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Ledenica z vhodne strani - levo so uporabljali grajski,  
desno pa lokalni gostilničarji in mesarji

Ledenica je pripravljena na lepšo prihodnost

Prostorski prikaz grajskega parka, ki sta ga izdelali študentki Anja Černic in Magda Merhar

Jumbo plakat v Moravskih Toplicah je pripravljen in vabi goste v naše lepe kraje
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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 (platnice):
Sandra KAVAŠ (naslovnica), 

Arhiv Občine Beltinci,
Boštjan ROUS,  ZTKŠ Beltinci.  

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

tisk:
TILIA PRINT, ROMAN KLEMENČIČ s.p.

december 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 84. številko, ki izide  

konec meseca 

februarja 2021, 

posredujete  

do torka,  

9. februarja 2021,  

v elektronski obliki  

s komentarji k 

fotografijam  

in navedbo avtorja ter  

v ustreznem formatu.

Naš elektronski naslov:

malirijtar@beltinci.si

Cenjeni bralci,
trenutno živimo v res nenavadnem 
času, zato tudi tokrat ne moremo mimo 
krize, ki nas obdaja. Primorani smo bili 
spremeniti lastne navade in življenjski 
stil, ki nam je bil pred kratkim 
samoumeven in nič ne kaže na to, da 
bi se v kratkem vrnili v stanje, ki smo 
ga bili vajeni pred pojavom epidemije. 
Ljudje se zelo različno odzivamo na 
stanje, ki nas obdaja. Nekateri so se 
na situacijo takoj prilagodili, drugi 
za prilagoditev potrebujejo več časa 

in so tretji, ki dano situacijo zanikajo 
in jo povezujejo s teorijami zarot. 
Slednji tudi velikokrat zavzamejo 
stališče »pravih strokovnjakov« za 
najbolj zahtevna vprašanja človeštva 
in medicine. Kot odgovor na vse to, pa 
je lahko adventni čas, ki simbolizira 
prihod nečesa novega, svetlejšega, 
pozitivnega. Beseda advent  pomeni 
prihod. Najpogostejši simbol 
adventnega časa je adventni venček, 
ki predstavlja pričakovanje. Krasijo ga 

štiri sveče, ki jih postopoma prižigamo 
in vsaka od njih ima svoj pomen. Prva 
simbolizira upanja, druga mir, tretja 
veselje in četrta ljubezen. Stvari, po 
katerih vsak hrepeni. Tudi uredniški 
odbor vam v prihajajočem letu želi prav 
to, da bi polni upanja kljub negotovemu 
času občutili mir, veselje in ljubezen.

Za uredniški odbor, 
Bojan Vereš
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Drage občanke in občani! 
Krepko smo že zakorakali v mesec 
december, ki je letos drugačen od tistih 
iz preteklih let. Praviloma je to tisti čas, 
ko se ozremo v leto, ki je za nami in 
skušamo analizirati minule dogodke. V 
želji, da bi bili čim bolj koristni za družbo, 
ki nas obdaja, skušamo vsako leto svoje 
delo opraviti čim bolje. Vsem nam je 
zagotovo skupno to, da se po svojih 
najboljših močeh trudimo za uspehe 
in napredek. V letu 2020 smo se ob teh 
izzivih soočili tudi z izjemnim izzivom, 
ki ga je pred nas postavila svetovna 
pandemija koronavirusa. Le vsi skupaj 
bomo ta izziv uspešno premagali z 
medsebojno pomočjo, razumevanjem, 
strpnostjo in solidarnostjo. Verjeti 
moramo strokovnosti zdravstvenega 
osebja in upati na boljši jutri, ki je pred 
vrati. Skrb za lastno zdravje je ena 
bistvenih prvin kakovosti življenja in 
družbe, zato moramo vsi kot družba 
ravnati odgovorno v dobro lastnega 
zdravja in zdravja soljudi. V teh do sedaj 
popolnoma neznanih časih, polnih 
negotovosti, strahu, zaskrbljujočih 
informacij iz vseh koncev sveta smo s 
svojimi odgovornimi ravnanji pokazali, 
da smo, če smo solidarni, kos še tako 
velikim izzivom. Zato bi se vam ob tej 
priložnosti želel iskreno zahvaliti za 
vse vaše razumevanje in energijo, ki jo 
vlagate v to, da nam bo jutri bolje. 
Leto 2020 je bilo za ves svet in tudi za 
našo občino zagotovo posebno. Kljub 
izjemno zahtevnim okoliščinam nam 
je uspelo uresničiti veliko pomembnih 
ciljev. Med drugim smo uspeli zaključiti 
investicije v športno infrastrukturo, 
uredili smo most in družabni prostor 
na Otoku ljubezni ter postajališče za 
avtodome oz. camperstop v Ižakovcih, 
izvedli agromelioracijo v Gančanih, 
sanirali prostore v Vrtcu Beltinci, 
asfaltirali ulico Za ogradi, nadaljujemo 
s komunalnim opremljanjem v PIC 

Beltinci, uredili smo avtobusna 
postajališča v Lipovcih in prometni 
režim, uredili smo tudi prizidek k 
VGD Bratonci, izgradili parkirišče 
ob pokopališču v Melincih in še bi 
lahko naštevali. Skupaj s sodelavci 
občinske uprave, svetnico in svetniki, 
predstavniki krajevnih skupnost ter 
navsezadnje z vsemi vami nam je 
uspelo realizirati še mnogo drugih 
pomembnih ciljev, ki v naši občini 
ustvarjajo boljše pogoje za življenje, za 
kar sem vam vsem izjemno hvaležen.
Pred nami je praznični čas, ki je čas 
darovanja in razmišljanja. Letos bo ta 
čas veliko bolj umirjen in družinski, kar 
pa ne pomeni, da bo tudi manj vesel. 
Epidemija in preventivni ukrepi res ne 
delujejo nič kaj praznično, kljub temu 
pa se lahko imamo prijetno in lepo tudi 
v ožjem družinskem ali prijateljskem 
krogu. Letos torej ne bomo nazdravljali 
v velikih družbah, temveč bomo te 
trenutke za spremembo preživljali 
v intimi svojega doma. To obdobje 
je priložnost, da se ozremo nazaj in 
ugotovimo, kaj moramo v prihodnje 
storiti, da bomo postali še boljši. 
Storimo čim več dobrega sebi, družini, 
prijateljem, sočloveku in vsem, ki 
jih imamo radi. Zrelost skupnosti se 
pokaže, če se tega pravočasno zavemo. 
Čeprav je Občina Beltinci naredila 
velike korake v boljšo prihodnost, v 
kakovostno življenje, se marsikdo med 
nami še vedno bori tudi za dostojno 
življenje. Zato je prav, da se v teh 
prazničnih dneh spomnimo tudi bolnih 
in onemoglih, ljudi v materialni in 
duševni stiski. Pomagajmo jim, pa bomo 
tudi sami bolj zadovoljni in srečni. Kaj 
nam pomagajo vse materialne dobrine 
tega sveta, ki morda na prvi občutek 
resda prinesejo srečo, če te sreče 
nimamo priložnosti z nikomer deliti? 
Vse to je potem zaman. 

Naj nam izzivi, povezani s 
premagovanjem pandemije 
koronavirusa, predstavljajo priložnost, 
da se utrdi spoznanje, kako izjemno 
pomembno je, da skrbimo za 
medsebojno pomoč, pravične rešitve, 
take, ki bodo krepile solidarnost, ki 
bodo omogočale, da resnično stopimo 
skupaj, da resnično verjamemo v naše 
cilje in da resnično vemo, da ustvarjamo 
boljšo družbo. To je naša naloga danes 
za boljši in lepši jutri in ta naloga je 
zelo velika. Ne izgubljajmo dobre 
volje.  Praznične trenutke namenimo 
sebi, svojim sorodnikom, prijateljem in 
znancem ter vsem tistim, ki jih imamo 
radi. Naj nam božič prinese novega 
upanja in nas napolni z duševnim 
mirom. Naj bo prijeten in poseben. 
Naj se njegovo sporočilo po upanju na 
boljše čase dotakne vsakega izmed nas. 

Drage občanke in občani doma in po 
svetu, v novem letu vam želim čim 
več lepega. Karkoli že pričakujete v 
prednovoletnem času, vam želim, da bi 
se vaša pričakovanja uresničila, da bi 
se vam uresničile želje, da bi preživeli 
zdravo in mirno leto, da bi bili veliko 
skupaj s tistimi, ki jih imate radi in da bi 
znali ceniti enostavne stvari v življenju. 
Drug drugemu moramo pomagati in če 
se bomo tega držali v letu 2021, potem 
me ne skrbi. Ne za vas, ne za Občino 
Beltinci, ne za nikogar.
 
Drage občanke, spoštovani občani, v 
imenu občinske uprave in v svojem 
imenu vam želim prijetne ter mirne 
praznične dni in zdravo, srečno ter 
uspešno novo leto.

Marko Virag, župan
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Božično novoletna poslanica
»Naj božični dan skrbno trenutke izbira, 

previdno poti utira, 
ljubeče usodo kroji, 

da v novem letu bomo brez solza in skrbi!«

Spoštovane občanke in občani Občine Beltinci!

Naj bodo dnevi v tem prazničnem mesecu decembru srečni in v radost ter 
veselje odeti. Božični večer naj vaše notranjosti napolni z mirom in vam 
podeli obilo božjega blagoslova. 

Vsem vam in vašim družinam želim v letu 2021 obilo trdnega zdravja, 
uspehov, osebne sreče, ustvarjalnosti in lepih doživetij, ki naj bogatijo vaš 
vsakdan. V sebi vedno nosite le pozitivne misli in upanje, ki naj nikoli ne 
usahne. 

Vztrajnost, pogum in optimizem naj vas vedno spremljajo. Skupaj vstopimo 
v novo leto polni prijetnega pričakovanja, vere v dobro ter neštetih modrosti. 

