sprejete z vizijo lepše, boljše 
prihodnosti za vse. Bogata tradicija, 
izjemna naravna lega in pridni, delovni 
ljudje, so lahko velika prednost naše 
občine. Ob dejstvu, da imamo eno 
najugodnejših geografskih leg in 
odlične prometne povezave (avtocesta, 
železnica, bližina treh sosednjih 
držav), je za boljšo prihodnost naše 
občine treba storiti odločen korak 
naprej. Dovolj je stopicanja na 
mestu, potreben je razvojni preboj. 
Polni pozitivne energije, želje po 
dokazovanju in napredku, kakršni so 
bili že naši predniki, moramo odločno 
in samozavestno v prihodnost. Jutrišnji 
dan mora predstavljati drugačen razvoj 
občine. Predstavljati mora razvoj, ki bo 
temeljil na povezovanju in sodelovanju 
vseh. Na ta korak smo skupaj s 
sodelavci občinske uprave pripravljeni. 
Pripravljeni smo na obilo dela, kajti z 
mladostno zagnanostjo in elanom ter 
seveda z izkušnjami starejših rezultat, 
da bomo občino Beltinci naredili tako, 
da bomo nanjo ponosni vsi, ne bo 
izostal. Skupaj smo sposobni zagotoviti 
spremembe na bolje, da bo prihodnost 
v naši občini za vse občanke in občane 
lepša, bolj vesela, polna optimizma in 
pozitivne energije.   
Vse dobro.

Marko Virag, župan   
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AKTUALNO

Mali rijtar
informativno glasilo Občine Beltinci

Vsebina objavljenih člankov ne odraža
vedno stališča uredniškega odbora glasila. 

Objavljenih člankov ne honoriramo.
Fotografije, ki jih avtorji ne bodo podnaslovili,  

bomo objavili brez podnaslovov.

uredniški odbor:
Bojan VEREŠ (odgovorni urednik)

Miran MAUČEC (namestnik odgovornega urednika)
Gabrijela KÜZMA (članica), Tina ZVER VLAJ (članica),

Štefan ŽIŽEK (član)

zbiranje gradiva:
Lilijana BEŽAN HORVAT

jezikovni pregled:
Zlatka HORVAT

Priloge glasilu niso nujno jezikovno pregledane.

fotografije:
Sandra KAVAŠ (naslovnica),  

Arhiv Občine Beltinci, Marta Krpič (Media 24, Ljubljana),
Arhiv Pomurec

grafično oblikovanje in priprava za tisk:
TILIA PRINT, ROMAN KLEMENČIČ s.p.

tisk:
TILIA PRINT, ROMAN KLEMENČIČ s.p.

februar 2019, naklada 2600 izvodov

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

Prosimo vas, da nam 

prispevke 

(do 3500 znakov)

za 73. številko, ki izide  

konec maja 2019, 

posredujete  

do ponedeljka,  

6. maja 2019,  

v elektronski obliki  

s komentarji k 

fotografijam  

in navedbo avtorja ter  

v ustreznem formatu.

Naš elektronski naslov:

malirijtar@beltinci.si

Spoštovani, 
začetek leta je že daleč, saj je pred nami 
pomladni mesec marec. Od izida zadnje 
številke Malega rijtarja se je zvrstilo 
mnogo dogodkov, opise katerih boste 
lahko prebirali v novi številki občinskega 
časopisa. Prav gotovo je bil eden izmed 
njih tudi osrednja občinska proslava 
ob slovenskem kulturnem prazniku, 
ki je potekala v duhu zaznamovanim 
s prihajajočim praznikom združitve 
in priključitve Prekmurja matičnemu 
narodu. Zgodovinska dejstva tega 
dogodka so lepo predstavili naši 
beltinski osnovnošolci. Ne sme nam 
biti samoumevno, da smo del te naše 
države. Velikokrat pozabimo ali sploh 

ne poznamo takratnih intelektualcev, ki 
so se zavzemali, da smo pred stotimi leti 
Prekmurci v Beltincih nastopili enotno 
in se  priključili matičnemu narodu. 
Dandanes se zdi, da več te enotnosti ne 
premoremo.
Pred nami je čas, ko se poslavlja 
koledarska zima. To lahko občutimo že 
lep čas, saj nas vse vabi, da »odpremo 
okna na stežaj«, kot poje Beltinčan 
Vlado Kreslin v svoji pesmi in se 
veselimo dni, ki so pred nami. Mesec 
marec je še posebej pomemben za žene 
in matere, ki v teh dneh praznujejo. 
Tako jim tudi mi voščimo in želimo vse 
dobro. 

Ob koncu vas v imenu novo 
imenovanega uredniškega odbora lepo 
pozdravljamo in  želimo, da še naprej 
sodelujete z nami in nam pomagate 
oblikovati vsebino informativnega 
občinskega informativnega glasila. Vaše 
prispevke za naslednjo 73. številko 
Malega rijtarja, ki bo predvidoma izšel 
konec maja, nam prosim posredujte do 
6. maja. 
Za uredniški odbor

Urednik, Bojan Vereš
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AKTUALNO

tiliaprint
T I S K A R N A

TISK in VEZENJE na MAJICE

Štefana Kovača 3 • 9231 Beltinci • M: 041 515 976 •  www.tilia-print.com

Tekstil predstavlja eno največjih skupin 
promocijski artiklov. S potiskano majico ali 
kakšnim drugim tekstilnim izdelkom dosežemo 
veliko ljudi. Poleg tega ljudje radi dobijo v dar 
uporabne izdelke z dodano vrednostjo.

Županovo voščilo novorojenčkom in staršem

V času od  
1. januarja 2018 do  
31. decembra 2018  

je bilo v občini Beltinci 
rojenih  60 otrok,

od tega
34 fantkov  

in  
26 deklic.

»Noben poljub, ki ga daš otroku, 
ni izgubljen, ne izraz veselja,  

ne dotik v pomiritev,
nobena pesem, nobena zgodba o čudesih.

Vse to se bo zlilo v tisto, kar bo postal!«

(Pam Brown) 

Ob tem čudovitem dogodku Vam, 
spoštovani starši, iskreno in iz 
srca čestitamo. Želimo Vam obilo 
veselja, radosti in iskrene ljubezni ob 
spremljanju odraščanja Vaših otrok. 

V občini Beltinci smo na vsakega izmed 
Vas neizmerno ponosni in vam, dragi 
otroci, želimo obilo zdravja ter srečnih 
dni v objemu svojih najdražjih. 
 

Marko VIRAG,
župan Občine Beltinci
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Sprejem in razglasitev najboljših športnikov, športnic, športnih 
kolektivov in perspektivnih športnikov Občine Beltinci za leto 2018

»Ovire te ne smejo zaustaviti. 
Če naletiš na zid, se ne obračaj  

in ne obupaj. 
Ugotovi, kako ga preplezati,  

iti skozi ali najti način, kako ga obiti.« 
(Michael Jordan)

V dvorani beltinskega gradu je župan 
Marko Virag skupaj s Športno zvezo 
Beltinci sprejel in razglasil  najboljše s 
področja športa v občini Beltinci za leto 
2018.
Nagrajencem je namenil nekaj svojih 
misli župan Marko Virag, pozdravne 
besede je prisotnim podal tudi 
predsednik Športne zveze Beltinci, 
Andrej Pozderec.
Za popestritev slovesnosti je poskrbel 
učenec Glasbene šole Beltinci, kitarist 
Matej Bukovec, ki je zaigral dve skladb 
in sicer: »Pravljica za Mihca« (A. 
Strajnar) ter »Adelita« (F. Tarrega).  
Njegov mentor je Aljaž Gyurica. 
Neizmerno nas veseli, da je v naši 
občini toliko vrhunskih in talentiranih 
športnikov in športnic, ki ste dosegli in 
ustvarili ogromno, tako za svoj osebni 
razvoj, prepoznavnost naše občine in 
za razvoj športa v naši občini. 

Objavljamo podroben opis nagrajencev, 
ki so jih podali predlagatelji-citiramo:

Rrazglasitev najboljših športnikov, 
športnic, športnih kolektivov in 

perspektivnih športnikov Občine 
Beltinci za leto 2018

Grajska dvorana, četrtek, 7. 2. 2019
Pri izboru za naziv perspektivnih 
športnic in športnikov so se upoštevali 
tekmovalni uspehi posameznika, odnos 
do športa, marljivost in vztrajnost. 
Podeljeno priznanje naj bo nagrajencem 
predvsem spodbuda za delo vnaprej.

Kategorija Perspektivna športnica/
športnik:

Perspektivna športnica je Hana 
Škafar  iz Ižakovec.
Hana se ukvarja z jahanjem - 
preskakovanjem ovir. Z jahanjem se je 
začela ukvarjati pred letom in pol. V 
tem kratkem času je opravila vse  izpite 
- jahač 1 in jahač 2, ki so potrebni za 
pridobitev tekmovalne licence. S svojo 
kobilo Dessire 1 sta se popolnoma ujeli. 
V letu 2018 se je začela udeleževati 
turnirjev Konjeniške zveze Slovenije. 
Rezultati, ki jih je v letu 2018 dosegla, 
jo uvrščajo v sam vrh in velja za 
eno najbolj nadarjenih tekmovalk v 
Sloveniji. Pridobila je tudi licenco za 
nastopanje na državnem prvenstvu. 

Tekmuje za konjeniški klub Velebiro iz 
Maribora. V letu 2018 se je udeležila 24 
turnirjev po Sloveniji.
Doseženi rezultati v letu 2018:
1. mesto - Turnir konjeniške zveze 

Slovenije - Maribor - 27. 4. 2018
1.  mesto - Turnir konjeniške zveze 

Slovenije - Maribor - 28. 4. 2018
1. mesto - Turnir konjeniške zveze 

Slovenije - Maribor - 28. 4. 2018
1. mesto - Turnir konjeniške zveze 

Slovenije - Maribor - 4. 5. 2018
1. mesto - Turnir konjeniške zveze 

Slovenije - Maribor - 6. 5. 2018
1. mesto - Turnir konjeniške zveze 

Slovenije - Dogoše - 25. 5. 2018
1. mesto - Turnir konjeniške zveze 

Slovenije - Dogoše - 26. 5. 2018
1. mesto - Turnir konjeniške zveze 

Slovenije - Zgornja Kungota - 8. 7. 
2018

1.mesto - Turnir konjeniške zveze 
Slovenije - Velenje - 14. 9. 2018

1.mesto - Turnir konjeniške zveze 
Slovenije - Velenje - 15. 9. 2018

1.mesto - Turnir konjeniške zveze 
Slovenije - Škofja vas - 7. 10. 2018

2. mesto - Turnir konjeniške zveze 
Slovenije - Dogoše - 27. 5. 2018

4.mesto - Turnir konjeniške zveze 
Slovenije - Dogoše - 26. 5. 2018

4. mesto - Turnir konjeniške zveze 
Slovenije - Zgornja Kungota 8. 7. 
2018

5. mesto - Turnir konjeniške zveze 
Slovenije - Maribor - 4. 5. 2018

6. mesto - Turnir konjeniške zveze 
Slovenije - Velenje - 16. 9. 2018

8. mesto - Turnir konjeniške zveze 
Slovenije - Dogoše - 25. 5. 2018

8. mesto - Turnir konjeniške zveze 
Slovenije - Velenje - 14. 9. 2018

Za dosežene rezultate predlagamo Hano 
Škafar za priznanje za perspektivnega
športnika Občine Beltinci.

Perspektivni športnik je  Tilen 
Forjan iz Ižakovec.
Tilen Forjan iz Ižakovec se z judom 
ukvarja že 7 let. Ja državni osnovnošolski 

AKTUALNO
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prvak in tretji z državnega prvenstva v 
kategoriji starejših dečkov do 66 kg.
V skupnem seštevku slovenskega 
pokala za starejše dečke  je osvojil 
odlično tretje mesto in dobil priznanje 
Judo zveze Slovenije na prireditvi 
»Judoist leta 2018« v Ljubljani. 
Poleg  tretjega mesta na državnem 
prvenstvu je postal državni 
osnovnošolski prvak ter zmagal še na 
turnirjih Nagaoka v Ljubljani, pokalu 
Novega Mesta, Maumgartnerjevem 
pokalu, pokalu Guštanj, pokalu Žirov, 
pokalu Beltinec, dosegel je 2. mesto 
na pokalu Bežigrad, pokalu M. Sobote 
in pokalu Lendave  ter tretje mesto 
na pokalu Oplotnice in Zeltwegu. Na 
uradnih turnirjih je dosegel 31 zmag v 
38 dvobojih, kar je fantastičen dosežek. 
Zmagal je v svoji težnostni kategoriji. 
 Z vestnim delom je hitro napredoval 
in pokazal velik talent, delavnost, 
vztrajnost, borbenost, nepopustljivost 
in tekmovalnost.
Tilen nas je v preteklosti razvajal s 
svojimi uspehi in  nas bo v prihodnosti 
še velikokrat razveselil s svojimi 
rezultati.

Perspektivni športnik je  Alen 
Maučec iz Lipovec.
Alen Maučec prihaja iz vasi Lipovci iz 
hokejske družine, kjer je bil že njegov 
oče Dušan dolgoletni igralec hokeja 
na travi, zato je že v začetku svoje 
hokejske poti dobil potrebno podporo 
in zagon svojih staršev. Alen se je začel 
s hokejem ukvarjati pri svojih 7 letih, 
ko je začel spoznavati tako rekvizite, 
kakor tudi samo igro hokeja na travi. 
Z velikim veseljem in voljo je dnevno 
prihajal na hokejsko igrišče, ki je le 
nekaj metrov oddaljeno od njegovega 
doma. Alen je zgodnja leta zelo dobro 
izkoristil, kajti treninge je obiskoval 
redno, veliko treningov pa je naredil 
sam na igrišču ali pa s prijatelji. Alena 
odlikuje na eni strani poslušnost, 
pridnost, delavnost, želja po napredku, 
volja in kolektivni duh, na drugi strani 
pa hitrost, spretnost in dobro tehnično 
znanje. Vse omenjeno predstavlja 
zanj zelo dobro osnovo, da lahko v 
prihodnosti postane vrhunski igralec 
hokeja na travi. V prejšnjih letih je 

Alen uspešno igral za mlajšo selekcijo 
U-10, sedaj je še uspešnejši v selekciji 
U-13, v naslednjih letih pa ga bomo 
sigurno videli tudi v članski ekipi HK 
Lipovci. Alenu hokej na travi vzame kar 
nekaj časa, vendar pa vseeno uspešno 
opravlja vse šolske obveznosti. Na 
koncu bi dodali še to, da je Alen velik 
potencial in prihodnost lipovskega in 
slovenskega hokeja na travi, da iz leta 
v leto napreduje in vsi si želimo, da bo 
v prihodnosti postal vrhunski igralec 
hokeja na travi. 

Perspektivni športnik je  Gabriel 
Lipič iz Beltinec.
Gabriel Lipič, rojen 17. 1. 2007 v Murski 
Soboti, obiskuje 7. razred OŠ Beltinci.
Judo je začel trenirati oktobra 2013, ko 
je bil star 6 let. Prve uradne tekme se je 
udeležil leta 2014. 
Zmago za prvo mesto je osvojil na 
Pokalu Slovenske Bistrice (ml. cicibani 
U8 - 34 kg). 17. 5. 2014, 20. 12. 2014 
osvoji pokal v 1. krogu Šolske judo lige 
v Mariboru kot najhitrejši judoist.
14. 4. 2015 doseže prvo mesto na 
Pokalu Ptuja (ml. cicibani U10 - 34 kg),
2016 se je udeležil mednarodnega 
tekmovanja 29. Budapest judo cup 
v Budimpešti in osvojil 3. mesto. V 
Sloveniji se je udeležil treh uradnih 
turnirjev in v vsakem tekmovanju 
osvojil 1. mesto.
Na mednarodni turnirju Srbije - Srbski 
Krstur - je osvojil 1. mesto.
2017 osvoji naziv Državnega prvaka 
(ml. dečki -46 kg),
Na mednarodni turnirju Nagaoka (ml. 
dečki -50 kg) 18. 11. 2017 doseže 1. 
mesto.
Na mednarodnem turnirju Zeltweg (ml. 
dečki -50 kg) doseže 1. mesto. 
Na mednarodnem turnirju v Srbiji - 
Srbski Krstur - doseže 1. mesto. 
Na mednarodnem turnirju Novi Sad 
doseže 2. mesto.
Isto leto ima v Sloveniji  31 uradnih 
borb in beleži 31 zmag.
2018 brani naslov državnega prvaka 
(ml. dečki -55 kg) in ohrani naziv 
Državnega prvaka. 
Na mednarodnih turnirjih osvoji: 
Zeltweg - 1. mesto, Leoben - 1. mesto, 
Jennersdorf -  1. mesto (bori se v večji 

starostni kategoriji / U 14), Borsa open 
Mostar - 2. mesto.
V Sloveniji ima 30 uradnih borb in 30 
zmag.
Gabriel si je v štirih letih priboril 
skupaj 57 zlatih medalj, 5 srebrnih in 2 
bronasti in osvojil  6 pokalov.

Kategorija Najboljša športnica 
posamezno za leto 2018

3. mesto: Kaja Baler iz Bratonec
Kaja Baler se z judom ukvarja že 9 let. 
Je državna podprvakinja v kategoriji 
mlajših kadetinj do 52 kg.
 Kljub poškodbi, ki jo je pestila v  prvi 
polovici leta, je na državnem prvenstvu 
osvojila drugo mesto in s tem 
kategorizacijo pri OKS. V jesenskem 
delu sezone se je izkazala z odličnimi 
borbami in uspehi v Sloveniji, Avstriji 
in BIH.
Z vestnim delom je hitro napredovala 
in pokazala velik talent, delavnost, 
vztrajnost, borbenost, nepopustljivost 
in tekmovalnost.
Kaja nas je v preteklosti razvajala 
s svojimi uspehi, saj ima že štiri 
naslove državne prvakinje in nas bo v 
prihodnosti še velikokrat razveselila s 
svojimi rezultati.

2. mesto: Sara Sakovič iz Beltinec
Sara Sakovič je že drugo leto igralka 
ekipe ŽOK Ptuj, ki nastopa v 1. B 
državni odbojkarski ligi (1.B DOL). 
Ekipa ŽOK Ptuja je v sezoni 2017/18 
igrala v drugi ligi vzhod in osvojila prvo 
mesto, vendar  zaradi odločitve vodstva 
kluba ni zaigrala v 1. A ligi, ampak 
v novoustanovljeni 1. B DOL. Kljub 
odhodu kar štirih igralk prve postave 
po končanem prvem delu prvenstva  
letošnje sezone ekipa zaseda visoko 
drugo mesto.
Sara igra na igralnem mestu 
sprejemalke (sprejem in napad v 
igralnih conah 4, 2 in 6)  in je nosilka 
igre kluba s Ptuja, ki praviloma dosega 
največ točk na tekmi.  Je univerzalna 
igralka, zelo dobra na sprejemu servisa, 
v napadu in obrambi, servisu in v 
bloku. Je izredno kvalitetna  športnica, 
marljiva, vztrajna in borbena, saj bi jo 
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v ekipi z veseljem imela marsikatera 
prvoligaška ekipa.

1. mesto: Fiona Zečiri iz Beltinec
Fiona Zečiri, rojena 26. 11. 1998, je  
študentka fizioterapije na fakulteti v 
Mariboru. Karate trenira 13 let in ima 
črni pas. Je reprezentantka Slovenije in 
trenira pod vodstvom trenerja Milana 
Zadravca. Izobražuje se tudi za športno 
sodnico v karateju. 

Njeni največji športni dosežki v letu 
2018 so:
- 1. mesto – Styrian Open mednarodni 

turnir
- 3. mesto – Styrian Open mednarodni 

turnir
- 1. mesto – Državno prvenstvo WKSA 

Jarenina 
- 1. mesto – Katana cup Bohinj Open
- 3. mesto – Državno prvenstvo Hoče

 
Kategorija Najboljši športnik 

posamezno za leto 2018

3. mesto: David Novak iz Lipe
David še ni dopolnil 17 let, je pa kljub 
mladosti uspešno krmaril začrtano pot 
v letu 2018:
Na področju šolanja uspešno obiskuje 
2. letnik Športne gimnazije Murska 
Sobota, kjer se udejstvuje tudi v vseh 
športnih aktivnostih in tekmovanjih 
v sklopu šole. Tako je barve šolskega 

centra zastopal v odbojki in košarki.
Na področju športa je bil intenzivno 
aktiven pri:
1. klubski odbojki (3. slo liga vzhod 
Radenci, kadetska ekipa Panvite 
Pomgrad, mladinska ekipa Panvite 
Pomgrad, članska ekipa Panvite 
Pomgrad, s katero je podpisal svojo 
prvo štipendijsko-profesionalno 
pogodbo).
David je na lestvici sprejema servisa 
trenutno na odličnem drugem mestu 
med vsemi registriranimi igralci v 1. 
slovenski odbojkarski ligi.
Rezultati v letu 2018:
- turnir v Kranju s kadetsko 

reprezentanco: 3. mesto
- kvalifikacije za evropsko prvenstvo 

v Rusiji: 3. mesto
- tretja slovenska državna liga vzhod, 

člani Radenci: 2. mesto
- nastopi za Panvito Pomgrad v 1. 

državni ligi-člani
- uvrstitev na zaključni turnir 

najboljše četverice Slovenije v 
kadetski ekipi Panvite: 4. mesto, 
David je izbran za najboljšega 
igralca.

- uvrstitev na zaključni turnir 
najboljše četverice Slovenije v 
mladinski ekipi Panvite: 4.mesto, 
David je izbran za najboljšega 
igralca.

- srednje evropsko prvenstvo 
v Mariboru z mladinsko 
reprezentanco  Slovenije: 1. mesto

2. mesto: Mitja Černi iz Gančan
Mitja se po svojih dosežkih še vedno 
uvršča v sam vrh športnega strelstva v 
Sloveniji. Skupaj z drugimi člani ekipe 
je zaslužen za odlične ekipne uvrstitve 
v minulem letu.
Mitja je kot član društva zelo odprt, 
rad  pomaga mlajšim strelcem in jim 
nameni svoj čas, kljub temu da ga poleg 
redne službe in vsakdanjih obveznosti 
nima prav veliko.
V letu 2018 je dosegal odlične rezultate 
na tekmovanjih, kjer je nastopal:
- državno prvenstvo Ormož                 

2. mesto
- regijsko prvenstvo Ljutomer             

2. mesto
- 4. Lebarjev memorial M. Sobota        

1. mesto
- 2. Pokal ŠSD M. Sobota                        

1. mesto
- 22. Pokal Radgone, Gornja Radgona  

2. mesto
- 10. Pokal SD Gančani, Gančani           

2. mesto
- 1. krog 1B državne lige Trzin              

2. mesto
- 2. krog 1B državne lige Ljubljana      

5. mesto
- 3. krog 1B državne lige Trbovlje        

2. mesto
- 4. krog 1B državne lige Ormož           

8. mesto
- 5. krog 1B državne lige Ljubljana       

8. mesto
- 6. krog 1B državne lige Kidričevo      

3. mesto
- MT Trzin SKIRCA Mengeš                 

16. mesto

Beleži še nekaj dobrih uvrstitev z 
ekipo Strelskega društva Gančani na 
tekmovanjih, kjer so tekmovali.

1. mesto: Sašo Vütek iz Beltinec
Sašo Vütek je igralec pikada. Že kot 
mladinec je pokazal svoj izjemen talent 
in postal eden najboljših igralcev v 
Sloveniji. V mladinski kategoriji do 21 
let je postal evropski prvak, državni 
prvak, tako posamezno kot ekipno, ter 
osvojil še enkrat 2. in dvakrat 3. mesto 
na državnih tekmovanjih. Z odličnimi 
igrami je nadaljeval tudi v članski 
konkurenci med A-kategorniki. Postal 
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je državni prvak v klasičnem pikadu 
ter se uvrstil v državno reprezentanco. 
Udeležil se je več evropskih in 
svetovnih prvenstev. Sašo trenutno 
tekmuje za ekipo večkratnih evropskih 
prvakov Top-Gun iz Grlave. Z ekipo se 
redno uvršča med najboljše tri ekipe v 
Sloveniji.
Dosežki v letu 2018:
- 1. mesto: občinski turnir v pikadu - 

posamezno 
- 1. mesto: občinski turnir - dvojice
- 1. mesto: 1. liga v klasičnem pikadu 

- vzhod - posamezno
- 2. mesto:  državno prvenstvo v 

klasičnem pikadu - ekipno
- 3. mesto: državno prvenstvo 501 

Duble Out (Radenci) - posamezno
- 3. mesto: zaključni turnir 

slovenske lige v klasičnem pikadu - 
posamezno

- 3. mesto: Rang turnir za izbor 
reprezentance A-liga - posamezno 
(Slovenj Gradec)

- 4. mesto: Rang turnir za izbor 
reprezentance A-liga - posamezno 
(Terme Olimje)

- 4. mesto: Rang turnir za izbor 
reprezentance A-liga- posamezno 
(Slovenj Gradec)

- 4. mesto: Rang turnir za izbor 
reprezentance A-liga - posamezno 
(Hotinja Vas)

- 5. mesto: Rang turnir za izbor 
reprezentance A-liga - posamezno 
(Radenci)

- 5. mesto: Rang turnir za izbor 
reprezentance  A-liga- posamezno 
(Terme Olimje)

- 5. mesto: državno prvenstvo 
(Radenci) - ekipno

- 6. mesto: končna rang lestvica za 
leto 2018 in uvrstitev v repasaž za 
državno reprezentanco

- 7. mesto: evropsko prvenstvo 
301 Master Out - Caorle (Italija) - 
posamezno 

- 9. mesto: evropsko prvenstvo 
501 Master Out - Caorle (Italija) - 
posamezno 

Trenutno je z ekipo Top-Gun na prvem 
mestu v slovenski Super ligi.

Kategorija Najboljša ekipa Občine 
Beltinci za leto 2018

Najboljša ženska ekipa občine 
Beltinci je Ženski nogometni klub 
Pomurje Beltinci.
Ženski nogometni klub Pomurje 
Beltinci, ki je v minulem letu nastopal 
pod imenom ŽNK TELEMACH GMT 
Beltinci, je tudi v letu 2018 posegel po 
novih uspehih in lovorikah.
Članska ekipa je po tesnem troboju 
za vrh lestvice državnega prvenstva 
zasedla drugo mesto in slavila v 
pokalnem tekmovanju. Pomurke so 
po izjemno uspešnem nizu jesenski 
del sezone 2018/2019 v konkurenci 
osmih moštev sklenile brez oddane 
točke, trdno v vodstvu in s pokalnim 
polfinalom v žepu.
Cilj kluba je jasen: ŽNK Pomurje 
Beltinci želi 20. obletnico obstoja kluba, 
ki bo obeležena v letu 2019, obogatiti s 
sedmim naslovom državnih prvakinj, 
dvojno krono in novim nastopom v 
kvalifikacijah UEFA Lige prvakinj.
Za nove lovorike so poskrbele tudi 
mlajše selekcije. Kadetska ekipa 
je že januarja dobila tradicionalni 
mednarodni turnir Agram v Zagrebu, 
spomladi pa v desetčlanskem 
tekmovanju osvojila naslov državnih 
prvakinj. Uspeh kadetinj je s prvim 
mestom v državnem prvenstvu 
ponovila tudi ekipa do 15 let, selekcija 
do 13 let pa je bila druga v državi.

Klub nove rodove »žuto-plavih«  
šampionk vzgaja tudi v najmanjših 
kategorijah, kakovostno pa delo 
potrjuje več kot dvajseterica 
reprezentantk, med njimi kar sedem 
igralk Ženskega nogometnega kluba 
Pomurje Beltinci nastopa v članski 
izbrani vrsti Slovenije.

