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Obisk pustnih maškar pred občino. Obisk kurentov iz Etnografskega društva »Ježevka« Ptuj.

Blažev rez – Vinogradniško društvo Beltinci.

Bog je tvoj abba - atek, nasloni se nanj v težkih časih.
Janez Mujdrica, pozdrav iz Zambije.    

Tradicionalno pustovanje 2020 – TD Beltinci 
pri Zvezdi Beltinci



Mali rijtar - april 2020 3

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), Boštjan ROUS, 

Arhiv Občine Beltinci

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

tisk:
TILIA PRINT, ROMAN KLEMENČIČ s.p.

april 2020, 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 80. številko, ki izide  

konec meseca 

junija 2020, 

posredujete  

do ponedeljka,  

15. junija 2020,  

v elektronski obliki  

s komentarji k 

fotografijam  

in navedbo avtorja ter  

v ustreznem formatu.

Naš elektronski naslov:

malirijtar@beltinci.si

Cenjeni bralci, 
pred vami je nova številka Malega 
rijtarja. Kljub vsem omejitvam, ki 
veljajo v zadnjem času, nam je s 
skupnimi močmi in malce prilagajanja 
uspelo, da je glasilo izšlo v načrtovanem 
terminu. Le tako vas lahko informiramo 
o dogodkih in seznanimo z obvestili, ki 
so pomembna za nas občane. V zadnjem 
mesecu je družbeno življenje zastalo, 
saj nas vse državljane omejuje in 
ustrahuje virus covid – 19. Sprašujemo 

se, kako je možno v tem sodobnem 
času, ko je človek pripeljal znanost 
do vrhunca, da se je ves svet skorajda 
ustavil zaradi majhnega virusa.
Sam razmišljam, da je bilo to celo 
mogoče potrebno, saj nas je naglica 
časa, dela in potrošništva pripeljala 
tako daleč, da smo postali otopeli za 
svoje bližnje, soljudi in tudi planeta 
samega. Zdi se, da je v tem tudi kanček 
dobrega, saj lahko ta čas v nas prebudi 

željo po pristnih medčloveških odnosih, 
do ohranjanja narave in izbiri resnično 
pomembnih vrednot.  Velja rek, da po 
dežju zmeraj posije sonce. Upamo, da 
bo tudi tokrat tako in bomo lahko že 
v naslednji številki prebirali zgodbe iz 
ponovne oživite družabnega življenja 
in veselja, ki ga druženje prinaša s sabo.

Za uredniški odbor, Bojan Vereš
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Solidarni in odgovorni bomo že v bližnji prihodnosti prešli  
v boljše čase

Župan, kako delujete v teh kriznih 
časih?

Predvsem je pomembno, da smo vsi 
maksimalno odgovorni in solidarni v 
teh popolnoma drugačnih časih. Zato 
kolikor se le da, naše delo opravljamo 
od doma. Vse nujne sestanke, ki jih 
ne gre izvesti drugače kot v živo, pa 
izvajamo upoštevajoč vsa priporočila 
glede zaščitnih sredstev in potrebne 
distance. Celotna ekipa občinske 
uprave se po najboljših močeh trudi, da 
občankam in občanom nudi dostojen 
servis v teh izrednih okoliščinah.

Kakšno je vaše zdravje?  Se počutite 
dobro?

Počutim se dobro. Upam, da tudi vi 
in vsi ostali. Ta pandemija, ki nas je 
kot človeštvo prizadela na svetovnem 
nivoju, bo določene stvari tako 
spremenila, da na nekaterih področjih 
ne bo nikoli več tako, kot je bilo prej. 
Zato moramo biti v tej fazi strpni in 
solidarni do najranljivejših skupin 
in ravnati odgovorno, da pandemijo 
čimprej zajezimo. Ne morem mimo 
tega, da ne bi izrekel posebne zahvale 
vsem zdravstvenim delavcem in tudi 
vsem ostalim, ki v tem težkem času  
skrbite za ljudi in s svojim delom, 
odpovedovanjem, nesebičnostjo ter 
požrtvovalnostjo omogočate, da so 
pokrite osnovne in nujne življenjske 
potrebe. Zahvala gre tudi vsem tistim, 
ki ponujate svojo pomoč na različnih 
področjih in s tem ponovno dokazujemo 
oz. dokazujete, da je solidarnost in 

pripravljenost pomagati v naši občini 
doma.  

V primerjavi z nekaterimi občinami 
po Sloveniji lahko ugotovimo, da 
smo jo v občini Beltinci zaenkrat 
še relativno dobro odnesli. Čemu 
pripisujete takšno stanje?

Takoj ob pojavu koronavirusa smo 
vsi pristojni pričeli delovati v smeri 
zmanjšanja tveganja. Pravočasno smo 
sprejemali preventivne ukrepe. Na 
dnevni bazi smo iskali rešitve, kako čim 
bolj zajeziti širjenje koronavirusa in si 
pri tem pomagali. Tako civilna zaščita, 
celoten zdravstveni sistem, krizni štab, 
naše komunalno podjetje Komuna 
d.o.o., zaposleni v naših vzgojno- 
izobraževalnih zavodih, gasilci, 
predstavniki Rdečega križa, škofijske 
Karitas, društev in vsi ostali. Ne želim si 
naprej naštevati, da ne bi koga izpustil. 
Da imamo še vedno zelo dobro situacijo 
v naši občini, pa so največ prispevali 
vsi občani s svojim odgovornim in 
solidarnim ravnanjem ter pozitivnim 
zgledom. Zato sem jim neizmerno 
hvaležen. Vsem skupaj in vsakemu 
posebej Velika hvala za pomoč.

Pred časom ste bili eden prvih 
županov v državi, ki je omejil 
gibanje in vzpostavil nadzor 
nad gibanjem v okolici doma 
starostnikov. Zakaj ste se tako 
odločili?

Ogromno sem se ukvarjal s tem, kako 
zmanjšati tveganja za širitev okužb. V 
trenutkih, ko je postalo jasno, da so v 
naši bližini in tudi drugje po Sloveniji 
domovi za ostarele postali žarišča 
okužb, smo sprejeli ukrep za omejitev 
gibanja in izvajanja nadzora. Hvala 
vsem, ki sodelujejo pri njegovem 
izvajanju, ki terja tudi fizično kontrolo. 
Zahvala najprej zaposlenim v Domu 
Janka Škrabana, oskrbovancem in 
njihovim svojcem ter vsem društvom, 
še posebej gasilcem in vsem, ki na 
kakršenkoli način pomagate. 

So po vašem mnenju ukrepi za 
omejitev širjenja koronavirusa na 
ravni države zadostni?

Menim, da so. Mogoče imamo kdaj 
občutek, da so pretirani, a sam se s 
tem ne bi strinjal. Izjemno pomembno 
je,  da nam je skupaj uspelo zajeziti val 
širjenja. To je najpomembneje in kaže 
na to, da so bili ukrepi pravi. 
Ob tem nihče ne ve, kako bo virus 
reagiral na podnebje, letni čas, kako 
bo reagiral v telesu posameznika, ali 
bo še mutiral. Nihče ne ve, kaj nas 
čaka, niti tega, kako bodo tisti, ki bodo 
virus preboleli, reagirali ob naslednjem 
prehladu, pljučnici, angini ali gripi. 
V prihodnjem letu ali dveh nas čaka 
tisoč in ena neznanka. Najprej moramo 
rešiti življenja, potem pomagati 
gospodarstvu. Ob tem lahko povem 
le, da je Vlada RS zaenkrat operativno 
učinkovito delovala na obeh ključnih 
področjih.

V izrednih razmerah, kakršne 
vladajo zdaj, se pogosto pokažejo 
najboljše in najslabše lastnosti ljudi. 
Katerih je zdaj več?

V takšnih razmerah se vidi, kdo je 
človek na mestu, kdo ne. Izjemno 
cenim vse, ki s svojo požrtvovalnostjo 
in pripravljenostjo pomagati kljubujejo 
tej situaciji, še posebej prostovoljcem, 
mladim, ki so se pripravljeni izpostaviti, 
ker niso rizična skupina. Vsak dan nas 
v štab civilne zaščite kličejo podjetniki 
in nam ponujajo pomoč. Vsem, ki 
pomagajo, sem izjemno hvaležen. To so 
ljudje na mestu, cenim jih in spoštujem. 

Kateri pa so ukrepi, ki ste jih sprejeli 
za pomoč podjetnikom in obrtnikom 
v občini?

V prvi fazi, kolikor hitro je bilo mogoče, 
smo sprejeli ukrepe, ki jih bomo lahko 
realizirali čimprej. Hvaležen sem 
občinskemu svetu za razumevanje in 
podporo. Upam, da bomo z ukrepi vsaj 
malenkostno pripomogli k okrevanju 
gospodarstva v občini in pomagali 
tudi vsem tistim, ki so najbolj potrebni 
pomoči. Kasneje bomo, glede na 
trenutne razmere, ki se bodo izrisovale, 
sprejeli tudi druge potrebne ukrepe. 
Če samo naštejemo nekaj od ukrepov: 
izvajalci gospodarskih javnih služb 
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oskrbe z vodo in odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda  za meseca april in 
maj 2020 uporabnikom ne bodo 
zaračunavali omrežnine, občina od 
1. 4. 2020 pa vse do preklica ukrepov 
ne zaračunava najemnin poslovnim 
subjektom, ki zaradi uvedbe ukrepov 
v izrednih razmerah ne poslujejo s 
strankami, poslovnim subjektom, 
ki zaradi narave svoje dejavnosti 
poslujejo, smo razdelili zaščitno 
opremo, in še bi lahko naštevali. 

Kakšne dodatne stroške ima zaradi 
sedanjih razmer občina?