Marko Virag, župan Občine Beltinci 

AKTUALNO
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AKTUALNO

Prihodnost ureditve beltinskega parka in ledenice
Kot ste mnogi že zasledili na družbenih 
omrežjih in videli med sprehodi po 
parku, se letos nadaljuje lansko leto 
začeto saniranje grajske ledenice, 
znamenitega böltinskega brejga.
Krajevna skupnost Beltinci in Občina 
Beltinci sta skupaj z Zavodom za 
turizem, kulturo in šport Beltinci 
že nekaj let iskali rešitev za ta naš 
edinstveni kulturni spomenik, a 
nas je poleg jare kače, imenovane 
denacionalizacija, zadrževalo dejstvo, 
da je bilo v parku potrebno postoriti 
veliko nujnejših posegov, ki pa danes 
že kažejo rezultate. Zahvaljujoč ekipi 
Komune Beltinci park še nikoli v 
sodobnem času ni bil tako urejen, kot je 
danes. Tudi ribnik je postal priljubljena 
točka sprehajalcev, predvsem družin z 
majhnimi otroki, pa tudi rekreativnih 
ribičev in drugih ljubiteljev miru in 
narave. 
Februarja 2020 je bil opravljen tudi popis 
drevnin v grajskem parku. Namenoma je 
bil izveden izven vegetacijskega obdobja, 
ko so vrhovi krošenj jasno razvidni 
s tal, lažje pa je tudi prepoznavanje 
poškodovanosti vej v krošnjah.
Popis oziroma kataster drevnine je prvi 
krajinski element, ki ga je potrebno 
varovati in upoštevati pri načrtovanju 
in izvedbi bodočega razvoja teh površin. 
Drevnina se, za razliko od drugega 
zelenja, na takšnih površinah razvija in 
raste počasneje, zato je potrebno dobro 
poznavanje njenega stanja. Za ustrezno 
določanje razvojnih ciljev grajskega 
parka Beltinci je namreč potrebno 
poznavanje vrstne sestave drevnine v 
parku, njeno razvojno fazo, zdravstveno 
stanje oz.  morebitno poškodovanost, 
prilagojenost rastišču, predvsem pa 
njeno lokacijo in višino.
Ker so parkovne površine ob parku 
del celotnega kulturno-zgodovinskega 
objekta, njihova zasnova ni naključna. 
Ob izgradnji grajske stavbe je park 
nastajal sočasno, njegova prostorska 
orientiranost in zgradba sta bila v 
preteklosti načrtno izvedeni, zasaditev 
drevnine pa je sledila prostorskemu 
konceptu. Lokacije najstarejših dreves 
v parku je potrebno poznati, z bodočimi 
umestitvami drevnine v park pa je 
potrebno slediti konceptu tako po 
zasaditvi kot po vrstni sestavi.

Kataster dreves v grajskem parku 
Beltinci bodo v procesu izobraževanja 
uporabljali tudi študentje Oddelka 
za krajinsko arhitekturo Biotehniške 
fakultete Univerze v Ljubljani, zato je 
bil v sodelovanju s Katedro za krajinsko 
znanost in geoinformatiko, Oddelka 
za gozdarstvo in obnovljive gozdne 
vire Biotehniške fakultete Univerze v 
Ljubljani izdelan spletni pregledovalnik 
popisanih dreves.
Skupno je bilo v dveh dneh popisanih 388 
dreves. Pojavlja se 41 različnih drevesnih 
vrst, kjer je največ lip (39), maklenov 
(37), belih gabrov (29), gorskih javorjev 
(27), robinj (24), poljskih brestov (24), 
velikih jesenov (20) ter dobov (20).
Sedaj je na vrsti ledenica, ki je del 
kulturnega spomenika Beltinci – Grad 
Beltinci, razglašenega z Odlokom o 
razglasitvi kulturnih spomenikov 
lokalnega pomena na območju Občine 
Beltinci (Ur. L. RS, št. 62/2012). Odlok 
navaja, da je v obsežnem parku, 
oblikovanem v krajinskem slogu na 
zahodni strani, še ohranjena obokana 
ledenica, ki je grajena kot kupola 
iz polne opeke klasičnega formata. 
Ledenice ali shranjevalnike naravnega 
ledu lahko skozi zgodovino zasledimo 
po vsem svetu in nekaj jih je prav 
veličastnih (ledenica v Iranu v mestu 
Yazd), a v Evropi so tovrstne zidane 
ledenice večinoma uničene, zasute 
ali pa v njih gojijo gobe oziroma jih 
namenjajo prezimovališču za netopirje. 
Beltinska grajska ledenica je po 
besedah strokovnjakov še edina 
ohranjena v srednjeevropskem 
prostoru in pomeni veliko dragocenost. 
Tako je Zavod za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije na pobudo Sveta 
Krajevne skupnosti Beltinci in Občine 
Beltinci izdal mnenje o obstoječem 
stanju beltinske ledenice, ki smo ga 
v prvi fazi sanacije tudi dosledno 
upoštevali. Najprej je bila postavljena 
varovalna ograda, opremljena z napisi, 
da je gibanje v neposredni bližini 
in po ledenici nevarno. Prosimo vse 
obiskovalce beltinskega parka, da 
zaradi svoje varnosti in preprečitve 
nadaljnjih poškodb oziroma porušitev, 
navedeno tudi upoštevajo. Nadalje smo 
očistili ves material iz notranjosti in 

neposredno okolico vhoda v ledenico. 
V naslednji fazi se bo strokovno obnovil 
in utrdil poškodovani predel obokov, 
nato pa sledi vsebinska nadgradnja, 
ki v mnogih naših krajanih že budi 
kreativno žilico. Brez skrbi, tudi naše 
sodelavke na Zavodu za turizem, 
kulturo in šport Beltinci že snujejo 
ideje, da bomo pripravljeni, ko se 
bo pojavila prava priložnost v obliki 
evropskih razpisov za sofinanciranje.
Vsekakor pa vas vabimo, da svoje 
utemeljene predloge tudi vi pošljete 
na enega od elektronskih naslovov, 
navedenih spodaj:
Občina Beltinci: info@beltinci.si,  
KS Beltinci: ks.beltinci@gmail.com, 
ZTKS Beltinci: ztks@beltinci.si 
V lanskem šolskem letu  se je 
občina povezala tudi z Oddelkom za 
krajinsko arhitekturo Biotehniške 
fakultete v Ljubljani. Študenti so se 
pod mentorstvom doc. Darje Matjašec 
in asist. Nejca Florjanca v zimskem 
semestru ukvarjali z možnostmi 
prenove središča Beltinec. Ukvarjali so 
se predvsem z definiranjem središča 
kraja in njegovim oživljanjem ter s tem 
s krepitvijo identitete samega kraja. 
Ta se je v tranzicijskem času izgubila 
hkrati s poveličevanjem vloge prometa 
skozi kraj in posledično zamiranjem 
lokalne ponudbe in programov, ki 
delajo kraj živ. V poletnem semestru 
so se študenti ukvarjali s prenovo 
parka. Pri obeh nalogah je bila izrazito 
značilna ugotovitev, da so Beltinci 
kraj s pestro zgodovino in da so v 
prostoru zgodovinske plasti še vedno 
prisotne. Študenti so nas tako ponovno 
spomnili na to, v kako zanimivem 
kraju živimo in koliko lepih razvojnih 
izzivov nas v prihodnosti še čaka. Ko 
bodo zdravstvene razmere dopuščale, 
bodo študentske naloge tudi javno 
predstavljene v grajskem parku in 
gradu.

ZTKŠ Beltinci 
Simona Cizar

Avtorja strokovnega dela:
Darja Matjašec, Dušan Bombač
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AKTUALNO

Svetovni dan sladkorne bolezni
“To, da vzamete vodenje sladkorne 

bolezni v svoje roke, 
je ključ do dolgega in zdravega 

življenja!” 
(www.sladkorna.si) 

Tema letošnjega svetovnega dneva 
je »Medicinske sestre in sladkorna 
bolezen!« Cilj kampanje je povečati 
ozaveščenost o ključni vlogi medicinskih 
sester pri podpori osebam, ki živijo s 
sladkorno boleznijo. Medicinske sestre 
namreč omogočajo osebam s sladkorno 
boleznijo boljše življenje. Opravljajo 
izjemno pomembno in odgovorno 
delo in podpirajo ljudi, ki imajo 
najrazličnejše težave. Tako so zapisali 
v predstavitvenem dopisu, ki smo ga 
prejeli iz Zveze društev diabetikov 
Slovenije iz Ljubljane. 
Občina Beltinci je v lanskem letu prvič 
pristopila o osvetlitvi objekta v MODRO 
BARVO. Tudi letos smo se odzvali 
njihovemu povabilu in v soboto, 14. 
novembra 2020, ko se obeležuje ta 
dan, v večernih urah osvetlili grajsko 
poslopje z modro barvo. 
Nekaj dejstev o sladkorni bolezni:
• Sladkorno bolezen ima več kot 371 

milijonov ljudi in to število v vseh 
državah narašča. 

• Polovica oseb s sladkorno boleznijo 
ne ve, da bolezen ima. 

• Od 4 do 5 ljudi s sladkorno boleznijo 
živi v državah z nizkim ali srednjim 
dohodkom. 

• Največ ljudi s sladkorno boleznijo je 
starih od 40 do 59 let. 

• Sladkorna bolezen je leta 2011 po 
vsem svetu povzročila 4,6 milijonov 
smrti. 

• Za sladkorno boleznijo tipa 1 zboli 
78.000 otrok na leto. (vir: www.
sladkorna.si

Sladkorna bolezen je sodobna globalna 
epidemija. Organizacije po vsem 
svetu so v sodelovanju z vladnimi in 
zdravstvenimi agencijami aktivne na 

področju lajšanja bremena te bolezni. 
Vsi, ki zbolite za sladkorno boleznijo, 
se morate zavedati, da niste sami. Na 
vaši poti vam lahko pomaga posebej 
usposobljeno zdravstveno osebje.