Najboljša moška ekipa občine 
Beltinci je:
3. mesto: Strelsko društvo Gančani
Strelsko društvo Gančani ima trenutno 
registriranih 13 tekmovalcev pri 
Strelski zvezi Slovenije, ki lahko 
tekmujejo na tekmovanjih Strelske 
zveze Slovenije in mednarodnih 
tekmovanjih.
Po polovici sezone 2018/2019 članska 
ekipa v 1. B ligi zaseda 4. mesto, 
posamezno Mitja Černi 2. mesto, 
pionirji 8. mesto, posamezno Niko 
Pozderec 6. mesto, Rok Matko 16. 
mesto, kadeti 11. mesto, 3. državna liga 
člani 10. mesto, regijska liga pionirji 
4. mesto, posamezno Niko Pozderec 2. 
mesto, Rok Matko 4. mesto, kadeti v 
regijski ligi trenutno 7. mesto.
V letu 2018 so tekmovali še na 
drugih tekmovanjih, kjer so strelci 
dosegali dobre rezultate v posamični 
konkurenci. V preteklem letu so na 
domačem strelišču organizirali 10. 
Pokal SD Gančani, 2 tekmi 3. državne 
lige SV regije in turnir regijske lige za 
cicibane, mlajše pionirje in pionirke, ki 
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se ga je udeležilo 85 strelcev.
Strelsko društvo Gančani nastopa v 
naslednjih ligah:
- 1. članska ekipa v 1. B državni ligi, ki 

šteje 12 ekip
- 2. članska ekipa v 3. državni ligi SV 

regije, ki šteje 12 ekip
- kadetska ekipa v državni ligi za 

mlade, ki šteje 16 ekip in v regijski 
ligi, ki šteje 10 ekip

- pionirska ekipa v državni ligi 
prijateljstva, ki šteje 15 ekip in 
regijski ligi, ki šteje 10 ekip

Nekaj rezultatov, ki so jih dosegle 
ekipe v letu 2018:
- 1. krog 1.B lige, Trzin, 4. mesto
- 2. krog 1.B lige, Ljubljana 3. mesto
- 3. krog 1.B lige, Trbovlje, 4. mesto
- 6. krog 1.B lige, Kidričevo, 3. mesto
- 3. krog lige prijateljstva, pionirji, 

Trbovlje, 5. mesto
- 10. Pokal SD Gančani, člani, 2. mesto

2. mesto: Hokejski klub Lipovci
Hokejski klub Lipovci je tudi v letu 
2018 nanizal kar nekaj zelo dobrih 
rezultatov, tako v domačem prvenstvu 
kakor tudi v mednarodni konkurenci. 
Najprej je klub osvojil naslov državnega 
prvaka v dvoranskem hokeju, nato 
pa še naslov državnega prvaka 
Slovenije v hokeju na travi. Vrhunec 
leta 2018 je za klub predstavljalo 
evropsko klubsko prvenstvo v mesecu 
maju, ki je drugič v zgodovini kluba 
potekalo v Lipovcih. Na omenjenem 
tekmovanju skupine Challenge II je 
tekmovalo 7 državnih prvakov iz 7 
evropskih držav (Gibraltarja, Slovaške, 
Bolgarije, Hrvaške, Turčije, Walesa in 
Slovenije), a je HK Lipovci v velikem 
finalu ob velikem številu gledalcev 

moral priznati premoč hvaškemu 
prvaku Zelina in tako na koncu osvojil 
zasluženo 3. mesto in obstanek v 
skupini Challenge II za leto 2019. Konec 
avgusta je prvič potekala Hokejska 
noč z mednarodnim turnirjem mlajših 
selekcij in veteranov. Prireditev je kljub 
slabemu vremenu zelo dobro uspela. 
Sodelovalo je čez 20 ekip iz Slovenije, 
Hrvaške, Italije in Srbije. Seveda je naš 
klub po vseh omenjenih tekmovanjih 
dobil lepe pohvale o zelo dobro 
organiziranih tekmovanjih. Vsekakor 
pa se v klubu veliko pozornosti 
namenja tudi mlajšim selekcijam (U-
10, U-13 in U-19), ki dosegajo zelo 
dobre rezultate v državnem prvenstvu 
in tudi na mednarodnih turnirjih. 
Radi bi še omenili, da se je v zadnjem 
letu zelo povečalo število mlajših 
igralcev in igralk (U-10 in U-13), kar 
nam predstavlja nov zagon in svetlo 
prihodnost hokeja na travi v Lipovcih. 
Na koncu bi dodali še to, da bo klub v 
prihodnosti posvetil veliko pozornosti 
vsem tekmovanjem, delu z mlajšimi 
selekcijami. Želimo, da bi bili še naprej 
tako uspešni in še naprej odlični 
promotorji naše krajevno skupnost 
Lipovci in Občine Beltinci. 
1. mesto: ND Beltinci

Nogometno društvo Beltinci  je nosilec 
razvoja nogometne igre v naši občini in 
največji športni kolektiv s 150 člani.
V  letu 2018 so dosegli enega največjih 
uspehov v svoji zgodovini.
- Članska selekcija je osvojila naslov 

prvaka v 3. SNL vzhod 2017/18,
- članska selekcija se je preko 

kvalifikacij uspela uvrstiti v 2. SNL,
- v jesenskem delu je ekipa v 2. SNL 

zasedla odlično mesto in usvojila 

20 točk - večina igralcev je iz naše 
občine ali okoliških krajev,

- mladinska selekcija je osvojila prvo 
mesto 1. MNZ  2017/18,

- mladinska, kadetska in U-15 
ekipe, ki tekmujejo v ligi MNZ M. 
Sobota v jesenskem delu, zasedajo 
1. mesto in se bodo potegovale 
v kvalifikacijah za tekmovanje v 
slovenski ligi,

- ND Beltinci - člani so bili najbolj 
gledana ekipa v prvenstvu in v 
pokalnem tekmovanju,

- društvo je največji promotor lokalne 
skupnosti preko nogometne igre,

- osvojili so številna  najboljša mesta 
na turnirjih v vseh ostalih mlajših 
selekcij,

- v klubu deluje organiziran in 
strokovni pristop pri vzgoji mladih 
nogometašev,

- sodelovanje s športnimi in ostalimi 
društvi v občini in regiji, tudi z šolo 
in vrtcem, je odlično,

ND Beltinci se lahko pohvali tudi s 
svojimi zvestimi privrženci, ki nas 
spremljajo tako doma kot po celi 
Sloveniji in so naš 12. igralec.

POSEBNO PRIZNANJE za dobro 
sodelovanje na področju športa za 
leto 2018 prejmeta Osnovna šola 
Beltinci in Vrtec Beltinci.

Iskrene čestitke vsem dobitnikom 
priznanj in naj Vam bo spodbuda za 
uspešno delo še naprej.

Lilijana BEŽAN HORVAT
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Ob slovenskem kulturnem prazniku
V telovadnici Osnovne šole Beltinci 
smo se v sredo, 6. februarja 
2019,  spomnili vseh velikih prednikov, 
zaslužnih za to, da smo bili pred 
100 leti Prekmurci priključeni  k 
matičnemu narodu,  k Sloveniji.  
 
Rdeča nit »učne ure«, ki so jo pripravili 
učenci in zaposleni beltinske osnovne 
šole po scenariju in režiji Gabrijele 
Breznik ter jo poimenovali S PONOSOM 
PREKMURCI, je bila naša skupna, 
bogata zgodovina, na katero smo vsi še 
kako ponosni. 
V programu je sodelovala tudi 
plej banda KUD-a Beltinci in 
moški pevski zbor iz Gančan. 
 

Uvodoma nas je nagovorila dr. 
Klaudija Sedar, strokovnjakinja za 
domoznanstvo v Pokrajinski in študijski 
knjižnici Murska Sobota in članica 
Pomurske akademske znanstvene unije 
(PAZU), ki se je v svojem razmišljanju 
o pomenu kulture za slovenski narod 
spomnila našega največjega poeta dr. 
Franceta Prešerna ter njegove vloge v 
slovenski kulturi nasploh, še posebej 
pa Prešernovega pomena za kulturo 
slovenske pisane besede – citiramo:

Spoštovani gospod župan, spoštovana 
gospa ravnateljica, spoštovani občinski 
svet, spoštovane učenke in učenci OŠ 
Beltinci, spoštovane gospe in gospodje 
in vsi, ki vam je kultura v najširšem 
pomenu besede blizu, dober večer. 

Živimo v zelo raznolikem svetu, v 
katerem smo vsakodnevno obdani z 
neštetimi možnostmi, v času pospešene 
globalizacije, kulturnih pretokov in 
kulturne pestrosti, ki nam potihem 
vsiljujejo neke nove kolektivne vzorce. 

V tem kozmosu tudi zato naša kultura 
nemalokrat izgublja svoj pomen. V naši 
državi bomo kulturo slavili čez dva dni 
s slovenskim kulturnim praznikom – v 
spomin na našega velikega poeta, dr. 
Franceta Prešerna, od smrti katerega bo 
minilo že 170 let. A kaj nam pravzaprav 
pomeni ta dan? In kaj nam nasploh 
pomeni kultura? Skozi zgodovino smo 
se Slovenci oklepali kulture, ki je bila 
vir naše narodne identitete. V naši 
narodni samobitnosti sta materin jezik 
in kultura igrala pomembno vlogo. 
Je danes še vedno temu tako? Kljub 
temu, da smo Slovenci dobili svojo 
prvo knjigo sredi 16. stoletja, je bila 
slovenščina v Prešernovem času, torej 
v prvi polovici 19. stoletja, še vedno 
manjvreden jezik, a jo je Prešeren s 
svojo poezijo iz ljubezni do svojega 
naroda znal povzdigniti na raven 
ostalih evropskih jezikov, v katerih so 
pesnili največji mojstri verza, prav tako 
je s svojo poezijo dal zagon tudi svojim 
naslednikom, ki še danes v verze 
vpletajo ta naš prelepi jezik. Vrsto let, 
pravzaprav stoletij, so nad nami bedeli 
močnejši narodi, a kljub temu nam je 
uspelo ohraniti slovenstvo, se obdržati 
in razviti potenciale, s katerimi se 
ponašamo ne le v evropskem, ampak 
tudi v svetovnem merilu.

Kulturo torej moramo razumeti in 
dojemati veliko širše, jo pojmovati 
kot zbir vseh oblik, ki zagotavljajo 
človekovo potrebo po duhovnih 
dobrinah, izobraževanjih, kulturnih 
in zgodovinskih pomnikih. Prav to 
nam daje duševno hrano, izrazno moč, 
navdih in zakladnico idej, ki pritegnejo 
človeka iz kroga vsakdanjih skrbi, 
mu prinesejo vedrino, drugačnost in 
trenutek sprostitve, pot do boljšega 
medsebojnega razumevanja in 
predvsem spoštovanja. Poznavanje 
preteklih kulturno-zgodovinskih tokov, 
osebnosti, njihovih dejanj in dosežkov 
ljudske kulture pa je zagotovo tisti 
temelj, ki nas predstavlja tako v 
lastnem okolju kot v multikulturnem 
in multinacionalnem svetu. Ko bi bil na 
nacionalni ravni večji posluh za kulturo 

in to ne le v urbanem okolju, ampak tudi 
ruralnem, bi se lahko z njo ponašali še v 
večji raznolikosti. 

Da kultura ni nekaj samoumevnega, 
se zavemo šele, ko jo izgubljamo. Prav 
tako kultura ni le kulturna dediščina, 
kulturne prireditve ali morda branje 
knjig, je vse, kar je povezano s 
človekom kot duhovnim bitjem. Prvotni 
pomen besede kultura je obdelovanje 
polj, to lahko danes razumemo kot 
oblikovanje krajine, ki jo negujemo celo 
življenje, jo varujemo in ohranjamo za 
prihodnje rodove. Dandanes govorimo 
o kulturi predvsem v povezavi s 
kulturnimi ustanovami, a pogosto 
pozabljamo, da imamo tudi kulturo 
bivanja, prehranjevanja, oblačenja, 
vedénja, kulturo diplomacije, kulturo 
medsebojnih odnosov itn. Kultura 
je način človekovega življenja v skladu 
z njegovim znanjem, prepričanji, 
zgodovino in predvsem tudi z jezikom. 
In prav naš slovenski jezik naj bi ob tem 
prazniku prišel v ospredje. Navsezadnje 
brez jezika ni naroda. Toda, ali ga 
znamo dovolj ceniti? Se znamo v teh 
časih, ko nam še tistih nekaj prostih ur 
vzame sodobna tehnologija, duhovno 
nahraniti in izpopolniti? Se dovolj 
trudimo, da bi ohranili svoj jezik in nam 
ni vseeno, kako govorimo in pišemo? 
Imamo bogato kulturno preteklost, 
bodimo ponosni na to, imamo kulturno 
ponudbo, ki lahko zadovolji vsakega, 
od najbolj preprostega pa do tistega z 
izostrenim umetniškim čutom, zato se 
ozrimo okrog. Že samo tukaj, v občini 
Beltinci, kar me izjemno veseli, je 
velik poudarek na negovanju kulture 
in ohranjanju preteklih sledi kulturne 
dediščine, je veliko zavedanje, da je 
preteklost pomembna za razumevanje 
sedanjosti. Prav s tem zavedanjem 
bogastva, ki nas obdaja in hkrati 
prizadevno voljo po napredku, ste 
vzor ostalim in ponos Prekmurju, 
prekmurskemu jeziku in kulturi.  

Svoj govor sem pripravljala tudi pod 
vtisom bližajoče se 100. obletnice 
združitve Prekmurja z matičnim 

AKTUALNO
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narodom, ki je bila na množičnem 
zborovanju razglašena prav v Beltincih. 
Preostali slovenski prostor tedaj ni 
dobil le dodatnega ozemlja, dobil 
je veliko več. Pomislimo samo na 
bogastvo kulture v tem prostoru. 
Čeprav je do te zgodovinske prelomnice 
kulturni in duhovni razvoj Prekmurja 
potekal ločeno in drugače od ostalih 
slovenskih pokrajin, kljub temu ni prav 
veliko zaostajal za njimi, kajti temeljna 
kulturna prvina prekmurskega 
človeka je bila vera, komplementarno 
močno povezana z jezikovno-narodno 
identiteto, kar dokazujejo viri že pred 
18. stoletjem. V tem stoletju pa so znani 
že tudi kulturni in intelektualni stiki 
med Prekmurjem in ostalim slovenskim 
prostorom, kjer so slovenske literate 
pritegnila dela, ki so nastajala izpod 
peres prekmurskih učenjakov, ki so 
prav tako kot Prešeren spodbudili 
oblikovanje slovenske narodne zavesti 
in ta je danes eden bistvenih znakov 

naše skupne identitete. Čeprav je v 
tistem času v Prekmurju vladala še 
velika kulturna revščina, pa so jo 
znali veliko bolj ceniti. V nasprotnem 
primeru je ne bi niti ohranjali. Bližje so 
jim bile kulturne vrednote in kulturna 
dediščina, za stvaritev in ohranitev 
katerih pa je bilo potrebno trdo delo 
in nenehen boj za obstanek. A uspelo 
jim je - prekmurski jezik, v katerem 
so se pogovarjali, molili, pisali, so 
povzdignili v času, ki ni bil najbolj 
naklonjen tovrstnim novostim. A tudi 
za te novosti je prišel čas, prišel je čas 
za razvoj, rast in oblikovanje slovenske 
narodne, kulturne in jezikovne 
identitete ter dviganje narodne zavesti. 
V nasprotnem primeru jezik, ki se je 
razvijal v okviru svoje zaprtosti, se 
arhaiziral in ohranjal izročilo prejšnjih 
stoletij, niti ne bi preživel. V letošnjem 
Prekmurskem letu naj nam bodo 
tovrstna prizadevanja še toliko bolj v 
razmislek in poduk, pri tem pa si dajmo 

čas, dajmo si priložnost in živimo tako, 
da bomo gojili globino, notranjost in 
kakovost, ki nam jo življenje in naša 
slovenska kulturna krajina ponuja.

Iskrena hvala za prijazno vabilo in 
prijetno praznovanje kulturnega 
praznika prav vsem. Praznujmo ga 
prešerno in z zavedanjem, da nam je 
prav kultura v vseh pomenih njene 
besede tisti horizont, ki nas vodi k 
izpolnjevanju življenja, predvsem pa 
ohranja slovenski narod. Bodimo zato 
ponosni na svojo kulturo, ponosni na 
svoj jezik in zgodovinsko izročilo, ki sta 
nam pomagala obstati in ohraniti našo 
identiteto, zaradi katere smo postali to, 
kar smo. Hvala.

dr. Klaudija Sedar

Lilijana Bežan Horvat

Osrednja občinska slovesnost v počastitev državnega praznika 
dneva samostojnosti in enotnosti
Pred 28. leti smo se na plebiscitu 
odločili za svojo pot kot samostojna 
država Slovenija. Občina Beltinci ta, za 
našo domovino pomemben praznik, 
obeležuje že od same ustanovitve 
občine, to je od leta 1995 naprej.
Vsako leto se z veliko domoljubja in 
ponosa spomnimo na  prehojeno pot, 
na čase, ko smo se odločali, da bomo 
zaživeli neodvisno od drugih.

Osrednja občinska slovesnost je bila v 
dvorani Kulturnega doma v Beltincih v 
petek,  21. decembra 2018.
Slavnostni govornik je bil župan Marko 
Virag, ki je zbrane nagovoril ter povedal 
– citiramo: 

Spoštovane občanke in občani, 
spoštovani visoki gosti!

Ta svečani in prijazni božični čas je čas 
premišljevanj, lepih želja in upanja, 
za ljudi na Slovenskem pa tudi čas 
spomina na pot naše samostojnosti 

in enotnosti. Današnji praznik je 
posvečen tema dvema vrednotama.  
 
Pred 28 leti leti sta vrednoti 
samostojnosti in neodvisnosti doživeli 
uresničitev, kakršne v preteklosti 
nismo imeli. S plebiscitom smo ljudje 
na Slovenskem izrazili odločno voljo 
za vzpostavitev lastne, neodvisne 
in suverene države. Samostojnost je 
postala neposredni cilj. Enotnost volje 
ljudi mu je dala legitimnost in s tem 
podlago za dokončno uresničitev. Želja 
po obuditvi enotnosti je v nas prisotna 

tudi danes. Če kdaj, jo sedaj znova 
potrebujemo. Potrebujemo enotnost 
pri tem, kako sprejemati odločitve, ki 
bodo ustvarile pogoje za stabilizacijo 
naše države in uresničitve sanj, ki so 
nas vodile ob odločitvah leta 1990.  
 
Včasih pomislimo, da je prav takratna 
enotnost zagotovila uresničenje naše 
samostojnosti. To brez dvoma drži. Če 
v odločilnih trenutkih ne bi bili enotni, 
najbrž tudi samostojni ne bi bili. Tudi 
pri nas doma, v naši občini, se moramo 
poenotiti. Vsi, ki smo soodgovorni za 
prihodnost naše občine, se moramo 
poenotiti v projektu, ki mora biti skupen 
vsem nam občankam in občanom. To je 
projekt zagotavljanja lepše prihodnosti 
za vse. Človekova osebna samostojnost 
in priložnost za uresničitev sanj je 
bila odločilen dejavnik na poti v 
narodovo enotnost in nato v politično 
samostojnost naroda. Tudi v naši 
občini pokažimo, da smo temu dorasli. 
 

AKTUALNO
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Domovina, kot je zapisal pesnik 
Župančič, je ena sama in nam vsem 
dodeljena… Domovine si ne moremo 
izbirati, je del nas in nas spremlja od 
rojstva do smrti, ne glede na to, kam 
gremo in kdaj se vrnemo, saj nam je 
vsajena v srce. Domovina nam nudi 
svoje zavetje in miren pristan. Zato 
ima v vsakem človeku poseben pomen 
in posebno mesto. Z domovino je 
povezan dom – torej tisti kraj, kjer smo 
doma, kjer si ustvarimo družine, kjer 
imamo prijatelje in kjer za nami, tako v 
ljudeh kot kraju, ostane sled. Z drugimi 
besedami, domovina je vsota vseh 
domov nekega naroda. Z domovino so 
povezane velike stvari in pojmi, kot 
so ponos, ljubezen, sreča, zvestoba, 
žrtvovanje, pripadnost… Pa tudi 
majhne, a zato nič manj pomembne 
stvari, tiste, ki narod definirajo in 
mu dajejo karakter, kot je na primer 
nedeljsko kosilo z govejo juho in 
praženim krompirjem…
In kakšni smo Slovenke in Slovenci 
do domovine? Zgolj bežen pogled v 
zgodovino nas takoj prepriča, da je bila 

to nedvomno naša največja vrednota. 
Deloma tudi zato, ker smo jo morali 
braniti z vsemi sredstvi in na vse 
načine. Preizkušnja za preizkušnjo so 
kalile slovenski narod, ki ni klonil pod 
bremenom različnih pritiskov. Jasno in 
s ponosom moramo vedno omenjati vse 
posameznike, zaslužne za ohranjanje 
in prebujanje narodne zavesti, brez 
katerih najverjetneje slovenskega 
naroda danes ne bi bilo. Žal jim je bila 
skupna usoda vseh narodnih buditeljev 
– razumel jih ni lasten narod. Večina 
njih je končala v nemilosti, vendar nanje 
ni pozabila domovina! Ohranila jih je v 
spominu, da jih dandanes lahko častimo 
ter jim, čeprav premalokrat, izkažemo 
spoštovanje in jim priznamo zasluge. 
Skupno vsem pa je bilo stremljenje k 
žal takrat še nedosegljivemu idealu: da 
bi naša domovina postala tudi država, 
da bi si, kakor je zapisal naš največji 
pesnik, “prosto volili vero in postave”… 

Ravno ti veliki možje in žene preteklosti 
naše domovine in naše občine so 
pokazali, da se je za sanje vredno boriti. 

Naj nam bodo v teh težkih trenutkih 
za vzgled. Vsem državljankam in 
državljanom Republike Slovenije, 
občankam in občanom naše občine 
Beltinci ter vsem našim rojakom po 
svetu čestitam ob dnevu samostojnosti 
in enotnosti, ob našem skupnem 
prazniku. 
 
V nadaljevanju programa so nastopile 
gostje, ki so se odzvale povabilu naših 
BELETINK, ženski pevski zbor Biser 
Kulturnega društva Grosuplje ter 
orkester Glasbene šole Beltinci.

Članice zbora so imele že dlje časa 
željo nastopiti v Prekmurju, saj so 
o naših krajih slišale veliko lepega. 
Za to priložnost so kot presenečenje 
pripravile izvedbo prekmurske pesmi 
Vsi so venci vejli.

Župan Marko Virag je vsem občankam 
in občanom naše občine zaželel lepe 
praznične dni ter vse dobro v letu 2019.

 
Lilijana BEŽAN HORVAT

poziv za vložitev vloge za oprostitev 
plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2019

Občinska uprava Občine Beltinci je s 1. 3. 2019 pristopila k vnašanju nastalih sprememb in uskladitvi podatkov za odmero 
Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2019, zato pozivamo občane občine Beltinci, ki izpolnjujejo pogoje za 
oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ), kot to določa 15. člen Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča za območje občine Beltinci (Ur. l. RS, št. 69/2017), da vlogo za oprostitev, skupaj z zahtevanimi dokazili, 
predložijo občinski upravi najkasneje do 31. 3. 2019.

1. V skladu z Odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje občine Beltinci oprostitev plačila na-
domestila za zazidano stavbno zemljišče velja za zavezance z nižjimi dohodki (prejemnike stalne denarne socialne 
pomoči in prejemnike pokojnine, ki je enaka ali nižja od stalne denarne socialne pomoči, ki v letu 2019 znaša 392,75 
EUR), o upravičenosti katere na podlagi podane vloge odloči župan s sklepom.

2. Plačila nadomestila za zazidano stavbno zemljišče se na podlagi podane vloge za dobo 5 let oprosti tudi zavezanca, 
ki je kupil novo stanovanje kot posamezen del stavbe ali zgradil, dozidal ali nadzidal družinsko stanovanjsko hišo (v 
primeru dozidave in nadzidave družinske stanovanjske hiše oprostitev velja zgolj za dozidan oziroma nadzidan del in 
ne za celoten objekt), če je v ceni stanovanja oziroma družinske stanovanjske hiše ali neposredno plačal komunalni 
prispevek. 

Vloge za oprostitev so na voljo v sprejemni pisarni Občine Beltinci oziroma na spletni strani Občine Beltinci 
 https://www.beltinci.si - zavihek VLOGE IN OBRAZCI.

Župan Občine Beltinci 
Marko Virag

AKTUALNO / IZ OBČINSKE HIŠE
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Sklepi, sprejeti na 1. konstitutivni seji Občinskega sveta Občine 
Beltinci
Na 1. korespondenčni seji Občinskega 
sveta Občine Beltinci, ki je bila 18. 
decembra 2018, so bili sprejeti 
naslednji sklepi:

SKLEP ŠT. 1/VII:
Občinski svet Občine Beltinci se je 
seznanil s Poročilom Občinske volilne 
komisije Občine Beltinci o izidu rednih 
volitev v Občinski svet Občine Beltinci 
in za župana občine, ki so bile 18.11. 
2018.

SKLEP ŠT. 2/VII:
Občinski svet Občine Beltinci imenuje 
Komisijo za potrditev mandatov članov 
občinskega sveta in ugotovitev župana 
v naslednji sestavi:

1. Venčeslav Smodiš – predsednik
2. Tomaž Rous – član
3. Jožef Ferčak – član

SKLEP ŠT. 3/VII:
Potrdijo se mandati članom Občinskega 
sveta Občine Beltinci: 
ADŽIČ IGOR, roj. 13. 8.1965, stanujoč 
Cvetno naselje 4, Beltinci; ČINČ 
ROMAN, roj. 24.10.1962, stanujoč 
Beltinci, Travniška 16; ERJAVEC JOŽEF, 
roj. 22. 9.1949, stanujoč Lipovci 68; 

FERČAK JOŽEF, roj. 8. 4. 1955, stanujoč 
Lipa 67/a; KLEMENČIČ DEJAN, roj. 
21. 7.1975, stanujoč Glavna 107, 
Dokležovje; KOŠTRIC JANEZ, roj. 7. 
8. 1950, stanujoč Melinci 38; KOVAČ 
FRANC, roj. 11. 5. 1969, stanujoč 
Melinci 78/a; KOVAČIČ MATJAŽ, roj. 
4. 10. 1963, stanujoč Lipovci 148; 
MAUČEC MIRAN, roj. 5. 4. 1972, 
stanujoč Gančani 187; OZMEC PRIMOŽ, 
roj. 31.10.1998, stanujoč Melinci 
104/a; POREDOŠ ALEŠ, roj. 23. 7. 1974, 
stanujoč Ižakovci 60; ROUS TOMAŽ, roj. 
11. 8. 1983, stanujoč Prekmurska 10, 
Beltinci; SMODIŠ VENČESLAV, roj. 20. 9. 
1955, stanujoč Bratonci 114/a; SRAKA 
MIRKO,  roj. 18. 3. 1958, stanujoč 
Bratonci  135/a; ZADRAVEC LAURA, 
roj. 2. 7. 1988, stanujoča Lipa 140; 
ZVER MARIJAN, roj. 9. 9. 1957, stanujoč 
Ižakovci 76; ŽERDIN BOJAN, roj. 10. 
8. 1979, stanujoč Lipa 135/b; ŽIŽEK 
ŠTEFAN, roj. 16.11.1965, stanujoč 
Gančani 146.

Sklep prične veljati naslednji dan po 
sprejemu na Občinskem svetu Občine 
Beltinci.

SKLEP ŠT. 4/VII:
Ugotovi se, da je za župana Občine 

Beltinci na lokalnih volitvah dne 18.11. 
2018 bil izvoljen MARKO VIRAG, 
roj. 8.12.1982, stanujoč Na Kamni 
št. 5, 9231 Beltinci. Sklep prične 
veljati naslednji dan po sprejemu na 
Občinskem svetu Občine Beltinci.

SKLEP ŠT. 5/VII:
Imenuje se Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja 
Občinskega sveta Občine Beltinci v 
naslednji sestavi:
1. Miran MAUČEC, Gančani 187,  

9231 Beltinci - predsednik
2. Mirko SRAKA, Bratonci 135/a,  

9231 Beltinci - član
3.  Igor ADŽIČ, Cvetno naselje 4, 

Beltinci, 9231 Beltinci - član
4. Dejan KLEMENČIČ, Glavna ulica 107, 

Dokležovje, 9231 Beltinci - član
5. Aleš POREDOŠ, Ižakovci 60,  

9231 Beltinci - član.

Izvlečke sklepov iz zapisnika 1. 
konstitutivne seje Občinskega sveta 
Občine Beltinci  
povzela

Lilijana BEŽAN HORVAT

• UREDITEV MEJE 

• PARCELACIJA 

• GEODETSKI NAČRT 

• ZAKOLIČENJE OBJEKTOV 

• VRIS VODOV GOSPODARSKE

   JAVNE INFRASTRUKTURE

   (KATASTER KOMUNALNIH NAPRAV) 

Vaš domači geodet

• VRIS OBJEKTA 

• INŽENIRSKA GEODEZIJA 

• ODMERE DOLŽINSKIH OBJEKTOV 

• PRIDOBITEV HIŠNE ŠTEVILKE 

• SVETOVANJE 

IZ OBČINSKE HIŠE



Mali rijtar - februar 2019 15

Sklepi, sprejeti na 2. redni seji Občinskega sveta Občine Beltinci, ki je 
bila 29. januarja 2019 
Na 2. redni seji Občinskega sveta Občine 
Beltinci, ki je bila 29. januarja 2019, so 
bili sprejeti naslednji sklepi:

Sklep št. 6/VII:
Sprejme oz. potrdi se vsebina 
dnevnega reda 2. redne seje 
Občinskega sveta Občine Beltinci:
1. Sprejem zapisnika 1. konstitutivne 

seje Občinskega sveta Občine 
Beltinci in realizacija sklepov 1. 
konstitutivne seje Občinskega sveta 
Občine Beltinci.