Glavnina stroškov je povezana z nabavo 
zaščitne opreme in z ukrepi, s katerimi 
želimo pomagati tako občankam in 
občanom kot tudi podjetnikom in 
obrtnikom v naši občini. Tako smo za  
izdelavo zaščitnih mask vzpodbudili 
čim več domačih izdelovalcev, da smo 
si vsaj deloma zagotovili samooskrbo. 
Tudi na ta način bogatimo kvaliteto 
življenja v naši občini; namreč, če bomo 
imeli še več uspešnih podjetnikov, 
obrtnikov ali posameznikov, bomo kot 
okolje bogatejši na vseh področjih in 
to nam mora biti tudi eno od vodil pri 
našem delovanju – torej razmišljajmo 
globalno, delujmo pa čim bolj lokalno. 
Hvaležen sem vsem za razumevanje, 
da iz danes na jutri ne gre zagotoviti 
zadostnih količin zaščitne opreme. 
Najprej smo jo dali na najbolj 
frekventne točke v občini., nato smo 
jo dostavili tudi vsem na domove. V 
kolikor zaščitno opremo kdo potrebuje, 
se lahko obrne na kontakte kriznega 
štaba občine, in jo bomo v razumnih 
mejah tudi zagotovili. 

Pri izvajanju ukrepov se pojavljajo 
nasprotujoča se mnenja. Koga pri 
tem poslušate in upoštevate vi?

Prepričan sem, da je za zajezitev v 
prvi fazi najpomembnejši karantenski 
pristop, to pomeni onemogočanje 
preskakovanja virusa s človeka na 
človeka. Vsi smo v tej situaciji prvič. 
Nihče nima izkušenj, lahko smo samo 
spremljali, kaj se je prej dogajalo v 
drugih kriznih žariščih in s kakšnimi 
ukrepi so dosegli dobre rezultate. 
Edina naša prednost je bila, da smo se 
lahko učili od tistih, ki so se že soočili s 
pandemijo.

Življenje in s tem tudi poslovanje 
se je v Sloveniji praktično ustavilo. 
Kako kot župan ocenjujete zadnji 
paket vladnih ukrepov?

Ocenjujem ga kot zelo dobrega. Je zelo 
operativen, izvedbeno učinkovit, z 
vidika postopkov za pridobitev pomoči 
verjetno tudi zadosti poenostavljen. 
Zato upam, da bodo naslednji ukrepi 
sledili temu tempu in pokazali pot za 
potrebno debirokratizacijo države 
pri izvajanju postopkov za dodelitev 
pomoči državljanom. Tudi Evropa da 
vsak teden več denarja na razpolago, 
saj je škoda vedno večja. Po vsaki vojni, 
kateri je to stanje trenutno najbolj 
podobno, pride tudi čas za razvoj in 
napredek. Upam, da bo država za razvoj 
celotne Slovenije izkoristila resurse 
vseh 212 občin za ponovni zagon 
gospodarstva. 

Kaj se pa v tem času dogaja z 
najpomembnejšimi investicijami v 
naši občini?

Občina mora biti zgled in pokazati, 
da življenje z veliko mero previdnosti 
in odgovornosti gre naprej. Da se 
gradi. Zato se projekti, na katere kot 
občina lahko vplivamo, nadaljujejo. 
Želim si, da bo vse, kar smo obljubili 
občankam in občanom, tudi izvedeno. 
Našo občino želimo pripeljati med 
boljše občine v regiji. Ne moremo reči, 
da je virus opravičilo za vse, kar ne bo 
storjeno. Nasprotno. Upam, da nas bo 
to še bolj povezalo in bomo to vzeli kot 
priložnost. Da bomo dali sporočilo, da 
vemo kaj hočemo in bomo skupaj to 
tudi izvedli. 

Za nami so velikonočni prazniki. 
Kako ste jih preživeli?

Velika noč zame predstavlja tisti čas 
v letu, ko se narava znova prebudi. 
Simbolizira pomlad in življenje 
ter veselje in srečo. Razmere, ki 
smo jim priča v zadnjih tednih, so 
poskrbele, da smo letošnjo veliko 
noč praznovali drugače. V cerkvah ni 
bilo tradicionalnih obredov, zato smo 
ostali doma, v krogu najožje družine. 
Praznovali smo odgovorno. Zato 
vsem občankam in občanom želim 
moči in modrosti, da kar se da hitro 
prebrodimo te čase. Tako kot VÜZEN 
prinaša sporočilo zmage življenja 
nad smrtjo, sem prepričan, da bomo 
skupaj s solidarnimi in odgovornimi 
ravnanji premagali pandemijo in že 
v bližnji prihodnosti prešli v boljše 
čase. 

Velika hvala vsem za pomoč in 
razumevanje ter vse dobro. 
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AKTUALNO

Spoštovane občanke, spoštovani občani
V želji, da ravnamo odgovorno do sebe 
in drugih, ko se gibamo in zadržujemo 
v zaprtih javnih krajih, je vsako 
gospodinjstvo v občini Beltinci v petek, 
10. aprila 2020, v poštni nabiralnik 
prejelo paket z zaščitnimi maskami. 
Pri zagotovitvi zaščitne opreme 
smo kolikor je bilo mogoče vključili 
domače proizvajalce. Občini je uspelo 
zagotoviti še nekaj dodatne zaščitne 
opreme, katero vam dostavljamo na 
vaše domove. Dokler bodo veljali 
sprejeti ukrepi glede uporabe zaščitnih 

sredstev, vas prosimo, da uporabljate 
zaščitne maske in z zaščitno opremo 
ravnate odgovorno do sebe in soljudi. 
Opremi so priložena tudi navodila za 
pravilno uporabo zaščitnih mask, ki 
jih je za zagotavljanje vaše varnosti 
potrebno dosledno upoštevati. Pri 
pripravi paketov so nam pomagale 
prostovoljke iz Vrtca Beltinci, za 
distribucijo paketov pa je poskrbelo 
podjetje Komuna Beltinci d.o.o. Zato 
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki v 
teh težkih časih nesebično pomagate 

soljudem. Še naprej upoštevajte 
higienske in druge zaščitne ukrepe za 
preprečevanje širjenja koronavirusa 
SARS-Cov-2. 
ENOTNI IN SOLIDARNI SMO 
SPOSOBNI VELIKIH DEJANJ. ZATO 
SEM PREPRIČAN, DA BOMO SKUPAJ 
PREMAGALI KORONAVIRUS. 
UPOŠTEVAJMO NAVODILA IN 
OSTANIMO  ZDRAVI.

Marko Virag, župan

Ekipe pakiranja mask.
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AKTUALNO

Za vse informacije, svetovanje in pomoč v zvezi z epidemijo COVID - 19 se lahko obrnete na spodnje 
telefonske številke in spletne stani, ki jih prav tako najdete na spletni strani Občine Beltinci, 
www.beltinci.si.  

116 123 – Zaupni telefon Samarijan in Sopotnik (24h/dan) 
116 111 – TOM – telefon za otroke in mladostnike (vsak dan med 12. in 20. uro) 
01 520 99 00 – Klic v duševni stiski (vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj) 
041 396 192 - CKZ Center za krepitev zdravja ZD Murska Sobota (vsak delovni dan med 8. in 20 uro) in 
mail psiholog.covid19@zd-ms.si 
080 38 07 – ČvekiFon brezplačni klepetalnik za starejše (sedem dni v tedni med 8. in 20 uro) 
031 770 120 – 24-urna številka za žrtve nasilja v družini ali v intimnopartnerskem odnosu, Društvo za 
nenasilno komunikacijo.  
080 1404 (med 8. in 20. uro) - Klicni center za koronavirus 
041 443 443 – Telefon za psihološko podporo ob epidemiji COVID - 19 
031 304 601 – Klicni center za mlade 
070-419-879 – Ozara
051 456 470 – Sočutni telefon Hospic
070-336-663 – Mozaik
www.zd-ms.si (rubrika Novice – Preventivni ukrepi pri preprečevanju okužbe s koronavirusom) 
www.nijz.si 
www.gov.si/teme/koronavirus/ 
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Sklepi, sprejeti na 11. redni seji Občinskega sveta Občine Beltinci, 
ki je bila 19. februarja 2020
Na 11. redni seji Občinskega sveta 
Občine Beltinci, ki je bila 19. februarja 
2020, so bili sprejeti naslednji sklepi:
Sklep št. 102/VII.
Občinski svet Občine Beltinci 
sprejme sklep, s katerim se potrdi 
vsebina dnevnega reda 11. redne seje 
občinskega sveta in sicer:
1. Sprejem zapisnika 10. redne seje 

Občinskega sveta Občine Beltinci 
in realizacija sklepov 10. redne seje 
občinskega sveta.

2. Predlog Odloka o ustanovitvi 
Javnega zavoda za turizem, kulturo 
in šport Beltinci – 2. obravnava.

3. Predlog Odloka o določitvi stroškov 
lokacijske preveritve in določitvi 
takse za obravnavanje zasebnih 
pobud za spremembo namenske 
rabe prostora v Občini Beltinci – 
prva obravnava.

4. Predlog Pravilnika o obremenjevanju 
zemljišč v lasti Občine Beltinci s 
stvarnimi pravicami – ena obravnava.

5. Predlog Načrta ravnanja s stvarnim 

premoženjem Občine Beltinci za leto 
2020.

6. Seznanitev članov Občinskega sveta 
o peticiji za ureditev stanja v naselju 
Gančani.

7. Izredna  denarna socialna pomoč 
osebam z območja Občine Beltinci, 
ki so v letu 2019 izgubile zaposlitev 
v murskosoboški enoti družbe 
Boxmark Leather.

8. Pobude in vprašanja članov 
Občinskega sveta Občine Beltinci.

9. Poročilo župana o pomembnejših 
dogajanjih v Občini Beltinci.

Sklep št. 103/VII.
Občinski svet Občine Beltinci potrdi oz. 
sprejme vsebino zapisnika 10. redne 
seje Občinskega sveta Občine Beltinci v 
predlagani obliki in vsebini.
Sklep št. 104/VII.
Občinski svet Občine Beltinci sprejme 
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda 
za turizem, kulturo in šport Beltinci 
v predlagani obliki in vsebini v drugi 
obravnavi.