»ODKRIJMO SLADKORNO BOLEZEN 
PRAVOČASNO IN POTEM BO TUDI 
ZDAVLJENJE USPEŠNO!«

Lilijana Bežan Horvat
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Simbolna obeležitev svetovnega dneva spomina na žrtve prometnih 
nesreč

Občina Beltinci skupaj s Svetom za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
pristopa k obeležitvi svetovnega dneva 
spomina na žrtve prometnih nesreč že 
štirinajsto leto.  
Letošnji slogan se glasi: »»SPOMINJAJMO 
se preminulih, POMAGAJMO preživelim 
in UKREPAJMO za boljšo zdravstveno 
oskrbo ponesrečencev!«
Leto 2020 je žal zaradi razmer po 
svetu in domovini zaradi  epidemije 
koronavirusa drugačno in tak je bil tudi 
ta dogodek, ki smo ga morali obeležiti 
simbolično in virtualno. Zavod VARNA 
POT nas je povabil, da pristopimo z 
objavo informacij/letakov na spletni 
strani. Povabili smo občanke in občane, 
da na svojih domovih prižgejo svečke 
v znak spoštovanja in podpore vsem 
žrtvam prometnih nesreč, invalidom 
in njihovim svojcem.  Ker letos nismo 
mogli prižigati lučk in imeti kratke 
slovesnosti s kulturnim programom, 
smo v znak podpore prižgali oz. 
osvetlili grajsko poslopje v modro 
barvo na predvečer praznika, v soboto, 
14. novembra 2020.
Župan Marko Virag je ob tej priložnosti 
z občankami in občani delil svoje misli 
– citiramo:
»Spoštovani občani!
Vsako leto tretjo nedeljo v mesecu 
novembru obeležujemo svetovni dan 
spomina na žrtve prometnih nesreč. 
Letos ga zaradi izrednih okoliščin 
obeležujemo drugače, a smo z mislimi in 
upanji še toliko bolj usmerjeni v podporo 
vsem, ki jim je trenutek nesrečne usode 
spremenil ali vzel življenje. Življenje je 
največ, kar imamo na svetu. Zato vsi, ki se 
spominjamo vseh žrtev prometnih nesreč 

in jih nosimo v mislih in zavedanjih, 
na simbolen način, s prižigom lučke na 
svojih domovih, izrazimo svojo podporo. 
Storimo to na predvečer svetovnega 
dneva spomina na žrtve prometnih 
nesreč v soboto, 14. novembra 2020. 
Tako bomo jasno pozvali odgovorne, da 
storijo vse, kar je mogoče, da povečajo 
varnost vseh udeležencev v prometu. Z 
žrtvami se bomo povezali simbolično 
in v mislih. Naši družbi bomo sporočili, 
da je vsaka žrtev nesprejemljiva in 
nepotrebna. Prav zato ob tem kot 
družba ne smemo biti ravnodušni. Le s 
častitljivim spominom in javno simboliko 
bomo skupaj ustvarjali skupno družbeno 
preventivo, s katero bomo preglasili 
tišino molčanja in zatiskanja oči pred 
resnico.
V spomin vseh žrtev prometnih nesreč 
in opomin, da njihova usoda ni bila 
pozabljena!«

Tudi predsednik Sveta za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu, Mirko 
Sraka, je zapisal – citiramo: 
»Spoštovane občanke in občani Občine 
Beltinci !                      
Svetovni dan spomina na žrtev 
prometnih nesreč bomo tudi letos 
obeležili 15. novembra 2020. Slogan 
letošnjih aktivnosti je :
- spominjajmo se preminulih
- pomagajmo preživelim in
- ukrepajmo za boljšo zdravstveno 

oskrbo ponesrečencev.
Temu spominu se pridružuje tudi Svet 
za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Občine Beltinci, vendar glede 
na razmere malo drugače, v okviru 
dovoljenih aktivnosti. 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 

prometu Občine Beltinci tekom celega 
leta izvaja aktivnosti za večjo varnost 
v cestnem prometu. Izvedene so bile 
akcije, kot so hitrost, alkohol, varnost 
kolesarjev, evropski teden mobilnosti, 
pešci, uporaba mobilnih telefonov, 
varnost otrok in prvi šolski dan. Poleg 
tega sodeluje z Občino Beltinci pri 
zagotavljanju čim večje varnosti vseh 
udeležencev v prometu na področju 
prometne infrastrukture.
Svetovni dan spomina na žrtve 
prometnih nesrečje dan, ko se spomnimo 
vseh mrtvih in poškodovanih v 
prometnih nesrečah,  skupaj z njihovimi 
svojci in najbližjimi. To je dan, ki si 
ga nihče ne želi, je dan, za katerega bi 
bilo boljše, da ga ne bi bilo. Vsaka žrtev 
prometnih nesreč je preveč, pa naj gre 
za mrtve ali poškodovane, naj gre za 
krive ali nedolžne. Vsak tak dogodek 
pusti neizbrisan pečat v družbi, še bolj 
pa v družini ponesrečenca. Če je v tistih 
prvih trenutkih dosti sočutja in pomoči, 
pa sčasoma svojci ostanejo sami s svojo 
žalostjo in problemi, sami med štirimi 
stenami, znotraj družine, ki se jim je 
življenje naenkrat obrnilo na glavo. 
Živimo v času velikih sprememb na 
področju prometa, vendar še vedno 
ostaja glavni krivec za prometne 
nesreče človek s svojim vedenjem, pa 
naj gre za alkohol, hitrost, objestno 
vožnjo ali kaj drugega. 
Zaradi vsega tega je toliko bolj 
pomembno ozaveščanje udeležencev v 
prometu in negovanje spomina na žrtve 
prometnih nesreč. 

Naj nam bo vsem v zavesti in srcu, da 
lahko veliko število prometnih nesreč 
preprečimo z odgovorno in strpno 
vožnjo in tako pazimo na svoje življenje 
in na življenja sopotnikov.  

V upanju, da ceste v prihodnjem letu 
ne bodo »pele  žalostink« o ugašajočem 
življenju, trpljenju, krivičnih smrtih 
in težkih poškodbah, vsem nam želim 
mirno in predvsem varno pot za 
volanom.

»SREČNO NA VSEH POTEH  
VAŠEGA ŽIVLJENJA!«

Lilijana Bežan Horvat

AKTUALNO
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Talne označbe na cestah
»Nov« pravilnik o prometni signalizaciji 
in prometni opremi na cestah je bil 
objavljen v Uradnem listu RS številka 
99 z dne 21.12. 2015.

Skladno s pravilnikom in tam 
določenimi prehodnimi roki so učinki 
pravilnika vidni tudi v praksi,  kar 
pomeni, da smo v Občini Beltinci v letu 
2020 izvedli (obnovili) talne označbe 
na način, da so te novosti upoštevane.

Bistvene novosti, ki jih povzemamo, 
se nanašajo na področje izvedbe 
horizontalne prometne signalizacije; to 
so označbe, s katerimi se na prometnih 
površinah označijo obveznosti, 

nevarnosti, prepovedi ter druga 
obvestila vsem udeležencem v prometu. 
Označbe so glede na tip označb 
razporejene v določene podskupine. 
Obravnavali bomo vzdolžne označbe, ki 
spadajo v podskupino 5100 – vzdolžne 
označbe. Pravilnik določa, da se po 
novem označujejo ceste zunaj naselja 
z robno prekinjeno črto, katerih širina 
vozišča je večja od 4,50 in manjša od 
5,49, kjer razmejitve smernih vozišč ni 
mogoče označiti z ločilno črto. Zato se 
je na vseh cestah v občini Beltinci, ki 
so bile v planu izvedbe obnove talnih 
obeležb in imajo širino vozišča od 
4,50 m do 5,49 m, to izvedlo na način 
obojestranske prekinjene robne črte, 

sredinska črta pa se ni obnovila, ker 
kot taka ne bi bila v skladu z veljavno 
zakonodajo. 

V naselju se izvaja ta raster (zaporedje 
dolžine črta/presledek/črta) 
prekinjene robne črte 3 – 3 – 3, ločilna 
prekinjena črta pa v rastru 5 – 5 – 
5,  izven naselja pa prekinjena robna 
črta v rastru 3 – 3 – 3, ločilna prekinjena 
črta pa v rastru 10 – 5 - 10. 

V nadaljevanju pa prilagamo tudi 
grafične oblike za lažje razumevanje, ki 
prikazujejo tudi primere srečanja vozil.

Črte v naselju
vozišče 4,5 – 5,49 m, raster robnih črt 

3/3/3

Črte izven naselja
2. vozišče 4,5 – 5,49 m, raster robnih 

črt 5/5/5 

Črte izven naselja
3. vozišče 5,5 - 6,49 m, raster robnih 

črt 5/5/5, raster ločilnih črt 10/5/10 

Komuna Beltinci d.o.o.

AKTUALNO
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„So poti, ki vodijo v nove kraje,
so poti, na katerih se marsikaj doživi,

so poti, ki vodijo v nova spoznanja
in so poti, ki vodijo v srca ljudi!“

Blagoslovljene in mirne božične praznike. 
V letu 2021 želimo obilo zdravja, radosti in 
uspehov, ki naj zaznamujejo našo skupno   
srečno prihodnost.

Dejan KLEMENČIČ, direktor 
s sodelavci in sodelavkami

AKTUALNO
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Poročilo o 2. sortirni analizi mešanih komunalnih odpadkov v občini 
Beltinci v letu 2020       
Spoštovani,

v skladu z Uredbo o obvezni občinski 
gospodarski javni službi zbiranja 
komunalnih odpadkov (Ur. l. RS 
št.33/17 in 60/18) smo kot izvajalec 
gospodarske javne službe zbiranja 
komunalnih odpadkov v vaši občini 
dolžni izvajati sortirne analize mešanih 
komunalnih odpadkov in sicer dvakrat 
letno.
2. sortirna analiza mešanih komunalnih 
odpadkov za vašo občino v letu 2020 
je bila v sodelovanju z Nacionalnim 
laboratorijem za zdravje, okolje in 
hrano izvedena dne 20.11.2020. V 
prilogi vam posredujemo kratko 
poročilo analize. 

Iz 2. sortirne analize je razvidno, da 
je v mešanih komunalnih odpadkih 
manjša količina biološko razgradljivih 
odpadkov kot ob izvajanju letošnje 
prve sortirne analize v Občini Beltinci. 
V zabojnikih za ostale odpadke je še 
vedno tudi precejšen delež plastike, 

papirja in kartona ter oblačil in 
obutve. Navedena struktura mešanih 
komunalnih odpadkov predstavlja 
odmik od ciljev, ki si jih je na osnovi 
ciljev EU zadala tudi Slovenija.

Na osnovi ugotovitev analize in 
obveznosti, ki izhajajo iz zakonodaje 

na področju ločevanja odpadkov, 
predlagamo z namenom izboljšanja 
rezultatov ločenega zbiranja odpadkov 
v vaši občini aktivnosti kot so že bile 
navedene v 1. poročilu sortine analize.
Predlagamo, da o rezultatih sortirne 
analize seznanite občane, na primer 
v občinskem glasilu, na spletni strani 
občine, v prostorih občine, na oglasnih 
deskah v posameznih naseljih in preko 
drugih kanalov obveščanja, ki so vam 
na razpolago.