2. Kadrovske zadeve: 
a) Ustanovitev občasnih delovnih 
teles Občinskega sveta Občine 
Beltinci. 
b) Imenovanje predsednikov in 
članov stalnih ter občasnih delovnih 
teles Občinskega sveta Občine 
Beltinci. 
c) Imenovanje članov Nadzornega 
odbora Občine Beltinci. 
d) Imenovanje članov Nadzornega 
sveta JKP Komuna Beltinci.

3. Pobude in vprašanja članov 
Občinskega sveta Občine Beltinci.

4. Poročilo župana o pomembnejših 
dogajanjih v Občini Beltinci.

Sklep št. 7/VII:
Potrdi oz. sprejme se vsebina zapisnika 
1. konstitutivne seje Občinskega sveta 
Občine Beltinci v predlagani obliki in 
vsebini.

Sklep št. 8/VII:
Za mandatno obdobje 2018-2022 se 
ustanovijo naslednja občasna delovna 
telesa OS: 
I. Naziv in sestava občasnih delovnih 
teles:
1. ODBOR ZA KMETIJSTVO (1 

predsednik + 8 članov; 5 svetnikov, 
4 zunanji člani)

2. ODBOR ZA MEDGENERACIJSKO 
SOBIVANJE IN VSEŽIVLJENJSKO 
UČENJE  
(1 predsednik + 4 člani; 3 svetniki, 2 

zunanja člana)
3. ODBOR ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE 

(1 predsednik + 4 člani + 4 člani 
po funkciji; 3 svetniki, 2 zunanja 
člana, predsednik in poveljnik 
GZ, poveljnik CZ, predstavnik 
zavarovalništva)

4. KOMISIJA ZA ROMSKA VPRAŠANJA 
(1 predsednik + 7 članov; 4 svetniki, 
od tega en svetnik – predstavnik 
romske skupnosti, 4 zunanji člani, 
od tega 2 predstavnika romske 
skupnosti)

5. SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V 
CESTNEM PROMETU (1 predsednik 
+ 4 člani + 4 člani po funkciji; 2 
svetnika, 3 zunanji člani, vodja 
policijskega okoliša, predstavnik 
OŠ, predstavnik Vrtca Beltinci, 
predstavnik GZ)

6. ODBOR ZA INFORMIRANJE  (1 
predsednik + 4 člani; 3 svetniki, 2 
zunanja člana).

II. Naloge občasnih delovnih teles

1. ODBOR ZA KMETIJSTVO  
Odbor obravnava predloge aktov 
in druga vprašanja iz pristojnosti 
občine, ki se nanašajo na: 
- dejavnost in razvoj kmetijstva, 
gozdarstva, lovstva in ribištva, 
- celostni razvoj podeželja 
- in drugo problematiko, ki mu jo 
dodeli občinski svet.

2. ODBOR ZA MEDGENERACIJSKO 
SOBIVANJE IN VSEŽIVLJENJSKO 
UČENJE 
Okvirne naloge in pristojnosti 
odbora so:  
- obravnavanje predlogov, aktov 
in drugih vprašanj iz pristojnosti 
Občine Beltinci, ki se nanašajo na 
izmenjavo znanj, vedenj in veščin 
med vsemi generacijami, 
- omogočanje infrastrukturnih 
pogojev za avtonomno delovanje 
mladine, izobražencev in  starejših,   
- implementacijo na novo 

pridobljenih znanj v lokalno okolje 
občine Beltinci,  
- vključevanje izobraževalnih in 
kulturnih institucij Občine Beltinci  
v vseživljenjsko učenje, 
- obravnavanje ostale problematike, 
ki mu jo dodeli občinski svet. 

3. ODBOR ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE 
Odbor obravnava predloge aktov 
in druga vprašanja iz pristojnosti 
občine, ki se nanašajo na: 
- zaščito, 
- reševanje, 
- uporaba sredstev požarne takse po 
pooblastilu župana 
- in drugo problematiko, ki mu jo 
dodeli občinski svet.

4. KOMISIJA ZA ROMSKA VPRAŠANJA 
- Okvirne naloge in pristojnosti 
komisije so določene v Zakonu 
o romski skupnosti, Zakonu 
o evidenci volilne pravice ter 
Poslovniku Občinskega sveta Občine 
Beltinci.

5. SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V 
CESTNEM PROMETU 
- Okvirne naloge in pristojnosti 
sveta so določene v 6. členu Zakona 
o voznikih (Ur. list RS št. 109/2010) 
in Poslovniku Občinskega sveta 
Občine Beltinci.

6. ODBOR ZA INFORMIRANJE   
- Odbor obravnava predloge aktov 
in druga vprašanja s pristojnosti 
občine, ki se nanašajo na področje 
informiranja: interni kanal, 
spletna stran občine, ostale 
oblike informiranja ter drugo 
problematiko, ki mu jo dodeli 
občinski svet.

III.  
Sklep velja naslednji dan po sprejemu. 

Sklep št. 9/VII:
1. V odbore in komisije 

Občinskega sveta Občine 
Beltinci se imenujejo:

IZ OBČINSKE HIŠE
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Odbor za negospodarstvo in javne službe 
družbenih dejavnosti   

ZŠ PRIIMEK IN IME BIVALIŠČE FUNKCIJA
1 Igor Adžič Beltinci, Cvetno naselje 4 predsednik
2 Matjaž Kovačič Lipovci 148 član
3 Laura Zadravec Lipa 140 član
4 Roman Činč Beltinci, Travniška ulica 16 član
5 Tomaž Rous Beltinci, Prekmurska ulica 10 član
6 Jožica Gomboši Beltinci, Panonska 101 član
7 Janez Breznik Beltinci, Ravenska cesta 42 a član
8 Ana Marija Vučko Lipovci 256 član
9 Genovefa Virag Bratonci 39 član
    

 
Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in 
gospodarske javne službe   

ZŠ PRIIMEK IN IME BIVALIŠČE FUNKCIJA
1 Franc Kovač Melinci 78 a predsednik
2 Mirko Sraka Bratonci 135 a član
3 Aleš Poredoš Ižakovci 60 član
4 Štefan Žižek Gančani 146 član
5 Tomaž Rous Beltinci, Prekmurska ulica 10 član
6 Janja Balažic Dokležovje, Glavna ulica 42 član
7 Viljem Horvat Dokležovje, Sončna ul. 2 član
8 Marjan Bračko Beltinci, Krožna ulica 2 član
9 Štefan Marko Bakan Bratonci 57 b član
    

 
Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje 
z nepremičninami   

ZŠ PRIIMEK IN IME BIVALIŠČE FUNKCIJA
1 Marijan Zver Ižakovci 76 predsednik
2 Jožef Erjavec Lipovci 68 član
3 Matjaž Kovačič Lipovci 148 član
4 Roman Činč Beltinci, Travniška ulica 16 član
5 Tomaž Rous Beltinci, Prekmurska ulica 10 član
6 Mateja Cigut Dokležovje, Narcisna ulica 16 član
7 Martina Perša Ižakovci 10 a član
8 Janez Senica Beltinci, Kajuhova ulica 14 član
9 Srečko Horvat Dokležovje, Sončna ul. 8 član
    
 Odbor za proračun in finance   
ZŠ PRIIMEK IN IME BIVALIŠČE FUNKCIJA
1 Roman Činč Beltinci, Travniška ulica 16 predsednik
2 Miran Maučec Gančani 187 član
3 Igor Adžič Beltinci, Cvetno naselje 4 član
4 Jožef Ferčak Lipa 67 član
5 Marijan Zver Ižakovci 76 član
    

IZ OBČINSKE HIŠE
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 Statutarno pravna komisija   
ZŠ PRIIMEK IN IME BIVALIŠČE FUNKCIJA
1 Laura Zadravec Lipa 140 predsednik
2 Jožef Erjavec Lipovci 68 član
3 Jožef Ferčak Lipa 67 član
4 Venčeslav Smodiš Bratonci 114 a član
5 Dejan Klemenčič Dokležovje, Glavna ulica 107 član
    
 Odbor za kmetijstvo   
ZŠ PRIIMEK IN IME BIVALIŠČE FUNKCIJA
1 Štefan Žižek Gančani 146 predsednik
2 Franc Kovač Melinci 78 a član
3 Primož Ozmec Melinci 104 a član
4 Venčeslav Smodiš Bratonci 114 a član
5 Aleš Poredoš Ižakovci 60 član
6 Janez Maroša Melinci 81 član
7 Aleš Zver Beltinci,Ribiška pot 1 član
8 Štefan Vohar Dokležovje, Glavna ulica 23 član
9 Silvo Pozderec Lipovci 160 član

 
Odbor za medgeneracijsko sobivanje in 
vseživljenjsko učenje   

ZŠ PRIIMEK IN IME BIVALIŠČE FUNKCIJA
1 Janez Koštric Melinci 38 predsednik
2 Matjaž Kovačič Lipovci 148 član
3 Laura Zadravec Lipa 140 član
4 Barbara Čarni Beltinci, Cankarjeva ul. 31 član
5 Lidija Ropoša Dokležovje, Nova ulica 36 član
    
 Odbor za zaščito in reševanje   
ZŠ PRIIMEK IN IME BIVALIŠČE FUNKCIJA
1 Jožef Ferčak Lipa 67 predsednik
2 Miran Maučec Gančani 187 član
3 Primož Ozmec Melinci 104 a član
4 Štefan Pozderec Lipovci 258 član
5 Bojan Glavač Beltinci, Partizanska 17 b član
6 Alojz Vinčec Gančani 15 a član
7 Andrej Vöröš Lipovci 276 član
8 Tadej Jerebic Lipa 29 član
9 Tadej Apatič Beltinci, Pot ob Črncu 3 a član

 Komisija za romska vprašanja   
ZŠ PRIIMEK IN IME BIVALIŠČE FUNKCIJA
1 Franc Kovač Melinci 78 a predsednik
2 Janez Koštric Melinci 38 član
3 Venčeslav Smodiš Bratonci 114 a član
4 Jožica Jakob Beltinci, Jugovo 48 član
5 Elizabeta Zadravec Beltinci, Mladinska ulica 11 član
 (+romski svetnik in dva predstavnika romov)   

IZ OBČINSKE HIŠE
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 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu   
ZŠ PRIIMEK IN IME BIVALIŠČE FUNKCIJA
1 Mirko Sraka Bratonci 135 a predsednik
2 Jožef Erjavec Lipovci 68 član
3 Janez Kovačič Beltinci, Travniška ulica 14 član
4 Marjan Tratnjek Bratonci 36 član
5 Srečko Horvat Dokležovje, Sončna ul. 8 član
6 Andrej Vöröš Lipovci 276 član
7 Martina Vidonja Ižakovci 60 a član
8 Bojan Prosič Murska Sobota, Slave Klavore 10 član
9 Liljana Fujs-Kojek Bakovci, Poljska 38 član
    
 Odbor za informiranje   
ZŠ PRIIMEK IN IME BIVALIŠČE FUNKCIJA
1 Marijan Zver Ižakovci 76 predsednik
2 Dejan Klemenčič Dokležovje, Glavna ulica 107 član
3 Jožica Jakob Beltinci, Jugovo 48 član
4 Darinka Pucko Lipa 66 član
5 Igor Bakan Gančani 92 član
    
 Varnostni sosvet   
ZŠ PRIIMEK IN IME BIVALIŠČE FUNKCIJA
1 Marko Virag Beltinci, Na Kamni 5 predsednik
2 Dejan Klemenčič Dokležovje, Glavna ulica 107 član
3 Anton Horvat Gančani 49 član
4 Miroslava Šömen Beltinci, Ravenska cesta 55 član
5 Andrej Vöröš Lipovci 276 član
6 Bojan Prosič Murska Sobota, Slave Klavore 10 član
7 Alojz Vinčec Gančani 15 a član
8 Martina Vidonja Ižakovci 60 a član
9 Liljana Fujs-Kojek Bakovci, Poljska 38 član
10 Tomislav Habulin Murska Sobota, Arhitekta Novaka 11 član
11 Mirko Sraka Bratonci 135 a član
    

 
Uredniški odbor javnega glasila Občine Beltinci - 
Mali rijtar   

ZŠ PRIIMEK IN IME BIVALIŠČE FUNKCIJA

1 Miran Maučec Gančani 187
namestnik odg.
urednika

2 Štefan Žižek Gančani 146 član
3 Bojan Vereš Ižakovci 41 b odgov.ured.
4 Gabrijela Küzma Gančani 211 član
5 Tina Zver Vlaj Melinci 41 član

2. Članstvo v odboru, komisiji, svetu oz. odboru preneha z dnem razrešitve oz. z dnem poteka mandata članom Občinskega 
sveta Občine Beltinci, ki je odbor, komisijo, svet oz. sosvet imenoval.
3. Občinski svet Občine Beltinci o listi kandidatov glasuje v celoti.
4. Sklep velja naslednji dan po sprejemu.

IZ OBČINSKE HIŠE
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Sklep št. 10/VII:
V  NADZORNI ODBOR OBČINE 
BELTINCI se imenujejo:

1. Igor Lebar , Lipovci 59, član
2. Slavko Horvat Beltinci,  

Kmečka ulica 52, član
3. Miroslav Cigan, Gančani 43 a,                

član
4. David Santro Bratonci 171 a,                

član          
5. Marjan Žižek Dokležovje,  

Murska ul. 7, član 

2. 
Članstvo v nadzornem odboru preneha 
z dnem razrešitve oz. z dnem poteka 
mandata članom Občinskega sveta 
Občine Beltinci, ki je nadzorni odbor 
imenoval. 

3.  
Okvirne naloge in pristojnosti 
nadzornega odbora so določene 
v Zakonu o lokalni samoupravi in 
Statutu Občine Beltinci.  
4. 
Sklep velja naslednji dan po sprejemu. 

Sklep št. 11/VII:
V Nadzorni svet Komune, javnega 
komunalnega podjetja Beltinci d.o.o., 
se kot člana, ki zastopata interese 
ustanoviteljice Občine Beltinci, 
za mandatno dobo 4 let od dneva 
veljavnosti tega sklepa imenujeta:

- Miran Maučec, Gančani 187, 9231 
Beltinci in

Martin Virag, Bratonci 39, 9231 
Beltinci. 

2.  
Sklep prične veljati naslednji dan po 
sprejemu na Občinskem svetu Občine 
Beltinci. 

Izvlečke sklepov iz zapisnika 2. redne 
seje Občinskega sveta Občine Beltinci  
povzela

Lilijana BEŽAN HORVAT

Prenavljamo za vas
Spoštovane občanke in občani,

obveščamo vas, da se bo v sklopu preureditve cestne infrastrukture v občini 
Beltinci predvidoma 18. 3. 2019 pristopilo k preplastitvi regionalne 
ceste R2-443 (Panonska ulica) skozi naselje Beltinci. Dela bodo potekala 
predvidoma do 24. 4. 2019. Zaradi izvedbe odstranitve obstoječih plasti asfalta 
in preplastitve z novimi plastmi grobega asfalta bo na odseku regionalne ceste 
R2-443 skozi naselje Beltinci veljala delna zapora, kar pomeni, da bo promet v 
obe smeri potekal po enem voznem pasu. V času nanosa finega asfalta po celotni 
širini vozišča bo ob naprej izbranih vikendih (od sobote od 10. ure, do nedelje 
do 18. ure) veljala popolna zapora omenjene ceste skozi naselje Beltinci.  
V tem času bo promet potekal po vzporednih lokalnih cestah in javnih poteh. 
Z namenom izboljšanja varnosti v cestnem prometu vas vljudno prosimo za 
strpnost v prometu in upoštevanje spremenjenega prometnega režima v času 
izvedbe del.

Občinska uprava Občine Beltinci   

IZ OBČINSKE HIŠE
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Obvestilo: Onesnažene ceste
Zimski čas je čas, ko se največ ljudi 
odpravi na delo v gozd. Priprava drv 
in kasneje transport le teh iz gozda 
povzroča veliko onesnaženje javnih 
površin z blatom. Temperature niso 
dovolj nizke, da bi teren dovolj globoko 
zamrznil, tako da praktično ni primera, 
da ne bi s traktorjem, prikolicami 
in drugimi delovnimi stroji na cesto 
nanesli vsaj nekaj blata. Onesnažene 
površine predstavljajo veliko nevarnost 
za vse udeležence v prometu. Zato vas 
želimo zopet spomniti na  zakonskima 

določila, ki urejajo področje 
onesnaženja cest.

Onesnaženje kategoriziranih cest 
obravnava Zakon o cestah, ki v 5. členu 
določa, da je prepovedano na cestišču 
javne ceste razsipati sipek material, 
razen posipnih materialov v času 
izvajanja zimske službe, nanašati blato 
ali ga kako drugače onesnaževati, 
onesnažiti cestišče z olji, mazili ali 
drugimi snovmi, vlačiti hlode, veje, 
skale in podobne predmete kot tudi 
pluge, brane in drugo kmetijsko 
orodje ter druge dele tovora.

Voznik mora z vozila odstraniti 
zemljo ali blato, ki bi lahko 
onesnažilo vozišče, preden se vključi 
v promet na javni cesti s kolovozne poti, 
nekategorizirane ceste, individualnega 
priključka, območja izvajanja del ali 
druge zemljiške površine. V primeru, 

da povzročitelj onesnaži cestišče 
in ga ne očisti, bo to storil izvajalec 
rednega vzdrževanja ceste. Vse 
stroške odstranitve ovir ali drugih 
posledic prepovedanih ravnanj, 
zavarovanja ovir ali nevarnih 
mest na cesti poravna povzročitelj 
ovire ali nevarnega mesta na cesti.  

Zato zaradi varnosti v prometu 
opozarjamo vse, da:

 ● očistijo vozila, prikolice in drugo 
mehanizacijo pred odhodom na 
javne poti in ceste,

 ● očistijo asfaltne površine ter 
poljske  in druge  poti ob priliki 
onesnaženja.

Pripravila: 
Petra Hozjan, strokovna sodelavka

 

Vpis 
otrok novincev v Vrtec Beltinci  za šolsko leto 2019/20

bo potekal od 25. - 29. marca 2019:
v ponedeljek, 25. marca, in torek, 26. marca, od 8. - 14. ure,

v sredo, 27. marca, četrtek, 28. marca in petek, 29. marca, od 13. - 17. ure
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

OBVESTILA
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V OBČINI BELTINCI 
V SOBOTO 23.03.2019 

 
Od 8.00 do 9.30 ure Dokležovje 

(pred šolo) 
Od 9.30 do 11.00 ure Beltinci 

(pred občino) 
Od 11.00 do 12.00 ure Ižakovci 

(pred Prekmursko ižo) 
Od 12.00 do 13.00 ure Melinci 

(pri vaškem domu) 
 

ZBIRANJE BO IZVEDENO LE ZA ODPADKE, 
KI  NASTAJAJO V GOSPODINJSTVIH 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

V OBČINI BELTINCI 
V SOBOTO 23.03.2019 

 
Od 8.00 do 9.30 ure Lipovci 

(pri stari šoli) 
Od 9.30 do 10.30 ure Bratonci 

(pri gasilskem domu) 
Od 10.30 do 12.00 ure Gančani 

(pri starem igrišču) 
Od 12.00 do 13.00 ure Lipa 

(pri gasilskem domu) 
 

ZBIRANJE BO IZVEDENO LE ZA ODPADKE, 
KI NASTAJAJO V GOSPODINJSTVIH 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Saubermacher- Komunala Murska Sobota d.o.o.

Saubermacher- Komunala Murska Sobota d.o.o.

OBVESTILA
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Pobudnik akcije: Društvo za zaščito živali Pomurja

AKCIJA STERILIZACIJ IN KASTRACIJ  
PSOV IN MAČK

20 % popust pri ceni storitve
NA VSEH VETERINARSKIH POSTAJAH V POMURJU

od 1. 2. 2019  do 31.3. 2019
Zakaj sterilizirati oz. kastrirati?

Sterilizacija in kastracija psa ali mačke sta pomembni 
za zdravje živali.

BODITE ODGOVORNI LASTNIKI  -  PELJITE SVOJE MAČKE, PSE NA STERILIZACIJO / KASTRACIJO ! ZDAJ 
JE TA STROŠEK CENEJŠI.

Če se vaše mačke  ne pustijo prijeti, nas pokličite na 070/879-212.

KUPON PO PREDHODNEM NAROČILU LAHKO UVELJAVITE V VETERINARSKIHA MBULANTAH:
1. VETERINA LENDAVA d.o.o.,Kolodvorska ulica 37, 9220 Lendava (02-578-85-87, 031/343-658)
2. VETERINARSKA  AMBULANTA TUŠAR, Mlinska 5, 9220 Lendava (031/663-925)
3. VETERINA ŠKARICA, Ulica Ivana Regenta 37,9000 M. Sobota (02-521-15-73, 031/684-018)
4. VETERINARSKA  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 M. Sobota (02-521-38-57,051-362-255)
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 2019.



OBVESTILA
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1OO-letna tradicija

Pisalo se je leto 1818, ko so se  mnogi 
bivši vojaki Avstro-ogrske monarhije 
peš odpravili na svoje domove. Tudi v 
vas Gančani se je nekaj vojakov srečno 
vrnilo. Srečni in zadovoljni povratniki 
so se dogovorili, da bodo v zahvalo za 
svojo vrnitev iz prve svetovne vojne 
naslednje leto /1919/ postavili majsko 
drevo »majoš«. Tako letos mineva 100 
let od prve postavitve majoša. Zato 
se Gančanci že od decembra dvakrat 

na teden srečujemo in ustvarjamo na 
delavnicah, kjer izdelujemo izdelke 
iz krep papirja (rože, pantlike in 
mini majoš). Delavnice so in bodo še 
potekale ob torkih in petkih ob 17. uri, 
zato vabljeni, da se nam pridružite. 
Na delavnicah se srečujemo različne 
generacije, kjer izkušene gospe učijo 
mlajše generacije izdelovati izdelke 

iz krep papirja in tako poskrbijo, da 
se ta ročna spretnost ne bo pozabila. 
Že sedaj vas vljudno vabimo, da se 
nam pridružite na naši stoti postavitvi 
majoša, ki bo 30. aprila 2019 v 
Gančanih.

Pripravila: Gabrijela Küzma

Z ljubeznijo za Martino
Martina Smodiš, absolventka študijskega 
programa Medjezikovno posredovanje na 
Filozofski fakulteti v Ljubljani, je naša 
sovaščanka. Zaradi cerebralne paralize 
- možganske poškodbe, ki je posledica 
prezgodnjega rojstva, - za vijuganje skozi 
življenje uporablja invalidski voziček.
Prepotrebni odklop od študijskega 
življenja Martini predstavlja ples. Že tretje 
leto je namreč aktivna članica plesnega 
kluba Zebra, edinega kluba v Sloveniji, 
ki se pod okriljem Paraolimpijskega 
komiteja Slovenije ukvarja s športnim 
plesom na vozičkih.
Martina pravi, da je na plesnem parketu 
zgodbe najlepše ustvarjati še z nekom. V 
sezoni 2017/18 se ji je pridružil Roman 
Maček, nekdanji aktivni športni plesalec. 
V prvi skupni sezoni sta uspela doseči kar 
nekaj zavidljivih rezultatov, postala sta 
trikratna državna prvaka (v standardnih, 
latinskoameriških in kombinaciji desetih 
plesov). Uspeh sta nadgradila 2. 2. 
2019, ko sta na državnem prvenstvu v 
standardnih plesih 2019 v Ajdovščini 
postala državna prvaka v kategoriji 

Combi Class 2 oz. Paraples 2.
Za takšne rezultate so potrebni dnevni 
treningi za izboljšanje kondicije in 
tehnike. Ker pa Martinin plesni voziček 
ni primeren, nakup novega pa predstavlja 
velik finančni zalogaj, je padla in dozorela 
ideja za pripravo dobrodelnega koncerta.

V organizaciji KUD Melinci je bila 
prireditev v nedeljo, 17. 2. 2019, v 
Oštariji Kovač Melinci. Nastopili so 
Mladi Pomurci, Prašnati, vokalni kvintet 
Aeternum, Betka Lebar s pianistom 
Valterjem, duet Color Voice, Macho in 
Mejke, skupina Skok, s svojim plesom pa 

KRAJEVNE SKUPNOSTI



Mali rijtar -  februar 201924

25 let akcije Ljudje odprtih rok
Vsako jutro, ko se zbudimo, imamo pred
sabo štiriindvajset popolnoma novih ur 

življenja. Kako dragocen dar!  
V sebi nosimo sposobnost živeti tako, da 
bo teh štiriindvajset ur nam in drugim 

prineslo mir, radost in srečo.
     Thich Nhat Hanh/vietnamski učitelj 

zenbudizma, globalni duhovni vodja, 
pesnik in mirovni aktivist

V Narodni galeriji Ljublana je 
22. decembra potekala zaključna 
prireditev, ki jo že 25 let organizira 
revija Ženska/prej Naša žena/. V 
novembrski prilogi revije Ljudje 
odprtih rok so bili predstavljeni ljudje, 
ki se posebej izkažejo na različnih 
področjih humanitarnosti. Izmed 27 
predlaganih jih je komisija  izbrala 19. 
Akcijo ves čas podpira tudi Ministrstvo 
za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti. Prvi štirje: dobrotnik, 

darovalec, izjemna osebnost in dobri 
človek so dobili ob zahvalni listini še 
srebrno okrasno zaponko ptice v letu, 
ki je posnetek okrasne zaponke iz 5. 
stoletja, najdene v Ajdni nad potoki. 
Izvirnik hrani Gorenjski muzej v 
Kranju, z njegovim dovoljenjem pa je 
ptica v letu zaščitni znak akcije Ljudje 
odprtih rok.
Prve tri je izbrala posebna komisija 
(Naše Ženske), ki so jo sestavljali:

 ● Mojca Senčar - anestezistka, izjemna 
osebnost leta 2004, Slovenka leta 
2005,

 ● Jure Sešek, novinar radia Ognjišče in 
dobitnik zahvalne listine 2004,

 ● Zmaga Grah, sociologinja,
 ● Aleksandra Klinar Blaznik, 

Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti,

 ● Nada Pavšar, profesorica kemije in 
biologije, ustanoviteljica slovenske 
mreže ekošol in dobitnica zahvalne 
listine 2004,

 ● Neva Železnik, novinarka in 
 ● Marta Krpič, odgovorna urednica 

revije Ženska.