Sklep št. 105/VII.
Občinski svet Občine Beltinci sprejme 
Odlok o določitvi stroškov lokacijske 
preveritve in določitvi takse za 
obravnavanje zasebnih pobud za 
spremembo namenske rabe prostora  v 
Občini Beltinci v predloženi vsebini in 
obliki v prvi obravnavi. 
Sklep št. 106/VII.
Občinski svet Občine Beltinci sprejme 
Pravilnik o obremenjevanju zemljišč 
v lasti Občine Beltinci s stvarnimi 
pravicami v predloženi vsebini in obliki 
- v eni obravnavi. 
Sklep št. 107/VII.
Občinski svet Občine Beltinci 
sprejme Načrt ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Beltinci za leto 
2020 v predloženi vsebini in obliki. 
Sklep št. 108/VII: 
Občinski svet Občine Beltinci se je 
seznanil s Peticijo za ureditev stanja v 
naselju Gančani.
Sklep št. 109/VII:
Krajevno skupnost Gančani se poziva, 
da skliče zbor krajanov na temo 
Ureditev prostorske tematike v naselju 
Gančani.
Sklep št. 110/VII:
Občinski svet Občine Beltinci soglaša s 
tem, da se osebam iz območja Občine 
Beltinci, ki  so se znašle v stiski zaradi 
izgube zaposlitve v podjetju Boxmark 
Leather d.o.o. – obrat Murska Sobota 
in  bodo pri Občinski upravi Občine 
Beltinci (oz. pri Centru za socialno 
delo Pomurje) vložile zahtevek za 
dodelitev izredne denarne socialne 
pomoči Občine Beltinci, dodelili 
sredstva brez upoštevanja »cenzusa« 
(višine prejemkov prosilca), in sicer 
v višini 250 eur na osebo, ki je ostala 
brez zaposlitve. Sredstva (dodatna) za 
ta namen se zagotovijo z rebalansom 
proračuna Občine Beltinci za leto 2020.

Izvlečke sklepov iz zapisnika 11. redne 
seje Občinskega sveta Občine Beltinci  
povzela
  

Lilijana Bežan Horvat

IZ OBČINSKE HIŠE
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Fasadni sistem 
z razbremenilnimi zarezami

webertherm Demit Original

webertherm Demit Original
λ = od 0.034 W/m2K, EKO SKLAD = od 14 cm, požarni razred = A2-s1-d0 
primerna tudi za vgradnjo na objekte nad 22 m višine

A2 razred gorljivosti

do 50 % nižja teža v primerjavi z običajno izolacijo iz mineralne volne

visoka elastičnost in prilagodljivost

visoka paroprepustnost in zvočna izolativnost

do 50 % večja dimenzija plošče (120x60 cm), ki omogoča hitrejšo izvedbo

okolju prijazna - 80 % izdelana iz recikliranega materiala

λ = od 0.031 W/m2K, EKO SKLAD = od 13,5 cm
požarni razred = B-s2-d0

EPS-F izolacijska plošča s preklopom in 
razbremenilnimi zarezami v rastru 10 x 10 cm, ki:

• premoščajo površinske napetosti
• dimenzijsko stabilizirajo ploščo
• preprečujejo prosevanje plošč
• preprečujejo nastanek razpok 
• preprečujejo nastanek toplotnih  

mostov med ploščami
• podaljšujejo življenjsko dobo sistema

namensko razvito fino lepilo za lepljenje izolacije

namensko razvita groba malta za izdelavo 
armirnega sloja omogoča lažje zaribavanje in lepše 
pripravljeno podlago za nanos zaključnega sloja

Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. | Cvetkova ulica 1 - 1000 Ljubljana | info@si.weber | tel.: 01 781 80 10

www.si.weber

SUPER 
AKCIJA

Armirna mrežica GRATIS!
Ob naročilu fasadnega sistema 

webertherm demit original 

vam pripada gratis armirna mrežica 

(normativno glede na naročeno 

kvadraturo izolacije debeline nad 10 cm).

Akcija traja do 31.10.2019 

RAZPISI-OBVESTILA
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RAZPISI-OBVESTILA

Zbiranje bioloških odpadkov
Spoštovane občanke in občani,

podjetje Saubermacher – Komunala 
Murska Sobota d.o.o. vsem 
gospodinjstvom v občinah, kjer opravlja 
gospodarsko javno službo zbiranja 
komunalnih odpadkov, omogoča ločeno 
zbiranje in odvoz bioloških odpadkov.

Vabimo vas, da se vključite v 
organiziran odvoz bioloških 
odpadkov, med katere spadajo:

- biološko razgradljivi kuhinjski 
odpadki (zelenjavni odpadki, 
olupki, ostanki sadja, kavna usedlina, 
ostanki hrane, robčki za enkratno 
uporabo, čajne vrečke…) in

- zeleni vrtni odpad (trava, listje, 
rože, vejevje, sadje in zelenjava, 
pepel, zemlja lončnic, plevel…)

Pomembno:

• Uredba o ravnanju z biološko 
razgradljivimi odpadki in zelenim 
vrtnim odpadom (Uradni list RS, 
št. 39/10) predpisuje ločeno 
zbiranje biološko razgradljivih 
kuhinjskih odpadkov, odpadkov in 
zelenega vrtnega odpada ali hišno 
kompostiranje skladno s pogoji, 
predpisanimi v uredbi:

- Biološki odpadki ne sodijo v zabojnik 
za mešane komunalne odpadke ali 
ostale vrste odpadkov (prepovedano 
z uredbo in občinskimi odloki),

- gospodinjstva, ki nimajo 
zagotovljenega hišnega 
kompostiranja odpadkov na način,  
ki ga določa uredba, so dolžna 
prepuščati biološke odpadke 
izvajalcu gospodarske javne službe v 
ločenem zabojniku.

Kako se vključite v odvoz bioloških 
odpadkov?
Na sedežu podjetja Saubermacher – 
Komunala Murska Sobota d.o.o., na 
Noršinski ulici 12 v Murski Soboti 
brezplačno prevzamete rjav zabojnik 
za biološke odpadke ustrezne velikosti 
(glede na potrebe gospodinjstva in 
skladno z občinskim odlokom). Ob tem 
dobite tudi vse informacije o ločenem 
zbiranju ter Priročnik za pravilno 
ravnanje z odpadki v gospodinjstvih. 

Odvoz se vrši skladno z urnikom 
odvozov za letošnje leto. Storitev odvoza 
bioloških odpadkov gospodinjstvom 
zaračunamo v skladu z občinskimi 
potrjenimi cenami. 

Več informacij dobite na telefonski 
številki 02 526 84 51 ali po e-pošti 
info@saubermacher-komunala.si.

                                                             

 Hvala, da nam pomagate ustvarjati 
zdravo okolje!

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.
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RAZPISI-OBVESTILA

Mila zima, veliko zajedavcev
Mila zima, ki je za nami, bo povzročila, da 
bomo mi in naše živali imeli  še več težav 
s klopi, bolhami in drugimi zajedavci. 
Če zajedavcev ne odstranjujemo, še 
bolje preprečujemo, lahko živali resno 
zbolijo ali celo umrejo. 

Kateri so najpogostejši zajedavci?

1. Klopi
Tako kot pri ljudeh so tudi pri živalih 
klopi še posebej nevarni, ker lahko 
prenašajo bolezni. Predvsem starejše 
ali manjše živali so večkrat prešibke, 
da bi zmogle premagati bolezen, zato  
zaradi klopa poginejo. Če je klopov 
veliko, postanejo živali slabokrvne. 
Ukrep: ampule, ovratnice, šamponi, 
spreji, praški, sprotno odstranjevanje

2. Bolhe
Bolhe so zelo nadležne, saj živali 
neprestano grizejo, zaradi srbenja pa 
lahko živali postanejo tudi razdražene. 
Bolhe so tudi zelo trdovratne in jih 
je težko odstraniti, še posebej, če se 
naselijo v oblazinjeno  pohištvo. Bolhe 
v živali prenašajo tudi gliste.
Ukrep: ampule, ovratnice, šamponi, 

spreji, praški, čiščenje  prostora

3. Gliste in trakulja
Gliste in trakulja se naselijo v črevesju 
živali (in tudi ljudi). Vidimo jih lahko v 
blatu živali ali pa jim lezejo iz ritke, kar 
jih srbi. Živali so zaradi tega večkrat zelo 
suhe, v slabem stanju, njihov trebuh pa 
je napihnjen. Predvsem mladiči imajo 
te zajedalce zelo pogosto. Če jih ne 
zdravimo, največkrat poginejo. Okuži 
se lahko tudi človek, največkrat otroci. 
Ukrep: tableta proti zajedavcem, ki jo 
dobimo pri veterinarju.

4. Garje
Garje prepoznamo po črni oblogi, ki 
se živalim nabere v ušesih in tudi po 
izpadanju dlake po telesu, koža pa je 
nagrbančena. Takšno stanje povzroča 
živalim močno srbenje in je zanje zelo 
boleče. Če ukrepamo prepozno, živali 
oglušijo, če sploh ne ukrepamo,  živali 
v velikih mukah poginejo. Garje so 
pogoste predvsem pri mačkah. 
Ukrep: posebne ampule, injekcije pri 
veterinarju.

Kako najenostavneje odstranimo 
zajedavce?
V lekarnah ali trgovinah za živali je 
na voljo veliko sredstev, s katerimi 
si lahko pomagamo. Najpogosteje 
se uporabljajo ampule in kvalitetne 
ovratnice, ki so najbolj učinkovite 
in tudi najenostavnejše za uporabo. 
Ampule nanesemo živalim za vrat, da 
si tekočine ne poližejo, ta pa se nato 
razleze po celotnem telesu. 
Najbolje je, da sredstva nanesemo, še 
preden živali dobijo zajedavce in tako 
preprečimo okužbo ali bolezen. Nujno 
pa je, da zajedavce odstranimo takoj, 
ko jih opazimo. Če so živali oslabljene, 
jih takoj peljemo k veterinarju.  Veliko 
enostavneje je preprečiti kot zdraviti. 
Ostanimo zdravi!

Ana M. Žnidarič,
Članica Društva za zaščito živali 

Pomurja
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Odkrivajte Prekmurje s pomočjo aplikacije Explore Prekmurje 

V okviru projekta Prekmurski turistični vrtiljak je bila razvita mobilna aplikacija »Raziskuj 
Prekmurje« oziroma »Explore Prekmurje«, v kateri lahko najdete tudi lokalne turistične ponudnike 
in znamenitosti iz vaše okolice. 