Za dodatna pojasnila in dogovore o 
izvedbi aktivnosti smo vam z veseljem 
na razpolago.

Z željo, da bi še naprej skupaj ustvarjali 
zdravo okolje, vas lepo pozdravljamo.

Saubermacher-Komunala d.o.o. 
 Murska Sobota

4%

2%

24%

6%

2%

1%
0%

3%

0%

24%

34%

OBČINA BELTINCI

Papir in karton ter lepenka

Zelena biomasa in naravni les (odpadki z vrtov in iz parkov

Biorazgradljivi kuhinjski odpadki in odpadki iz restavracij

Plastika

Steklo

Kovine

odpadki iz lesa

Oblačila, tekstil

Zavržena električna in elektronska oprema ter baterije in
akumulatorji

Drugi odpadki

Ostanek po prebiranju

AKTUALNO



Mali rijtar - december 2020 13

 Sklepi 15. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci
Na 15. redni seji Občinskega sveta 
Občine Beltinci, ki je bila izvedena 
korespondenčno (po telefonu) 18. 
novembra 2020, so bili sprejeti 
naslednji sklepi:

Sklep št. 163/VII:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme 
vsebino zapisnika 14. redne seje 
Občinskega sveta Občine Beltinci v 
predlagani vsebini in obliki.

Sklep št. 164/VII:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme 
vsebino zapisnika 4. dopisne seje 
občinskega sveta Občine Beltinci v 
predlagani obliki in vsebini.

Sklep št. 165/VII:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme 
Odlok o podlagah za odmero 
komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo za območje Občine 
Beltinci v predlagani obliki in vsebini v 
II. obravnavi.

Sklep št. 166/VII:
Občinski svet občine Beltinci sprejme 
Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o gospodarskih javnih službah 
v Občini Beltinci 
v predlagani vsebini in obliki v 
skrajšanem postopku.

Sklep št. 167/VII:
Občinski svet Občine Beltinci poda 
soglasje k Statutu javnega zavoda za 
turizem, kulturo in šport Beltinci.
Sklep št. 168/VII:

Občinski svet Občine Beltinci sprejme 
Sklep o pravilih in cenik uporabe igrišča 
z umetno travo v predlagani vsebini in 
obliki.

Sklep št. 169/VII:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme 
Prvo dopolnitev Načrta ravnanja s 
stvarnim – nepremičnim premoženjem 
Občine Beltinci v letu 2020 – v 
predloženi vsebini in obliki.

Sklep št. 170/VII.
Sprejme se Rebalans 2. Proračuna 
Občine Beltinci za leto 2020 v 
predloženi obliki in vsebini.

Sklep št. 171/VII:
Občinski svet Občine Beltinci se 
je seznanil s Finančnim načrtom, 
programom dela in kadrovskim 
načrtom Osnovne šole Beltinci za leto 
2020 ter daje soglasje.

Sklep št. 172/VII:
Občinski svet Občine Beltinci daje 
soglasje k novi ceni socialno varstvene 
storitve Pomoč družini na domu, ki jo 
na območju Občine Beltinci izvaja Dom 
starejših Rakičan in k subvencioniranju  
cene te storitve v letu 2020 (v 
nadaljevanju: soglasje) z veljavnostjo 
od 1. 4. 2020 naprej, v predloženi 
vsebini.

Z dnem uveljavitve novega soglasja k 
ceni socialno varstvene storitve Pomoč 
družini na domu se preneha uporabljati 
Soglasje Občinskega sveta Občine 

Beltinci  št. 032-02/2020-1-IZR-115/
VII  z dne 10. 4. 2020 k ceni omenjene 
storitve.
Izvlečke sklepov iz zapisnika 15. redne 
seje Občinskega sveta Občine Beltinci 
povzela

 Lilijana Bežan Horvat

Sklepi, sprejeti na 4. dopisni seji Občinskega sveta Občine Beltinci
Na 4. dopisni seji Občinskega sveta Občine Beltinci, ki je bila izvedena korespondenčno (po telefonu) 5. novembra 2020, je bil 
sprejet naslednji sklep:
Sklep št. 162/VII:
Občinski svet Občine Beltinci daje pozitivno mnenje k imenovanju Matejke Horvat, roj. 30. 6. 1969, stanujoče v Trnju 
119, 9232 Črenšovci, za ravnateljico Osnovne šole Beltinci.

Izvleček sklepa iz zapisnika 4. dopisne seje Občinskega sveta Občine Beltinci povzela
 Lilijana Bežan Horvat

IZ OBČINSKE HIŠE
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RAZPISI-OBVESTILA

Društvo za zaščito živali Pomurja 
Novice – zima 2020 

Veliko živali se boji pokanja petard in ostale pirotehnike 
V mrzlih zimskih dneh poskrbimo, da imajo živali toplo zavetje. Predvsem pa 
poskrbimo za dobro počutje živali, ko jih v prazničnem obdobju pogosto strašijo 
poki petard in druge pirotehnike. Živali ne vedo, da to pokanje pomeni praznovanje ljudi, ne vedo, da bo 
minilo, ne vedo, kaj se dogaja. Vsak pok jim predstavlja grožnjo, strah in trpljenje. 

Kaj se dogaja v času pokanja z živalmi? 
- Živali imajo veliko bolj izostren sluh, psi na primer slišijo vsaj 10 x bolje in 4 x dlje kot ljudje.
- Ptice izgubijo orientacijo, divje živali pa brezglavo bežijo pred poki in trošijo energijo.
- Živali, ki so privezane ali zaprte, čutijo velik strah in paniko.
- Živali (predvsem psi) pobegnejo od doma, pogosto jih povozi avto ali pa se izgubijo za vedno. Če

žival pogrešate, čim prej obvestite zavetišče in izgubo objavite (na radiu, družabnih omrežjih, idr.).

Kako zaščititi živali? 
- Čez dan se ukvarjajmo z njimi, npr. psa utrudimo z dolgim sprehodom, da bo lažje spal.
- Omogočimo jim umik v notranjost (v garažo, na hodnik, poleg nas) – tudi zaradi mraza.
- Prostor naj bo čim bolj zvočno izoliran proti zunanjemu hrupu (zaprta okna, prižgan TV, radio).
- Živali delajmo družbo, a jih ob poku ne tolažimo (s tem bi potrdili njihov strah), temveč jih

pomirimo s svojim umirjenim vedenjem (zamotimo jih z igro, priboljškom).
- Le v res skrajni situaciji obiščimo veterinarja, ki živali predpiše ustrezno pomirjevalno sredstvo.
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RAZPISI-OBVESTILA

Obvestilo občanom v primeru nasilja 
Ob mednarodnih dnevih boja proti nasilju nad ženskami, v času od 25. 11. 2020 do 10. 12. 
2020, potekajo akcije po celotni domovini. Tudi Varna hiša Pomurja vsako leto izpelje kakšno 
aktivnost. 
 
V letošnjem letu želijo informirati o različnih oblikah pomoči v lokalnem okolju. Namen akcije 
je ozaveščati javnost o problematiki nasilja, možnih rešitvah, seznaniti ljudi z različnimi 
oblikami pomoči v lokalnem okolju, kjer se žrtvam ponudi nova priložnost in pomembna 

postaja na poti v njihovo dostojanstveno in samostojno življenje.
V trenutni situaciji smo lahko v hudi stiski in zato vam želimo podati informacije v primeru nasilja:

 ● Pokličite policijo, v kolikor ste neposredno ogroženi ali posredujete informacije: 113
 ● Pokličite krizni center, v kolikor potrebujete takojšenj umik na varno:  

Krizni center za žrtve nasilja v družini, Maribor: 02 250 26 60 ali 051 324 211
 ● Pokličite v svetovalnico, ko potrebujete pomiritev, informacije in usmeritev:

Svetovalnica za ljudi v stiski, Murska Sobota: 031 404 683;
Društvo za nenasilno komunikacijo: 01 434 48 22, 031 770 120, info@drustvo-dnk.si 
dežurni SOS telefon: 080 11 55

 ● Pokličite pristojen Center za socialno delo Pomurje, v kolikor potrebujete informacije, razbremenitev:
Enota MURSKA SOBOTA  - 02 535 11 40
Enota LJUTOMER  - 02 585 86 60
Enota LENDAVA – 02 578 98 40
Enota GORNJA RADGONA – 02 564 93 10

 ● Za umik od nasilja, nastanitev ali pogovor pokličite Varno hišo Pomurja na št. 031 442 200 ali pišite na  
vh.pomurja@gmail.com

Tako kot varujete svoje zdravje, varujte svoje odnose in v prvi vrsti sebe. Če boste zgoraj naštete inštitucije potrebovali, jih 
pokličite - tukaj so za vas!

Strokovno vodstvo VH Pomurja, Janja Legen

Obvestilo sprehajalcem psov
V zadnjih dneh smo na medobčinski inšpektorat prejeli več prijav, da se na javnih površinah (sprehajalne poti, parki, pločniki, 
kolesarske steze, bankine, ipd.) namerno ali nenamerno puščajo iztrebki domačih živali. Kljub mnogim javnim obvestilom se 
sprehajalci psov še vedno ne zavedamo vseh svojih dolžnosti, da počistimo za svojimi ljubljenčki in tako prispevamo k čistejši, 
prijetnejši in s strani ostalih sokrajanov, do psov bolj strpni okolici. Čiščenje iztrebkov je naša naloga in hkrati obveznost, ki 
smo si jo sami zadali z dnem, ko smo se odločili za psa.
Pasji iztrebki niso le neokusni na pogled, so tudi polni bakterij, ki so škodljive za naše zdravje in okolje, v katerem živimo. Za 
razliko od drugih onesnaževalcev okolja vsebujejo številne bakterije, viruse in parazite (salmonele, E.coli, odpadne koliformne 
bakterije, pasja kuga, hepatitisi, gliste, trakulja, ipd.). 

Naprošamo in pozivamo vse lastnike oz. sprehajalce psov, da skrbno počistijo za svojimi psi in iztrebke odlagajo v za 
to predvidene koše. V kolikor na javni površini ni nameščenega koša za pasje iztrebke, jih je potrebno odložiti v koš za mešane 
komunalne odpadke. Nikakor pa iztrebki domačih živali ne spadajo med biološke odpadke! 