Dobrega človeka pa so izbrali bralci 
z glasovnico, objavljeno v prilogi. 
Slovesnost je povezovala vsestranska 
napovedovalka Ida Baš, ki je v akcijo 
vključena že več kot dve desetletji. 
Tudi tokrat je vse zbrane presenetila s 
svojo toplino, človečnostjo in izbranimi 
mislimi.
Aktualna ministrica mag. Ksenija 
Klamfer je skupaj z urednico Marto 
Krpič podelila zahvalne listine in med  
drugim povedala: ˮ Ker v današnji 
družbi prevladujejo brezosebni načini 

komuniciranja, je vse manj priložnosti 
za grajenje pristnih medosebnih 
odnosov. A dobra dejanja so v trenutkih 
stiske tako zelo dragocena…ˮ
Urednica Marta Krpič pa je izpostavila: 
ˮ Vseeno pa se včasih zgodi, da vsi  
ljudje, ki bi potrebovali pomoč ali 
samo prijazno besedo, te niso deležni 
- in tu se pokaže, kako pomembni so 
ljudje odprtih rok.. Ne samo, da jih 
bolijo krivice, ki se dogajajo okoli njih, 
ampak v sebi začutijo, da so rojeni s 
poslanstvom pomagati drugim …ˮ
Številne udeležence v dvorani je z 
besedami in lepim petjem navdušil 
Isaac Palma,  ki pravi, da je srečen, 
ko ljudi osrečuje s petjem. Tudi to je 
dobrodelnost.
Dobrotnica leta je tako postala Ljudmila 
Tratnik, prostovoljka Spominčic, 
društva za pomoč osebam z demenco.
Za darovalca sta bila izbrana Jure 
Poglajen in David Zorko, ki pomagata 
sirskim beguncem na grškem otoku 
Lezbosu.
Izjemna osebnost je postala Marjana 
Kamnik, ki s številnimi akcijami 
izboljšuje stanje na področju socialnega 
varstva na Koroškem.
Dobri človek 2018 je postala Judita 
Šiško iz Dokležovja. Je predsednica 
KO Rdečega križa, članica DPM, KTD, 
pevka v skupini ljudskih pevk,… Vsi, 
ki jo poznamo, vemo, da o svojem 
delu nerada govori, raje pomaga 
ljudem v stiski. Zato smo bili vsi, ki 
smo jo pospremili v Ljubljano, veseli 
in počaščeni, da je to priznanje dobila 
prav ona. Med nami je bila še ena 
dobrotnica, Matilda Zver iz Beltinec, 
ki je prav tako prejela zahvalno listino 

sta se predstavila tudi Martina Smodiš in 
Roman Maček. Skozi prireditev sta nas na 
izvirni način popeljala Tamara in David. 
Tudi najbolj nore upe organizatorjev je 
presegla množica obiskovalcev, ki se je 
zbrala v dvorani. Takšnega vzdušja se 
ne da opisati z besedami, kaj takega je 
potrebno le doživeti. Smeh in solze, bučni 
spontani aplavzi in neverjetna energija, 
ki je napolnila prostor, je preprosto 

odtehtala vsak trud, ki je bil vložen v 
pripravo prireditve. V sklopu dogodka 
smo za Martinine plesne sanje zbrali 2985 
evrov!!!!
V imenu KUD Melinci iskrena in velik 
HVALA vsem nastopajočim, ki ste se 
odzvali našemu povabilu. HVALA vsem 
posameznikom, društvom, donatorjem in 
podpornikom, ki ste s svojim prispevkom 
dvignili prireditev na zavidljiv nivo. 

In HVALA vama, Martina in Roman! 
Želimo vama še veliko užitkov ob plesu. 
Ker delata srčno, tudi uspeh ne bo izostal.

Tekst: Martina Smodiš,  
Tina Zver-Vlaj

Foto: Katja Duh
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za dobra dela, ki jih opravlja v Karitasu 
in drugih društvih v naši občini. Tako 
smo lahko upravičeno ponosni na naši 
prejemnici, ki s svojo skromnostjo in 
ljubeznijo opravljata dobra dela in 
se posvečata tistim, ki njuno pomoč 
potrebujejo.
Tako sta obe prejemnici častno zastopali 
našo občino in znova dokazali, da smo 
tukaj doma dobri ljudje. Prepričana 
sem, da je med nami še veliko takih 
ljudi, ki jim je mar za človeka v stiski, 

zato je prav, da jih predstavimo in 
pohvalimo.
Veseli me, da je med udeleženci akcije 
Ljudje odprtih rok vedno več mladih, 
ki se zavedajo, da je lepo pomagati in 
se razdajati, čeprav jih k temu nihče ne 
priganja. Sami znajo ugotoviti, kdaj jih 
nekdo potrebuje in tako delajo dobro 
sebi in drugim. Zavedajo se, da je: ˮ 
ljubezen v vseh oblikah - prijaznost, 
nežnost, upoštevanje, spoštovanje 
drugih in še veliko več - zaščitni znak 

veličine. ˮ To so misli iz Majhnih 
življenjskih modrosti M-S. FONTAINE.
Iskrene čestitke obema prejemnicama 
in zahvala urednici Marti Krpič, 
ki vedno znova dokaže, kako velik 
človek je! Hvala vsem, ki so prireditev 
organizirali in jo izvedli na tako 
visokem nivoju.

Zapisala: Marija Zver,  
predsednica DPM Dokležovje

Slovenski kulturni praznik v Dokležovju - 9. 2. 2019
»Komu najpred veselo

Zdravljico, bratje  č‘mo zapet?
Bog našo nam deželo,

Bog živi ves slovenski svet,
brate vse, kar nas je

sinov sloveče matere!«

V našem kraju smo upravičeno ponosni 
na kulturne prireditve, ki jih skupaj 
s šolo pripravljamo že kar nekaj 
desetletij. Zlasti veseli smo, ko se v naši 
dvorani poklonimo našemu največjemu 
poetu - dr. Francetu Prešernu. Tudi 
tokrat smo svečanost namenili njemu, 
ki je edini ustvarjalec, brez katerega si 
ni mogoče predstavljati naše kulture 
in umetnosti. Seveda smo se ob tem 
spomnili tudi naših pomembnih mož, 
ki so si že v preteklosti prizadevali za 
ohranitev domačega jezika; med njimi 
ima pomembno mesto tudi naš domačin 
Ivan Jerič. Ponosni smo, da se ga bomo 
ob letošnji 100. obletnici priključitve 
matični domovini še  posebej spomnili 
tudi v občini in širši regiji.
Prešernovo potovanje skozi čas je 
bilo polno tragičnih dogodkov in se 
je odvijalo v okoliščinah, ki mu niso 
bile naklonjene. Prav zato je njegova 
veličastna poezija privrela na dan še 
toliko lepša in imenitnejša, čeprav ni 
bila po godu njegovim sodobnikom, 
danes pa nam jo zavida ves svet. To 
se še posebej pokaže ob igranju naše 
slovenske himne in veselem plapolanju 
zastave. V vseh letih najrazličnejših 
političnih in gospodarskih preizkušenj 

se vedno znova in znova vračamo k 
njemu in njegovi poeziji.
Njegova pesem nas krepi, vzpodbuja 
in ohranja našo identiteto. Bralci 
posegamo po Poezijah kot studencu, iz 
katerega se lahko napijemo osvežujoče 
pijače, ki nam vliva novih moči za 
življenjske preizkušnje. Vsem nam bi 
moral 8. februar pomeniti mnogo več, 
kot le proslavo enkrat v letu, saj smo se 
Slovenci s Prešernom povzdignili v sam 
vrh evropske in svetovne poezije. 
Čeprav je o njegovem življenju še 
marsikaj nejasnega, nam je zapustil 
neprecenljiv zaklad, iz katerega 
črpamo pomembne vrednote. Da mu 
njegovi sodobniki niso bili naklonjeni 
in ga niso razumeli, pove v besedah: 
» Šele po moji smrti uvidi narod, kaj 
sem storil zanj.« Zato bodimo ponosni 
na naše predhodnike, spoštujmo 

lepo slovensko besedo, ki so nam jo 
zapustili pomembni Slovenci. Eden 
izmed njih je tudi Valentin Vodnik, 
katerega 200 - letnico smrti smo 
praznovali v mesecu januarju. Na 
njegovo pisanje je imel izreden vpliv 
mecen, njegov mentor Žiga Zois. Za 
slovensko kulturno zgodovino ima 
Valentin Vodnik velik pomen, saj velja 
za najboljšega poznavalca slovenskega 
jezika 19. stoletju.  Velik pomen ima pri 
razvoju slovenske literature, vplival pa 
je tudi na Prešerna. Je prvi, ki je pisal 
jezikovne učbenike v slovenščini.
Tudi v DPM in kraju ohranjamo spomin 
na naše velike može in jim s takšnimi 
in podobnimi prireditvami izkažemo 
čast in spoštovanje. Tako tudi mlajšim 
generacijam privzgajamo ljubezen do 
kulture in slovenske besede. Ponosni 
smo  na to, saj na tak način lahko 
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Srečanje starejših krajanov Krajevne skupnosti Dokležovje
»Najboljše je najbližje:

zrak v pljučih, svetloba v očeh, 
srečen trepet v srcu, vsakdanje delo, 

pravična pot pred teboj, 
ljubezen na vsakem koraku.
Ne segaj torej po zvezdah,

temveč urejaj stvari kot pridejo,
prepričan, da so vsakdanja opravila in 

vsakdanji kruh najslajše stvari v 
življenju!«
(Robert Louis Stevenson)

Na vsakoletno srečanje v organizaciji 
Sveta Krajevne skupnosti Dokležovje 
so bili povabljeni vsi krajani Krajevne 
skupnosti Dokležovja, stari več kot 65 
let. Srečanje je potekalo 9. 12. 2018 

in se je tradicionalno začelo z mašo v 
domači cerkvi Sv. Štefana. Nadaljevalo 
se je s pestrim kulturnim programom 
v dvorani vaškega doma v Dokležovju, 
katerega so pripravili in povezovali 
učenci Podružnične osnovne šole 
Dokležovje. Celotno dvorano jim 
je uspelo nasmejali z uprizorjenim 
skečem z naslovom Števek in Treza. Za 
odlično vzdušje so z zapetimi pesmimi 
poskrbeli tudi: Moški pevski zbor iz 

Dokležovja in mladi glasbeni talent 
Mitja Sreš, ki je zaigral na harmoniko. 
Navzoče je nagovoril predsednik Sveta 
krajevne skupnosti Dokležovje, mag. 
Dejan Klemenčič, in ob tej priložnosti 

čestital najstarejši krajanki Ani Jerič in 
najstarejšemu krajanu Alojzu Lopertu, 
ki pa se srečanja žal nista mogla 
udeležiti.
Vsi povabljeni so prijetno popoldne 
nadaljevali ob dobri hrani in pijači, 
obujali spomine preteklih dni, se 
poveselili, skupaj zapeli nekaj ljudskih 
pesmi in nazdravili ponovnemu 
snidenju.  
Spomnili smo se tudi na tiste starejše 
krajane, ki se zaradi bolezni srečanja 
niso mogli udeležiti in jih na domu 
obdarili z majhno pozornostjo. 
Vsem nastopajočim se iskreno 
zahvaljujemo za sodelovanje. Posebna 
zahvala gre vsem krajanom, ki so se v 
tako velikem številu odzvali povabilu 
in dvorano napolnili s svojo pozitivno 
energijo. Želimo vam predvsem zdravja 
in se že veselimo naslednjega srečanja 
z vami!

Anastazija Vohar Slana

Otroški pevski zbor OŠ Dokležovje pod vodstvom Bojana Vereša

pritegnemo mlade, ki nas posnemajo. 
Vesela sem, da je na vsakem koraku med 
nami veliko mladih, ki se vključujejo 
v naše delo. Prav tako smo ponosni 
na zvesto občinstvo, ki nas z obiskom 
podpira, saj se tako medsebojno 
bogatimo. 
V tokratnem programu so sodelovali 
člani Me PZ DU Vladimir Močan iz 
Murske Sobote, ki so zapeli tri pesmi, 
učenci POŠ Dokležovje, ki so se nam 
predstavili z odlično dramatizacijo 
Povodnege moža, člani - recitatorji 
DPM in pevke Jesensko listje. Program 
je povezoval Jan Žižek.
Slišali smo Prešernove in Vodnikove 

pesmi, mlajši člani pa so predstavili 
poezijo pravljičarke in pesnice Anje 
Štefan. Ob tej priložnosti smo v 
prostorih društva pripravili njeno 
knjižno razstavo in ilustracije učencev.
Podelili smo jubilejne značke in 
priznanja za dolgoletno delo v 
skupini pevk: za 5 let - bronasto, za 
10 let - srebrno in za 15 in več let - 
zlato Maroltovo značko na področju 
ohranjanja kulturne dediščine. 
Priznanja sta podelila člana JSRS za KD, 
območna izpostava Murska Sobota,. 
Geza Kišfalvi in Aljoša Obal. Nekaj 
članov je prejelo zahvalo za dolgoletno 
delo v društvu.

Člani društva so predsednico Marijo 
Zver na prav poseben in ganljiv 
način prijetno presenetili. Poklonili 
so ji umetniško sliko - delo njenega 
nekdanjega učenca Davida Lukača.
Predsednik KS Dokležovje Dejan 
Klemenčič se je nastopajočim zahvalil 
za izviren nastop in čestital vsem, ki so 
prejeli priznanja in zahvale. 

Zapisala:  Marija Zver,  
predsednica DPM Dokležovje
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Spali smo v vrtcu in zjutraj pričakali božička
Starši so na sestanku SS enote Ižakovci 
izrazili željo, če bi lahko otroci oddelka 
3 – 6 let prespali v vrtcu in tam pričakali 
božička. Predlog nama je bil všeč in z 
otroki smo se pogovorili, da kdor želi, 
lahko v vrtcu prespi.
Dobili smo se večer pred prihodom 
božička. S sabo smo imeli pižame in 
higienski pribor za umivanje.
Najprej smo šli na nočni sprehod po 
vasi Ižakovci z lanternami, ki smo si 
jih izdelali v vrtcu. Peli smo pesmice in 
opazovali prižgane božično-novoletne 
lučke. 
Po vrnitvi v vrtec smo imeli večerjo. 
Manjkalo ni niti slastnih piškotov, ki 
so jih spekle mamice. Dobro smo se 
posladkali. 
Sledil je disco ples v večernih oblačilih 
in nato še zgodbica za lahko noč. Postali 
smo že malce utrujeni; umili smo se, 
se preoblekli v pižame in pripravili 
vsak svoj ležalnik. Bogati še z eno 

izkušnjo smo zaspali in zjutraj vstali v 
pričakovanju božička, ki nas je obiskal 
v dvorani KS Ižakovci. 
K nam je prišel po požarnih stopnicah. 
Srečni, da ga vidimo, smo mu zapeli 
pesmice. Nato nam je razdelil darila. 
Tudi fotografirali smo se z njim, da nam 
bo v spomin. 

Imeli smo se lepo. Otroci so drug dan 
povedali, da bi v vrtcu še spali, ker jim 
je bilo všeč.  

     
Vrtec Ižakovci, Simona in Bernarda

Zdravi v vrtcu

Otrok, ki raziskuje, se uči in je odprt za 
raznovrstna doživetja ter igro, je zdrav 
otrok. Zdrav otrok je srečen, kar je tudi 
največja sreča staršev in nas, vzgojiteljev. 
Samoumevno je, da v vrtcu zdravju skozi 
dnevno rutino in dejavnosti posvečamo 
veliko časa. Na prvem mestu je vsekakor 
otrok in njegovo počutje. V mesecu 
januarju smo se v oddelku 1 - 4 let v enoti 
Beltinci bolj načrtno lotili teme zdravja, 
ki je v tem šolskem letu prednostna 
naloga Vrtca Beltinci. Izpostavili smo 
tri področja: zdrava prehrana, osebna 
higiena in gibanje.
Za uvod smo se poslužili zgodbice  »Zakaj 

je palčka Skakalčka bolel trebušček?« (M. 
P. Žalek ) Pripoveduje o palčku Skakalčku, 
ki je spoznal, zakaj je treba jesti zdravo 
hrano.
Skozi dejavnosti so naši otroci spoznavali 
in poskušali raznovrstno hrano. 
Vsakodnevno smo predstavili jedilnik, 
se učili poimenovati posamezna živila in 
jedi. Otroci so v vrtec prinašali različno 
sadje in tako smo spoznavali znano in 
nam najljubšo vrsto sadja. Spoznali 
smo tudi granatno jabolko. Sadje smo 
primerjali tudi po barvi in obliki. Likovno 
smo ga upodabljali ter izrezovali slike 
zdrave prehrane iz reklam. Naredili smo 

si sadno solato in jo postregli tudi našim 
mlajšim prijateljem.
Pri dnevni rutini smo utrjevali in se učili 
pravilnega umivanja rok. Ogledali smo si 
film Čiste roke za zdrave otroke. Navajali 
smo otroke na to, da kadar moramo 
kihniti in kašljati, se obrnemo stran od 
ljudi. Kašljamo in kihamo v pregib roke 
v komolcu. Otroke smo tudi opozarjali na 
pravilno uporabo robčkov in prtičkov. 
Novo besedo »bacili« pa smo spoznavali 
z branjem in ogledovanjem knjige o 
umivanju rok. Tako smo poiskali tudi 
odgovor, zakaj je umivanje rok zelo 
pomembno.
Največ zadovoljstva otrokom prinaša 
bivanje na prostem, vadbene ure v 
telovadnici in prekinitev dejavnosti v 
igralnici z glasbeno-gibalnimi minutami.
Odrasli se ves čas trudimo biti zgled 
otrokom z zdravimi navadami v vrtcu in 
vsakdanjem življenju. Nedolgo nazaj (ob 
začetku novega leta) smo tudi sebi nekaj 
obljubili. Mar ne? Bodimo odgovorni, 
dosledni ter z dejanji zgled svojim 
otrokom.

Zdenka Mujić, Vrtec Beltinci

Avtor fotografije: Zdenka Mujić
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Kako sta Bibi in Gusti sipala srečo

V enoti Bibe Vrtca Beltinci smo  
praznični december praznovali skupaj 
s pujskoma Bibi in Gusti.  To sta 
pujska, ki živita v pravljici avtorice Ide 
Mlakar in ilustratorke Kristine Krmin. 
Skupaj sta nas popeljala skozi najbolj 
čaroben mesec – tako vsi pravijo - 
mesec  december. Ta mesec je namreč 
nekoliko  drugačen od drugih. Bolj se 
sveti, prinaša darila in posut je z belo 
srebrnimi snežinkami. To zadnje najbrž 
drži samo v pravljici.
Skupaj z vzgojiteljicami smo naš vrtec 

polepšali z okraski in lučkami. Bibi in 
Gusti sta se iz pravljice za nekaj časa 
preselila k nam. Skupaj smo si čistili 
čevlje, da bi tako, kot se spodobi, 
pričakali Miklavža. Velja namreč, 
da tisti, ki ima umazane čevlje na 
miklavževo, dobi namesto dobrot 
šibo. Zato smo se vsi zelo trudili, da 
bi naši čevlji bili videti kot novi. Od 
Miklavža do božiča nam Gusti in Bibi 
še kar nista dala miru: obiskovala 
sta nas v igralnicah, se z nami igrala, 
nas včasih tudi strašila… no, vsaj tiste 

najmlajše, saj sta imela veliko prevelik 
nos in drugačna ušesa.  Sploh pa sta 
bila čudne barve. Skupaj smo preživeli 
prečudovite trenutke ob glasbi, plesu 
in telovadbi, kar pa je najpomembneje, 
skupaj smo priklicali božička. Res je, 
da smo morali najprej ta naša zaspana 
pujska  zbuditi, še posebej Gustija. Ves 
zaspan in naveličan od podarjanja, 
trošenja in zdaj še sipanja sreče je bil 
že ves naveličan. Ko pa se je predramil 
in videl, koliko otrok ga čaka, da se bo 
končno zbudil, in kdo je prišel, mu nič 
več ni bilo težko skočiti iz tople košare. 
Prišel je božiček s polnim košem daril. 
Vse nas je obdaril, tudi tiste, ki še ne 
hodijo v vrtec! Bodo pa tudi ti kmalu 
prišli, če ne prej pa takrat, ko jim bodo 
starši to dovolili. 
Tako sta nam Bibi in Gusti  sipala srečo, 
verjamem pa, da bosta še prišla. In 
takrat bo polno veselja! Zato pa tudi 
vi sipajte srečo! Pa ne le decembra, 
temveč skozi celo leto.

Za Bibe:
Barbara Rehn Rous – Vrtec Beltinci

Proslava ob kulturnem prazniku za učence OŠ Beltinci

Na OŠ Beltinci se zavedamo, da so 
korenine preteklosti  pomembne, saj 
izhajamo iz njih in smo ponosni na 
prednike.
Že ob koncu šolskega leta 2017-18 
smo člani družboslovnega aktiva na 
šoli (sestavljamo ga učitelji zgodovine, 
geografije, likovne in glasbene 
umetnosti) razmišljali, kako obeležiti 
100. obletnico priključitve Prekmurja 
z matičnim narodom. V program za 
šol. leto 2018-19 smo zapisali, da 
bomo pripravili prireditev ob priliki 

praznovanja (priprave proslave) 
ob kulturnem prazniku, kajti ob 
koncu šolskega leta, ko bi bili sice 
bliže prazniku, bi bila tema prezahtevna 
za naše učence, po drugi strani pa je leto 
2019 prekmursko leto in se prireditve, 
posvečene pomembnim dogodkom, 
odvijajo vse leto. Z učenci pri pouku 
zgodovine sproti spremljamo dogodke 
in se o njih pogovarjamo.
Pri nastajanju scenarija - prireditev 
smo poimenovali S ponosom 
Prekmurci - smo sledili cilju pripraviti 

proslavo, kateri bi lahko sledil  sleherni 
učenec  od 1. do 9. razreda. Kot smo 
z velikim veseljem in zadovoljstvom 
opazili v četrtek, 7. 2. 2019, je bil cilj 
več kot dosežen; učenci so se vživeli 
v dogajanje, saj so od najmlajših do 
najstarejših spremljali program, se po 
koncu pogovarjali, pripovedovali doma 
staršem ... 
Zelo čustveno, slavnostno in čudovito je 
ob koncu zazvenela naša šolska himna, 
ki so jo skupaj zapeli vsi nastopajoči in 
tudi marsikateri učenec v telovadnici, 
saj govori o prekmurski ravnici.
Zahvaljujemo se vsem posameznikom 
in društvom, ki so nam pomagali 
s kostumi in rekviziti ter obogatili 
prireditev. Iskrena hvala sodelavcem, 
ki so nastopali,  pomagali z rekviziti, 
s tehniko, s pripravo telovadnice, 
tistim, ki so pomagali organizacijsko, 
s prijaznimi pogledi, z besedami 
spodbude ...
Trdim, da smo lahko vsi na OŠ Beltinci 
ponosni na opravljeno delo!

Jelka Breznik

ZAVODI
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Življenje in delo na POŠ Dokležovje
Delo na podružnici je vsekakor 
drugačno kot na velikih šolah. Mnogi 
imajo predsodke in pomisleke, a 
brez pravega vzroka. Obiskovanje 
podružnične šole za učence pomeni 
le prednost, saj delo poteka v manjših 
skupinah.
Na POŠ Dokležovje imamo dva 
kombinirana oddelka: kombinacijo 
1. in 2. razreda ter kombinacijo 3. in 
4. razreda. To ne pomeni, da imajo 
učenci celoten pouk skupaj. 1. razredu 
pripada namreč še 2. strokovni delavec, 
v kombinaciji 3. - 4. pa je na razpolago 
nekaj ur za ločeno poučevanje, kar 
pomeni, da imajo učenci 3. in 4. razreda 
pouk ločeno, poleg tega nam tudi 
Občina Beltinci sofinancira nekaj ur v 
obeh oddelkih za razbitje kombinacije 
oz. ločeno poučevanje. Tako se 
kombinirani pouk izvaja predvsem 
pri vzgojnih predmetih, kot so likovna 
umetnost, glasbena umetnost in šport, 
le deloma pa tudi pri ostalih predmetih. 
Učitelj ima v razredu manj učencev in 
s tem več časa, da se posveti vsakemu 
posebej. Učenci so med seboj povezani, 
si pomagajo in se že zelo zgodaj naučijo 
sprejemati različnost.
Ne glede na svojo majhnost ima naša 
podružnica vse, kar imajo veliki. V 
4. razredu se izvaja izbirni predmet 
– drugi tuji jezik. Ker je premalo 
učencev za oblikovanje skupine, jih 
dvakrat tedensko s šolskim kombijem 
odpeljemo na matično šolo v Bakovce, 
kjer imajo pouk skupaj z učenci matične 
šole. Tako že v 4. razredu navežejo stike 
z vrstniki in spoznajo »veliko« šolo. 
Na isti način omogočamo učencem 
podružnice obiskovanje interesne 
dejavnosti judo, ki se izvaja v Bakovcih.
Tudi na podružnici se izvaja projekt 
Gibanje in zdravje, s čimer vsem 
učencem zagotavljamo več vsebin s 
področja športa in zdravega življenja. 

Uspešno deluje otroški pevski zbor, 
prava posebnost pa je vokalno-
instrumentalna glasbena skupina, 
v kateri sodelujejo čisto vsi učenci. 
Nastopajo na šolskih in vaških 
prireditvah.
Podružnica tesno sodeluje s KS 
Dokležovje, z društvi, s starimi starši 
in z drugimi vaščani. Le-ti pogosto 
popestrijo dneve dejavnosti in pouk, 
prav tako se s strani zunanjih izvajalcev 
izvajata interesni dejavnosti šah in 
čebelarski krožek. Jutranje varstvo se 
začne ob 5.45 uri, podaljšano bivanje 
pa traja do 15.35 ure.
Šolska stavba je prenovljena, dobro 
opremljena, z odličnimi pogoji za delo, 
za kar gre zahvala Občini Beltinci. 
Prednost je tudi ta, da je vrtec v isti 
stavbi, kar nam olajša sodelovanje, ki 
se kaže na vsakem koraku – od skupnih 
pravljičnih ur, lutkovnih in gledaliških 
predstav, športnih iger, pevskega 
zbora, do popoldanskega druženja na 
dvorišču.
Izkušnje kažejo, da učenci, ki pridejo 
s podružnice, nimajo nobenega 
primanjkljaja v znanju v primerjavi z 
ostalimi učenci. To potrjujejo tudi naši 
bivši učenci:
»Ko z odraslimi očmi opazujem 
začetke svojih osnovnošolskih dni na 
podružnični osnovni šoli v Dokležovju, 
mi na misel pridejo predvsem tri stvari: 
majhnost, bližina doma in umirjen 
ritem. To so lastnosti, ki jih je moja 
osnovna šola nedvomno imela. Kljub 
njeni majhnosti in podeželskosti pa je 
ta šola vedno znova navduševala s svojo 
aktivno vključenostjo v dinamične 
aktualne projekte, ki so nam učencem 
močno širili obzorja.« (dr. Mojca Kumin 
Horvat)
»Manjša, podružnična šola daje 
otrokom občutek domačnosti in 
varnosti, kar je še posebej pomembno 

sedaj, ko otroci v šolo vstopajo s šestimi 
leti. Na šoli poznaš vse, ki v njej učijo, 
kuhajo in čistijo, kar je velika prednost. 
Odkar sta vrtec in šola na isti strani, 
se je vrednost tega še povečala, saj je 
prehod v šolo tako lažji. Dejstvo, da 
sem prva štiri leta obiskovala majhno 
podružnično šolo, nikakor ni negativno 
vplivalo na moje življenje in uspešnost, 
prej nasprotno. Za odhod v daljni širni 
svet imajo otroci še veliko časa in 
priložnosti.« (Katja Sraka, zdravnica 
psihiatrije)
»Na svoja prva šolska leta imam zelo 
lepe spomine. Šola v Dokležovju, 
čeprav majhna, se mi še danes zdi 
prav posebno prikupna in prijetna. 
Bilo nas je malo učencev in učiteljev, 
a smo se vedno lepo razumeli. Danes 
vidim v tem veliko prednosti; na naši 
mali podružnični šoli smo se počutili 
sproščeno in domače, ko smo z otroško 
vedoželjnostjo sprejemali in spoznavali 
svet znanja.« (Alenka Panker)
In kaj menijo o podružnici starši naših 
učencev?
»S POŠ Dokležovje sva izredno 
zadovoljna. Pomembna nama je 
odprtost in sodelovanje učiteljev za 
dobrobit naših otrok. Morebitne težave 
se rešujejo sproti. Majhnost omogoča 
več individualnega dela in prilagajanje 
vsakemu učencu. Naša družina ima 
z dokležovsko šolo dobre izkušnje.« 
(Jana in Leon Kuzma)
Želimo si, da bi naša podružnica ob 
podpori lokalne skupnosti uspešno 
delovala tudi v prihodnje. Predvsem 
pa, da bi vzgojili še veliko generacij, o 
katerih bomo s ponosom govorili: To so 
bili učenci POŠ Dokležovje! 

Jožica Lukač, ravnateljica

Tehniški dan na POŠ Dokležovje
V ponedeljek, 3. 12. 2018, smo imeli na 
POŠ Dokležovje tehniški dan. Učenci od 
prvega do četrtega razreda so ustvarjali 
v božično - novoletnih  delavnicah. 
Izdelovali smo različne izdelke iz 
papirja in lesa. Z okraski smo potem 
okrasili našo šolo. Nekaj izdelkov 

smo ponudili tudi na našem bazarju v 
Dokležovju in na božičnem koncertu v 
Bakovcih.