Mobilna aplikacija na enem mestu ponuja nabor aktualnih informacij o ponudnikih, ki nudijo lokalno 
in tradicionalno hrano ter pijačo, informacije o aktualnih in tradicionalnih dogodkih ter predstavitev 
naravne in kulturne dediščine na območju 19 občin iz Prekmurja, ki so del LAS Goričko 2020 in LAS Pri 
dobrih ljudeh 2020. Mobilna aplikacija je vsebinsko razdeljena na sklope Obišči, Okusi, Prespi, Razišči 
in Doživi. Zavihek Obišči ponuja aktualne in tradicionalne dogodke. V zavihku Okusi se nahajajo 
gostilne s pristnimi domačimi jedmi, kot so dödöli, bograč, meso iz tünke, prekmurska gibanica in druge 
dobrote. Tu so predstavljeni tudi vinogradniki, ki v svojih vinotočih ponujajo domače vino. Zavihek 
Prenočišča združuje butična prenočišča in kmečke turizme, ki nudijo možnost prenočitve. Skrite kotičke 
Prekmurja, znane in manj znane znamenitosti razkriva zavihek Razišči. Različne aktivnosti in doživetja, 
ki jih ponuja Prekmurje, pa boste našli v zavihku Doživi. Ponujene informacije so na voljo v slovenskem 
in angleškem jeziku. 

 

Aplikacija vsebuje opise in fotografije predstavljenih ponudnikov, kontaktne podatke, ki omogočajo 
takojšen priklic ponudnika, ob uporabi zemljevida pa lahko uporabnik vidi oddaljenost od ponudnika. 
Aktivni zemljevid uporabnika vodi tudi do izbrane lokacije. 

 

Aplikacijo si lahko prenesete na svojo mobilno napravo brezplačno; na voljo je tako v Trgovini Play kot 
v App Store, najdete pa jo pod imenom Explore Prekmurje. Prenesete jo lahko tudi s pomočjo QR kode: 

 

V kolikor bi tudi vi želeli na inovativen in sodoben način predstaviti svojo ponudbo oziroma storitev, 
se lahko v prihodnje brezplačno vključite v aplikacijo. Zato ste vabljeni, da se obrnete na 
 info@las-goricko.si, kjer vam bodo dali vse dodatne informacije. 

 

Aplikacija je bila razvita ob finančni pomoči Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Za 
vsebino aplikacije je odgovoren vodilni partner LAS Goričko 2020, Bistra hiša Martjanci – Smart House 
Martjanci.  

Odkrivajte Prekmurje s pomočjo aplikacije Explore Prekmurje

RAZPISI-OBVESTILA
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Poročilo predsednice KS Beltinci o opravljenih delih v letu 2019
1. V letu 2019 smo veliko investirali v 

ureditev prostora med  Kulturnim 
domom in NLB. Začetek investicije 
sega sicer v  november 2018, dela 
pa smo  zaključili v letu 2019.

2. Skupaj z Občino Beltinci smo 
pomagali pri ureditvi ogrevanja v 
prostorih  Ambasade.

3. Ob 100. obletnici priključitve 
Prekmurja k matici smo uredili 
gredice v parku in zasadili korita 
pri cerkvi.

4. V parku ob jezeru smo naredili 
propuste za dotok in iztok vode, 
obnovili klopi in koše za smeti.

5. Uredili smo kompletno ulično 
razsvetljavo Žitne ulice, dodali 
novo luč na Partizanski  ulici in pri 
Kozaku na Poti ob Črncu.

6. Namestili smo nove koše za smeti 
ob potoku Črncu.

7. Predelali smo električno napeljavo 
Kulturni dom - Trg  kulture -  
Marxov trg in postavili kandelabre 
na trgu.

8. Montirali smo nove deske na 
mostičku v park čez potok Črnec.

9. Na pokopališču smo nabavili nove 
tekače v vežico in dodatno izolirali 
podstrešje vežice.

10. Pogostili smo naše ženske  ob  
dnevu  žena,  pripravili  smo tudi 
srečanje starejših občanov. 

11. Sofinancirali smo regijsko 
tekmovanje gasilcev.

12. Sofinancirali smo tudi državno 
tekmovanje čebelarjev.

13. Jubileji KUD, ND, KD Marki...
14. Sofinancirali smo  ZTK  za izvedbo 

programa po pogodbi.
15. Nabavili smo stojala za zastave 

ob proslavah, ki potekajo  zunaj 
Kulturnega doma.

16. Pomagali smo  družini po požaru. 
17. Sofinancirali smo čiščenje potoka 

Črnec in jezera.
18. Finančno smo pomagali pri nakupu 

črpalke za PGD Beltinci.
19. Finančno smo pomagali tudi   

pri rekrutaciji:  nakup materiala 
za okrasitev voza, pogostitev po 
postavitvi mlaja PGD.

Po programu dela smo opravili razpis 
za društva.
Sicer pa se je med letom pokazalo tudi 
mnogo drobnih del (okopavanje gredic 
za 1oo. obletnico, zalivanje,  ureditev 
novo zasajenih tis na pokopališču, 
zalivanje le-teh, prav tako novo 
zasajenih dreves v parku,  vzdrževanje 
mrliške vežice, čiščenje in izvedbo 
potrebnega protokola ob pogrebih), ki 
so bila povezana z manjšimi stroški. 
Sicer pa smo se obnašali dokaj 
racionalno in varčevalno.
 
Spoštovani krajani in občani, kot lahko 
razberete iz zapisa, je bilo leto 2019 za 
KS  izredno delovno in pestro.
 Želim vam lepo pomlad in še lepše 
poletje. 

Lizika Zadravec

Učenci zgodovinarji v Pokrajinskem muzeju v Murski Soboti in na 
razstavi 
V torek, 11. 2. 2020, so učenci, ki jih 
zgodovina zanima in zato spoznavanju 
naše preteklosti posvečajo več 
pozornosti, obiskali Pokrajinski muzej 
v Murski Soboti. Ob razlagi prijazne tam 
zaposlene Mateje Huber so si ogledali 
dve razstavi. Prva nosi naslov Šoa - 
spominjajmo se, ki prikazuje življenje 
Judov v Šanghaju. Ob spremljanju 
razstave so učenci dodali svoje znanje 
in razvil se je zelo zanimiv pogovor, kjer 
so učenci pokazali veličino znanja tudi 
o tej temi, čeprav se jih  večina o njej v 
šoli še ni učila. 

Aktivno so sodelovali tudi ob ogledu 
druge razstave, ki nosi naslov 100 
dejstev o Prekmurju. Ta tema je bila 

KRAJEVNE SKUPNOSTI / ZAVODI
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ZAVODI

Stalna razstava o združitvi Prekmurja z matičnim narodom

Učenci OŠ Beltinci - folklorniki Veseli 
Marki in pevci MPZ so s pomočjo 
mentorjev, učiteljev spremljevalcev 
in drugih delavcev šole sodelovali 
na pripravah in slovesnostih, ki so 
potekale ob 100-letnici združitve z 

matičnim narodom. Še posebej so bili 
aktivni folklorniki. Na nastopu pred 
in na osrednji občinski prireditvi ob 
praznovanju, 16. 8. 2019,  in nastopu v 
predsedniški palači, ki je bil 17. 8. 2019, 
so pomembne može predstavili tudi 

s pomočjo fotografij. Da te ne bi bile 
zavržene ali ostale v omarah, smo se v 
družboslovnem aktivu šole odločili, da 
pripravimo stalno razstavo v spomin 
na dogodke, ki so se dogajali tudi pred 
več kot 100 leti v našem kraju.
Na hodniku, ki povezuje razredno in 
predmetno stopnjo, so predstavljeni 
možje, ki so prispevali k temu, da 
smo danes Prekmurci lahko ponosni 
Slovenci, ob tem pa še fotografija 
spominskega obeležja, znaka 
praznovanja, plakat ...
Hvala vodstvu šole za razumevanje in 
hišnikoma za tehnično pomoč.
Vabljeni, da si ob priložnostih, ko se 
boste mudili na šoli, razstavo ogledate!

Jelka Breznik

učencem znana, saj so nekateri aktivno 
sodelovali ob praznovanju 100-letnice 
združitve Prekmurja z matičnim 
narodom.
Ob koncu so bili učenci razdeljeni 
v 3 skupine in so sodelovali v zelo 
zanimivem kvizu, kjer so pokazali znanje 
o razstavi, hkrati pa so potrebovali tudi 
nekaj športne iznajdljivosti in duha.
Upam, da delim mnenje z njimi o 

tem, da smo se veliko novega naučili, 
učenci pa so pokazali veliko zanimanja 
in  znanja. Mateja Huber nas je zelo 
pohvalila zaradi prikazanega znanja in 
obnašanja.

V torek, 18. 2. 2020, pa smo obiskali 
razstavo z naslovom Po stopinjah 
mojega deda, ki je bila na ogled v 
beltinskem gradu. Ogledali smo si film 

in fotografije Mankice Kranjec, ki je 
vnukinja pisatelja Miška Kranjca. Ob 
tem smo prav tako spoznali nekaj novih 
dejstev, ki so razširila obzorje našega 
znanja.

     Učenci, člani zgodovinskega 
krožka,  z učiteljico Jelko Breznik

Invalidne osebe v občini Beltinci – breme ali dodana vrednost?
Na svetu je več kot milijarda oseb, 
ki imajo različne oblike invalidnosti. 
Tudi v naši občini jih je veliko. Mednje 
ne prištevamo le tistih, pri katerih je 
invalidnost  vidna, kot so npr. osebe 
na vozičkih, ampak tudi tiste, ki 
navzven invalidnosti ne kažejo in jih 
je veliko več. Med slednje prištevamo 
različne oblike telesne prizadetosti, 
težave v duševnem zdravju ali motnje 
v duševnem razvoju. Tudi depresija, 
anksioznost, psihoze in druge podobne 
bolezni so lahko vzrok ali pridružena 
težava, ki vodi v invalidnost. Tako je med 
nami kar nekaj oseb, ki imajo eno ali več 
pridruženih motenj, kar je skozi leta 
posledično pripeljalo do invalidnosti; 
nekatere osebe so invalidnost pridobile 

z rojstvom, nekatere tekom mladosti 
ali starosti, veliko pa jih je zaradi 
narave dela postalo delovnih invalidov.  
V družbi se pogosto pozablja, da imajo 
osebe s hendikepom enake pravice 
kot mi, »običajni ljudje«. Med te 
pravice spada tudi pravica do dela. V 
današnjem času, ko služb primanjkuje 
že za delavce brez omejitev, je na trgu 
dela zelo težko najti primerno delovno 
mesto tudi za te osebe. 
V Beltincih imamo na voljo dva 
zavoda, kamor se takšne osebe lahko 
vključijo, bodisi kot del zaposlitvene 
ali poklicne rehabilitacije bodisi kot 
del delovne sredine. Ta dva zasebna 
zavoda sta socialno podjetje ZRIRAP, 
ki v svojo delovno sredino že več kot 