V skladu z dvajseto alinejo 12. člena Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja 
javnih površin v Občini Beltinci (Uradni list RS, št. 29/2018) je na javnih površinah na območju občine prepovedano 
puščanje iztrebkov domačih živali. Med sprehodi imejte s sabo vrečko za njihovo odstranitev.
V kolikor se stanje na terenu ne bo spremenilo in bomo opazili, da se določila odloka ne upoštevajo oz. se ignorirajo, bomo 
primorani začeti z rednim inšpekcijskim nadzorom in s tem tudi z ukrepi zoper to neskrbnost posameznih lastnikov oz. 
sprehajalcev psov. Globa za neupoštevanje določila odloka znaša 400 evrov.
Naj bodo čista okolica, naša skrbnost in posledično dobra volja vseh krajanov naš moto za dobro sožitje nas vseh še naprej.

Pripravila: Petra Hozjan, strokovna sodelavka v MI 
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Kurjenje odpadkov je prepovedano
V jeseni, ko nastopijo nižje temperature 
in se začne kurilna sezona, se poveča 
število prijav občank in občanov glede 
kurjenja odpadkov sovaščanov v naravi 
in malih kurilnih napravah. 
Medobčinski inšpektorat Občin 
Beltinci, Črenšovci, Odranci, Turnišče 
in Velika Polana zato ponovno obvešča 
in opozarja, da je kurjenje odpadkov, 
tako na prostem kot v malih kurilnih 
napravah, v skladu z veljavnimi predpisi 
o ravnanju z odpadki v Republiki 
Sloveniji, prepovedano!       
Pristojnost ukrepanja:

 ● Kurjenje odpadkov na prostem
Policija (113) in  
Medobčinski inšpektorat  
(02/541 35 64,  
medobcinski.inspektorat@beltinci.si)

 ● Kurjenje odpadkov v mali 
kurilni napravi

Inšpektorat RS za okolje in prostor 
(02/512 49 15, irosp.oe-ms@gov.si)
Pomembno je zavedanje vsakega 
posameznika, da kurjenje odpadkov 
zelo škoduje zdravju. Še posebej so 
ogroženi dojenčki in otroci, starejši 
ljudje, ljudje z boleznimi srca in 

ožilja, ljudje z boleznimi dihal (astmo, 
kronične obstruktivne pljučne bolezni 
- KOPB in bolniki z drugimi kroničnimi 
pljučnimi boleznimi), sladkorni bolniki. 
Plini in delci, ki nastajajo pri kurjenju 
odpadkov, vstopajo v naš organizem z 
vdihavanjem, preko kože, lahko pa tudi 
z uživanjem onesnažene hrane in vode. 
Posledice za zdravje so lahko takojšnje 
ali zapoznele. Močno so odvisne od vrste 
onesnaževala, količine, vnesene v telo, 
časa in stopnje izpostavljenosti, načina 
vnosa ter dovzetnosti posameznika. 
Vdihavanje visokih koncentracij 
delcev in drugih onesnaževal 
povzroča takojšnje draženje dihalnih 
poti, prizadene pa lahko tudi druge 
organske sisteme. Telo se v takšnih 
primerih odzove z vnetjem sluznic, ki 
ima za posledico solzenje oči in izcedek 
iz nosu, kašljanje in oteženo dihanje. 
Težave bolnikov z obstoječimi akutnimi 
in kroničnimi boleznimi dihal (npr. 
astma ali KOPB) se povečajo. Stanje 
bolezni se poslabša tudi pri bolnikih z 
boleznimi srca in ožilja, poveča se tudi 
možnost za nastanek srčne kapi.
Delce, ki so lahko dodatno onesnaženi 
z organskimi in anorganskimi snovmi, 
lahko tudi zaužijemo. Med kurjenjem 

se sproščajo v okolje in posedajo na 
sadje in zelenjavo ter na rastline, ki so 
krma za živali. Z dežjem se spirajo v 
tla, na tak način lahko onesnažijo tudi 
pitno vodo. Tako vstopijo v prehransko 
verigo. Nekatera onesnaževala so lahko 
rakotvorna, lahko spreminjajo genetski 
material ali povzročajo nepravilnosti 
pri zarodku oziroma plodu, povzročajo 
lahko hormonske motnje in druge 
nezaželene zdravstvene učinke, kot 
npr. različne kožne spremembe (klor, 
akne, hiperpigmentacije, razbarvanje 
kože, prekomerna poraščenost), lažje 
okvare jeter itn.
Celoten članek o vplivu kurjenja na 
zdravje je objavljen na spletni strani 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje 
(www.nijz.si). 
Medobčinski inšpektorat občanke 
in občane poziva, da s kurjenjem 
odpadkov prenehajo oziroma kršitelje 
nemudoma prijavijo pristojnim 
organom za ukrepanje ter tako 
poskrbijo za boljši jutri vseh nas.  
                      

Medobčinski inšpektorat občin 
Beltinci, Črenšovci, Odranci, Turnišče 

in Velika Polana

Vsem klubom, športnim društvom in športni javnosti Občine Beltinci

Javni razpis za podelitev priznanj
Športne zveze Beltinci

Občina Beltinci in Športna zveza Beltinci z namenom popularizacije športne dejavnosti, nagrajevanja naporov in dosežkov 
društev ter klubov objavljata javni razpis za nominacijo športnice in športnika leta, najperspektivnejše športnice ali 

športnika (starost od 11 do 15 let), športno ekipo leta in zaslužnega športnega delavca(ke) za organizacijsko delo in 
športnega delavca(ke) za življenjsko delo .

Nominacije se zbirajo za leto 2020.

V izboru lahko sodelujejo športniki, ki tekmujejo in trenirajo v klubih in društvih, registriranih v Občini Beltinci,  
lahko pa tudi v klubih in društvih izven občine, morajo pa biti občani Občine Beltinci.

Prav tako lahko na izboru sodelujejo športni delavci(ke) za organizacijsko delo na področju športa  
v Občini Beltinci ter za življenjsko delo v športu.

Športne klube, društva in športno javnost pozivamo, da predlagajo kandidate za priznanja.
K predlogom kandidatov je potrebno predložiti kratko obrazložitev in dosežene rezultate.

Rok za oddajo pisnih predlogov je 18. 1. 2021.  
Obrazca za prijavo najdete na spletni strani Športne zveze Beltinci (www.sz-beltinci.net).

Predloge lahko pošljete po navadni pošti na naslov:
Športna zveza Beltinci, Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci, 

najkasneje do ponedeljka, 18. 1. 2021.

Elektronsko verzijo pošljite na e-naslov: pozderec.9@gmail.com

Predsedstvo Športne zveze Beltinci

RAZPISI-OBVESTILA
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Leto 2020 v KS Ižakovci
Spoštovane krajanke, spoštovani 
krajani KS Ižakovci, drage občanke in 
občani Občine Beltinci!
Še nekaj dni nas loči do slovesa od leta 
2020, za katerega lahko rečemo, da nas 
je skozi dogajanja med samim letom 
presenečalo in prinašalo v naša življenja 
vse tisto, kar  je bilo na začetku leta 
težko predstavljivo. Leto počasi mineva 
in upajmo, da bomo s prihodom novega 
leta 2021 res priča novemu začetku, 
novim izzivom življenja, predvsem pa 
vrnitvi v normalnost vsakdana.
Tudi delo in dogodki v KS Ižakovci so 
bili v tem letu v znamenju epidemije in 
ukrepov, ki so omejevali del delovanja, 
predvsem pa družabno dogajanje, tako 
na krajevnem kot tudi na društvenem 
nivoju. Po uspešno izpeljani prireditvi 
ob dnevu žena in materinskem dnevu 
v začetku meseca marca se je družbeno 
dogajanje v celoti prekinilo. Tako nam ni 
bilo dano, da bi v začetku meseca maja 
skupaj s ŠD Ižakovci izpeljali kresovanje 
ob prvem maju, da bi z rekruti izpeljali 
tradicionalno rekrutacijo, da bi izpeljali 
29. Bűjraške dneve, prireditev ob 
dnevu starejših v mesecu novembru, pa 
še nekatere druge prireditve, srečanja 
in dogodke. 
Uspeli pa smo, da smo v letošnjem letu 
nabavili in predali namenu prenosni 
defibrilator znamke Lifepeak CR Plus 

AED. Na tem mestu nam dovolite, da se 
iskreno zahvalimo vsem donatorjem, 
ki so pripomogli k nabavi še kako 
potrebnega defibrilatorja s svojo 
finančno donacijo. To so: Jernej Marton, 
Brane Jaklin, Janja Nežič, Marta in Pavel 
Krapec, Estika in Ivan Poredoš, družina 
Nedeljko Milana, Marija in Štefan Kavaš, 
družina Renata Žižka, Bernarda in 
Pavel Nedeljko, družina Cvetko, Amalija 
Žižek, družina Senica, družina Petra 
Žaliga, Nuša Celec, Bernarda Kovše, 
družina Alojza in Borisa Žižka, Aleš 
Poredoš, Rdeči križ Slovenije, Krajevna 
organizacija Ižakovci, Agencija IH 
Horvat Igor Horvat s.p., IŽA d.o.o., 
Zidarstvo Maučec d.o.o., Berta bar 
Tadeja Glavač s.p., Zasebna ambulanta 
Marjeta Maroša Meolic, dr. med. spec. 
pediater, Elektroinstalacije »Karajica« 
Karajica Slavko s.p. in svetniška skupina 
stranke SMC Občine Beltinci. 
Seveda smo v KS Ižakovci tudi v tem 
letu opravili nujna vzdrževalna dela, saj 
smo zaščitno prebarvali veliki prostor 
na Otoku ljubezni, namenjen dajanju 
v najem. Skupaj z Občino Beltinci smo 
nadaljevali z obnovo športnega objekta 
ob igrišču v Ižakovcih, s tem dokončali 
obnovo spodnjega dela ter nadaljevali 
z izgradnjo zgornjega nadstropja. 
Povečali smo moč električne energije 
v mrliški vežici, saj smo imeli velike 

težave predvsem v zimskem času ob 
ogrevanju prostorov. Opravili smo 
še nekatera manjša dela ter nabavili 
predmete in stvari, ki so bili nujno 
potrebni za nemoteno delovanje KS. 
Sodelovali smo tudi z društvi v vasi in 
jim pomagali pri pokritju določenih 
stroškov za njihovo nemoteno 
delovanje. 
Ob koncu še enkrat iskrena hvala vsem 
donatorjem, ki so s svojimi donacijami 
omogočili nabavo defibrilatorja. Vsem 
vam, drage krajanke in krajani KS 
Ižakovci, občanke in občani Občine 
Beltinci, pa polno moči in energije pri 
upoštevanju ukrepov, ki smo jih dolžni 
spoštovati. Bodimo močni, saj lahko le 
s skupnimi močmi pridemo do končne 
zmage nad zahrbtnim virusom, zato 
spoštujmo ukrepe.
V prihajajočih prazničnih dneh pa vam 
želim veliko osebne sreče, zadovoljstva, 
predvsem pa zdravja. Čeprav bodo 
letošnji prazniki drugačni kot prejšnja 
leta, vam želimo doživetje čarobnosti 
zadnjih decembrskih dni, ne pozabimo 
na najstarejše med nami, poskrbimo pa 
tudi za veselje naših najmlajših. 