Sabina Rožman

ZAVODI



Mali rijtar -  februar 201930

Ob 125-letnici Splošne bolnišnice Murska Sobota nastopili učenci  
OŠ Beltinci
Splošna bolnišnica Murska Sobota 
je 18. 12. 2018 slavnostno obeležila 
125 let delovanja. Ob svečani 
prireditvi smo uradno odprli 
nov oddelek za laboratorijsko 
diagnostiko. Na svečani prireditvi 
so nastopili učenci OŠ Beltinci pod 
vodstvom učiteljice Jelke Breznik.

Splošna bolnišnica Murska Sobota 
je osrednja zdravstvena institucija v 
severovzhodnem delu Slovenije, ki 
ozemeljsko pokriva 27 občin s 125.000 
prebivalci. Na letni ravni  v akutno 
bolnišnično obravnavo sprejme 18300 
pacientov, v specialističnih ambulantah 
pa dodatnih 210000 pacientov. Skozi 
125 let svojega obstoja se je iz majhne 
lokalne bolnišnice razvila v 5. največjo 
regionalno bolnišnico v Sloveniji, 
katere kakovost in odličnost je že dlje 
časa vse bolj priznana in prepoznana 
tudi izven regije.

V 125 letih obstoja je bolnišnica 
prehodila pomembno pot, pri čemer 
kot glavne mejnike velja izpostaviti 
sledeče:

• ustanovitev bolnišnice leta 1893,
• odločitev o prenosu vseh 

bolnišničnih dejavnosti na novo 
lokacijo v Rakičanu leta 1953,

• zgraditev prvega objekta na novi 
lokaciji leta 1954,

• zgraditev internega oddelka leta 
1965,

• zgraditev kirurškega bloka, največje 
investicije vseh časov v zdravstvu v 
pomurski zdravstveni regiji v  letu 
1988,

• zgraditev novega ginekološko-
porodniškega oddelka leta 2004,

• pridobitev mednarodne akreditacije 
leta 2011 in naziva učna bolnišnica 
leta 2011,

• energetska sanacija večine objektov 
leta 2012,

• izgradnja urgentnega centra 2015,
• kardiološka dejavnost,
• znanstveno-raziskovalna dejavnost.

Murskosoboška bolnišnica je še 
posebej v zadnjem obdobju naredila 
velik razvoj na področju internistike 
s kardiologijo, kirurgije z ortopedijo, 
infektologije in raziskovalnega dela. 
Posodobili smo infekcijski oddelek, 
prenovili prostore v stari porodnišnici 
za potrebe negovalnega oddelka 
(v obdobjih morebitne gripe pa za 
hospitalizacijo gripoznih bolnikov) 
in nove enote za naročanje. V teku je 
prenova lekarne z aseptiko, načrtuje 
se tudi ustanovitev kliničnega oddelka 
za kardiologijo, v pripravi pa so tudi 
projekti prenove internega oddelka 
za potrebe kardiologije, nov dializni 
oddelek ter prenova otroškega oddelka. 

Največja pridobitev soboške bolnišnice 
v letošnjem letu je nov oddelek za 
laboratorijsko diagnostiko, ki je eden 
najsodobnejših v državi. Vrednost 
naložbe je 2.2 milijona evrov, vsa 
finančna sredstva so bila zagotovljena 
iz lastnih virov. Z novim laboratorijem 
bo bolnišnica lahko še uspešneje 
opravljala klinično delo, prav tako pa 
so možne dodatne, nove laboratorijske 
preiskave. 

Na otvoritvi so bili poleg vodstva 
soboške bolnišnice, predstojnice 

oddelka za laboratorijsko diagnostiko, 
predstojnikov bolnišničnih oddelkov 
in številnih zaposlenih prisotni tudi 
župani  pomurskih občin, med njimi 
tudi beltinski župan Marko Virag, 
cerkveni dostojanstveniki in drugi 
povabljenci, slavnostni govornik pa 
je bil predsednik Državnega zbora 
Republike Slovenije, mag. Dejan Židan.

V kulturnem programu so spet 
sodelovali mladi folklorniki, učenci 
Osnovne šole Beltinci pod vodstvom 
učiteljice Jelke Breznik, ki so tudi 
tokrat s svojim nastopom navdušili. 
Prikazali so utrinek prekmurskega 
ljudskega izročila v glasbi in petju, 
nastop pa so obarvali božičnemu 
in novoletnemu času primerno: 
prikazali so, kako so si nekoč 
Prekmurci voščili » ob svetkih«.
Za sodelovanje in za izvirni nastop se 
jim iskreno zahvaljujemo in se veselimo 
še kakšnega nastopa.

Metka Lipič Baligač,  
dipl. m. s., mag. zdr. nege

Pomočnica direktorja za področje 
zdravstvene nege

DRUŠTVA
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Moški pevski zbor Lipovci zapel v bolnišnični kapeli

V novembru 2018 smo imeli v kapeli 
Povišanja sv. križa v Splošni bolnišnici 
Murska Sobota blagoslovitev novega 
tabernaklja. Ob tej neponovljivi 
priložnosti je bila kot priprava na ta 
dogodek organizirana tudi tridnevnica. 
Tri dni zapored so molilci in molilke 

v kapeli molili za vse bolnike in 
zaposlene v bolnišnici. Zdravstveni 
delavci iz bolnišnice in tudi  iz ostalih 
zdravstvenih zavodov Pomurja v 
septembru pod duhovnim vodenjem 
bolnišničnega kaplana Andreja 
Lažeta že tradicionalno romamo v 

Medjugorje in na zadnjem romanju 
smo se s prostovoljnimi prispevki 
odločili za  nakup novega tabernaklja.  
Novi tabernakelj je blagoslovil 
murskosoboški škof  Peter Štumpf, 
somaševanju pa sta se bolnišničnemu 
kaplanu pridružila še  soboški župnik 
Goran Kuhar in kaplan Aljaž Baša. 
Mašno slavje so s svojim ubranim 
petjem popestrili pevci Moškega 
pevskega zbora iz Lipovec, ki so v 
bolnišnični kapeli s petjem sodelovali 
že nekajkrat.  Dogodka se je udeležilo 
tudi vodstvo naše bolnišnice, številni 
zaposleni, bolniki, svojci in verniki. Maši 
je sledilo prijetno druženje ob pecivu in 
čaju  v družbi lipovskih pevcev.

Metka Lipič Baligač
SB MS 

20  let  prostovoljstva  Gene Virag, pevcev  KUD Bratonci in mladih 
prostovoljcev
Prav posebno obliko prostovoljstva 
že 20 let  izvajajo pevci KUD Štefan 
Kühar Bratonci, člani Turističnega 
društva Bratonci in mladi prostovoljci 
skupaj z Geno Virag. Letos je minilo 
dvajset let, odkar prihajajo na božični 
dan v bolnišnico v Rakičanu, kjer 
obiščejo prav vse oddelke. Bolnikom 
in zaposlenim, ki so na božič na 
svojih delovnih mestih, po hodnikih 
in ob bolniških posteljah zapojejo 
božične pesmi. Zadnjih nekaj let se jim 
priključijo tudi mladi prostovoljci, ki  z 
božičnimi pesmimi bolnikom polepšajo 
božične praznike.
Zamisel se je porodila Geni Virag, 
upokojeni medicinski sestri, ki na 
področju prostovoljstva deluje že vrsto 
let. Pred dvajsetimi leti je želela skupaj 
s svojimi dijaki iz Srednje medicinske 
šole v Rakičanu polepšati božični dan 
bolnemu očetu enega od dijakov. Ko 
je videla, kako zelo je osrečila dijaka, 
predvsem pa njegovega bolnega očeta, 
se ji je porodila ideja, da bi na tak način  
polepšali božični dan vsem bolnikom. 
Tako vedno na božič z bratonskimi 
pevci  in s Turističnim društvom 

Bratonci pripravi darila za bolnike in 
vse zaposlene, ki so ta dan na delovnem 
mestu in organizira praznično petje 
božičnih pesmi. Ideja, kaj podariti, 
dozoreva skozi vse leto, darila pa se 
kupijo vedno s pomočjo donatorjev.  
Mladi glasbeniki - Miha Legen na 
harmoniki, Jure Virag na kitari in 
Benjamin Vrbnjak na kontrabasu - in 
mladi prostovoljci ter prostovoljke, 
študenti medicine in zdravstvene 

nege, dijaki in tudi mladi sodelavci iz 
bolnišnice, ki  bolnikom in zaposlenim 
delijo darila, samo še pripomorejo 
k čarobnemu vzdušju po oddelkih 
bolnišnice.  Spremlja jih božiček,  ki 
vsakemu bolniku stisne roko in ga 
prijazno nagovori. Pri akciji se Geni 
pridružijo tudi člani njene družine: sin 
Andrej v vlogi božička, hčerka Sonja 
pa pripelje zraven še svojo družino iz 
Švice.

DRUŠTVA
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Pevci, glasbeniki in prostovoljci bolnikom pričarali božič

Božič je čas, ko ljudje - v glavnem v 
krogu svoje družine - preživljamo in 
proslavljamo oz. podoživljamo enega 
največjih krščanskih praznikov. Žal 
nekaterim zaradi bolezni to ni dano. 
Včasih kdo zaradi bolezni ostane ali 
pristane v bolnišnici. 

Splošna bolnišnica Murska Sobota 
si že dalj časa prizadeva svojim 
oskrbovancem polepšati božične 
praznike ter s tem izboljšati njihovo 
počutje v času bivanja v bolnišnici. 
Posebej je za to zaslužna zdaj že 
upokojena višja medicinska sestra 
Gena Virag, ki čez celo leto nabira 
prispevke raznih donatorjev za nakup 
majhnih daril, ki jih potem v decembru 
zavije  v darilno obliko.

Pevci KUD Števan Kühar Bratonci in 
prostovoljci/ke pod vodstvom Gene 
Virag so si že dvajsetič odtrgali košček 
časa za plemenito in ganljivo dejanje. 
Skupaj z mladimi glasbeniki so 25. 
12. 2018 obiskali bolnike v Splošni 
bolnišnici Murska Sobota. Seveda je 
bil z njimi tudi božiček. Tokrat sem si 
božičkovo obleko nadel kar jaz. 

Praznične pesmi bratonskih pevcev so 
na božič zadonele po vseh oddelkih 
bolnišnice. Bolniki in njihovi svojci, 
ki so bili na obisku, so jim ganljivo 
prisluhnili. Mladi glasbeniki (Miha, Jure 
in Benjamin) so s svojo razigranostjo 
razvedrili tako mlade kot starejše 
bolnike in tudi zaposleno osebje. 

Nekateri bolniki so zapeli skupaj s 
pevci in glasbeniki.

Mladi prostovoljci (Nina, Maša, Janja, 
Tadeja, Klementina in Blaž) so vse 
bolnike in zaposlene v bolnišnici 
obdarili z majhnimi darili in jim zaželeli 
vesel božič. Jaz sem kot božiček stopil 
do vsakega bolnika in mu zaželel vesele 
praznike in čimprejšnjo ozdravitev. 

Z nami sta ves čas bila tudi direktor 
bolnišnice Bojan Korošec in pomočnica 
direktorja za področje zdravstvene 
nege Metka Lipič Baligač.

Skupaj z bratonskimi pevci in mladimi 
glasbeniki smo vsi ta dan delili 
srečo, mir in veselje in tako prinašali 
čarobnost praznika med bolnike, 
njihove svojce in zaposlene. Ni nam 
bilo težko, čeprav smo na koncu, ko 
smo obiskali vse oddelke bolnišnice, 
čutili rahlo utrujenost. Nasmeh na 
obrazu, solza na licu, pa topel in dolg 
stisk roke je odtehtal vse. Božični dan 
je slehernemu izmed nas zapustil 
edinstven in nepozaben pečat.

Božiček Slavek 

Fotografija (Večer) Nataša Juhnov

Božična pesem tako na božični dan doni 
po oddelkih naše bolnišnice, bolniki in 
njihovi svojci pa ji ganjeni prisluhnejo. 
Posebej prisrčno je tudi na porodnem 
oddelku, kjer mamice pripeljejo s 
seboj svoje novorojenčke, pevci pa jim 
zapojejo božične pesmi o Jezuščku, 
rojenem v Betlehemu. S petjem se jim 
vsako leto pridružimo tudi predstavniki 
vodstva bolnišnice.
Občutki in utrinki so zares božični. 
Sodelujoči v tej akciji že dvajset let 
božični popoldan namesto svojim 
družinam podarijo bolnikom v 

bolnišnici. Veselje, radost in solze v 
očeh trpečih ljudi, bolnikov, ki se jih 
osreči,  pa osrečujejo tudi pevce in 
prostovoljce, saj dejanje osreči tudi 
tistega, ki srečo daje. 
Osrečevati ljudi pa je ne nazadnje tudi 
smisel in sporočilo božiča. 
Vsem zaposlenim v Splošni bolnišnici 
Murska Sobota služi njihovo plemenito 
dejanje kot zgled, da ob vsej strokovni 
skrbi za bolnika ne pozabimo na 
človečnost, toplino in prijaznost do 
bolnikov.

V imenu vodstva bolnišnice, v svojem 
imenu in v imenu vseh bolnikov se 
zahvaljujem  vsem bratonskim  pevcem, 
mladim prostovoljcem in Geni Virag za 
njihovo plemenito dejanje v dvajsetih 
letih. Gena pa je že obljubila, da bo svoje 
poslanstvo  nadaljevala (darila za Božič 
2019 baje že nastajajo) in tradicijo 
prenesla na mlade prostovoljce.

Metka Lipič Baligač, mag. zdr. nege
Splošna bolnišnica Murska Sobota
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Božični koncert v Dokležovju
V cerkvi Sv. Štefana  v Dokležovju je 
kulturno turistično društvo pripravilo 
Božični koncert, ki je bil zelo lepo 
obiskan, saj se ga je udeležilo veliko 
vernikov iz Dokležovja in beltinske 
občine. Predstavili so se učenci 
Glasbene šole Beltinci. Nastopila je tudi 
družina Kuzma iz Dokležovja: sinova 
Patrik na trobenti, Tobi na pozavni in 
oče Leon na baritonu. Zaigrali so tri 
ljudske pesmi: Božji nam je rojen sin, 
Joče milo detece in Glej zvezdice božje. 
Koncert je bil lepo sprejet, organizatorji 
pa si želijo, da bi postal tradicionalen.

Jože Kuzma

Novice iz Medobčinskega društva slepih in slabovidnih  
Murska Sobota
Tudi letos sta Mestna občina Murska 
Sobota in Zavod za kulturo, turizem 
in šport Murska Sobota v sodelovanju 
s Športno zvezo Murska Sobota v 
dvorani Gledališča Park v Murski 
Soboti 31.1.2019 podelila priznanja 
najboljšim športnicam in športnikom v 
letu 2018.
 
Med dobitniki priznanj  je tudi ekipa 
vrtnega kegljanja Medobčinskega 
društva slepih in slabovidnih Murska 
Sobota  v sestavi: Silva Mlinarič B1, 
Marija Jurančič B2, Milica Pongračič B3 
(invalidski šport). 
Imenovane članice so športnice, ki na 
državnem nivoju v ciljni skupini oseb 
z okvaro vida več kot 20   let dosegajo 
izvrstne rezultate. Navajamo le nekaj 
zadnjih : 2016 – 1. mesto, 2017 – 1. 
mesto, 2018 – 3. mesto. 
 
Njihov doprinos na področju športa ni 
samo odraz osvojenih številnih medalj 

in pokalov (imenovane nastopajo tudi 
v posamični konkurenci), temveč se 
kaže tudi v zadovoljevanju potreb po 
razvoju panoge vrtnega kegljanja in 
širjenju interesa za aktivnosti znotraj 
populacije slepih in slabovidnih 
oseb s ciljem optimalnega razvoja 
psihofizičnih sposobnosti, ohranjanja 
in izboljševanja zdravja in koristno 
izrabo prostega časa. 

Zahvaljujemo se za njihovo aktivno 
vlogo in prispevek k razvoju 
invalidskega športa. 

Marjeta Grabar, tajnica 
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Digitalna transformacija kmetijstva
Društvo prijateljev agrarne 
ekonomike je v sodelovanju 
s Fakulteto za kmetijstvo in 
biosistemske vede UM in RIS Dvorec 
Rakičan  organiziralo že 7. okroglo 
mizo, tokrat z naslovom »Nove 
oblike sodelovanja v dobi digitalne 
transformacije kmetijstva«, ki je 
potekalo v prostorih Dvorca Rakičan. 

Po besedah predsednika DPAE, mag. 
Silva Pozderca, v Sloveniji premalo 
izkoriščamo medsebojna sodelovanja, 
ki jih s seboj prinašajo projekti 
v dobi digitalne transformacije v 
kmetijstvu. Večina organizacij se jih 
loteva s poudarkom na tehnologijah,  
manj pa na poslovno-strokovnih 
izhodiščih. Rezerve so predvsem 
v razumevanju in nadpovprečnem 
zadovoljevanju potreb digitalnega 
uporabnika. Potencial, ki ga nudi 
pravo digitalno poslovanje v dobi 
digitalne transformacije v kmetijstvu, 
je nedvomno izjemen, škoda ga ne bi 
bilo izkoristiti, saj prinaša številne 
koristi v kmetijstvu in na posameznih 
kmetijskih gospodarstvih v RS. 

Red. prof. dr. Karmen Pažek je 
povedala, da je digitalizacija v 
kmetijstvu sedanjost in brez tega 
procesa si proizvodnje hrane več ne 
morejo predstavljati. V kmetijstvu je 
ta proces bolj poznan kot precizno 
kmetijstvo. Strokovnjaki iz tega 
področja navajajo, da digitalizacija 
zmanjšuje proizvodna tveganja, 
omogoča boljšo izrabo proizvodnih 
resursov, ustvarja večji donos 
in posledično omogoča večjo 
ekonomsko varnost kmetijske 
proizvodnje. Procesi in orodja 
digitalizacije so mišljeni in uporabni 
predvsem kot podporno orodje v 
odločilnem procesu proizvodnje 
hrane in kmetijskem menedžmentu.

Mag. Silva Nemeš, ki je vodja za 

komunikacijo pri DIH Agrifood, je 
povedala, da DIH Agrifood – Digitalno 
inovacijsko stičišče za kmetijstvo in 
proizvodnjo hrane združuje slovensko 
ter evropsko raziskovalno in 
razvojno strokovno znanje s področja 
kmetijstva in proizvodnje hrane. 
Mreža organizacij ponuja najnovejše 
znanje o digitalizaciji te panoge – tako 
imenovanega pametnega kmetijstva. 
Cilj DIH Agrifood je podpirati razvoj 
kmetijstva in proizvodnje hrane 
ter zagotavljati varno, trajnostno in 
kakovostno hrano. Skupaj z deležniki 
ga je leta 2017 ustanovil ITC – 
Inovacijsko tehnološki grozd Murska 
Sobota. DIH Agrifood predstavlja »one 
– stop – shop«, ki zagotavlja storitve 
za ciljne skupine, npr. kmete, preko 
multipartnerskega medsektorskega 
sodelovanja. Članstvo je odprto za vse 
organizacije, ki podpirajo poslanstvo 
DIH Agrifood. V mreži DIH Agrifood 
so trenutno organizacije za podporo 
podjetjem, zbornice, znanstvene in 
raziskovalne organizacije, mala in 
srednja podjetja, zadruge in nevladne 
organizacije. Vizija DIH Agrifood je 
postati vodilna mreža v Sloveniji 
pri razvoju, prenosu tehnologije 
in inovativni uporabi pametnih 

kmetijskih rešitev in storitev na 
področjih, kjer ustvarjajo največjo 
vrednost za slovenski in evropski 
agroživilski sistem. 

Ob koncu okrogle mize je predsednik 
DPAE razglasil zmagovalno fotografijo 
5. Fotografskega natečaja »Utrinki 
s podeželja«, ki je potekal od 1. 6. 
do 30. 11. 2018, in podelil plaketo 
nagrajenki. Zmagala je fotografija 
„Sončnica“, ki jo je posnela Sara 
Balažic.

Viri: 
Društvo prijateljev agrarne 
ekonomike 

Društvo prijateljev agrarne 
ekonomike 

Katja Marič, ekon. 

7. okrogla miza DPAE, Vir: DPAE
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Miklavžev obisk vezilij v Lipovcih
Na dan svetega Miklavža, 6. 12. 
2018 zvečer, je skupino vezilij v 
Lipovcih obiskal sv. Miklavž s svojim 
spremstvom. Kljub temu, da smo v 
skupini v glavnem starejše članice, 
smo bile obiska izredno vesele in 
obenem presenečene. Na vratih se je 
začelo rožljanje z verigo in med nami 
je nastalo kar nekaj vznemirjenja, 
zmede in krikov. Potem je sledilo 
nekaj vprašanj s strani Miklavža in 
obdaritev, vendar brez molitve ni šlo. 
Po odhodu dobrotnika smo z našim 
delom nadaljevale in se istočasno tudi 
sladkale s prejetimi sladkarijami.
Miklavžev obisk je bil za nas lep in 
nepozaben. Ob tem smo obudile 
spomine na čas, ko smo bile še otroci, 
ki smo nestrpno in včasih tudi malce 
s strahom pričakovali praznovanje sv. 
Miklavža in  Lucije.

Skupina vezilij Lipovci 

Dobrodelna pomoč
Veseli smo, ko lahko kaj lepega in 
dobrega naredimo in podarimo. V 
letu 2018 sva članici Rdečega križa 
Slovenije OO Bratonci krajanom v 
Bratoncih delili pakete, ki so bili 
namenjeni predvsem socialno šibkim 
družinam, ki so potrebne pomoči. 
Prejemniki so bili za izkazano dejanje 
neizmerno hvaležni. 

Ob koncu pa sva obiskali predvsem 
starejše bolne krajane Bratonec, ki 
jih je bolezen priklenila na bolniško 
posteljo. Bili sva tudi pri starejših 
krajanih/kah iz Bratonec, ki bivajo  
v Domu starejših Rakičan ter v 
Domu Janka Škrabana v Beltincih. 
Obiskali sva jih predvsem z željo, da 
jim polepšava dan in jim zaželiva vse 

dobro v prihajajočem novem letu. 
Prav vsi so bili veseli najinega obiska, 
predvsem pa hvaležni za pogovor. 
Želeli so, da bi bilo takih obiskov 
več. Vse, kar sva jim podarili, je bilo 
dano od srca, zato je bilo s srcem tudi 
sprejeto.

Članici RK OO Bratonci 
Majda Smodiš in Anica Sraka

Najprej je bilo potrebno pakete  
pripraviti

DRUŠTVA



Mali rijtar -  februar 201936

V Lipovcih smo SKUPAJ proslavili 30 let organiziranega delovanja 
Kulturno-umetniškega društva Lipovci

V petek, 8. 2. 2019, se je v Lipovcih v 
nabito polno dvorani vaškega doma 
odvijala jubilejna prireditev ob 30. 
obletnici organiziranega delovanja KUD 
Lipovci, ki je sicer bilo ustanovljeno 6. 2. 
1988, sam jubilej pa se proslavlja letos 
v sklopu 100. obletnice pridružitve 
Prekmurja k matični domovini, s čimer 
s(m)o člani KUD Lipovci spomnili 
javnost, da je kultura pred 100 leti 
odigrala eno izmed najpomembnejših 
vlog pri priključitvi Prekmurja k 
domovini.
V bogatem in raznolikem, poldrugo 
uro dolgem oz. »kratkem« kulturnem 

programu, katerega povezovalna nit sta 
poleg visokega jubileja bila tudi obeležje 
državnega kulturnega praznika in 100. 
obletnice priključitve Prekmurja k 
matični domovini, so nastopili: Moški 
pevski zbor Lipovci (zborovodja 
Gorazd Tivadar), kot gostje Pevski 
zbor Društva upokojencev Beltinci 
(zborovodja Matija Horvat), recitatorji 
Marko Rengeo, Franc Cigan Caki, Alojz 
Sraka Lujz, plesalke Nikki Cipot, Anja 
Časar, Neža Sraka (mentorica Vesna 
Godina z OŠ Beltinci), glasbeniki Ana 
Vegič, Luka Vegič, Domen Baša, Timotej 
Tivadar, Daša Recek, Ljudske pevke iz 
Lipovec (vodja Vera Bezjak) in starejši 
pevci Moškega pevskega zbora Lipovci 
(zborovodja Jože Tivadar); podroben 
scenarij je na www.lipovci.si. 
Program sta odlično povezovala mlada 
Lipovčarja Nuša Horvat in Jure Miholič, 
za ozvočenje je skrbel tonski mojster 
Alen Pivar, edinstven scenarij pa je delo 
Cvetke Rengeo, zaslužne predsednice 
KUD Lipovci. Predsednica društva se je 
zahvalila in na oder povabila prisotne 
člane ustanovne seje društva, ki je bila 
6. 2. 1988, takrat je namreč v prav tako 
nabito polni dvorani vaškega doma 
potekalo srečanje pevskih zborov iz 
Lipovec, Gančan in Beltinec, istočasno 

je pokojni lipovski slikar Izidor Horvat 
Izak (njegov doprsni kip stoji skupaj 
s kipom Karla Jakoba, prav tako 
lipovskim slikarjem, v spominskem 
parku za kapelo) imel 1. samostojno 
razstavo svojih umetniških del. O 
ustanovni seji je spregovoril Janko 
Bezjak, prvi predsednik društva, ki 
je predvsem poudaril, s kakšnim 
zagonom, ponosom in željo ter 
organizacijo in cilji je potekala seja, 
o kateri je ohranjen zapisnik, ki ga je 
zapisala Marija Poredoš. Prav tako je 
predsednica društva izrekla zahvalo 
dosedanjim predsednikom društva: 
Janko Bezjaku, Jožefu Tivadarju, Francu 
Ciganu in Janji Žalik Jerebič. Častni 
govornik, Marko Virag, župan Občine 
Beltinci, je čestital društvu ob jubileju 
in poudaril odlično delo društva z 
željo, da si želi čim več tako aktivnih 
društev, ki s svojo dejavnostjo skrbijo 
za povezovanje med ljudmi, ohranjanje 
naše pesmi, besede ter dediščine in s 
tem tudi za promocijo občine Beltinci 
širše. Dejan Jakob, predsednik sveta KS 
Lipovci, je ponosno čestital predsednici 
društva Cvetki Rengeo in vodjem 
sekcij (Gorazd Tivadar (MoPZ), Vera 
Bezjak (Ljudske pevke), Marija Stanko 
(Vezilje) ter jim izročil priznanje in 
simbolično darilo ter obljubil nadaljnjo 
podporo (na sliki).
Predsednica društva se je zahvalila 
Občini Beltinci in KS Lipovci, ostalim 
donatorjem (navedeni so v jubilejni 
brošuri, ki jo je KUD izdal ob tej 
priložnosti) in vsem ostalim, ki so 
na kakršen koli način pomagali in 
sodelovali pri izvedbi prireditve, ter 
smelo napovedala nadaljnje proaktivno 
delovanje KUD Lipovci. Druženje 
vseh nastopajočih in obiskovalcev 
se je nadaljevalo po prireditvi ob 
kulinarničnih dobrotah in napitikih…, 
tako kot zmeraj v Lipovcih ob takih 
in podobnih priložnostih. Utrinke s 
prireditve si lahko ogledate v galeriji na 
www.lipovci.si.

F2C
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Bili smo v Porabju
Leto se je hitro obrnilo in člani MePZ DU 
Beltinci pod vodstvom Matije Horvata 
ugotavljamo, da smo vse zadane naloge 
v celoti opravili. Pri vseh akcijah smo 
sodelovali medgeneracijsko in vedno 
skušali biti povezovalni.
Lani smo bili v Porabju in združili 
prijetno s koristnim. Zapeli smo 
na Gornjem Seniku, v Števanovcih 
in Monoštru, letos  januarja pa je 
iz Števanovec prišlo povabilo za 
sodelovanje na proslavi ob slovenskem 
kulturnem prazniku. Z veseljem smo se 
odzvali in s sabo povabili tudi učenke 
in učiteljico Jelko Breznik,  ki z nami 
redno sodelujejo. S skupnimi močmi 
smo pripravili zelo lepo proslavo, za 
piko na i pa so sodelovali tudi učenci 
DOŠ Števanovci.
Dvorana je bila polna obiskovalcev, 
med katerimi so bili tudi: naša 
gostiteljica Agica Holec – predsednica 
Slovenske narodnostne samouprave 
Števanovci z družino, slovenski 
generalni konzul v Porabju Boris Jesih s 

soprogo in Marijana Sukič – novinarka 
in poročevalka iz Monoštra. Po proslavi 
smo se zbrali v župnišču, kjer so nas 
pogostili. Sledilo je prijetno druženje, 
zapeli pa smo še nekaj pesmi po njihovi 
želji. Zadovoljstvo je bilo obojestransko 
in tudi želja po sodelovanju je bila kar 
nekajkrat izrečena.