5 let sprejema predvsem rehabilitante 
ali delavce iz različnih programov 
aktivne politike zaposlovanja. Drugi 
zavod, ki zaposluje izključno invalidne 
osebe na zaščitenem delovnem mestu, 
je zaposlitveni center Prijlika-zavod 
za zaposlovanje in usposabljanje 
invalidnih oseb Beltinci, katerega 
status podeljuje Ministrstvo za delo. 
Obe pravni osebi trenutno zaposlujeta 
skupno 9 oseb s statusom invalida, 
od katerih jih je večina iz naše občine. 
Delajo, kot lahko tudi vidite, na Eko 
vrtu Beltinci oz. nekdanji vrtnariji, 
njihove izdelke lahko tudi kupite ali si 
jih ogledate v Zaposlitvenem centru 
Beltinci, ki se nahaja preko pošte. 
S pomočjo mentoric izpod njihovih 
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rok nastajajo različni prehrambeni 
izdelki, kot so čaji, sirupi, omake, 
domače »vegete«, izdelujejo pa tudi 
različne vzglavnike, naravna mila in 
druge izdelke, ki jih lahko kupite na 
Otoku Ljubezni, Bukovniškem jezeru, v 
Mariboru, Ljubljani ipd. Pomagamo tudi 
lokalnim podjetjem in posameznikom 
pri urejanju okolice, čiščenju poslovnih 
prostorov, v tiskarni, ipd. Lani smo 
aktivno pomagali tudi pri pripravah 
na državno proslavo, v teh dneh pa 
prostovoljno pomagamo s šivanjem 
zaščitnih mask - zaradi dela zunaj sicer 
le v manjši količini, pa vendarle. 
Minili so časi, ko so osebe z različnimi 
motnjami zapirali v gradove, jih 
skrivali pred družbo in jih omejevali 
le na družbeno obrobje. Danes je 
njihovo delo dodana vrednost tako 
družbi kot nam posameznikom, ki smo 
del nje. Odnos družbe do invalidnih 
oseb je pokazatelj stanja družbe kot 
take. Še vedno so namreč osebe, ki 
se srečujejo z raznimi omejitvami, 
pogosto deležne stigmatizacije in 
nerazumevanja. Navsezadnje smo tudi 
mi kot delodajalec pogosto deležni 
posmeha in očitkov, da izkoriščamo 
subvencije, da naše delo in delo naših 
zaposlenih ni veliko vredno, ipd. Mi 
njihovo delo vidimo kot našo dodano 
vrednost in smisel našega delovanja. 

Na srečo ima tudi naša država še posluh 
za to in omogoča finančno stimulacijo 
delodajalcem, ki zaposlujemo invalidne 
osebe. To je potrebno, saj te osebe 
dosegajo nižje delovne rezultate, zato 
je potrebno prilagoditi samo delovno 
mesto in delovne naloge, omogočiti 
strokovno osebo kot mentorja tej osebi, 
obenem pa delo z njimi zahteva veliko 
več napora, kot če bi zaposlovali osebo, 
ki nima posebnih omejitev. Brez takšnih 
delovnih mest bi bile te osebe doma, 

socialno izključene in v neprimerno 
večje breme državi, njihovi potenciali 
pa bi ostali neizkoriščeni.
Beltinci skozi teh nekaj let, ko se 
razvijajo priložnosti za vključevanje 
invalidov, rastejo tudi kot skupnost. 
Vseeno pa je na vsakem izmed 
posameznikov, ali bo del vključevanja 
teh oseb ali obratno. 

 

Sabina Šajher, uni.dip.soc.del.

ZAVODI / DRUŠTVA

Ročno narejeni vzgavniki z ajdovimi luščinami.

22. april – svetovni dan Zemlje 
Aprila obeležujemo svetovni dan 
Zemlje, ki izpostavlja pomen okoljske in 
podnebne pismenosti. Kot poudarjajo 
okoljevarstveniki, je za učinkovito 
varovanje okolja nujen izobražen 
posameznik, ki se zaveda pomena 
celotne skrbi za planet; da pa je ta bolj 
čist, lahko k temu prispeva tudi krožno 
gospodarstvo. 

Narava je naš planet obdarila z milijoni 
živalskih in rastlinskih vrst. Mnoge 
dobro poznamo, mnogih še vedno 
nismo niti odkrili. Ker je ravnovesje 
v naravi s svojim delovanjem porušil 
človek, danes številnim vrstam grozi 
izumrtje. Ljudje naravne ekosisteme 
spreminjamo v obdelovalne površine 

ali jih pozidamo, druge spet pretirano 
izkoriščamo. Iztrebljamo  gozdove, 
uničujemo habitate - večji del za 
ustvarjanje kmetijskih zemljišč -, 
nekatere živalske vrste masovno 
lovimo. Vedno hujša grožnja so tudi 
podnebne  spremembe in izumiranje 
vrst zaradi onesnaževanja, od pretirane 
rabe gnojil do plastike v oceanih. 

Človek s svojim delovanjem vpliva na 
tri četrtine vseh zemljišč na Zemlji in 
tako nespremenljivo uničuje naravo 
in ogroža blaginjo sedanjih in bodočih 
generacij. Vsak organizem je sam po 
sebi pomemben in ima posebno vlogo 
v naravi, zato bi morali vsi globalno 
in lokalno ščititi naše okolje. Posebno 

Vir: 
https://www.alo.rs/hi-tech/novo-

doba/zemlja-je-ravna-ploca-i-centar-
univerzuma/104412/vest
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pozornost moramo posvetiti ogroženim 
vrstam, med katerimi so tudi čebele 
in insekti, pa tudi velike živali, kot so 
sloni, žirafe in kiti. Ker pa več kot 70 
% Zemljinega površja sestavlja voda, 
smo vsi posamezniki odgovorni tudi za 
varovanje vodnih okolij in virov. 

Kaj lahko storite vi?

Spremenite življenjski slog in 
gradite odnos do lokalnih izdelkov, 
ki omogočajo varovanje virov in 
ohranjajo njene vrednote. Ustavite 
uporabo pesticidov in herbicidov, 

ne uporabljajte zdravju in okolju 
nevarnih snovi, kupujte stvari, ki jih 
res potrebujete, saj na ta način največ 
prispevate k varčevanju z vodo. Skrbno 
ločujte odpadke, nikoli jih ne odvrzite 
v naravo. Jejte lokalno ekološko 
pridelano hrano. Posadite drevo. 
Zbirajte deževnico in jo uporabljajte za 
zalivanje vrta. Kot prevozno sredstvo v 
javnem prometu čim več uporabljajte 
kolo kot prevozno sredstvo. Še 
uporabna oblačila in stvari, ki jih ne 
potrebujete več, ne odlagajte med 
odpadke, ampak jih darujte. Prenehajte 
uporabljati plastično embalažo za 

enkratno uporabo. Ugašajte luči in 
izključite elektronske naprave, ki jih 
ne potrebujete. Uporabljajte varčne 
gospodinjske aparate. 

Vir:
https://sdzv-drustvo.si/novice/svetovni-
dan-zemlje-22-april/
https://www.vokasnaga.si/informacije/
kako-lahko-prispevate-k-varovanju-
vodnih-virov

Društvo prijateljev agrarne  
ekonomike

Katja Marič, ekon. 

DRUŠTVA

Članica MDSS Murska Sobota Silva Mlinarič je dobitnica  Športnega 
priznanja Občine  Beltinci za leto 2019
Športno-rekreativna dejavnost je 
pomembna aktivnost društvenega 
življenja že od obstoja društva leta 
1948. Prav z uspehi športnikov je 
rasla prepoznavnost društva vse od 
njegove ustanovitve do danes. Člani  
društva  se  udejstvujejo  v različnih 
panogah: vrtnem in steznem kegljanju, 
showdown – namiznem  tenisu za 
slepe in v govorečem  pikadu. Vse 
naštete panoge športa  so prilagojene 
slepim in slabovidnim osebam. Osebe 
z okvaro vida se udeležujejo  športnih 
dejavnosti s ciljem optimizacije razvoja 
psihofizičnih sposobnosti, ohranitve in  
izboljšanja zdravja, nenazadnje pa tudi 
koristno izrabljenega prostega časa.

Med aktivnimi tekmovalci in 
tekmovalkami izstopa Silva Mlinarič iz 
Lipovcev, ki je članica tega društva že 
od leta 1988, torej je v njem aktivna že 
več kot 25 let. Je odlična tekmovalka v 
panogi vrtnega kegljanja, namiznega 
tenisa, steznega kegljanja in govorečega 
pikada.
Prav tako se udejstvuje tudi v drugih 
športno-rekreativnih dejavnostih 
društva. Je  predsednica komisije za 
šport, članica izvršnega odbora ter 
drugih komisij v društvu.
Vrhunec vseh njenih dosežkov v letu 
2019 pa je, da je 14. 9. 2019 na državnem 
prvenstvu Slovenije v vrtnem kegljanju  
v svoji kategoriji B1  kot posameznica 

in tudi ekipno osvojila   prvo mesto. 
Postala je  državna prvakinja in osvojila 
zlato medaljo!
Silva Mlinarič je tako prejemnica 
posebnega priznanja za izjemne 
dosežke na področju športno-
rekreativne  dejavnosti za slepe  in 
slabovidne osebe.
Slovesnosti ob podelitvi priznanja smo 
se na Občini Beltinci udeležil tudi člani 
društva.
Silvi Mlinarič iskreno čestitamo za vse 
njene  športne dosežke. Želimo ji vse 
dobro in še veliko športnih uspehov v 
prihodnje.