Vse dobro!

V imenu Sveta KS Ižakovci, 
Aleš Poredoš

Oktobrski utrinki v šolski knjižnici OŠ Beltinci
Oktober je že vrsto let pri nas in v svetu 
mednarodni mesec šolskih knjižnic. 
Vsako leto smo ga obeležili z različnimi 
dejavnostmi. A letošnji je bil zelo 
drugačen. Novi koronavirus in zahteve, 
ki jih moramo upoštevati v šoli, pri 
delu v razredu in v šolski knjižnici 
ter vsakdanjem življenju, so korenito 
spremenile tudi vse načrtovane 
dejavnosti in nas pahnile v novo 
realnost. Kljub temu nam je v začetku 
oktobra, ko število okuženih še ni bilo 
tako visoko in ko se učenci predmetne 
stopnje še niso šolali na daljavo, uspelo 
izvesti nekaj ur v šolski knjižnici, 
seveda upoštevajoč nova pravila: 

razkuževanje rok, upoštevanje razdalje, 
raba maske, manjše število učencev 
naenkrat v knjižnici. Pogovarjali smo 
se o pomenu vsakodnevnega branja, o 
smiselnosti domačega branja, učenci pa 
so si izposodili knjige za branje doma. 
Učenci 1. razreda so postali člani šolske 
knjižnice in si začeli redno izposojati 
slikanice za branje doma. Uspelo nam 
je prebrati poučno zgodbo Racman in 
knjiga ter spoznati pravila izposoje 
v knjižnice. Tudi učenci od 2. do 5. 
razreda so si začeli redno izposojati 
knjige za prostočasno branje in Bralno 
značko. Tudi nekateri učenci predmetne 
stopnje so si izposodili vsaj eno knjigo 

domačega branja. Začeli smo z branjem 
knjig za tekmovanje za Cankarjevo 
priznanje. Trenutno so vsa tekmovanja 
odpovedana in prestavljena. Nekateri 
bralni načrti bodo tako morali počakati, 
tudi branje v Naši mali knjižnici, projekt 
Rastem s knjigo in obisk Pokrajinske 
in študijske knjižnice v Murski Soboti, 
branje novitet, listanje po revijah, 
učenje v čitalnici …
V času nastajanje tega besedila so 
šole in šolske knjižnice zaprte. Učenci 
se izobražujejo na daljavo, šolska 
knjižnica pa je zaživela z uporabnimi 
informacijami na spletnem naslovu: 
http://knjiznicaosbeltinci.splet.arnes.si/.  

KRAJEVNE SKUPNOSTI / ZAVODI
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Vsi si želimo vrnitve v šolo. Še lep čas 
bomo pri vseh šolskih dejavnostih in 
našem prostem času morali upoštevati 
priporočila zdravstvene stroke. Z 
besedami se ne da opisati, kaj vse 
doživljamo v tem težkem času, kako 
nas spremljajo strah, negotovost, 

bolezen, človeške usode, hkrati pa 
verjamem, da vsi, učenci, starši in 
zaposleni v šoli, pogrešamo normalni, 
predvsem pa zdrav in nenevaren šolski 
vsakdan, kjer bi z veseljem pridobivali 
nova znanja, nove izkušnje in sklepali 
nova prijateljstva. Ne vemo, kaj nam 

bo prinesla prihodnost. Ne vemo, 
kdaj bomo znova stopili na tirnice, po 
katerih smo hodili nekoč. Zanesljivo 
pa lahko marsikateri odgovor na 
naša življenjska vprašanja najdemo 
s pomočjo branja in pritrdimo misli 
Matta Haiga iz knjige Zapisi o živčnem 
planetu, ki pravi: Branje ni pomembno, 
ker bi ti pomagalo do službe. Pomembno 
je, ker ti daje prostor, da obstajaš 
onkraj dane resničnosti. Tako se ljudje 
povezujejo. Tako se umi prepletajo. 
Sanje. Empatija. Razumevanje. Beg. 
Branje je ljubezen v akciji.

Cvetka Rengeo, šolska knjižničarka

 Tradicionalni slovenski zajtrk tokrat v drugačni obliki 

Tradicionalni slovenski zajtrk s 
sloganom »Zajtrk z medom – super 
dan!« se letos, 20. novembra 2020, glede 
na nepredvidljive razmere po šolah in 
vrtcih ni izvedel tako kot v preteklih 
letih. Pozornost je namenjena predvsem 
ozaveščanju in spodbujanju širše 
javnosti k obeležitvi dneva slovenske 
hrane tudi na način zajtrkovanja doma 
in v službenih kolektivih z izbranimi 
živili. Zajtrk zajema kruh, maslo, med, 

mleko in jabolko. Posebej letos so 
nagovorjeni starši in vzgojitelji, da 
mlajše tudi sami spodbujajo k obeležitvi 
tradicionalnega slovenskega zajtrka, da 
razumejo pomen opraševanja čebel za 
prehransko varnost, pomen rednega 
zajtrkovanja ter poseganja po lokalnih 
živilih in pripravijo zajtrk, ki po 
možnosti vključuje živila, ki sestavljajo 
klasičen tradicionalni slovenski zajtrk.  

Velik pomen rednega zajtrkovanja 
ter izbire lokalne hrane iz bližine

Starši in vzgojitelji imajo letos 
večjo vlogo, da predstavijo mlajšim 
pomembnost opraševanja čebel za 
prehransko varnost, pomen rednega 
zajtrkovanja ter poseganja po lokalnih 
živilih, kjer je pot z njive do krožnika 
čim bolj krajša. 

Predstavitev otrokom, da je hrana, ki je 
pridelana in pripravljena v naši bližini, 
bolj zdrava, sveža, hranljiva, okusnejša, 
je še kako pomembno. Vse našteto 
nam zagotavlja lokalna, slovenska 
hrana. S tem, ko se samostojno 
odločimo za hrano, ki je pridelana in 
predelana pri slovenskih kmetih ter v 
naših domačih kmetijskih in živilskih 
podjetjih, spodbujamo in povečujemo 
tudi samooskrbo s hrano in s tem 
prispevamo k ohranjanju poseljenosti 
podeželja ter kulturne krajine. 

Vir:
https://www.nasasuperhrana.si/tradicionalni-
slovenski-zajtrk/jubilejni-10-tradicionalni-
slovenski-zajtrk-letos-v-drugacni-obliki/
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Društvo prijateljev agrarne  
ekonomike

Katja Marič

Vir: 
https://www.radio-odeon.com/koledar-dogodkov/tradicionalni-slovenski-zajtrk/

ZAVODI / DRUŠTVA
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Upokojenci so tudi pohodniki in kolesarji
Naše vodilo v letu 2020 je bilo, da 
bomo - kljub svojim že rahlo osivelim 
lasem in oteženim zmožnostim gibanja 
- nenehno skrbeli za svojo telesno in 
psihično kondicijo.
Sekcija pohodništva v DU Beltinci 
namreč že pet let skrbi za kontinuiteto 
zgoraj napisanega vodila in vsako leto 
sodeluje tudi z DU MELINCI na dveh 
skupnih pohodih.
Čeprav so se nekaterim zdeli pogoji 
NIJZ prestrogi za izvedbo pohodov, 
so pa kljub temu omogočali, da smo v 
tem letu do sedaj uspešno organizirali 
štiri pohode; če tako ostane, bomo do 
konca tega leta organizirali še zadnjega, 
petega. 
Za vse pohode ugotavljamo, da so bili 
zelo dobro obiskani, saj se je število 
udeležencev gibalo med 35 in 45.  
Pohodniki so pohode tudi pričakovali 
in se jih z veseljem udeleževali.
Pohodi so nam nudili veselo in 
neformalno druženje, kjer se je lahko 
vsak udeleženec počutil pomembnega 
in si ob sproščenem pogovoru s 
sopohodnikom nabiral moči za lažje 
prenašanje vsakdanjih skrbi.
Vsak  naš pohod se je ob skromni 
samopogostitvi in veselem druženju 
vedno končal z vprašanjem, kdaj bo 
naslednji pohod.

Za letošnjo leto je bilo načrtovanih 
pet pohodov, do zdaj smo jih uspeli 
organizirati štiri in sicer:
• 24. 5. 2020:  Veselimo se pomladi, 

Otok ljubezni Ižakovci – Melinci in 
nazaj

• 28. 6. 202:  Ne pozabimo na 
sokrajane,  Iža Žlica Bratonci – Vuča 
jama Lipovci in nazaj

• 2. 8. 2020:  Z veseljem in petjem je 
vse lažje, Čebelarski dom Beltinci 
- ob Doubli - Ribiški dom. Že 
tradicionalno izvajamo ta pohod 
skupaj z našim mešanim pevskim 
zborom, ki vedno poskrbi za 
našo pevsko kondicijo in prijetno 
vzdušje.  

• 13. 9. 2020:  Obiščimo naše sosede,  
Kulturni dom Melinci - pot ob 
Muri; bili smo gostje upokojencev 
DU Melinci, za kar se jim iskreno 
zahvaljujemo.