Veseli smo, da nam je akcija uspela, 
predvsem pa se zahvaljujemo občini in 
vsem ostalim, ki so nam omogočili ta 
obisk.

Za MePZ DU Beltinci: 
Milena Makovec

V Porabju smo gostovali 9. 2. 2019

Srečanje skupine onkoloških bolnikov, obolelih za rakom,  
Murska Sobota

Življenje je vrednota,
zato z osebnim smislom  

vsakega trenutka
povezujmo ga v celoto.

(Geslo društva)

Skupina vključuje bolnice in bolnike iz 
celotne pomurske regije, ki so preboleli 
raka.. Njena voditeljica, Marija 
Vugrinec, si s svojimi člani prizadeva, da 
bolnike in njihove svojce ter podporne 
člane sproti seznanja in ozavešča z 
novostmi na področju te bolezni, ki je 
žal v nenehnem porastu. Prav gotovo 
pa je za vse člane izrednega pomena 
medsebojno druženje in sprotno 
izobraževanje.

Skupina se mesečno srečuje vsak drugi 
petek v prostorih bolnišnice v Rakičanu, 
kjer se odvijajo strokovna predavanja,  
po njih pa sledi še maša v bolnišnični 
kapeli. Prav gotovo to vsem bolnikom 

veliko pomeni in zato so predavanja 
zelo dobro obiskana. Strokovni vodja 
skupine je psihiater dr. Jožef Magdič, ki 
s svojim bogatim strokovnim znanjem 
pomaga bolnikom in vsem članom, 
da se počutijo sprejete. Skupaj iščejo 
rešitve zase in za svojce, ki se velikokrat 
znajdejo v težkem položaju. Skupaj 
se veselimo ob premagani bolezni in 
skupaj se žalostimo, ko vidimo, da 
kljub zdravljenju ni pomoči. To so hude 
in težke preizkušnje za vse in zato so 
takšna srečanja še kako pomembna. 

Že vrsto leto organiziramo družabno 
srečanje ob koncu leta in tudi tokrat 
je bilo tako. V Bogojini smo se 21. 
decembra zbrali na turistični kmetiji 
Puhan (prišlo je čez 50 članov). To 
je hkrati priložnost, da se spomnimo 
okroglih obletnic naših članov. Tako 
smo jih z veseljem pozdravili in jim 
čestitali za njihov minuli rojstni dan. 
Med nami sta bili kar dve članici, ki 
sta praznovali visok jubilej – 90 in 

80 let: Anika Sreš in Marija Lukač iz 
Dokležovja. 

Pripravili smo krajši kulturni 
program in vsem slavljenkam podarili 
priložnostna darila. Po dobri in 
okusni večerji so nas razveselili «trije 
mužikaši«, ki so zbrane zvabili na 
plesišče. Tako se je tudi tokrat pokazalo 
pozitivno razmišljanje vseh bolnic, da 
sta druženje in dobra volja največje 
zdravilo v življenju. Vse zbrane pa so 
prevevale lepe misli, pri srcu pa  nam 
je bilo toplo. 

Pesnica Anja Štefan je zapisala:

Naj nas nese, kakor kaže nos. 
Naj smo vsemu, kar zgodi se, kos.
Naj na poti vsak od nas spozna:
Dobrega je vendar več kot zla. 

     
Članica skupine:  

Marija Zver
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Svečanost v počastitev dneva samostojnosti in enotnosti v 
Dokležovju, 22. 12. 2018

O, domovina, ko te je Bog ustvaril,
te je blagoslovil z obema rokama  

in rekel:
˝Tod bodo živeli veseli ljudje!˝

/Ivan Cankar/

V letu 2018 smo praznovali pomembne 
obletnice: 100 let konca 1. svetovne 
vojne, Štukljevo leto in 10 -letnico smrti 
Ivana Cankarja. Zato smo to svečanost 
namenili DOMOVINI, ki jo je naš veliki 
poet, literat, pisatelj in dramatik, rojen 
na Klancu siromakov na Vrhniki, čutil 
in častil iz vsega srca, čeprav mu je 
mačehovsko odmerjala skorjico kruha. 
Pa je kljub vsemu zapisal: ˝Domovine 
ne moreš naslikati s čopičem, polnosti 
njenega življenja se celo ubesediti ne 
da, ustvarjalnosti ne moreš ukrotiti 
s prisilnim jopičem, za domovino ne 
moreš storiti ničesar brez srca.˝

Kako prav je imel, se je izkazalo v 
prelomnih zgodovinskih dogodkih, 
ko je slovenski narod dokazal, da 
srčno ljubi očetnjavo svojih dedov in 
pradedov, ne glede na versko, politično 
ali drugo pripadnost. Usodni čas, ki ga 
je živel slovenski narod od plebiscitarne 
odločitve za samostojnost pa vse do 
današnjih dni, ko smo že vrsto let 
enakopravni člani matere Evrope in 
Nata. Žal pa smo pri uveljavljanju svojih 
pravic velikokrat preveč popustljivi in 
premalo odločni. Naša mlada država je 

v teh letih dosegla veliko. Kronali so jo 
uspehi in neuspehi, vzponi in padci so 
bili sestavni  del njenega odraščanja. 
Samostojna država je ena od najvišjih 
stopenj v razvoju naroda. Žal vsi 
naši predhodniki, ki so si prizadevali 

zanjo, tega niso dokončali. Zato smo 
lahko vsi, ki danes uživamo njihove 
sadove, upravičeno ponosni, ker so 
se uresničile njihove vroče želje po 
svobodi. V zadnjem preurejanju sveta 
od leta 1989 in 1990 smo prvi pokazali, 
da želimo živeti v lastni državi in se 
na plebiscitu enotno odločili zanjo in 
tako vsemu svetu pokazali, kaj hočemo. 
Prvi smo menjali meje, ki so nastale po 
drugi svetovni vojni, čeprav še do danes 
ni vse pravično razmejeno in dodeljeno 
Sloveniji tisto, kar ji pripada. Upajmo in 
želimo si, da bodo v bližnji prihodnosti 
tudi te meje pravično rešene po 
miroljubni poti. Prav gotovo ni vse tako, 
kot smo takrat želeli, zato si moramo 
vsi, vsak na svoj način, prizadevati za 
boljšo blaginjo vseh. 

V kulturnem programu, ki ga je 
povezovala Tina Zver, so nastopili 
člani MP zbora iz Dokležovja, ki so pod 
taktirko zborovodje Alojza Balažica 
zapeli štiri pesmi. Učenci POŠ so nas 
očarali s svojim prisrčnim programom. 
Gledališka skupina OŠ Bakovci se 
je pod mentorstvom Marije Antolin 
predstavila z igrico o Dobrem snežaku. 

Člani DPM so interpretirali poezijo in 
odlomke iz črtice Ivana Cankarja, mlajši 
člani pa so nas osrečili z Bitenčevimi 
pesmicami o sreči. Nastopila sta tudi 
mlada glasbenika - harmonikar Mitja 
Sreš in kitaristka Karla Klemenčič. Prav 
nihče pa ni ostal ravnodušen ob izvedbi 
skupine MAŽORETK iz Bakovec, ki 
so nas s svojo izvedbo popeljale v čas 
praznikov in prihod novega leta.

Vse zbrane je v kratkem nagovoru 
pozdravil predsednik KS Dokležovje, 
Dejan Klemenčič, in vsem zaželel lepe 
praznike, nastopajočim pa se zahvalil 
za program. Ob tej priložnosti je čestital 
dobitnicama priznanj Ljudje odprtih 
rok, ki ga že 25 let organizira revija 
Ženska: Juditi Šiško (ki je po izboru 
bralcev postala prejemnica priznanja 
DOBRI ČLOVEK) in Matildi Zver iz 
Beltinec. 

Veseli smo, da je prišlo veliko 
obiskovalcev. Po kulturnem programu 
je sledilo druženje, ki se je nadaljevalo 
s pesmijo in pogostitvijo. Prav gotovo 
takšna druženja veliko pripomorejo 
k navezovanju stikov med sosednjimi 
društvi in to se je pokazalo tudi tokrat, 
saj je v dvorani odmevala lepa slovenska 
pesem, ki je univerzalno zdravilo za vse 
bolezni. Z njo se najlažje gradijo vezi 
med ljudmi v kraju in občini, krepi se 
domoljubje. Stane Peček je zapisal: 
˝Ohranjati je braniti. Spoštovati, ljubiti. 
Ljubiti svojo pesem. Spoštovati svoj 
jezik. Braniti svoje ime in čast. Svoj 
narod. Pred dušami. Cesarjem tujim, 
programskimi jedri, globalizacijo. ˝

Zapisala: 
Marija Zver 
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Božično novoletni sejem v Dokležovju
Na svetu je mnogo dobrih ljudi

in mnogo velikih otrok
in  toliko malih, neznatnih stvari  

in toliko dobrih rok. 
(Kajetan Kovič)

V Kulturno turističnem društvu 
Dokležovje je kar nekaj let rastla 
ideja, da bi v praznični decembrski čas 
vstopili z druženjem vaščanov. Želeli 
smo, da bi se druženje  odvijalo zunaj, 
pred vaškim domom.

S pomočjo ostalih  društev v Krajevni 
skupnosti nam je uspelo ˝BOŽIČNO 
NOVOLETNI SEJEM ˝ izpeljati že drugič.
Tako smo se tudi letos v nedeljo, 
16.decembra 2018,  zbrali pred vaškim 
domom v Dokležovju.
Za obiskovalce smo pripravili sejem 
božičnih izdelkov. K sodelovanju smo 
povabili tudi učence POŠ Dokležovje. Le 
ti so skupaj s svojimi učitelji pripravili 
program in se obiskovalcem sejma 
predstavili s pesmimi. Odpete pesmi 
so bile predvsem božične, poudariti 
moram, da so že tako praznično vzdušje 
še polepšali.

Pozneje so si otroci ogledali še risanko 
z božično tematiko, istočasno pa so 
se v prostorih doma izvajale otroške 
delavnice.
Obiskovalci sejma so se pri stojnicah 
lahko ogreli s toplimi napitki in 
okrepčali z domačimi dobrotami.
Ko se je začelo mračiti, je sledil še prižig 
lučk na božičnem drevesu in prostoru 
pred vaškim domom.
Celotno dogajanje je popestril tudi 
obisk ˝dokležovskih˝božičkov, ki so 

zapeli ducat pesmi in s sladkarijami 
razveselili otroke.
Kljub mrzlemu dnevu lahko rečem, da 
smo skupaj z obiskovalci sejma vstopili 
v praznični čas z  prijetno toploto v 
srcu.

Za KTD Dokležovje zapisala:  
Alenka Panker

Novoletni tek društva Sloparca
Novo leto je minilo in v navadi je, 
da ljudje radi sprejemamo sklepe, 
odločitve in si zastavljamo cilje, 
h katerim  želimo stremeti v letu, 
ki je pred nami. Da pa ne bi ostali 
samo pri besedah, je za spodbudo 
in motivacijo Darijo organiziral že 
tradicionalni novoletni tek. Tako smo 
se na prečudovit, s soncem obsijan 
novoletni dan na domu v Beltincih pri 
našem predsedniku in trenerju Dariju 
Vardjuki zbrali zvesti člani športnega 
društva Sloparca. Po izrečenih voščilih 
in  željah smo se odpravili na novoletni 
tek v Sloparco. Po opravljenem teku je 
predsednik pozdravil vse udeležence 
in povabil h kratkemu druženju in 
novoletni napitnici. 
Dekleta športnega društva Sloparca, ki 

že nekaj časa trenirajo pod vodstvom 
Darija in Katje Vardjuka, so v lanskem 
letu dosegla lepa rezultate na tekih, ki 
so se jih udeležile. Na tak način smo 

jim izrazili podporo za  vztrajno in 
kvalitetno delo.

Bojan Vereš
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7. Rally društva ljubiteljev starodobne tehnike »Pufkači«
V soboto, 30. 6. 2018, je potekal 7. 
rally »Pufkačev«. »Pufkači« smo se 
na dan rallyja zbrali pred domom 
krajanov v Ižakovcih, kjer je po 
kavi in domačih fankah, ki so jih 
pripravile članice skupine Lan, sledil 
pozdrav udeležencem ter  gostom in 
predstavitev proge, po kateri je rally 
potekal. Zbrane je pozdravil predsednik 
društva Stanko Horvat in predsednik 
KS Ižakovci Aleš Poredoš. Pot nas je 
vodila najprej proti Melincem, skozi 
Bistrico in nato proti  Odrancem. Tam 
smo opravili daljši postanek in se 
odpravili v odranski športni center, kjer 

je potekalo tekmovanje v spretnostni 
vožnji in družabne igre. Prisotne 
je nagovoril odranski župan Ivan 
Markoja. Po zaključenem družabnem 
delu smo se »Pufkači«  okrepčali s 
pijačo in odranskim bogračem, ki ga je 
pripravila gostilna Dominko.

Rally smo zaključili na nogometnem 
igrišču v Ižakovcih, kjer smo razglasili 
najboljše traktoriste v spretnostni 
vožnji in jim podelili pokale in 
priznanja. Sledil je slovesni zaključek 
prireditve. 

Posebne zahvale so bili deležni 
gostje društva Stari traktor iz Serdice, 
polanski Pucki in Društvo stare 
kmetijske tehnike iz Rakičana. Prav 
tako je predsednik Stanko Horvat 
izrekel zahvalo PGD Ižakovci in društvu 
»Potač« iz Gančan, ki vsako leto skrbita 
za varnost  udeležencev na naših 
vožnjah.

Bojan Vereš

Tri zmage v treh tednih v atletiki, kraljici športov
Maj Janža, član Atletskega kluba 
Pomurje iz Murske Sobote, Bratončar, 
je dijak 1. letnika Gimnazije Murska 
Sobota. Letos tekmuje v kategoriji 
mlajši mladinci (letnik 2003, 2002) kot 
mlajši letnik 2003. V Novem mestu, v 
čudoviti novi dvorani, je postal državni 
prvak na 400 m s časom 51,18. Na 
dveh močnih mednarodnih mitingih 
je prav tako osvojil prvo mesto: Dunaj 
- 800 m, čas 2.01,89 in Bratislava 
(miting, imenovan Olimpijski upi držav 
Višegrajske skupine) - 300 m, čas 36,87. 
Na članskem državnem prvenstvu je 
z novim osebnim rekordom, 23,48 na 
200 m, osvojil deveto mesto.

Maj s temi rezultati samo nadaljuje 

izjemno sezono leta 2018. Naj bralce 
spomnimo, da je v sezoni 2018 na 
državnih prvenstvih osvojil pet medalj: 
tri zlate medalje (šolsko 300 m in 
klubsko 300 m ter 4x300 m štafeta), 
eno srebrno (štafeta 4x100 m) in eno 
bronasto (šolski kros 1500 m). Prav 
tako je zmagal na mednarodnih mitingih 
Dunaj, 800 m, in Kranj, 600 m. Vrhunec 
sezone 2018 je bil nastop za pionirsko 
(U 16) reprezentanco Slovenije na 
peteroboju narodov (Slovaška, Češka, 
Hrvaška, Madžarska in Slovenija) v 
madžarskem Györu, kjer nastopata dva 
najboljša tekmovalca iz vsake države v 
posamezni disciplini. Maj je osvojil dve 
srebrni medalji: na 300 m posamično  in 
mešana štafeta 4x300 m. Devet medalj 

s tekmovanj najvišjega ranga! Prav tako 
je kategoriziran športnik pri Atletski 
zvezi Slovenije. Zmag na tekmah 
nižjega ranga ni vredno omenjati. Kaj 
pomeni preteči devetošolcu 300 m v 
času 35,87 s, pa očitno vedo le redki. Po 
naših podatkih je to peti čas v zgodovini 
Slovenije za to starost.

Doseženi rezultati so prepričali 
skupino občanov iz Bratonec, da je Maja 
predlagala v izbor za športnika Občine 
Beltinci za leto 2018. Žal pa rezultati 
niso prepričali cenjene komisije, ki je 
odločala o izboru športnika. Spoštovani 
občani Beltinec, devet medalj (pet 
zlatih, tri srebrne in bronasta) v kraljici 
športov ne prepriča izborne komisije? 
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To pove vse o razumevanju športa, 
predvsem pa atletike, kraljice športov, 
v naši občini. Prišel je le vljudnostni 
dopis o tem, da Maj ni izbran, z željo, 
da bi bil drugo leto izbran prav naš 
kandidat in še poduk o ,,padanju na 
kolena in vstajanju,,.

Zaključujem z zapisom predlagatelja v 
predlogu Športni zvezi Beltinci:

Maj je marljiv in delaven atlet. S 
trdim delom in nespornim talentom 
je dokazal, da se lahko doseže 
odlične rezultate na državnem in 
mednarodnem nivoju. Njegovi nadaljnji 
uspehi in dosežki so odvisni predvsem 
od njega samega, njegove delavnosti, 
zdravja in strokovnjakov, ki bodo z njim 
delali.
Droben kamenček v tem mozaiku 
uspehov pa lahko doda tudi skupnost, 
v kateri Maj živi in deluje - tudi OBČINA 
BELTINCI.

Janez KOREN  
 
Foto:  J. Koren

Maj s srebrno slovensko štafeto 4x300m, Györ

Zimska liga v malem nogometu za Pokal občine Beltinci 2019
Športna zveza Beltinci je v nedeljo, 6. 1. 
2019, organizirala športno prireditev 
Zimska liga v malem nogometu za Pokal 
občine Beltinci. Prireditev je potekala v 
veliki telovadnici OŠ Beltinci.
 Nogometno znanje in veščine so 
dopoldne prikazali šolarji, ki so branili 
barve svoje KS, popoldne pa veterani 
(nad 37 let).
V kategoriji šolarji je nastopilo osem 
ekip KS občine Beltinci, ki so bile 
razdeljene v dve skupini. V finale sta 
se uvrstili ekipi KS Lipa in KS Gančani. 
Zmagali so mladi nogometaši KS Lipa, 
KS Gančani so bili drugi, tretji so bili KS 
Beltinci, četrti pa KS Bratonci.
Za zmagovalno ekipo KS Lipa so igrali: 
David Sabo, Matej Bukovec, Luka Sabo,  
Niko Kasalo,  Luka Jerebic  in Sven 
Marič. Trener je bil Zdenko  Bukovec.
Popoldne so se pomerili veterani, stari 
nad 37 let. Sodelovalo ja 7 ekip. Po 
razburljivem finalu so po streljanju 
šestmetrovk zmagali Beltinci, drugi so 

bili Torcida Lakoš, tretja Gomilica in 
četrti Gančani.
Za zmagovalno ekipo KMN Beltinci so 
igrali : Jaka Voroš, Mario Zver, Peter 
Zadravec, Zdenko Zver, Jožef Hartman, 
Izidor Zadravec, Simon Korpič, Peter 
Gruškovnjak, Roman Pozderec. Trener 
je bil Jože Krauthaker. Sodnik na 
turnirju je bil JAN HARTMAN, ki je 
odlično opravil svojo nalogo.

Pokale in nagrade je ekipam podelil 
predsednik  Športne zveze Beltinci, 
Andrej Pozderec. 

  
                                                                                           

Predsednik ŠZ Beltinci:                                                                                                 
Andrej  Pozderec
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KS Gančani osvojilo naslov – Zimska liga 2019
V nedeljo, 20. 1. 2019, se je odvijal 
drugi del nogometnega turnirja Zimska 
liga 2019 v malem nogometu za Pokal 
občine Beltinci, kjer so nastopili člani 
nogometnih ekip vseh KS Beltinci. V 
finalne sta se uvrstili ekipi KS Bratonci 
in KS Gančani. Po razburljivi tekmi je 
zmagala KS Gančani z rezultatom 3:1. 
Za tretje mesto sta se pomerili ekipi KS 
Beltinci in KS Dokležovje. Zmagala je 
ekipa KS Dokležovje z rezultatom 7 : 6.
Zmagovalna ekipa KS Gančani je 
nastopila v naslednji postavi:
Marsel Zorko, Luka Bugar, Denis 
Dugonjič, Dejan Tivadar, Matej Štaus, 
Klemen Ružič, Rok Hozjan, Blaž 
Maučec. Ekipo KS Gančani  je vodil  
Denis Dugonjič.
V revijalni tekmi sta se pomerili ekipi 
ŠZ Beltinci proti politikom občine 
Beltinci. Po razburljivi in zanimivi 

tekmi je zmagala ekipa ŠZ Beltinci z 
rezultatom 3:2. Za športno zvezo so 
igrali: Aleš Kerec,  Matjaž Gjerek, Janez 
Žižek, Franc Erjavec, Andrej Pozderec,  
Zlatko Gabor.  Za politike so igrali: 
Roman Pozderec, Tadej Apatič, Franc 
Tivadar, Igor Bakan, Jožef Grah in Bojan 

Žerdin. Začetni udarec je izvedel  župan 
Marko Virag.
Pokale in nagrade je ekipam podelil 
župan Občine Beltinci Marko Virag.

Predsednik ŠZ Beltinci: 
Andrej Pozderec

HK Lipovci pobral vso smetano
Igralci HK Lipovci so bili aktivni tudi 
v zimskih mesecih in pridno trenirali 
v napihljivi dvorani ob OŠ Beltinci. 
Iz treninga v trening so vse selekcije 
pridno nabirale znanje, kondicijo in 
stopnjevale formo. V začetku decembra 

so se mlajše selekcije pomerile z 
vrstniki iz hokejskega kluba Zrinjevac 
s Hrvaške in z odlično igro napovedale, 
da bodo trd oreh tudi za slovenske 
klube v dvoranskem hokeju, ki se je 
pričelo v mesecu decembru.

Po nekaj letih »kadrovske suše« je 
HK Lipovci nastopil na dvoranskem 
prvenstvu s kar  5 ekipami in sicer z 
dvema ekipama U10, dvema  ekipama 
U13 - od tega 1 ženska ekipa ter s 
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člansko ekipo, tako da je vijolična barva 
prevladovala tako igrišču kakor tudi na 
tribunah. Že prve tekme na uvodnem 
turnirju so pokazale, da so bili treningi 
uspešni in so igralci izpopolnili 
tehnična znanja ter pridobili na 
kondiciji. Skozi vse tri turnirje so igralci 
HK Lipovci suvereno nizali zmage in 
prve ekipe pri U10, U13 in članih so 
turnir končale brez izgubljene tekme. 
Še posebej pa sta napredek pokazali 
drugi ekipi U10 in U13, ki sta iz tekme v 
tekmo navduševali z domiselno igro in 
borbenostjo.

Na finalnem turnirju tako ni bilo 
pričakovati večjih presenečenj, kar 
so pokazali tudi rezultati, saj je HK 
Lipovci osvojil  1. in 3. mesto pri U10, 
1. in 3. mesto pri U13 ter 1. mesto pri 
članih. Prav tako pa so igralci v vseh 
kategorijah odnesli domov tudi vse 
nagrade za najboljše strelce in igralce.

Potrditev dobrega dela in uspehov 
kluba pa sta tudi dobljeni priznanji za 
2. najboljši športni kolektiv v občini 
Beltinci za leto 2018, igralec selekcije 
U13, Alen Maučec, pa je bil izbran v 
družbo najperspektivnejših igralcev.

Nemoteno se izvaja tudi krožek hokeja 
na OŠ Beltinci in po nekajmesečnem 
delu trener Peter Katovski vzgaja že 
novo generacijo igralcev, ki že dobro 
obvladajo hokejsko palico in žogo. 
Tudi v ostalih selekcijah je trener 
Peter Katovski ob pomoči domačih 
trenerjev dvignil igranje hokeja na 
višji nivo, predvsem pa so vsi skupaj 
poskrbeli, da otroci uživajo v igranju 
hokeja, obenem pa si s tekmovalnostjo, 
požrtvovalnostjo in trudom razvijajo 
tudi pozitivne lastnosti, ki jim bodo v 
bodoče v veliko korist.

Kljub napornim treningom in tekmam 
so se najpogumnejši člani HK Lipovci 

tudi humanitarno aktivirali in v mesecu 
januarju darovali kri. Po zagotovilih 
prvih darovalcev in tudi ostalih članov 
kluba bo akcija postala tradicionalna.

S toplim vremenom se igralci počasi 
selijo na prosto in v HK Lipovci se 
bo kar dogajalo: obisk mednarodnih 
turnirjev, EP v Pragi, nadaljevanje 
državnega prvenstva v hokeju na travi, 
Hokejska noč v Lipovcih....

Vse to pa ne bi bilo mogoče, če ne bi 
člani HK Lipovci aktivno sodelovali pri 
vseh aktivnostih, tako igralci, starši 
in simpatizerji kluba, ki se v velikem 
številu udeležujejo treningov, tekem, 
delovnih akcij in verjamemo, da se bo 
velika vijolična družina HK Lipovci v 
bodoče še povečevala. 

HK Lipovci

Otroci, prehrana in gibanje -  debelost je žal najbolj prisotna v 
Pomurju
Nacionalni inštitut za javno zdravje 
je objavil publikacijo o raziskavi 
prekomerne prehranjenosti in 
debelosti pri otrocih ter mladostnikih 
v Sloveniji. V raziskavi so uporabili 
podatke, ki jih je zbrala Fakulteta za 
šport Univerze v Ljubljani. V raziskavi 
ugotavljajo, da se je trend prekomerne 
telesne teže in debelosti ustavil ter 
obrnil. Pri otrocih in mladostnikih iz 
družin z višjim socialno-ekonomskim 
standardom se je trend debelosti 
ustavil, v družinah s slabšim socialno-
ekonomskim stanjem pa ne. Prav otroci 
in mladostniki iz slabše situiranih 
družin so bolj izpostavljeni debelosti.

Na Fakulteti za Šport v Ljubljani so iz 
podatkov za šolsko leto 2014/2015 
ugotovili, da se prehranjenost otrok 
in mladostnikov razlikuje po regijah. 
Pomurje velja za regijo z najvišjim 
deležem debelih otrok in mladostnikov, 
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saj je debelih 9,8 % fantov in 8,1 % 
deklic. 
V publikaciji je prikazan tudi delež 
gibalno neučinkovitih fantov in deklet. 
Podatki iz šolskega leta 2014/2015 s 
spremembami v primerjavi s šolskim 
letom 2013/2014 so razvrščeni po 
regijah. Tudi v tej primerjavi so se 
pomurski otroci in mladostniki izkazali 
najslabše. Tako je omenjena fakulteta 
v tem poročilu ugotovila, da je bilo 
v preteklem šolskem letu gibalno 
neučinkovitih kar 12,3 % pomurskih 
fantov in deklet. Kot možni razlogi 
za očitne razlike po regijah so lahko 
socialno-ekonomski, izobraževalni in 
okoljski dejavniki, ki pa niso analizirani.

Kakšne so prehranske navade naših 
otrok in mladostnikov?

 ● 45,1 % mladostnikov med šolskim 
tednom vsak dan zajtrkuje

 ● 39,4 % mladostnikov vsak dan uživa 
sadje, 26,9 % pa zelenjavo 

 ● 24,3 % mladostnikov vsak dan pije 
sladkane pijače 

 ● 36,3 % mladostnikov pije energijske 
pijače različno pogosto (od manj kot 
enkrat na teden do več kot enkrat na 
dan) 

Ali so naši otroci zadosti telesno 
dejavni?

 ● Le  18,5 % mladostnikov je vsak dan 
telesno dejavnih vsaj eno uro, 

 ● 18,2 % mladostnikov v prostem času 
več kot štiri ure na dan preživi v 
sedečem položaju, 

 ● 53 % mladostnikov med 
šolskim tednom gleda televizijo, 
videoposnetke in druge zabavne 
vsebine dve uri ali več na dan,

 ● 28 % mladostnikov dve uri ali več 
na dan igra igrice na računalniku ali 
drugih elektronskih napravah,

 ● 42,4 % mladostnikov med šolskim 
tednom uporablja elektronske 
naprave za domače naloge ali 
e-pošto in podobno dve uri ali več na 
dan. 