Marta Volmut

Skupina za samopomoč MODRI – pri MDSS Murska Sobota obeležila 
slovenski kulturni praznik
Skupina za samopomoč MODRI, ki 
deluje v okviru programov pri MDSS 
Murska Sobota, je na svojem srečanju 
v mesecu februarju obeležila slovenski 
kulturni praznik.
Skupina se redno shaja enkrat mesečno 
v prostorih društva.  Naše delovanje je 
znano tudi navzven. O naših aktivnosti 
poročamo tudi v medijih in tako 
seznanjamo širšo  javnost o tem, da 
si znamo sami zapolniti, polepšati in 
osmisliti vsakdanje življenje.
Teme naših srečanj so različne glede na 
interes, želje in hotenja.
Februarsko srečanje smo tako tematsko 

namenili slovenskemu kulturnemu 
prazniku, ki je v občini vsako leto. 
Letošnje leto  pa smo si naš praznik 
zamislili nekoliko drugače.  Vsak se 
je spominjal šolskih dni, ko smo še 
sami aktivno sodelovali pri proslavah, 
recitacijah... in se pripravljali na ta 
slovesni dogodek. Vsi smo se strinjali, 
da je bil ta dan nekaj posebnega, 
vzvišenega. Ponosni smo bili, da smo 
lahko doprinesli svoj delež k njegovi 
obeležitvi.
S spoštovanjem in ponosom smo 
recitirali Prešernove pesmi, ki se jih 
še spominjamo in si priznali, da bi jih 

lahko kakšenkrat deklamirali tudi med 
letom.
Ob koncu smo skupaj zrecitirali 
Zdravljico.
Praznik slovenske kulture smo tako 
MODRI počastili na svoj način. Bili 
smo zelo zadovoljni in izpolnjeni z 
navdihom tudi za naprej. 

Zapisala vodja skupine MODRI 
Marta Volmut
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Sočutje kot del solidarnosti 
Pripravljenost in sposobnost: 

Trpljenje mnoge zaposlene in 
prostovoljce v hospicu pritegne k 
sodelovanju, obenem pa prevladujeta 
strah in skrb, ali bodo temu kos in če 
smo dozoreli tej nalogi. 
Najpomembneje je doživeti sočuten 
odnos. 
Sočutiti in občutiti, doživeti bolečino: 
Občutiti trpljenje umirajočega  ni nekaj, 
kar je treba poskusiti, za kar se je treba 
odločiti. Sočutje se kar zgodi. Je nekaj, 
kar pove, kako smo povezani s soljudmi 
v svoji človečnosti. Sočutje je v nas 
samih ali pa ga ni. 
Solidarni ljudje skrbijo drug za drugega. 
Je povezanost, je nekaj, kar nas drži 
skupaj.
Dobro bi bilo, da bi iz trenutne situacije, 
ki vlada v državi med ljudmi, potegnili 
tudi nekaj dobrega, se naučili kakšne 
lekcije. Morda zgolj zavedanja, kako 
krhki smo v resnici kot posamezniki in 
kako so kakovost našega življenja, sreča 

in ljubezen odvisni od medsebojnih 
odnosov, povezanosti, pomoči in 
solidarnosti. 
Danes ni nikomur lahko. Ne tistim, ki 
so doma, ne šolarjem, ne tistim, ki so v 
službi, ne upokojencem, ne podjetjem, 
skratka nikomur. Čakajo nas naporni 
dnevi. 
Zato v dneh, ki prihajajo, stopimo 
skupaj in poskrbimo za ostarele, 
oslabele, sosede, pa tudi za neznance 
in za vse, ki potrebujejo kakršno koli 
pomoč. 
Opravimo namesto njih nakup hrane, 
preverimo, ali so v redu,  pozanimajmo 
se, kako se počutijo. Če nam zaradi 
zdravja, mladosti, vitalnosti, energije 
in odličnega imunskega sistema virusi 
ne morejo do živega, s samoizolacijo  
poskrbimo, da tudi drugim ne bodo 
prišli blizu.  Naj nas spremlja misel, 
da vse to počnemo iz ljubezni do 
sočloveka.

Vsi smo na poti med rojstvom in smrtjo, 

na poti iskanja ljubezni in smisla. Ko gre 
za umiranje in žalovanje, potrebujemo 
nekoga, ki mu zaupamo, ki ne daje 
površnih odgovorov in je pripravljen 
hoditi po poti strahu.
Strokovni delavci in prostovoljci 
Slovenskega društva hospic bomo v 
okviru enajstih območnih odborov 
društva sočutno prisluhnili ljudem v 
stiski.
Iz tega razloga je Slovensko 
društvo hospic vsem ljudem, ki 
se soočajo s stiskami ob umiranju 
bližnje osebe in ob žalovanju, na 
voljo preko sočutnega telefona.  

Za območni odbor Murska 
Sobota pokličite:  051 456  470.  

Tu bomo, ko nas boste potrebovali. 

Aleksandra Horvat,  
strokovna delavka 

Slovensko društvo hospic,  
Območni odbor Murska Sobota 

DRUŠTVA / ŠPORT

Atletika, dvoranska tekmovanja v letu 2020
Zaključena so dvoranska tekmovanja v 
atletiki za leto 2020. Na tekmovanjih so 
sodelovali tudi trije Bratončarji: Zala, 
Klara in Maj Janža, člani Atletskega 
kluba Pomurje.

Januarja so se udeležili dveh 
mednarodnih mitingov na Dunaju, 
kjer je Maj tekel absolutni osebni 
rekord na 200 m, 22.46 sek, in v močni 
mednarodni konkurenci za stotinko 
zaostal za stopničkami.

V soboto, 18. januarja, je bilo v 
prostorih atletskega stadiona Šiška 
državno prvenstvo za učence U12 (4. in 
5. razred) in U14 (6 in 7. razred). V teku 
na 60 m je v kategoriji U14 nastopila 
Klara in z osebnim rekordom, 8.42 sek, 
dosegla tretje mesto. Pritekla si je svojo 
prvo medaljo na državnem prvenstvu. 
Dve stotinki je bila hitrejša Urška 
Ogrizek iz Šentjurja na drugem mestu, Klara, Maj in Zala  
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ŠPORT

Po štirih letih

Pozorni in zvesti bralci Rijtarja, 
predvsem njegove športne strani, 
se prav gotovo spomnijo prispevka 
izpred štirih let: mladinsko državno 
prvenstvo za mladince 2016, dvorana 
v avstrijskem Linzu, na sliki pa trije 
razigrani beltinski osmošolci, člani 
atletskega kluba Panvita. Takrat smo 
zapisali nekako takole: Zala tik pod 
stopničkami na 800 m, Julija in Maj pa 

sta nabirala izkušnje.

Današnja slika je z mladinskega 
državnega prvenstva v atletiki, ki je 
potekalo  1. 2. 2020 v  Novem mestu, 
iz edine slovenske pokrite dvorane za 
krožne teke.

Maj je ravnokar postal državni prvak v 
disciplini 400 m za starejše mladince. 
Zala se vrača po operaciji noge, odtekla 

je 400 m. Julija se vrača po krajšem 
premoru, odtekla pa je 200 m. Danes se 
atletski klub imenuje Pomurje, Julija pa 
je atletinja v beltinski sekciji Sloparca. 
Vsi so seveda odlični gimnazijci. Dokaz, 
da se z racionalno izkoriščenim in 
razporejenim časom lahko poleg šole 
tudi uspešno trenira.

Maj je v tem štiri letnem obdobju 
na raznih državnih prvenstvih po 
Sloveniji osvojil že šestnajst medalj: 
štiri bronaste, pet srebrnih in sedem 
zlatih. Trenutno je najboljši mlajši 
mladinski slovenski 200 in 400 metraš, 
kategoriziran atlet pri Atletski zvezi in 
član mladinske nacionalne selekcije. V 
nogah ima že štiri nastope za slovensko 
državno reprezentanco v svoji starostni 
kategoriji.

Morda jih čez štiri leta zopet srečamo 
v Rijtarju. Glede na obljubljeno pa bo 
lahko za ozadje nova atletska dvorana 
v Ljubljani.

Janez Koren

zmagala pa je Ema Vehovar, 8.22 sek, 
Mass Ljubljana.

V soboto, 1. februarja, je bilo v Novem 
mestu državno prvenstvo Slovenije za 
starejše mladince in mladinke. Maj je v 
teku na 400 m z osebnim dvoranskim 
rekordom 50.01 sek postal državni 
prvak, Zala pa je z osebnim rekordom 
na 400 m osvojila trinajsto mesto.

Že naslednji teden, v nedeljo, 9. 
februarja, je prav tako v Novem mestu 
potekalo državno prvenstvo Slovenije v 
atletiki za mlajše mladince in mladinke. 
Maj je v pogumnem teku že v lovu za 
normo za mlajše mladinsko evropsko 
prvenstvo v zadnjih metrih popustil 

in osvojil srebrno medaljo. Zmagal je 
odlični atlet Kladivarja iz Celja, Matic 
Jan Guček. Na dopoldanskem atletskem 
mitingu pa sta v teku na 200 m nastopili 
Zala in Klara, obe z novim osebnim 
rekordom, Klara šesti čas, 27.81 sek, in 
Zala deveti čas, 28.32 sek.

Kako bo s tekmovanji v nadaljevanju 
letne sezone, ne ve nihče. Maj je imel 
visoke cilje: konec maja nastop na 
najmočnejšem evropskem mitingu 
za mlajše mladince v italijanskem 
Bressanonu na Južnem Tirolskem, 
nato pa še konec julija vrhunec sezone 
na evropskem prvenstvu za mlajše 
mladince v Rijetiu, severno od Rima.

Vsi trije sedaj trenirajo samostojno na 
bratonskih cestah, kolesarskih stezah 
in na travniku za hišo, seveda po pisnih 
navodilih trenerjev. Kaj to pomeni 
v primerjavi s konkurenco, bodo 
pokazala prva tekmovanja. Vsi upamo, 
da se bo to zgodilo čim prej.

Janez Koren

Zala, Maj in Julija
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OD NAŠIH BRALCEV / IZ NAŠE PRETEKLOSTI

Dober glas seže … besedne zveze
Včasih slišimo samo glas, večkrat 
slišimo preveč na glas, tu in tam pa 
glasu skorajda ne slišimo. O glasu nam 
govorijo številni reki in pregovori, ki 
se kar pogosto uporabljajo. Meni so 
zelo ljube besedne zveze o glasu. Sliši 
se zapleteno, a je vse skupaj preprosto, 
ker je glas človeku dan. Dojenček ob 
rojstvu najprej zajoka, da slišimo glas, 
in tega se razveselimo.