Morda bo ta naš zapis prepričal še 
koga, da se nam v prihodnje pridruži 
in si na ta način polepša kakšno 
nedeljsko popoldne.
                                                                                                                   

Zapisala:                                                                                                    
Stanko Sraka in Štefan Petek 

70 let Planinskega  društva Matica Murska Sobota
Jubilejno leto našega društva se izteka. 
21. aprila 2020 je preteklo 70 let, odkar 
so v Murski Soboti ustanovili planinsko 
društvo. Ustanovitelji društva se 
najbrž niso čisto natanko zavedali, 
kaj so naredili, ko so v prekmursko 
zavest zasejali podobe slovenskih gora. 
Seme planinstva je pognalo in danes s 
ponosom ugotavljamo, da je Prekmurje 
znano po planinstvu in planinskih 
zanesenjakih širom po Sloveniji.

Planinsko društvo Matica Murska 
Sobota združuje članstvo na področju 
bivše občine Murska Sobota in tudi 
zunaj nje, deluje pa s sedeža društva 
v Murski Soboti, po pododboru v 
Beltincih in v sekcijah mladih planincev 

na OŠ II, OŠ III in OŠ IV v Murski 
Soboti, OŠ Puconci, OŠ Rogašovci  in 
Varstveno delovnem centru v Murski 
Soboti. V letu 2019 je bilo včlanjenih 
444 članov s plačano članarino, od 
tega 281 odraslih članov, 44 članov 
s posebnimi potrebami v Varstveno 
delovnem centru in na OŠ IV v Murski 
Soboti, 16 srednješolcev in študentov 
ter 103 osnovnošolcev in predšolskih 
otrok. Lani smo organizirano in varno 
popeljali na pohode in druge akcije 
društva 1916 udeležencev, od tega 457 
osnovnošolcev in predšolskih otrok, 
172 nas je bilo na pohodih Varstveno 
delovnega centra, na spustu po reki 
Muri pa 220.

Svojo osnovno dejavnost izvaja 
preko trinajst  planinskih vodnikov z 
veljavno licenco za vodenje pohodov, 
šest mentorjev planinske vzgoje in 
dvanajst markacistov. Vzdržujemo 
Pomursko planinsko pot na relacijah 
Murska Sobota – Tromejnik, Veržej 
– Velika Polana in Bodonci – Radenci 
v dolžini 108 km, Evropsko pešpot E 
– 7 na relaciji Hodoš – Veržej, Veliko  
evropsko kulturno pot Sv. Martina (Pot 
sv. Martina) na relaciji Domanjševci – 
Sv. Jurij ob Ščavnici, v letu 2018  smo 
obnovili tudi Transverzalo kurirjev in 
vezistov na relaciji Gančani – Maribor.
 Začenjamo novo desetletje v zgodovini 
našega društva.  Sedemdeset let 
pomeni dolgo prehojeno pot, polno 
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vzponov in padcev. Zaradi koronavirusa 
in vse težjega pridobivanja finančnih 
sredstev smo se odločili, da bo naše 
praznovanje skromnejše, kar pa ne 
pomeni tudi manj slovesno. Vendar so 
se prepovedi kar vrstile, tako da nam 
slovesnosti ni uspelo izvesti. Proslava 
je bila načrtovana 24. aprila 2020 
pod pokroviteljstvom Mestne Občine 
Murska Sobota v Gledališču Park v 
Murski Soboti. Upamo, da nam jo bo 
uspelo realizirati prihodnje leto, pač z 
malo zamika. Takrat jo bomo združili s 
praznovanjem  70. obletnice planinstva 
v Beltincih. 
 
Društveno delo je vedno pestro, a tudi 
zahtevno. Aktivnosti so usmerjene v 
izvajanje programa dela, programa 
pohodov in usposabljanja strokovnih 
kadrov. 

Planinci z ravnice se ne ukvarjamo 
s povsem enakimi planinskimi 
problemi kot drugi slovenski planinci,  
vsaj ne z lastninskimi in s problemi 
gospodarjenja in upravljanja z lastnino, 
a nas je želja po množičnosti v začetku 
90. let prejšnjega stoletja  prisilila v 
razmišljanje tudi o negativnih pojavih 
v zvezi s tem. Čeprav je naš slogan 
»Planinstvo kot način življenja« 
zapisan tudi v Pravilih društva,  postaja 
način življenja vse manj. Čas, odmerjen 
za obisk gora, postaja vse krajši. Cilji 
obiskovalcev so vse bolj zahtevni, 
kar sili v večje tveganje. Vse to slabo 
vpliva na varnost obiskovalcev gora. 
Zato sta vzgoja in izobraževanje vseh 

starostnih skupin članstva osnovna 
in najpomembnejša naloga društva. 
V vseh teh letih obstoja smo izšolali 
veliko strokovnega kadra: planinske 
vodnike, mentorje planinske vzgoje in 
markaciste, vendar je med njimi velik 
osip. Preveč je njihove odgovornosti, 
izpostavljenosti in porabe njihovega 
prostega časa, delajo pa izključno 
Prostovoljno, in to res z veliko 
začetnico!

Delu in izobraževanju mladih planincev 
posvečamo veliko časa in sredstev, 
saj se zavedamo, da je vzgojno - 
izobraževalno delo proces, ki prinaša 
otipljive rezultate šele po daljšem času. 
Izredno pomembni so mentorji po 
osnovnih šolah, ki pa jih je zelo težko 
dobiti. Sedaj, ko nam je na tem področju 
kazalo na boljše, saj nam je lani uspelo 
usposobiti štiri nove mentorice, nas 
je letos ustavil koronavirus, sicer bi 
dobili še štiri nove mentorje planinske 
vzgoje. Šolanje v celoti plača društvo. V 
preteklosti smo imeli zaradi načrtnega 
dela z osnovnošolci izredne uspehe na 
državnih tekmovanjih Mladina in gore. 
Bili smo v samem vrhu po poznavanju 
tematik s področja planinstva. Delo se 
sicer nadaljuje, pomanjkanje mentorjev 
in menjava generacij uspehe občasno 
zavreta, vendar pridobljeno znanje 
mladim planincem ostane za kasnejšo 
uporabo v planinskem udejstvovanju. 
Pričakujemo pa, da bo tudi država 
poskrbela za to, da bosta planinska 
vzgoja in izobraževanje postali predmet 
obveznega šolanja. 

Za področje dela planinskih 
vodnikov ne moremo trditi, da nam 
ti primanjkujejo, vendar je težko 
pridobiti ljudi za to poslanstvo. Stroške 
izobraževanja krije društvo v celoti, 
a odgovornost je velika. Zaupanje 
in sijoči ter zadovoljni obrazi po 
opravljeni turi pa planinskemu vodniku 
poplačajo vse, kar je vložil za varno 
vodenje udeležencev. Dobro vodenje 
je tudi nujno, da ne pride do nesreč. 
Na vseh pripravah mladih planincev 
za tekmovanja in vodenja pohodov so 
vodniki prav tako nepogrešljivi člen. 

Markacistom nikoli ne zmanjka dela; 
čeprav bi lahko rekli, da jih je dovolj, 
jim po potrebi priskočijo na pomoč 
pri markiranju in čiščenju poti tudi 
nekateri člani društva. Po ukinitvi 
PD Mura smo prevzeli njihov del 
vzdrževanja planinskih poti in tudi 
njihove markaciste. Na začetku sem 
zapisal, koliko planinskih in tematskih 
poti vzdržujejo. Najpomembnejša je 
vsekakor Pomurska planinska pot, 
ena najstarejših obhodnic v Sloveniji, 
ki je leta 2017 praznovala 5o - letnico. 
Dobro sodelovanje z občinami, po 
katerih potekajo poti, pomeni tudi, da 
nam pomagajo  čistiti poti in postavljati 
brvi preko potokov. Udeležujejo se 
tudi vsakoletnega dneva slovenskih 
markacistov.
 
Poseben pečat daje društvu sodelovanje 
z Varstveno delovnim centrom iz 
Murske Sobote. Smo namreč eno 
redkih planinskih društev v Sloveniji, 
ki se ukvarjamo z ljudmi s posebnimi 
potrebami.  Z leti smo postali res 
pravi prijatelji in naša druženja so 
vedno polna dobre volje. Pohode 
organiziramo ob delovnikih in jih 
prilagajamo udeležencem. Pri pohodih 
vedno sodelujejo tudi njihovi mentorji 
– strokovni delavci iz VDC-ja, ker bolje 
poznajo posameznike. Ob slovesu pa je 
vedno prisotno vprašanje: »Kdaj bomo 
spet šli na pohod?«

Srečanja s planinci iz pobratenega 
planinskega društva Dovje – Mojstrana 
so postala tradicionalna. Vedno so 
množična in prijetna. Na njih se spletajo 
nova prijateljstva in zdi se, da bodo 
vezi, ki nas povezujejo, še  trdnejša in 
trajnejša. Oni prihajajo k nam v mesecu 

 DRUŠTVA



Mali rijtar - december 2020 21

februarju na memorial Avgusta Delavca, 
ki je eden od »krivcev« pobratenja, mi 
pa vračamo obisk v septembru.

Dobro sodelujemo s Športnimi 
zvezami Murska Sobota in Beltinci ter 
z Zavodom za kulturo, turizem in šport 
Murska Sobota. Skupaj organiziramo 
kar nekaj zdaj že tradicionalnih 
pohodov, ki so zelo dobro obiskani. 
Prav tako dobro sodelujemo z drugimi 
planinskimi društvi na področju 
Pomurja, pa tudi zunaj njega. Dobro 
sodelovanje z društvom čolnarjev, 
brodarskimi in gasilskimi društvi ob 
reki Muri pa je pogoj za izvedbo naše 
največje prireditve, to je spusta po Muri 
za Dimekov memorial. Reka Mura je 
naša spremljevalka in povezovalka. 
Varovanje in ohranjanje reke Mure in 
njenih obrežij je naša stalnica, zato smo 
tudi člani Zveze društev Moja Mura.

Naši člani so se poleg udeležbe na 
pohodih in drugih akcijah društva 
udeleževali tudi odmevnih pohodov 
in trekingov v tujini. Po Mlakarju 
bi lahko rekli »od Prekmurja preko 
Alp, Dolomitov, Visokih tur, Tater,  
Kilimandžara, Andov do Himalaje«. 
Osvojili so tudi kar nekaj lepih, pa tudi 
težkih vrhov, vse tja do 6.000 metrov 
in še čez. Precej članov je prehodilo 
tudi različne transverzale: Slovensko 
planinsko pot, Pot kurirjev in vezistov, 
Pomursko planinsko pot in tematske  
lokalne poti.