Vedenja, ki vplivajo na življenjski slog, 
se oblikujejo že v otroštvu, ohranjajo 
pa se v obdobju mladostništva in tudi 

v obdobju odraslosti. Za otroke in 
mladostnike so izjemno pomembna, 
saj vplivajo na njihov razvoj, splošno 
počutje, dolgoročno zdravje, 
produktivnost in kakovost življenja. Z 
življenjskim slogom povezana vedenja 
predstavljajo tudi zaščitni dejavnik 
pred večino kroničnih nenalezljivih 
bolezni in njihovim zgodnjim razvojem. 

Kako izboljšati  stanje glede 
prehrane in gibanja naših otrok?

Nacionalni inštitut za javno zdravje 
(NIJZ) že leta izvaja programe, ki so 
prerasli v proces učenja oz. način 
miselnosti,  ker se samo  s sistematičnim 
delom ohranja in izboljšuje zdravje 
otrok in mladostnikov. Za vrtce je to 
program Zdravje v vrtcu, za šole pa 
program Zdrava šola. Tako se vrtci in 
šole z vstopom v programa zavežejo, 
da bodo z različnimi dejavnostmi 
spodbujali, omogočali in krepili 
zdravje otrok in mladostnikov na 
vseh področjih zdravja - telesnem, 
duševnem, socialnem ter okoljskem. 

Preko strokovnih izobraževanj se 
vzgojnemu in pedagoškemu osebju  
nudijo različne vsebine zdravja, ki 
jih potem preko učnega načrta in z 
različnimi  dejavnostmi prenesejo 
v vrtčevsko in šolsko okolje. Skupaj 
z njimi strokovnjaki NIJZ  izberemo 
vsako leto vsebinsko rdečo nit, ki 
jo potem poglobljeno obravnavajo. 
Prioriteto dajemo aktualnim vsebinam 
in to sta vsekakor tudi zdrava prehrana 
in telesna dejavnost. Tako smo na temo 
zdrave prehrane in gibanja v vrtcih in 
šolah obravnavali, kako vzpodbujati 
zdravo prehranjevanje, katere so 
metode in pristopi, da otrokom 
privzgojimo zdrave prehranske navade, 
kakšne so lahko posledice neustrezne 
prehrane v otroštvu, o sladkorju v 
prehrani, o vplivu oglaševanja hrane 
na otroke in mladostnike, predstavitev 
učnih ur na temo prehrane, o alergijah 
na  hrano ipd. Prav tako smo na 
področju gibanja obravnavali več  
tem, katerih cilj je bil ozaveščanje o 
pomenu gibanja in pozitivnih učinkih 
le-tega na otrokov razvoj za krepitev 

in ohranjanje zdravja. V teh programih 
so nastala tudi mnoga gradiva, ki so v 
pomoč vzgojnemu in pedagoškemu 
osebju pri prenosu vsebin.  
Z vsemi omenjenimi aktivnostmi 
želimo, da se vrtci in šole oblikujejo 
v zdravo in varno okolje, ki pozitivno 
vpliva na počutje in zdravje otrok 
in mladostnikov in da postanejo te 
aktivnosti način življenja in dela v vrtcu 
in šoli.

V Sloveniji se namenja vrtčevski in 
šolski prehrani posebno skrb. Ureja 
jo Zakon o šolski prehrani, Resolucija 
o nacionalnem programu prehranske 
politike (2005 – 2010) pa je omogočila 
tudi sprejetje nekaterih dokumentov, ki 
podpirajo lažje udejanjanje strokovnih 
priporočil v praksi. Podatki strokovnega 
spremljanja prehrane v VIZ kažejo, 
da ob trenutni organiziranosti 
vrtčevske prehrane otroci s prehrano 
v vrtcu pokrijejo tudi do 70 % dnevnih 
energijskih potreb, medtem ko lahko 
šolarji z osnovnošolsko prehrano 
pokrijejo tudi več kot 50 % dnevnih 
energijskih potreb. V pripravi so 
prenovljene Smernice. Dostikrat 
ugotavljamo, da problem prehrane 
nastane doma, zato se strokovnjaki NIJZ  
trudimo poleg izobraževanja otrok v to 
vse več vključevati tudi starše.

Gordana Toth in Cecilija Sušec
Nacionalni inštitut za javno zdravje 

OE Murska Sobota

ZDRAVJE



Mali rijtar - februar 2019 45

Nedokončano iskanje...
12. poglavje

Velika dvojna poroka je bila uradno 
opravljena v cerkvi ter pri matičnem 
pisarju. Zavladalo je vsesplošno veselje 
in razigranost, kakor se ob takem 
dogodku tudi spodobi.

Ko so končno mladoženci, priče, 
starešine, družbani in družice,  ožje 
sorodstvo in ostali povabljenci zasedli 
svoja mesta ob mizah, se je gostija 
zares začela.

Kuharica v snežno belem predpasniku 
je z velikim lončenim jušnikom v rokah 
in veliko zajemalko v nji slovesno 
pozdravila goste:
“Bog vas blagoslovi in Bog vam žegnjaj!” 
Skleda je v njenih rokah nevarno 
zanihala in nato poletela po zraku ter z 
velikim žvenketom padla na tla. Razbila 
se je na tisoč črepinj, ki so poletele po 
tleh. Kuharica se je prijela za glavo 
in vsa rdeča v obraz stekla v kuhinjo. 
Gostje so ob žvenketu poskočili, vendar 
jih je starešinov glas takoj pomiril:
“Saj veste, kako pravijo: Srečo naj 
prinesejo črepinje, blagostanje, 
razumevanje in toliko ljubezni, kolikor 
je bilo koščkov črepinj...”

Stric je šego dobro poznal in je 
kuharicam sam naročil, da jo izpeljejo.
Gostje so posedli in pojedina se je začela 
z gobovo in kostno domačo juho. Pred 
juho je imel starešina govor, v katerem 
je poudaril pomen dobre prekmurske 
hrane in ljubezni, ki gre skozi želodec.
Nato so postregli s kuhanim mesom 
( govejim in svinjskim) ter restanim 
krompirjem, hrenom v jabolčni in 
tudi smetanovi omaki, paradižnikovo 
omako in knedli iz belega kruha.

Vsake toliko časa je vstal eden od  
družbanov in povedal šalo, da je spravil 

goste v smeh. Šale se lahko nanašajo na 
kogar koli, le na glavnega starešino ne, 
kajti ta je glava protokola in dogajanja 
samega. Nekoč so rekli, da je velika 
svinja in ta dan nosi vso odgovornost, 
zato lahko je z veliko žlico.
Ljudje so bili dobre volje, v ozadju je 
harmonikar raztegoval meh, dudaš je 
dodajal svoje, mladi fant pa se je trudil 
s sto let starimi citrami, ki mu jih je 
podaril dedek.

Po vsakem kozarcu pijače so postajali 
moški vse glasnejši.

Ženske so čebljale in se smejale 
vsevprek, četudi s polnimi usti. Šumelo 
je kakor v čebelnjaku. Nihče se ni oziral 
na uro in nikomur ni bilo dolgčas.
Najbolj pogumni so zaplesali, kajti 
mlada družbana sta že takoj po 
juhi začela na plesišču vrteti svoji 
spremljevalki.
Kuharice so prinesle naslednjo jed: 
pečenko in pečenega piščanca s prilogo, 
pečen krompir z narezanimi kuhanimi 
jajci, prelit s smetano in popečen v 
krušni peči, seveda s pripadajočo 
zeleno solato.

Moški natakarji so pridno polnili 
izpraznjene steklenice ter nalivali 
kozarce gostom in sebi.

Julka je vodila kuhinjo prizadevno in 
natančno. Samo enkrat je od daleč 
videla mladožence, ko so prišli domov 
in sedali na svoja mesta. Nato se je 
umaknila v kuhinjo in je ni zapustila. 
Štiri mlada dekleta v enakih belih 
lanenih predpasnikih so stregla jedi 
po Julkinem naročilu. Starejše vaške 
gospodinje so jo občudovale.
“Mnogo si se naučila tam na tujem, 
lepo ti gre vse od rok…,” jo je pohvalila 
najbolj stroga kuharica v vasi.
Vsako polno uro je šla druga jed na 

mizo. Za pečenko je bila na vrsti potica 
- makova, orehova, marmeladna, 
rožičeva in krapci ali posalanka. Zraven 
se je postregla kava, kuhano vino, čaj in 
kompot.

Med vsem tem hrumenjem in 
direndajem so prišli še nepozvani 
gostje ali ogledniki ali nesojene neveste 
z dojenčki in delale so tak direndaj, da 
se bog usmili. Iznajdlivi starešina jim 
je obljubil hrane in pijače, kolikor je 
lahko pojedo in popijejo. Strasti so se 
pomirile in uživanje se je nadaljevalo.
Sledilo je ocvrto meso: piščanec, 
teletina in svinjina s prilogo, ajdova 
in prosena kaša ter solate iz belega in 
rdečega zelja.

Med obroki se je vedno nekaj 
dogajalo. Najhujše pravilo je veljalo 
za mladožence, ki niso smeli zapustiti 
svojega sedeža do polnoči, ko se 
nevestin šopek in čeveljci prodajo 
ter par zapleše solo ples. Tudi plesati 
niso smeli. Visoko noseča Ana je po 
Tinčevem posredovanju lahko vmes 
večkrat šla na toaleto in počivat. Pred 
polnočjo je postalo zares razburljivo. 
Tinče je velikodušno odkupil Anine 
čeveljce, ona pa je z nasmehom vrgla  
šopek med vreščeča dekleta...

Irena Šrajner

OD NAŠIH BRALCEV
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Analiza proze in poezije zbiratelja folklornega slovstva  
Števana Küharja

Začelo se je, ko nas je učiteljica 
zgodovine Jelka Breznik v 7.  razredu 
osnovne šole spraševala, kje vse 
v Prekmurju najdemo Plečnikova 
dela. Kot 12-letni deklici in takrat že 
Bratončanki (v Bratonce smo se s starši 
preselili, ko sem bila stara 7 let) se mi 
ni niti sanjalo, da je Küharjev spomenik 
na pokopališču v Bratoncih Plečnikovo 
delo. Za kazen, ker sem to seveda 
povedala na glas, sem morala napisati 
kratek sestavek o Števanu Küharju. 
Kasneje sem tudi v gimnaziji pri 
slovenščini predstavljala Bratonce in z 
njimi povezanega Küharja. Ker je bila 
Küharjeva najpomembnejša dejavnost 
zbiranje in zapisovanje folklornih pesmi 
in zgodb, sem to uporabila v 3. letniku 
študija slovenistike pri predmetu 
Mladinska književnost. Nadaljevalo se 
je z diplomsko seminarsko nalogo z 
naslovom Pomen Števana Küharja kot 
zbiralca folklornega slovstva in zbrane 
zgodbe o Bratoncih (2013) in končalo 
z magistrsko nalogo z naslovom 
Narodnozavedno delovanje in analiza 
zapisov zbiratelja folklornega slovstva 
Števana Küharja (2018), ki je nastalo 
kot nadgradnja dela diplomskega 
seminarja, oboje pod mentrostvom red. 
prof. dr. Dragice Haramija.

Raziskovanje in analiziranje gradiva 
(časopisje z začetka 20. stoletja, 
Novakova zbirka Küharjevih zapisov 
Ljudsko izročilo Prekmurja) za 
magistrsko nalogo sta potekala dolgih 
10 mesecev, zato mi dovolite, da 
se na tem mestu iskreno zahvalim 
svojim staršem in partnerju za vso 
razumevanje, podporo in ker so od 
vsega začetka verjeli vame ter cenjeni 
kolegici, prav tako Bratončanki, dr. 
Polonci Šek Mertük, ki mi je prav tako 
stala ob strani. Na koncu je nastalo 245 
strani obsegajoče magistrsko delo, ki 
sem ga uspešno zagovarjala avgusta 
2018 in za katero iskreno upam, da 
bo pripomoglo pri razpoznavnosti 
Bratoncev in naše občine ter doseglo 
čim več ljudi in jim dalo vpogled v 
Küharjevo delo, ki je bilo veliko več kot 
le zbiranje in zapisovanje folklornih 
pesmi in zgodb.
Za Malega rijtara sem napisala krajši 
prispevek, ki se navezuje na vsebino 
magistrskega dela.

Lea Vöröš

Števan Kühar
Števan Kühar se je rodil 30. julija 1882 
v Bratoncih. Bil je četrti izmed devetih 
otrok kmečkih staršev (Novak 1988: 5).
Po končani osnovni šoli, ki jo je obiskoval 
v Beltincih, se je začel učiti za krojača 
in pri 16 letih postal izučen pomočnik. 
Leta 1898 se je ob spodbudah svojega 
rojaka Mihaela Fidela Sreša vpisal v 
madžarsko meščansko šolo v (Dolnjo) 
Lendavo. Stanovala sta pri Števanécu v 
Lendavskih goricah, ki jima je ob večerih 
večkrat pripovedoval pripovedke in 
pravljice, ki so Küharja spodbudile, da je 
po njih spraševal tudi v domačem kraju 
in jih kasneje zapisoval. Po končani 
madžarski meščanski šoli je Kühar 
šolanje nadaljeval na višji gimnaziji v 
Véliki Kaniži (madž. Nagykanizsa), kjer 
je leta 1904 maturiral. Jeseni tega leta 
se je vpisal na bogoslovno semenišče v 
Sombotélu (Novak 1988: 5).
Po predvidevanju je v 21. letu starosti 
naredil usodno pot, in sicer se je v 
dežju peš odpravil na nabor v Lendavo. 

Na poti se je premočil in prehladil. 
Obstaja ugibanje, da je to naredil 
celo namenoma, da bi se izognil 
vojaščini. Zbolel je za jetiko in stanje 
se mu je tako zelo poslabšalo, da je 
zapustil bogoslovno semenišče. Vrnil 
se je domov v Bratonce, kjer se je 
zdravil. Zdravil se je tudi v avstrijskih 
zdraviliščih Gleichenberg in Hőrgas 
ter pri Gradu na Goričkem (Novak 
1988: 5–6) in v Gradcu, kjer je spoznal 
bolniško sestro Čačovič. Ta mu je 
rodila hčerko Marijo Čačovič, poročeno 
Gruškovnjak, ki je umrla brez potomcev 
(Gabor, Forjan, Obran (ur.) 2002: 4, 
18). Küharjevo zdravljenje ni imelo 
učinka. Njegovo bolehanje je trajalo 10 
let in 9 mesecev, v tem času pa je bil 
goreč zapisovalec folklornega slovstva 
(Novak 1988: 5–6).
Umrl je 24. septembra 1915 okrog 17. 
ure v domači hiši v Bratoncih. Pokopan 
je bil 26. septembra 1915 ob 16. uri na 
bratonskem pokopališču (Novak 1988: 
5–6).

Politično, narodnostno in kulturno 
ozadje Küharjevega delovanja
Za razumevanje pomembnosti 
Küharjevega delovanja je pomembno 
poznavanje okoliščin takratnega časa.
Večina slovenskega ozemlja je v času 
življenja in delovanja Števana Küharja 
spadala k Avstro-Ogrski. Prekmurje 
je v celoti spadalo pod ogrski del in 
posledično so bili prekmurski ljudje 
ogrski državljani (Forjan, Obran 
in Babič 2002: 11), zaradi česar je 
bila šola v celoti madžarska, razen 
verouka. Enako je bilo z uradovanjem 
(Novak 1988: 8). Gospodarstvo je bilo 
nerazvito, ljudje pa so živeli v revščini 
(Forjan,Obran in Babič 2002: 11). 
Zaradi upiranja katoliške duhovščine 
so politične oblasti v sodelovanju z 
učiteljstvom usmerile borbo proti 
narodnozavednim posameznikom – 
najprej proti predstavniku slovenstva, 
dr. Francu Ivanocyju, nato pa še proti 
mlajšim duhovnikom. Najostrejši 
madžarski napadi so se izvrševali 
zaradi širjenja mohorskih knjig in z 
njimi slovenskega knjižnega jezika 

IZ NAŠE PRETEKLOSTI
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in narodnostne vsebine. Želeli so 
namreč preprečiti širjenje slovenskega 
tiska in stike prek reke Mure (Novak 
1988: 8–9), ob kateri je potekala 
meja Avstro-Ogrske (Forjan, Obran in 
Babič 2002: 11). Kühar se je ravno ob 
knjigah Družbe sv. Mohorja najprej 
narodnostno vzgajal. Na srečo je bila 
predvsem po zaslugi župnika Marka 
Žižka njegova župnija med najbolj 
slovensko zavednimi in beročimi. 
Tesni stiki, ki so jih župljani imeli prek 
Mure, so omogočali, da so od tam dobili 
mariborska Stražo in Slovenskega 
gospodarja, ljubljanskega Domoljuba, 
nabožnega Bogoljuba in druge podobne 
liste (Novak 1988: 8–9). Za obrobne 
pokrajine, kamor spada tudi Prekmurje, 
je bilo značilno še, da je bila predvsem 
večina ljudskih pesmi zapisanih v 
narečju, torej prekmurščini. Vzrok za 
to je lahko, da je bila od 18. stoletja do 
priključitve Prekmurja k ostali Sloveniji 
po 1. svetovni vojni prekmurščina na 
tem območju knjižni jezik (Kumer 
2002: 11).

Avtorski zapisi
Küharjevi avtorski zapisi1 doslej še niso 
bili posebej raziskani, zato je znanih 
bistveno manj kot zapisov folklornega 
slovstva. Veliko jih je bilo objavljenih 
anonimno in jih je z leti vse težje 
prepoznati in jim določiti ustrezno 
avtorstvo.
Pri avtorskih zapisih je vsekakor 
pomembno izpostaviti, da je Kühar 
leta 1913 končal z rokopisom prve 
prekmurske slovnice z naslovom 
Slὸvnica vogr̀sko-slovènskoga narêčja2. 
Nastala je na osnovi Sketove priredbe 
Janežičeve Slovenske slovnice (Narat 
2007: 366). Ohranjena sta dva sešitka. 

1  Znane Küharjeve avtorske objave so naštete 

v magistrskem delu Lee Vöröš z naslovom 
Narodnozavedno delovanje in analiza zapisov 
zbiratelja folklornega slovstva Števana Küharja 
na strani 14, nadalje pa je na kratko predstavljena 
njihova vsebina. 

2  Opis značilnosti Küharjeve slovnice 

lahko najdete v članku Jožice Narat Küharjeva 
prekmurska priredba Janežič-Sketove slovnice na 
straneh 365–383, povzetek pa v magistrskem delu 
Lee Vöröš z naslovom Narodnozavedno delovanje 
in analiza zapisov zbiratelja folklornega slovstva 
Števana Küharja na straneh 15–17.

Küharjevo ime ni nikjer zapisano, zato 
se zdi, da si je prizadeval za anonimnost 
dela (Novak 1988: 23). Namen slovnice 
je bil utrditi zavest Slovencev na 
Ogrskem v smislu, da je njihovo narečje 
del slovenskega jezika (Narat 2007: 
382). Novak (1988: 24) še dodaja, da bi 
bila objava slovnice leta 1913 tvegano 
dejanje in da je razen Jožefa Klekla st. in 
Avgusta Pavla, ki sta menila, da jo je še 
potrebno razširiti, nihče ni pregledal, 
začetek vojne pa je preprečil njen 
takojšnji natis.

Dopisovanja z izobraženci
Kühar si je dopisoval s Karlom 
Štrekljem, Alojzijem Nastranom, 
dr. Francem Kovačičem, Vinkom 
Zormanom, Jožefom Kleklom st., 
Antonom Kaspretom, Radoslavom 
Pipušem idr.
Velika večina pisem3 ni ohranjenih ali 
pa jih hranijo različni ljudje, predvsem 
Küharjevi daljni sorodniki, v svojih 
zasebnih zbirkah, zato je tudi to 
področje Küharjevega delovanja zelo 
slabo raziskano in poznano.

Zapisovanje folklornega slovstva
Števan Kühar je bil prvi med 
prekmurskimi Slovenci, ki je načrtno 
zapisoval domače ljudske pesmi 
(Kumer 1996: 21) in pripovedno 
izročilo (pripovedke, pravljice, 
smešnice, pregovore in uganke), 
in zavzema osrednje mesto med 
zapisovalci svoje rodne krajine (Dravec 
1957: XIII; Novak 1988: 5). Pred 
njim so ljudske pesmi v Prekmurju 
zapisovali že Stanko Vraz, Franc Novak 
in Jožef Varga, v istem obdobju kot 
Kühar pa Mihael Fidel Sreš  in Avgust 
Pavel. Ljudsko pripovedništvo je pred 
Küharjem na območju Prekmurja prvi 
zapisoval Matija Valjavec (Novak 1988: 
5–6).
Kühar je v času skoraj 11-letnega 
bolehanja obiskoval prekmurske kraje, 
zapisoval ljudsko izročilo in preučeval 
jezik (Novak 1988: 5–6). Njegovo delo 
so znali ceniti že takrat, kar je razvidno 
iz zapisov v raznih časopisih ob njegovi 

3  Vsebina znanih in dostopnih pisem je povzeta 
v  magistrskem delu Lee Vöröš z naslovom 
Narodnozavedno delovanje in analiza zapisov 
zbiratelja folklornega slovstva Števana Küharja na 
straneh 17–20.

smrti (Forjan, Obran, Babič 2002: 11).
Kdo je vplival na Küharjevo zapisovanje 
ljudskega slovstva, zaradi časovne 
distance ni mogoče zagotovo vedeti 
(Novak 1988: 11), čeprav Stanonikova 
(2004: 177; 2012: 377) pravi, da je 
Küharja k zapisovanju prozne folklore 
spodbudil ravno Karel Štrekelj. 
Prav tako je Štrekelj zaslužen, da 
je Kühar zbral prekmursko prozno 
slovstveno folkloro, na podlagi katere 
se je izkazalo, da so Prekmurcem 
in Štajercem v splošnem znane iste 
snovi (Stanonik 2012: 405). Štrekelj 
je zagovarjal, da mora biti izdaja vseh 
vrst slovstvene folklore kritična, torej 
takšna, kakršno zahteva metodika 
filologične vede (Stanonik 2004: 176). 
Stremel je k temu, da naj zapisovalec 
zapiše vse, kar mu pripovedujejo ali 
pojejo in naj ničesar ne spreminja in 
se čim bolj drži tiste oblike in besed, ki 
so mu posredovane oziroma povedane. 
Narečne glasove naj ustrezno zapiše s 
posebnimi znamenji, pazi na naglas in 
zaznamuje naglašene zloge. Z nasveti 
za zapisovanje je nedvomno vplival 
tudi na Küharja, ki sprva ni zapisoval 
skladenjsko in slogovno dobesedno, 
kot so mu pripovedovali, ampak je 
pripovedi oblikoval sam. Poznejše 
objave v Časopisu za zgodovino in 
narodopisje so se že bolj približale 
narečni izgovorjavi in fonetičnemu 
zapisu. Avgust Pavel je pomanjkljivosti 
videl edino v zapisovanju vokalov 
in Küharjevem samostojnem 
prikrojevanju od ljudi slišanih besedil, 
ki jih po temtakem ne pripoveduje 
pripovedovalec, ampak zapisovalec v 
pripovedovalčevem imenu (Stanonik 
1990: 26; Stanonik 2004: 176–177; 
Stanonik 2012: 370–373). Števan 
Kühar je prav tako bil med prvimi, ki je 
zapisoval zmerljivke, psovke oziroma 
kletvice, torej izjave, izgovorjene v 
čustveni napetosti, afektu, največkrat s 
premalo ali celo brez samoobvladljivosti 
(Stanonik 2008: 148).
Küharjevi zapisi folklorne proze in 
poezije so bili objavljeni v Časopisu za 
zgodovino in narodopisje, Kalendarju 
srca Jezušovoga, Novinah in Straži, 
skupaj z Ivanom Jeričem pa je 
pripravljal zbirko ljudskih pesmi, ki ni 
izšla v periodiki, ampak kot samostojna 
zbirka I. snopčič »Narodnih Pesmi 
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Vogrskih Slovencov«4.
Küharjeve zapise folklorne proze in 
poezije je v knjigi Ljudsko izročilo 
Prekmurja leta 1988 zbral in uredil 
Vilko Novak. Skupno je tako danes 
v pisni obliki ohranjenih 211 pesmi 
in 199 zgodb, ki jih je v času svojega 
življenja zapisal Kühar. Na podlagi 
Novakove zbirke sem v magistrskem 
delu analizirala teme, motive, osebe 
(in lirske subjekte) ter kraj in čas 
dogajanja. Ugotovitve so predstavljene 
v nadaljevanju.

Folklorna proza
V Ljudskem izročilu Prekmurja (1988) 
je objavljenih 199 zgodb, ki jih je zapisal 
Števan Kühar. V 1. sklopu (Národno 
blágo vogr̀skij Slovèncov, objavljeno 
v ČZN 7, 1910, 107–127) je skupno 
33 zgodb, v 2. sklopu (Národno blágo 
vogr̀skij Sloväncov, objavljeno v ČZN 
8, 1911, 47–76) 78 zgodb, v 3. sklopu 
(Národno blágo vogr̀skij Sloväncov, 
objavljeno v ČZN 9, 1913, 1–16) 62 
zgodb in v 4. sklopu (ostale v periodiki 
najdene zgodbe) 26 zgodb. Drugi sklop 
vsebuje še pregovore in nekatere druge 
reke, ki jih je skupno 78, ter psovke in 
vzdevke, ki jih je skupno 259, in zapis o 
poimenovanju vaščanov določenih vasi.

1. Motivi in teme
V zgodbah so najpogosteje prisotni 
motivi živali, med katerimi prevladujejo 
konji in kobile. Sledijo motivi hrane, 
smrti in dela, zelo pogost pa je še 
motiv denarja, ki je pogosto povezan 
z goljufijami ali je prisoten v pomenu 
nagrajevanja poštenih siromakov 
in kaznovanja pohlepnih bogatašev. 
Zelo pogosto se pojavljajo tudi motivi 
prikazni, vragov in drugih bitij, npr. 
čarovnic in sojenic, ki ljudi speljejo 
na kriva pota, jih ogoljufajo, se jim 
maščujejo, jih kaznujejo in nagrajujejo 
ali jim napovedujejo usodo.
Teme so najpogosteje povezane z 
nagrado in kaznijo. Sledi živalska 
tematika, ostale pogoste teme pa so 
odgovori na vprašanja o verovanjih in 
prepričanjih ljudi, posmrtno življenje, 
krivice, nerodnost, težave in naivnost, 
moč vere, naravni pojavi, prikazni in 

4  Novak in Kumrova, po katerih povzemamo, 
celoten naslov zapisujeta z velikimi začetnicami, 
pravi naslov po COBISS-u pa je Narodne pesmi 
vogrskih Slovencov.

smrt.
Krščanstvo, ki se pojavljajo z osebami, 
običaji in stvarmi, ki so zanj značilne, je 
bilo prisotno v 106 od 199 zgodb, kar 
znaša 53,27 % vseh zgodb, torej dobro 
polovico.

2. Osebe
V zgodbah se najpogosteje pojavljajo 
osebe, povezane s poklici oziroma 
določenim delom, ki ga opravljajo. 
Med njimi prevladujejo kmetje in 
vojaki. Sledijo osebe, ki so povezane s 
krščanstvom. Med njimi se najpogosteje 
pojavlja Bog, sledi župnik. Prav tako 
pogosto se v več sklopih pojavljajo 
ljudje oziroma človek oziroma ljudstvo, 
razne splošno poimenovane moške 
osebe (npr. mož, oče, sin, fant idr.) ter 
razne splošno poimenovane ženske 
osebe (npr. žena, mati, hči, dekle idr.). 
Z lastnim imenom in priimkom ni 
poimenovanih veliko oseb oziroma se 
iste pojavijo zelo redko; bolj značilno je 
poimenovanje s priimkom, npr. Horvat, 
Škafar, Grüškovnjak, grof Capari idr. 
Tukaj lahko izpostavimo kategorijo 
oseb, povezanih s krščanstvom, saj 
se nekatere v zgodbah pojavljajo z 
osebnimi imeni (npr. Kristus, sveti 
Peter idr.). Veliko oseb je poimenovanih 
po krajih, iz katerih prihajajo (npr. 
Bratončan, beltinski župnik, Veržejčani 
idr.). Ostale osebe so navedene pod 
funkcijo, ki jo imajo, delom ali poklicem, 
ki ga opravljajo, ter tudi glede na versko, 
kulturno ali drugo pripadnost.