Za ene pravijo, da imajo božanski glas, 
ki boža ali poboža vsakega poslušalca. 
Kaj pa moški in ženski glas? Zelo sta 
različna. Moški je privlačen za ženske, 
ženski glas je prijetnejši za moške. 
Morda kdo te glasove občuti drugače. 
V pesmi nas prevzame prav glas, ki ga 
slišimo. Tako nam je pesem všeč ali pa 
se nas sploh ne dotakne.   

V naravi slišimo vse mogoče glasove, 
ki nas pomirjajo ali prestrašijo. 
Ostanejo nam v spominu, prijetnem 
ali neprijetnem. Ko slišimo živalski 
glas, nas um poveže s sliko živali. Nekaj 
neverjetnega je spoznavati živalske 
glasove. Že otrok jih zelo hitro usvoji. 
Vsakdo raje sliši dober glas o sebi in ni 
ga verjetno takšnega, ki bi raje slišal 
slab glas o sebi. Jaz zagotovo ne. Ni 

dobro biti na slabem glasu. Ni lepo 
spravljati druge na slab glas. Vemo, 
da dober glas seže v deveto vas. Ta 
glas naj se širi, naj doseže daljave, naj 
se sliši čez morja, naj seže do neba, če 
je treba. Dobre zgodbe, prava dejanja, 
uspešni ljudje si zaslužijo dober glas 
–  to nas dela pozitivne. Ljudi sem 
pogosto slišala govoriti: Ti si pa na 
dobrem glasu. 

Spomnim se, ko sem pred leti 
dopustovala v nekem hotelu v naši 
državi in izpolnila anketo o bivanju 
oz. počutju pri njih. Med drugim sem 
zapisala, da dober glas seže zelo daleč, 
pa da se pri njih počutim zelo prijetno 
… Na koncu sem pripisala: Hvala za 
vse lepe trenutke, bili ste čudoviti. Čez 
nekaj dni sem že zagledala svoj zapis 
na spletu, torej so z moje strani že imeli 
dober glas in so ga širili naprej.  Zdelo 
se mi je pohvalno. Kaj pa vam?

V šoli je nujno, da se učenci učijo 
pravilno izgovarjati glasove. Bolj 
razločno bomo izgovarjali, več ljudi nas 
bo izgovorjeno  razumelo. Posledično 
je komunikacija med nami zato boljša. 
Včasih res koga takoj ne razumemo, ker 
nečesa ne pove dovolj razločno.

Na proslavi sem slišala otroka, kako 
se mu je glas tresel, morda zaradi 
strahu ali treme pred občinstvom, kar 
se zgodi tudi odraslim. Pomembno je, 
da poslušamo svoj glas srca. Če bi vsi 
to počeli, bi nam bilo veliko boljše in 
lažje v življenju. Poznate besedno zvezo 
glas je drugi obraz? Vredno si jo je 
zapomniti, mar ne? Dnevno slišimo, 
koliko glasov šteje. Vsak glas šteje, 
moj, tvoj, njegov, njen, naš, vaš, njihov. 
Le na pravo mesto ga moramo prišteti. 
Je vsak glas slišan? Kako lepo bi bilo, če 
bi bil, predvsem pa uslišan. Glas, ki ni 
slišan, je, kot da ga ni. In teh glasov je 
še vedno preveč.

Ste se kdaj vprašali, kakšen glas imate, 
kakšna je barva vašega glasu? Morda 
vam je to že kdo povedal.

Meni je pomembno, da slišim glas, ki 
je prijazen, razločen, dovolj glasen in 
vsebinsko razumljiv.

Glas naj bi bil odmev razuma. 
Se strinjate?

Gabrijela Sečkar

Nedokončano  iskanje
   19. poglavje

Minil je mesec, dva..., leto, dve. Otroci 
so odraščali ob ljubeči skrbi staršev in 
neprecenljivi negi, skrbi in ljubezni tete 
Julke. Julka je v zdravnikovi hiši našla 
pravi dom in družino zase in za svojo 
hčerkico. Mala razigrana Štefka je ime-
la dom, družino ter bratca in sestrico v 
zdravnikovih otrocih.

Kar naenkrat je nastopila jesen in čas za 

vstop v prvi razred osnovne šole. To je 
bil v hiši velik dan, pravi pravcati praz-
nik - tri otroke je bilo treba pospremiti 
v šolo. Vpisani so bili na Osnovno šolo 
II na stari gimnaziji. Julka jih je vsako 
jutro pospremila v šolo ter jih prišla 
po pouku iskat. Častitljiva stara šola jih 
je pripravljala za življenje ter hranila z 
učenostjo. Tako pametni in igrivi so pri-
hajali domov, da jih je bilo veselje gle-
dati in poslušati.

V času pouka je Julka delala v hiši in na 
majhnem vrtu za hišo. Bila je pridna in 
zelo hvaležno je zdravnikovima vračala 
njuno dobroto. Ob prostih dneh je od-
hajala na Melince k teti in sorodnikom, 
ki so bili njena edina družina. Nikoli se 
ni vračala v svojo rodno vas, ne k sestri 
in ne k bratu. Mala Štefka je imela rada 
teto in strica, najraje pa mala bratran-
čeva dvojčka. Skupaj so divjali po me-
linčkih ravnicah in lovili metulje.
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IZ NAŠE PRETEKLOSTI

Neko jutro je gospa Hilda povabila Jul-
ko na čaj v dnevno sobo, kjer je že sedel 
njen soprog.

„Julka, rada bi se pogovorila s teboj,” 
je kar brez ovinkarjenja začel gospod 
zdravnik.

„Premišljevala sva o tebi in tvoji nadal-
jni usodi in prišla do zaključka, da imaš 
pravico imeti tudi svoje lastno življenje. 
Glej, otroci hitro odraščajo, življenje pa 
nezadržno teče. V tovarni oblačil MURA 
spet jemljejo mlade delavke. Imamo ču-
dovito možnost, da dobiš resno in  za-
nesljivo službo, saj ne moreš biti celo 
življenje nekomu služkinja. Še vedno 
boš bivala pri nas, otroci  hodijo skupaj 
v šolo, ti pa lahko greš v službo, da si 
na stare dni zagotoviš pokojnino. Veš, 
Julka, tudi na starost moramo misliti. 
Otroci bodo šli na šolanje ali v službe, 
ti pa še vedno lahko delaš pri nas po 
dogovoru ali po potrebi, če boš seveda 
želela. Kaj porečeš na to?“

Julka je z začudenjem strmela v dobra 
človeka. Vsega ni prav razumela, vede-
la pa je zagotovo, da ji  želita le dobro. 
Dejala je: „Seveda, seveda, in hvala za 
vajino čudovito skrb zame!“

„Torej se strinjaš, da uredim tvojo pri-
javo v tovarni MURA?“ Julka je veselo 
prikimala in gospa Hilda jo je nežno 
objela in dejala: „Upala sva, da boš ra-
zumela, da ti želiva le dobro.“

Čez dober teden dni je Julka že sede-
la za šivalnim strojem in veselo šivala. 
Delo ji ni delalo težav, saj je v Avstriji 
delala marsikaj, tudi šivala, ko so šivale 
delovne obleke in predpasnike za zapo-
slene. Sedaj ji je to prišlo zelo prav.

Ko je Julka šla zgodaj delat, je gospa 
Hilda pospremila otroke v šolo, domov 
grede pa jih je počakala Julka. No, kma-
lu pa to ni bilo več potrebno, ker so po-
stali otroci dokaj samostojni in so sami 

odhajali v šolo in tudi domov.

Pet let je minilo kot bi mignil in neke-
ga dne je Julka poprosila gospodarja 
za pomoč pri iskanju majhne parcele 
na obronku mesta, ki jo je Julka želela 
kupiti. Seveda je z veseljem privolil in 
iskanje se je začelo. Zdravnikova sta 
bila na Julko zelo ponosna. Privarčevala 
je ves denar, ki sta ji ga ta čas, ko je bila 
pri njih, plačevala. Sedaj, po petih letih,  
ima možnost dobiti dolgoročni kredit 
tudi v podjetju.

Seveda se je našla prava parcela na 
pravem mestu in ravno prav velika. 
Zdravnik je Julki pomagal urediti vse 
formalnosti in postala je lastnica parce-
le. Zadovoljna sama s seboj je še bolj za-
vzeto delala na delovnem mestu in tudi 
pri zdravnikovih.

 Postajala je dobre volje in nasmejana 
mlada oseba. Obraz ji je sijal in tako na-
smejano in dobre volje jo je lepega jutra 
pozdravil obratovodja Karel.

„Oh, Julka, danes si pa posebej dobre 
volje in lepa. Le kaj je temu vzrok?“

Karel se je nasmehnil in pomežiknil 
Julki. Všeč mu je bila, ker je vse takoj 
razumela in ni rabila ponovnih razlag 
pri novih delovnih operacijah. Nikoli 
ni nikogar ogovarjala ali kako drugače 
kvarila delovnega vzdušja. Sedaj mu je 
kar vse razložila, čemu dobra volje in 
tudi, kakšni so njeni nadaljnji načrti. Bil 
je presenečen in navdušen. Obljubil ji je 
pomoč pri vsem, saj je imel tudi sam že 
izkušnje z zidavo lastne hiše.

Karel je bil vsaj petnajst let starejši od 
Julke. Bil je vdovec. Žena mu je med 
drugim porodom umrla, kakor tudi 
mali sinek. Ostal je sam s petletno hčer-
ko, ki je bila že poročena in Karel je bil 
že dvakrat dedek. Veselje mu delajo 
vnuki.

Karel je Julki res veliko pomagal; kar 
leto dni je potrpežljivo hodil za papir-
ji, soglasji, dovoljenji in priglasitvami, 
takšnimi in drugačnimi načrti, da se je 
lahko končno začelo delo na parceli.

Kdo bi si mislil, da je s papirologijo to-
liko dela? Julka je bila vesela Karlove 
pomoči. Tako sta poleg ustaljenega dela 
v službi in Julkinega dela z otroki našla 
skupni čas še za reševanje Julkinih na-
črtov okrog hiše.

Otroci pa so medtem rasli, prinašali do-
mov take in drugačne ocene, pohvale, 
praske in graje. Bližali so se zadnjemu 
razredu osemletke. V jeseni so resnično 
vstopili v zadnji razred. Drugo leto ob 
tem času bo pred njimi velika odločitev. 
Zdravnikova in Julka so se tega še pre-
dobro zavedali.