3. Čas in prostorov dogajanja
V vseh zgodbah se ne da določiti časa 
dogajanja oziroma ta ni omenjen, 
vendar je to v primerjavi s pesmimi 
zelo redko. Določljiv čas je najpogosteje 
preteklost, ki je zelo značilno opisana 
z besedo »enkrat«, pretežno pa ta 
beseda tudi označuje začetek zgodbe. 
Na 2. mestu po pogostosti je čas med 
opravljanjem določenega dela, torej je 
čas dogajanja med določenim delom 
oziroma med določenim stanjem. Na 3. 
mestu po pogostosti je čas ponoči. Časa, 
ki se še pojavljata pogosto, sta zvečer in 
v prihodnosti. Pogosto so časi, ki se še 
pojavljajo, določeni glede na del dneva, 
torej zjutraj, opoldan, popoldan, zvečer 
in ponoči, nekaj pa jih je celo določenih 
še natančneje, in sicer s konkretno uro.
Kot prostor oziroma kraj dogajanja je 
najpogosteje določen dom, sledi hiša. 

Ob tem so dodani pridevniki, čigav 
dom oziroma hiša je. V nekaj primerih 
se prostora dogajanja ne da določiti 
oziroma ni izražen tako, da bi se ga 
dalo razbrati, vseeno pa se nedoločljivi 
kraj dogajanja v zgodbah ne pojavlja 
tako pogosto kot v pesmih. Pogosto je 
prostor dogajanja postavljen v bližino 
vode ali kar v vodo, pri čemer je 
večkrat konkretno z imenom omenjena 
reka Mura. Večkrat se pojavijo tudi 
poimenovanja krajev, vasi; najpogosteje 
so to Bratonci, Beltinci ter Dokležovje. 
Tudi ostalih poimenovanj krajev je 
bistveno več kot v pesmih.

Folklorna poezija
V Ljudskem izročilu Prekmurja (1988) 
je objavljenih 211 pesmi, ki jih je 
zapisal Števan Kühar. 
Razvrščene so v 8 tematskih sklopov5: 
pripovednih pesmi je 28, ljubezenskih 
66, kolednic in nabožnih 11, svatbenih 
6, pivskih 19, obsmrtnic 24, stanovskih 
49 in raznih 8.

1. Motivi
Pri pesmih so najpogosteje prisotni 
motivi živali, med katerimi prevladujejo 
ptice. Sledijo motivi cvetja, rož, vencev 
in šopkov, pijače, kjer izstopa pojavnost 
vina, pitja in kozarca oziroma 
steklenice. Zelo pogosto se pojavlja tudi 
motiv smrti. S smrtjo je tesno povezan 
tudi motiv žalosti, po drugi strani pa 
zasledimo, da se večkrat pojavijo tudi 
veseli motivi, kot je na primer poroka 
oziroma svatba v povezavi z gostijo, 
petjem pesmi, plesom ter poleg že prej 
omenjene pijače tudi hrano oziroma 
večerjo ter veseljem. Ostali motivi niso 
tako izraziti v več kategorijah pesmi, 
ampak je njihova pogostost pojavljanja 
odvisna od same tematike. Tako se na 
primer pri kolednicah in nabožnih 
pesmih pogosteje pojavljajo motivi 
praznikov in posebnih dni, poroda 
oziroma rojstva ter krščanskih oseb, 
pri obsmrtnicah pa motiv zemlje.
Krščanstvo, ki se pojavlja z osebami, 
običaji in stvarmi, ki so zanj značilne, 
je prisotno v 77 od 211 pesmi, kar 
znaša 36,49 % vseh pesmi, torej dobra 
tretjina.

5  Tematsko smo pesmi pustili razvrščene po 
Novaku.
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2. Lirski subjekti in osebe
Delež tistih pesmi, v katerih je 
pripovedovalec prvoosebni, in tistih, v 
katerih je pripovedovalec tretjeosebni, 
je zelo uravnotežen. Prvoosebni 
pripovedovalec se pojavi v 111 (52,61 
%), tretjeosebni pa v 100 (47,39 
%) pesmih. Večkrat se torej pojavlja 
prvoosebni pripovedovalec, vendar 
razlika ni velika.
Najpogosteje se pojavljajo osebe, 
povezane s krščanstvom; največkrat 
se pojavijo Jezus, Marija, Bog, Jožef in 
duhovnik, veliko pa je tudi različnih 
svetnikov. Pogosto se pojavljajo tudi 
osebe, poimenovane bolj splošno, na 
primer fant, tudi mladenič ali fantič. 
Na drugi strani so prav tako pogosto 
zastopana dekleta, poimenovana 
tudi deklice, ženske, mladenke, žene 
ali matere. Pogoste osebe, ki se še 
pojavljajo, so razni delavci na polju 
ter ljuba oziroma ljubica. Z lastnim 
imenom in priimkom ni poimenovanih 
veliko oseb oziroma se iste pojavijo zelo 
redko. Izjema je ime Micka, tudi Micika 
ali Mecika, ki se pojavlja dokaj pogosto. 
Tukaj lahko prištejemo kategorijo oseb, 
povezanih s krščanstvom, ki se prav 
tako v pesmih pojavljajo z osebnimi 
imeni. Ostale osebe so navedene pod 
funkcijo, ki jo imajo, delom ali poklicem, 
ki ga opravljajo, ter tudi glede na versko 
kulturno ali drugo pripadnost.

3. Čas in prostor dogajanja
Časa dogajanja se v vseh pesmih 
ne da določiti oziroma ni omenjen. 
Določljiv čas je najpogosteje vezan na 
opravljanje določenega dela, torej je 
čas dogajanja med določenim delom. 
Velikokrat je čas dogajanja med 
oziroma ob poroki, sledi pa čas med 
pogovorom oziroma napovedovanjem 
nekega dogodka. Pogosti časi so še ob 
praznikih oziroma posebnih dneh (npr. 
na novo leto, sveto noč ipd.), ob rojstvu 
Jezusa, med odhodom (najpogosteje od 
doma), med bivanjem v krčmi, gostilni, 
ob smrti ter ob določenem delu dneva 
(najpogosteje sta samostojno izražena 
zvečer in ponoči). Natančno časovno 
določilo se ne pojavlja pogosto, ampak 
le v peščici pesmi. Po navadi se nanaša 
zgolj na opravljanje nekega dela, 
pogovor, napovedovanje ipd. Redko je 
dan poimenovan konkretno (zjutraj, 
zvečer, popoldan), še redkeje pa še bolj 

natančno (npr. na določeni dan zvečer 
ipd.).
Prostora oziroma kraja dogajanja 
se v vseh pesmih ne da določiti 
oziroma ni omenjen. Najpogosteje 
so kot prostor dogajanja določeni 
kraji v naravi. Pogosto se pojavljata 
tudi dom oziroma hiša in krčma 
oziroma gostilna. Izstopa tudi kraj ob 
grobu oziroma na pokopališču. Med 
konkretnimi poimenovanji krajev se v 
posameznih kategorijah najpogosteje 
pojavita Betlehem ter Lendava. Ostalih 
poimenovanj krajev je bistveno manj. 
Natančno krajevno določilo se ne 
pojavlja pogosto, ampak le v peščici 
pesmi. Po navadi so kraji določeni 
bolj splošno in ne tako natančno 
(npr. v naravi, doma). Redko je kraj 
poimenovan konkretno (Bratonci, 
Beltinci, Lendava, Betlehem), če pa je, 
je vezan na kraje, bližnje Küharjevi vasi 
življenja, delovanja ter šolanja.

Sklep
Kühar je s svojim delom predstavljal 
pomemben zgled domačim 
izobražencem, ki jim je v njegovem času, 
tj. konec 19. in v začetku 20. stoletja, 
grozilo pomadžarjenje (Novak 1988: 7). 
Bil je zagret borec zoper madžarizacijo, 
kar je razvidno iz njegovega narodno 
obrambnega (Forjan, Obran in Babič 
2002: 10) in narodno zavednega dela.
Nedvomno lahko zaključim, da 
sem ob poglobljenem raziskovanju 
Küharjevega življenja in dela spoznala, 
da je bilo slednje velikega pomena 
tako v času njegovega življenja in 
delovanja, kot kasneje, ko so številni 
posamezniki to tudi raziskovali in 
navezovali v svojih raziskavah. Z 
analizo zbrane folklorne proze in 
poezije so bile ugotovljene podobnosti 
in razlike znotraj posameznih sklopov 
ali tematik ter tudi medsebojno, ki 
omogočajo in prikazujejo vpogled v 
folklorno slovstvo, zapisano na začetku 
20. stoletja. Ob koncu poudarjam, da je 
Števan Kühar bil nedvomno eden izmed 
intelektualcev, ki ne bi smeli potoniti v 
pozabo.

Vir
Števan KÜHAR, 1988: Ljudsko izročilo 
Prekmurja (zbral in ur. Vilko Novak). 

Murska Sobota: Pomurska založba.
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Rozi Erjavec v slovo in spomin

Zdaj ne trpiš več, draga mama,
zdaj počivaš.

Kajne, sedaj te nič več ne boli.
A svet je mrzel, prazen, opustošen
za nas, odkar te več med nami ni.

              (S.Makarovič)

Desetega decembra v minulem letu 
smo se v Lipovcih poslovili od naše 
sokrajanke Roze Erjavec. Žalujoči 
domači, celotna krajevna skupnost 
in ljudske pevke se v minulem letu 
nismo mogli nehati poslavljati od 
nam dragih ljudi, ki so zaznamovali 
našo krajevno skupnost in društva. 
Veliko so storili za prepoznavnost 
naše skupnosti. Poslovili smo se od 
kar šestnajstih sovaščanov. Vsi ste 
nam bili dragi in od vseh se vedno 
dostojno poslovimo s petjem in 
čustvenim nagovorom pokojniku. 
Posebej težko je slovo od tistega, s 
katerim si kakorkoli povezan: ali z 
delom v društvu ali kako drugače.  

Roza je bila ena od tistih, ki je rada 
pomagala, največ pri turističnem 
društvu in tudi pevke je včasih 
spremljala, če smo kje predstavljale 
izdelke, ki smo jih znali napraviti v 
Lipovcih.To so bili pozvačini, rožice 
iz krep papirja, prtički -  vezeni, 
heklani in lepi Rozini angelčki. 
Na beltinskem festivalu je nekoč 

uspešno prikazovala izdelovanje 
domačega masla in predenje lanu ali 
konoplje na kolovratu. Veliko stvari 
je znala Roza ustvarjati v svojem 
dolgem in bogatem življenju. Znanje 
je prenašala na mlajše rodove in tako 
ohranjala našo bogato dediščino. 
Njeno poznavanje starih običajev je 
ohranjeno tudi v študijski knjižnici 
v Murski Soboti in v ljubljanskem 
Arhivu za ohranjanje kulturne 
dediščine. Tako smo leta 1985 poslali 
v Ljubljano najobširnejši opis govora 
pozvačina, ki ga je Dušica Kunaver 
objavila v Arhivu za ohranjanje 
kulturne dediščine.
Sodelovala je tudi pri televizijskem 
snemanju v oddaji  Slovenska zemlja 
v pesmi in besedi. Roza, s teboj je 
bilo lepo sodelovati, znala si nas 
tudi nasmejati in razveseliti. Imela si 
veliko pozitivne energije, ki je prešla 
na vse prisotne, v tvoji družbi je bilo 
prijetno. Hvala ti za vse.

Rodila si se leta 1929 v Lipovcih. 
Poročila si se s kmetovalcem  Alojzem 
Erjavcem, s katerim sta  leta 1963 
sezidala hišo in imela dve hčerki. 
Prva je žal zelo majhna umrla. 
Druga, Darinka, je ostala z vama. 
Imela si dvajset let delovne dobe, 
delala si v metlarni Vrba v Murski 
Soboti. Pozneje si hodila gospodinjit 
k soboškim gospem. Mož Alojz je 
uspešno kmetoval, da je k hiši prišel 
prepotreben denar za preživetje. Žal 
je  Alojza leta 1998 izdalo srce. Dolgo 
se nisi mogla sprijazniti, da te je tako 
zapustil tvoj sopotnik. A življenje je 
šlo dalje. V pomoč ti je ostala hčerka 
Darinka z družino. Veš Roza, da te 
vsi tvoji zelo pogrešajo, tvoj red in 
tudi komando, še vedno so povsod 
tvoje stvari, tvoje rožice. Ena od teh, 
narejena s tvojimi pridnimi rokami, je 
tukaj spodaj na sliki; naj nam ostane 
v spomin nate.

Draga Roza, vedno si bila dokaj zdrava. 
Pomagala si družini, vzgajala vnuke, 
ustvarjala in se veselila življenja. 
Rada si se udeleževala prireditev v 
krajevni skupnosti. Včasih smo tudi 
kaj igrali skupaj, kot npr. v Rakičanu 
na Srednji kmetijski šoli igro »Idemo 
k vougledi«, ki je bila za prvo mesto.  
Pogrešali te bomo. Ne bomo te več 
videli prikorakati  v cerkev s pomočjo 
palice, ki ti je pomagala  zadnjih nekaj 
let. Rada si molila rožni venec, pa 
tudi pela si rada. Pogrešal te bo  brat 
Pištek pri kartanju; vem tudi, da si 
hotela vedno zmagati.
Krajši zadnji čas, ko so bili tvoji 
domači odsotni, si preživela v domu 
upokojencev, a ne za dolgo. Roza, 
slutila si, da se je tvoja življenjska 
zgodba začela zaključevati. Iz doma 
oskrbovancev si se vrnila v domačo 
hišo. Tvoje telo je izgubljalo energijo, 
zato si se znašla v bolnišnici. Po 
prihodu domov si ostala v postelji, 
veliko molila, tudi za zdravje, ki pa 
se ni vrnilo. Ponovno si se znašla v 
bolnišnici, toda medicinska znanost 
je ostala nemočna.
Rozino večno domovanje je sedaj na 
božji njivi. Naj te bog sprejme v to 
novo domovanje.
   
                                                                                                                      

Vera Bezjak

Mirno in spokojno si zaspala,

v večni sen od nas odpotovala.

Naj bo srečno tvoje potovanje

in pogosto vračaj se nam v sanje.

IN MEMORIAM
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Psihoterapevtska obravnava otrok
V tokratnem prispevku bom predstavila 
psihoterapevtsko obravnavo otrok, ki 
jo izvajam v našem centru SIJ, Centru 
za svetovalno-terapevtsko pomoč.
Otroci se velikokrat znajdejo v stiski, 
ki je ne znajo opisati z besedami. 
Posledica tega je slabo počutje, ki se 
kaže skozi različne čustvene, vedenjske 
in zdravstvene težave. Da bi prišli v 
stik s sabo in svoja čustva izrazili na 
neškodljiv način, jih morajo najprej 
prepoznati in sprejeti. Do tega jim 
na terapiji pomagam s terapevtskimi 
tehnikami (projekcijske karte, branje 
pravljic, risanje, peskovnik, lutke, 
glina). S pomočjo le-teh otrok projicira 
svoja neizražena in nepredelana čustva 
na figurice, predmete, igrače, osebe 
na sliki … Z vsem tem pa se tudi lažje 
identificira. Tako gre za izkustveno 
učenje preko odnosa, kjer otrok preko 
govorice telesa razvija samozavedanje 
in krepi zdravo samopodobo, obenem 
pa se nauči na čustva primerno odzvati.
Uporaba terapevtskih tehnik je pri 
otrocih primerna ob razvezi staršev, 
ob vključitvi v rejo ali posvojitvi, pri 
fizični, psihični in spolni zlorabi, ob 
doživljanju raznih travm, pri čustvenih 
in vedenjskih težavah, težavah v vrtcu 
in šoli, pri motnji pozornosti, slabem 
stiku s starši …
Cilji psihoterapevtske obravnave otrok 
je prepoznati, ubesediti, sprejeti in 
izraziti čustva ter pridobiti kontrolo 
nad situacijo. Se pravi, da želimo priti 
v stik s tem, kar se je otroku zgodilo, 
da prepozna čutenja, da tisto, kar čuti, 
lahko tudi izrazi.
Terapevtski ciklus je sestavljen iz 12-
ih srečanj. Na prvo srečanje pridejo 
starši z otrokom, na ostalih 11-ih pa 
je otrok na terapiji sam. S starši se po 
vsakem srečanju pogovorim o poteku 
le-tega. Psihoterapevtska obravnava 
je zaenkrat še plačljiva, saj v Sloveniji 
nimamo zakona, ki bi urejal tovrstno 
dejavnost, zato ni koncesionirana.
Otrok, ki pride na terapijo, je v stiski, 
saj ne zmore ene izmed oblik kontakta 
(gledanje, govor, dotik, poslušanje, 
premikanje, vonj, okus). Z otrokom 

se najprej pogovarjam o lahkih in 
nato o težjih stvareh. Opažam, da 
otroci pogosto prevzamejo krivdo 
nase, menijo, da niso dovolj dobri – 
a vsak otrok preživi, saj najde način 
za to (odreže svoja čustva, prevzame 
krivdo, ne krivi staršev, se zateče v svoj 
fantazijski svet, življenje vzame kot igro, 
da manj boli). Lahko pa čustva izrazi na 
neprimeren način: se pretepa, hlepi za 
pozornostjo, je agresiven, hiperaktiven, 
zapre se vase, obmolkne, vsega ga je 
strah, postane »poslušen in dober«, 
odvisen od odraslih, moči posteljo, 
zboli, boli ga želodec, glava. Pogosto 
vzame mnenja drugih o njem samem za 
svoja (nor, nesposoben). Moja naloga je 
pomagati otroku, da se oddalji od teh 
sodb in pove, kakšen in kdo je. Ko pri 
otroku prebudim čustva in ko spozna 
svoje telo, takrat prepozna, sprejme 
in izrazi svoja »izgubljena« čustva. 
Začnem tam, kjer je otrok, pa čeprav 
v njegovem fantazijskem svetu. Delam 

tisto, kar otrok želi in kar jaz čutim, da 
mi je v redu.  Otrok mora vedeti, da so 
vsa čustva v redu, ampak jih je treba 
znati izraziti na pravi način. 
Največ tega, kako delati z otroki, sem 
se naučila in se še učim prav od njih 
in od sebe kot otroka. Otroci so naši 
najboljši učitelji. So zelo razgledani, 
pametni. Vedo, kako se razvijajo, kako 
se učiti, ko si širijo obzorja, kako se 
počutijo in čutijo, kako se smejati in 
jokati, kako biti jezen. Vedo, kaj je zanje  
dobro in kaj ne; vedo, kaj potrebujejo. 
Znajo imeti radi in biti veseli. Za vse to 
pa potrebujejo le varen prostor, da to 
izrazijo, zato bodimo otrokov zaveznik. 
Pokažimo dobro voljo, ga poslušajmo in 
vse, kar pove, vzemimo zares in ga ne 
sodimo. 

 Majda Baligač, magistrica 
zakonskih in družinskih študijev 

RAZMIŠLJANJA



Mali rijtar -  februar 201952

Albert Einstein – genij in ljubeč oče

(vir: internet)

Albert Einstein, nemški fizik in 
matematik, se je rodil 14. marca 1879, 
v Ulmu/ Württemberg v Nemčiji/, umrl 
pa 18. aprila 1955 v ZDA/Princeton 
v New Jerseyu/. Bil je velik človek, 
vizionar, naravni talent in znanstvenik, 
ki bo v človeško zgodovino zapisan z 
zlatimi črkami. Letos mineva 140 let od 
njegovega rojstva.

Njegova hči Lieserl Einstein je v poznih 
80-ih letih hebrejski univerzi donirala 
1400 pisem, ki jih je napisal njen oče. 
Strogo jim je naročila, naj vsebin pisem 
ne objavljajo še vsaj dve desetletji po 
njegovi smrti. Sedaj pa so objavili eno 
izmed pisem – njena vsebina osupne 
s svojo vsebino. V njem je razkril, 
da obstaja “izjemno močna sila, za 
katero znanost še ni našla uradne 
razlage”.  Prepričan je, da bi se morali 
po človeškem neuspehu z uporabo 
in nadzorom ostalih sil v vesolju, ki 
so se obrnile proti nam, negovati z 
drugo vrsto energije… Za katero vrsto 
energije gre, si lahko preberete v 
spodnjem pismu. 

“Ko sem predlagal teorijo relativnosti, 
me je zelo malo ljudi razumelo, in tudi 
to, kar bom razkril in prenesel človeštvu 

zdaj, bo v nasprotju z nerazumevanjem 
in predsodki sveta. Prosim te, da zaščitiš 
pisma tako dolgo, kot bo potrebno, 
leta, desetletja, dokler ni družba dovolj 
napredna, da sprejme to, kar bom 
razložil. Obstaja izjemno močna sila, 
za katero do sedaj znanost še ni našla 
uradne razlage. To je sila, ki vključuje 
in ureja vse druge ter je celo v ozadju 
vseh pojavov v vesolju in pri nas še 
ni bila prepoznana. Ta univerzalna 
sila je LJUBEZEN. Ko so znanstveniki 
iskali enotno teorijo vesolja, so pri tem 
pozabili na najmočnejšo nevidno silo.  
Ljubezen je Luč, ki razsvetljuje tiste, 
ki jo dajejo in prejemajo. Ljubezen je 
gravitacija, ker zaradi nje nekateri 
ljudje čutijo privlačnost do drugih.  
Ljubezen je moč, ker pomnoži 
najboljše, kar imamo, in dovoli 
človeštvu, da ne ugasne v svoji slepi 
sebičnosti. Ljubezen razvija in odkriva. 
Za ljubezen živimo in umremo. 
Ljubezen je Bog in Bog je Ljubezen.  
Ta sila razloži vse in daje življenju 
smisel. To je spremenljivka, ki smo 
jo predolgo časa prezirali, morda 
zato, ker nas je ljubezni strah, saj je 
edina energija v vesolju, ki se je človek 
ni naučil upravljati po svoji volji.  
Da bi ljubezen naredil vidno, 
sem v svoji najbolj znani enačbi 
naredil preprosto zamenjavo. 

Če bi namesto E = mc2 sprejeli, da je lahko 
energijo za zdravljenje sveta mogoče 
dobiti preko ljubezni, pomnožene s 
kvadratom hitrosti svetlobe, bi prišli do 
zaključka, da je ljubezen najmočnejša 
sila, kar jih obstaja, saj nima omejitev. 
Po človeškem neuspehu z uporabo in 
nadzorom ostalih sil v vesolju, ki so 
se obrnile proti nam, je nujno, da se 
negujemo z drugo vrsto energije. Če 
želimo, da naša vrsta preživi, če želimo 
najti smisel življenja, če želimo rešiti 
svet in vsa čutna bitja, ki ga naseljujejo, 
je ljubezen eden in edini odgovor. Morda 
še nismo pripravljeni, da bi naredili 
bombo ljubezni, dovolj močno napravo, 
ki bo popolnoma uničila sovraštvo, 
sebičnost in pohlep, ki uničujejo planet. 
Vendar pa vsak posameznik v sebi nosi 
majhen, a močan generator ljubezni, 
čigar energija čaka, da se sprosti. 
Ko se naučimo dajati in prejemati to 
univerzalno energijo, draga Lieserl, 
bomo potrdili, da ljubezen premaga vse, 
da je sposobna preseči vse in nič, ker je 
ljubezen kvintesenca (jedro) življenja.  
Globoko obžalujem, da nisem mogel 
izraziti tega, kar je v mojem srcu, ki je 
tiho bilo zate vse moje življenje. Morda 
je prepozno za opravičilo, ampak čas 
je relativen in moram ti povedati, 
da te imam rad in sem zahvaljujoč 
tebi dosegel dokončni odgovor!” 

Tvoj oče Albert Einstein

Za Vas izbrala: 
Lilijana Bežan Horvat

RAZMIŠLJANJA
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Jančkov vozniški izpit
(Karolina Kolmanič)

Janček in Tinka sta soseda, zato gresta 
tudi vsak dan skupaj do avtobusa, ki 
ju pripelje v šolo. V zimskem času pot 
ni prijetna. Zjutraj, ko se odpravita, je 
še tema in noge se pogrezajo v globok 
sneg. Letošnja zima pa ni prinesla 
mehke snežne odeje, temveč je čez njun 
kolovoz večkrat razprostrla debele 
plasti lepljivega blata, da sta komaj 
dvigala noge. Zdaj pa je že pomlad in 
travniki, gozdovi, polja... vse je oživelo. 
Janček hodi že v šesti razred. Tinka pa 
šele v petega, a čeprav je manjša, se zna 
dobro braniti n tudi jeziček se ji pridno 
vtri.
Ko sta se vračala iz šole, je Janček 
naravnost rekel:
»Tinka, si videla naš traktor, a?«
»Videla ga še nisem. Pa kaj. Mene 
traktorji sploh ne zanimajo.«
»Ne zanimajo! Uh, kako si napihnjena. 
Še prosili me boste, da vam zorjem, saj 
krave tistega klanca več ne zmorejo.«
»Oh, ti, ti boš oral! Kje pa imaš izpit, a?«
»Izpit! Izpit! Glavno je, da se razumeš 
na delo, izpiti so le na papirjih. Moj oče 
je tako rekel, ko je traktor pripeljal.«
»Ti in tvoj oče! Kaj se toliko napihuješ. 
Izpit pa moraš že imeti, sicer te dobe 
miličniki.«
»Miličniki me ne bodo s tvojim fičkom 
na blatnih njivah ujeli, haha!«
»Kako boš pa traktor na njivo pripeljal? 
Menda nima vaš traktor kril, da bi po 
zraku letal.«
»Še strmela boš!«
»Kdaj te bom pa lahko občudovala na 
prvi vožnji?«
»Popoldne, če že hočeš.«
Pridružilo se jima je še nekaj šolarjev. 
Ker je Janček molčal, je Tinka iztegnila 
jeziček:
»Danes popoldne bo Janček delal 
šoferski izpit! Vse nas je povabil na 
vožnjo.«
»Ne, peljali se ne boste, samo gledali!«
»Uh, kako se repenči. Mi bomo komisija. 
Ta pa se vozi, če kaj vem!« se je odločno 
postavil Tonček iz sedmega razreda.
Proti večeru je traktor na skednju 
močno zakašljal, še nekajkrat zahrkal. 

Počasi se je spuščal po strmini. Janček 
je sedel na sedežu kot kralj na prestolu. 
Medtem se je zbrala vsa vaška mladež 
in občudovala mladega traktorista. Le 
mati je nejevoljno stala na pragu in 
vpila:
»Pazi, da se kaj ne zgodi!«
Njen glas je zadušilo močno in oddaljeno 
brnenje. Nekaj fantov ga je občudujoče 
gledalo, med njimi pa tudi ni manjkalo 
zavistnežev. Tekli so za premikajočo se 
rdečo ropotuljo in upali, da bo spodaj 
pred ovinkom ustavil in enega izmed 
njih pobral, lahko pa celo več, saj so 
nad kolesi mogočni ščitniki, da bi se vsi 
dečki stisnili nanje. 
Tinka ga ni hotela ujeti. 
Janček pa je pozabil na obljubo. Še kar 
naprej vozi.
»Joj, pred jarkom bo menda ustavil!« je 
zatarnala mati in pritekla že za skupino.
Pa ni. Vozilo je hitelo po hribu navzdol. 
Samo še nekaj metrov je do globokega 
obcestnega jarka. Dečki so strmeli, 
Tinka je zavpila, nato pa vsi v en glas, 
tik pred nevarnostjo:
»Janček, skoči!«
Janček ni slišal, vendar se je v zadnjem 

hipu, ko se je vozilo že nevarno nagnilo, 
zagnal in v loku skočil v drugo stran. 
Traktor je zahrkal, se zaletel v breg ob 
cesti in se prevrnil.
Janček se je pobral, z grozo pogledal 
najprej traktor, potem pa prijatelje in 
mater.
»No, tu imaš zdaj vožnjo! Če je že oče 
traktor kupil, naj bi ga tudi vozil.«
»Dobra šola zanj in za vse dečke!«
Eden izmed sosedov je ugasnil na tleh 
ležeči traktor in potolažil mater:
»Fant se je znašel. Lahko bi ga 
pokopalo.«
Prijatelji, ki so prvi hip onemeli od 
strahu, so se vendar začeli smejati, ko 
so videli Jančka blatnega, a celega. 
»Janček, za prvič si kar dobro opravil. 
Ko boš delal popravni izpit, bo že 
bolje!«

Dragi otroci, Janček čaka, da ga pobarvate.
Lep začetek pomladnih, s soncem obsijanih dni in veliko pozitivnih  

ter srečnih trenutkov na soncu.

ZA OTROKE
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