Na Julkini parceli se je konec septembra 
začelo veliko delo. Postavili so temelje 
in prvo ploščo. Stric Naci je našel kar 
nekaj ljudi v vasi, ki so z veseljem prišli 
z njim na gradbišče  pomagat. V dobrem 
mesecu in pol so postavili hiško pod 
streho. Veliko je pomagal tudi Karel, ki 
je bil dnevno na gradbišču, pa še prave 
ljudi je poznal po trgovinah z materiali.

Julka je končno imela svoj dom, od ko-
der je ne bo mogel nihče, prav nihče 
spoditi...

Se nadaljuje....

Irena  Šrajner
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IN MEMORIAM

Janezu Senici v zadnje slovo
"Morda je ljubiti,
učiti se hoje po tem svetu,
učiti se biti v miru,
kakor lipa in hrast v pripovedki,
učiti se zrenja.
Tvoj pogled je sejalnik,
zasadil je drevo,
jaz govorim zato, da ti zaziblješ liste."
                   

Dragi Janez, 
spoštovana žena Danica, 

sorodniki in cenjeni žalni zbor,

noč se je prevešala v novo jutro, ko je 
na svojem domu ugasnilo življenje 
dragega moža, sorodnika in našega 
spoštovanega krajana, Janeza Senice. 
To jutro se je prebudilo v čudovit 
sončen dan, ki pa ga družina pokojnika 
nikakor ni doživela kot takega, saj je 
njihova srca in dušo objela neizmerna 
žalost in zopet se je vsem nam postavilo 
vprašanje, na katerega ne bomo dobili 
odgovora: Zakaj?
Zakaj prav on, ki je svoji ženi Danici 
pomenil življenje, zakaj on, ki je bil 
vedno pošten do vsakega človeka, ki je 
bil na pragu jeseni življenja, saj je komaj 
pošteno vstopil v upokojenske vrste in 
bi jima z ženo lahko bilo še dolgo lepo?
Pa je usoda še enkrat pokazala svojo 
krutost in moč, ko je vzela življenje 
človeka, ki je bil znan in cenjen daleč 
naokoli,  ki je znal vsakemu človeku 
izkazati spoštovanje in za vsakega 
najti lepo besedo. Vedno je bil spoštljiv 
do vseh sorodnikov,  na samo zanj 
značilen hudomušen način je znal 
komunicirati z vsakim človekom, ki mu 
je iz kakršnegakoli razloga prekrižal 
pot v službi ali na ulici.
Svojo  knjigo življenja ste, dragi Janez, 
začeli pisati leta 1954, ko sta vam v 
Beltincih dala življenje vaša draga 
starša, mama Marija in oče Andrej 
Senica. Svoje otroštvo ste preživljali 
v družbi  petih bratov in dveh sestric. 
Številčna družina je bila najlepše 
darilo za vsakega izmed vas, saj 
ste imeli čudovito mamo in očeta, 

ki je bil uslužbenec na pošti, zato 
vam vsakdanjih stvari, potrebnih za 
preživetje, ni nikoli  primanjkovalo in  
tudi  zato je bilo otroštvo lepo.
Obiskovanje osnovne šole v domačem 
kraju je bilo za vas obveza, ki ste jo 
jemali zelo resno, saj ste si zadali 
cilj, da boste šolanje nadaljevali in 
si pridobili visoko izobrazbo. Po 
končanem šolanju ste našli zaposlitev 
v lendavskem Varstroju, nadaljevali v 
podjetju Jelka v Beltincih, po stečaju 
le-tega pa ste se zaposlili na Občini 
Beltinci, kjer ste, dragi Jani, kakor smo 
vas radi klicali, pustili največ svojega 
aktivnega življenja, saj ste na delovnem 
mestu pokrivali področje komunale, 
torej skrbeli za zdravo pitno vodo, 
za kanalizacijo in za vsa popravila, 
ki jih je prinašala dotrajana vodna in 
kanalizacijska infrastruktura. Kakor 
mi je pripovedovala vaša žena Danica, 
sta velikokrat ponoči, ko se je pokvarila 
črpalka v Hraščicah, skupaj hodila 
pregledovat črpališče in iskat drugo 
pomoč, če je bilo potrebno, da smo 
krajani imeli vedno dovolj dobre pitne 
vode. Vem, da ste bili včasih žalostni, 
ko so ljudje dvomili v pravilnost 
objavljenih rezultatov merjenja 
vzorcev vode. Na žalost smo ljudje pač 
tudi taki. Verjetno bi vam danes, ko se 
poslavljamo od vas, vsak izmed nas, ki  
smo se zbrali ob vašem slovesu, izrekel 
besedo hvala in oprosti, če je bilo kdaj 
tudi kaj za oprostiti.  
Radi ste imeli svoje delo, saj ste bili 
človek, ki je bil izredno rad med  ljudmi. 
Tudi sedaj, ko ste se upokojili, ste radi 
obiskali svoje nekdanje sodelavce in 
jim vedno prinesli tudi kakšen bonbon. 
Hvala vam, dragi Janez, tudi za to lepo 
gesto.
Vmes pa je teklo življenje, mladost, 
mladostne sanje vsakega mladega 
človeka, ki hrepeni po nečem lepem, 
po ljubezni in po nekom, ki bi bil samo 
in edino njegov. In ste jo srečali, vašo 
Danico Huber, lepo mlado dekle iz 
Dolnje Bistrice, s katero sta se spoznala 
na proščenju v Žižkih. Iskrica ljubezni 
je preskočila in svojo ljubezen sta 
okronala s poroko 27. 8. 1983.

Od takrat sta preživela najlepša 
mladostna leta in najlepša leta vajinega 
zakona, saj kakor ste mi dejali, draga 
Danica, je bil vaš mož vedno pozoren in 
ljubeč soprog. Tak je bil do vseh vaših 
sorodnikov, posebno rad je imel tudi 
vaše starše, največ pa je pomagal vaši 
mami, ki je dočakala visoko starost in je 
potrebna pomoči,  zato sta skupaj vsak 
prosti dan preživela pri njej. Ta izguba  
bo zato tudi zanjo zelo boleča.
Vajino skupno življenje, draga Danica 
in Janez, je bilo zares samo vajino, saj 
vama usoda ni naklonila potomcev, 
sta pa zato imela veliko nečakov in 
nečakinj, ki so z odprtimi srci in rokami 
sprejemali vajino ljubezen in male 
pozornosti, ki so jih bili deležni. Radi 
ste se družili s svojimi brati in sestrami 
in njihovimi družinami in z vsemi ste 
imeli ljubeč odnos. Bila sta tudi boter 
in botrica malim krščencem, ki so 
vama vso ljubezen tudi vračali in danes 
žalujejo ob izgubi.
Hvala vam, dragi Janez, za vsako vašo 
prijazno besedo, tudi za ves vaš trud 
in delo v Krajevni  skupnosti Beltinci, 
hvala za vse, kar ste v svojem življenju 
storili za naš kraj in našo skupno 
domovino. 
Verjamem, da bi nam danes tudi vi 
izrekli  besedo hvala, če bi lahko; 
najprej svoji ženi za vse lepe trenutke 
v življenju, ki sta si jih delila, hvala 
vsem Danicinim sestram in bratom 
z družinami, ki stojite Danici v teh 
najtežjih trenutkih in dnevih ob strani 
in ji pomagate premagovati žalost in 
samoto. Hvala vsem sosedom, ki ste 
v teh težkih trenutkih priskočili na 
pomoč in Danici lajšali bolečino izgube.
Dragi Janez, počivajte na tem našem 
tihem kraju žalosti in spominov in 
verjemite, da tudi tukaj ne boste sami, 
saj vas vaši najdražji že sedaj močno 
pogrešajo. 

Počivajte v miru.
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Slonček
Tovarišica je stopila v razred. 

Z dolgimi in odločnimi koraki je šla naravnost do katedra. Odložila je knjige, si poravnala očala in zapisala 
manjkajoče učence. Potem se je z očmi sprehajala po razredu. Spoznavanje narave je prijeten predmet, 
ki pritegne tudi najmanj navdušene učence. Po krajšem ponavljanju si nadrobneje ogleda Tončka in reče: 

»Tonček, kaj veš o slonu?«

Tonček vstane, se ozre po sošolcih, se odkašlja, nakar sproži:

»Na slona se lahko nasloni muha. Muha je domača žival. Živi v hlevu, na dvorišču, na drevesih in v naši 
kuhinji.«

»Čakaj, fant!«

»V naši kuhinji, da! Zadnjič je ena priletela. Vsi smo jo lovili. Nakar se muha umakne iz nam dosegljive 
točke in se varno usidra na kuhinjski svetilki.«

»Počasi, fant!«

»Mama zleze na stol in krepko zamahne s krpo po svetilki. Pošteno zaropota in črepinje prekrijejo 
kuhinjska tla. Muha se previdno odstrani iz našega vidnega polja. Vendar sem še ujel, da ima…«

»Veš, o slonu govoriva!« spomni učiteljica Tončka, ki kar ne neha.

»Da, ima šest nog, je temno siva, ima krila in tipalke.«

»Slon?!« vanj preplašeno zre učiteljica.

»Ja, slon je temno sive barve!«

»Samo to si zadel,« se spravljivo nasmehne.

»Slon ima tudi noge, menda ne toliko kot muha, namesto tipalk ima okle in je malo večji od muhe.«

»Tonček, lepo te prosim!« ga ostro prekine.

»Slon živi v Afriki in mogoče lahko pri nas. Ampak jaz ga še nisem videl. Muho pa sem. Muhe preganjajo 
razpršilci in lepljivi muholovci, za katere oče pravi, da so najuspešnejše lovili prijateljeve lase. Slone pa 
lovijo ljudje. Muha lahko sede na slona, slon pa, če je manjše vrste, torej slonček, tudi na muho.«

»Tonček, iz muhe si naredil slona!«

»Tudi odrasli to znajo,« je zadovoljno dejal in, na splošno razočaranje sošolcev, sedel.

Karolina Kolmanič

ZA OTROKE



Mali rijtar - april 2020 23

ZA OTROKE
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Dragi otroci, pobarvajte slončka in muho nad njim v svoje najljubše barve - uporabite domišljijo!