Vse to opravljeno delo je seveda 
zasluga naših predhodnikov, od 
prvega pobudnika za ustanovitev dr. 
Jožka Pezdirca, častnega predsednika 
društva Evgena Titana, Marije Vild, 
Mirka Baligača - Dimeka, do mnogih 

neimenovanih, ki so na svojstven način 
prispevali, da je društvo nastalo, se 
razvijalo in prehodilo to sedemdeset 
let dolgo pot.

Dobro društveno delo mora biti tudi 
nagrajeno. Tako poskrbimo, da vsakih 
nekaj let najzaslužnejšim podelimo 
častne znake Planinske zveze Slovenije 
in priznanja športnih zvez.

Tudi naša spletna stran www.
pdmaticams-drustvo.si je izredno 
dobro obiskana, kar pomeni več kot 
20 obiskov dnevno. Na njej dobite vse 
sprotne informacije o razpisih pohodov 
in druge podatke o delovanju društva, 
vse pa je tudi ilustrirano z neštetimi 
fotografijami.

     
Jože Ružič

Jesenske vestičke Kluba ljubiteljev stare kmetijske in stare tehnike 
Pomurja Beltinci
Kljub razmeram, ki trajajo že dobršen 
del leta, lahko rečemo, da smo dobro 
delali, seveda ob upoštevanju predpisov 
NIJZ.
Že februarja 2020 smo izvedli zbor 
članov ter si naložili plan dela za leto 
2020. Zaradi razmer, v katerih smo se 
znašli, smo  jih izvedli v interni, obliki 
brez tujih društev in gledalcev.
Maja smo izvedli že tradicionalno 
košnjo po starem z ročnimi kosami. 
Sodeloval je tudi naš člani, 93-letni 
Štefan Zadravec iz Lipe ter nekaj ostalih 
članic in članov.
Julija 2020 smo na njivi na Poljski poti 
želi pšenico. 18. julija smo na grajskem 
dvorišču beltinskega gradu prikazali 
mlatitev s staro mlatilnico, ki jo je 
poganjal stari traktor iz leta 1937.
Isti dan, prav tako na grajskem 
dvorišču, smo pripravili še razstavo 
stare kmetijske tehnike in ostale 
stare tehnike. Razstavili smo kmečko 
orodje, lesen plug, leseno brano, leseno 
sejalnico za koruzo, grah in fižol iz leta 
1890, lesen valjar ; vsa ta orodja so 
vlekle krave, saj v tistih časih traktorjev 
še ni bilo.
Razstavili smo tudi stare avtomobile, 
motorje ter stara kolesa, prav tako pa 
ni manjkalo starih traktorjev, saj so nas 

obiskali naši prijatelji iz Koga, veterani 
iz Murske Sobote, iz Miklavža pri 
Ormožu ter prijatelji iz Avstrije. 
Septembra smo imeli vinsko trgatev 
v goricah, natančneje v vinogradu pri 
Lipi. Udeležilo se je je več članov in 
članic, vendar letos ni bilo dosti grozdja, 
saj so ga ptiči pojedli.  Ta vinograd je 
tudi edini, ki je še ostal, vse ostale so 
izruvali. Poleg grozdja, ki jeseni dozori, 
je ta vinograd tudi veliko zatočišče za 
divje živali, spomladi pa prava paša za 

čebele, v njem pa gnezdijo še različni 
ptiči.
Zaradi razmer v državi nismo mogli 
izvesti jesenskega piknika in pečenja 
kostanjev, prav tako ne bomo imeli 
praznovanja ob zaključku leta.
Vsem vam želim vesele, blagoslovljene 
božične praznike ter srečno in zdravo 
leto 2021.

Ivan Zadravec, predsednik kluba
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Maistrov glas je živ še danes
»Pokonci glavo!
Kaj te litanije!

S pestjo in bičem red doma postavi
in vsiljivca naženi z domačije!«

(Rudolf Maister-Vojanov)

Spomin na generala Maistra je zapisan 
v zgodovino našega naroda, ko je 
ob koncu prve svetovne vojne, 23. 
novembra 1918, v Mariboru s svojimi 
soborci opravil zgodovinsko dejanje in 
prevzel oblast. Maister je bil dolga leta 
preveč zamolčana osebnost in s tem 
se mu je godila nepopravljiva krivica. 
Naša država se mu je vsaj nekoliko 
oddolžila, ko je leta 2005 določila 23. 
november za državni praznik. Maister 
je v sebi združeval pogum in odločnost 
vojskovodje, omikanost pesnika, 
likovnika-slikarja, bibliofila, zlasti 
pa velikega domoljuba in  zavednega 
Slovenca.
Tudi v današnjem času bi se morali 
večkrat spomniti njegovih pogumnih 
dejanj, saj nam z vseh strani grozijo 
nevarnosti – ne samo epidemija, ampak 
tudi takšne, ki vnašajo v naš vsakdan 
nemir in pohlep sosedov po tistem, 
kar mislijo, da je bilo nekoč njihovo. Že 
najmlajše generacije moramo s svojim 
načinom življenja vzpodbujati in krepiti 
njihovo narodno pripadnost tako, 

da ohranjamo stare običaje in jezik z 
narečjem, pojemo domače pesmi, smo 
ponosni na svojo himno in zastavo, ki 
jo izobesimo ob državnih praznikih. 
Svoje domoljubje bi morali izražati 
vsak dan, ob vseh druženjih. Včasih 
imam občutek, da je nekatere kar 
malce sram vseh teh dejanj, namesto 
da bi bili ponosni na vse pridobitve, ki 
so jih izbojevali naši predniki. Bodimo 
ponosni na svojo domovino, ki je ena 
in edina – Slovenija, kajti nihče si ne 
more sam izbirati svojih staršev in tudi 
domovine ne.
Pred več kot dvajsetimi leti je 
bilo tudi zaradi tega ustanovljeno 
domovinsko društvo General Maister 
Rudolf z namenom, da ne utone v 
pozabo domoljubno izročilo velikega 
Slovenca. Pesem, ki jo je uglasbil 
Gustav Ipavec po besedilu bogoslovca 
Jakoba Gomilška leta 1866, Slovenec 
sem, je postala himna društva general 
Maister, zato jo zapojemo na vseh naših 
svečanostih in prireditvah. Pesem je 
skorajda že ponarodela in jo prepevajo 
številni zbori:  »Slovenec sem, Slovenec 
sem; tako je mati djala, ko me je dete 
pestovala. Zatorej dobro vem, Slovenec 
sem, Slovenec sem od zibeli do groba…«
V Sloveniji deluje že več društev in 
med njimi je tudi Prekmursko društvo 
General Maister s sedežem v Murski 
Soboti, ki ga vodi magister Marjan 
Farič. Člani društev s svojim delom 
ohranjamo spomin na Maistra in vse 
tiste, ki so si prizadevali za ohranitev 
naše domače zemlje. 
Tudi v Dokležovju smo se že zelo 
zgodaj zavedali pomembnosti teh 
zgodovinskih dogodkov, zato smo 
organizirali prireditve v KS, ki so 
pozneje prerasle v občinske. K temu 
nas je je nekako zavezal naš rojak, 
domačin Ivan Jerič, ki se je sam boril 
v vrstah generala Maistra. Tako naši 
člani in obiskovalci vedno znova 
odkrivajo zgodovinska dejstva, ki nam 
jih predstavijo izbrani govorniki na 
naših proslavah. Ob tem pripravljamo 
razstave in v delo vključujemo otroke 
in dijake, sodelujemo z osnovno šolo, 
gimnazijami, muzejem, knjižnico, 

zgodovinarji in pisatelji.
Ni slučaj, da si je Zveza društva General 
Maister izbrala za svoje glasilo naslov 
Maistrov glas, ki prinaša pomembne 
društvene novice, v njem pa sodelujejo 
tudi mladi s svojimi prispevki. Glasilo 
izide nekajkrat letno in se ga splača 
prebrati. Izmed številnih prispevkov 
sem izbrala pesem Moja domovina, ki 
je bila objavljena v glasilu:

Domovina je prostor, kjer se rodiš.
Domovina je okolje,  

v katerega se z lahkoto vživiš.
Moja domovina je zares prvovrsten kraj.

Zaradi družine in vseh  
prijateljev je kot nekakšen raj.

Moja domovina je tako  
zagotovo omembe vredna,

Saj je izvrsten unikat – torej je posebna.
Zanjo so plemeniti Slovenci  

krvave borbe bili
In nam ponos, življenje  

ter srečo podarili.
Včasih pa nam vseeno manjka  

tisti pravi pogum,
A takrat prevladata upanje  

in zdrav razum.
Ni razloga, da bi nas obup prevzel,

Če pa lahko sreča in veselje  
zapolnita to vrzel.

(Aljaž Gornik, OŠ Dravlje, avtor)

Čeprav letos nismo priredili proslav 
in svečanosti v živo, pa smo se s 
prebiranjem knjig, ogledi filmov 
in oddaj sprehodili skozi bogato 
preteklost naših junakov. 

Zato bodimo ponosni nanje in upajmo, 
da se nam in našim zanamcem ne bo 
potrebno bojevati za svoje svoboščine, 
kot so se morali oni sami!

Marija Zver,  
predsednica DPM Dokležovje
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Praznični december
»Vse, kar je slabo, 

z novim letom naj zbledi.
Vse, kar je dobro,

naj za vekomaj ostane!
Vse, kar je lepo, naj raste in cveti!

Naj v miru sreča vas objame.«
 (Janez Menart)

Kakšni bodo prihajajoči prazniki in 
naslednje leto, ki že trka na duri?
Prav gotovo o tem razmišljamo v času, 
ki nam ni najbolj naklonjen. Vsekakor 
pa prazniki bodo, pa čeprav jih bomo 
letos praznovali nekoliko drugače – v 
krogu svojih družin, bolj intimno in 
poglobljeno. Več se bomo družili s svojo 
družino, prisluhnili drug drugemu 
in odkrivali majhne in že pozabljene 
skrivnosti iz naše preteklosti. Tudi 
letos bo zadišalo po cimetu, klinčkih 
in slastnih medenjakih. Naše domove 
bodo napolnile prijetne vonjave in nam 
pričarale spomine na otroštvo…
V tem času je priložnost, da tudi naše 
vnuke seznanimo s pisanjem voščilnic 
in jim pokažemo svoje že nekoliko 
orumenele voščilnice, ki smo jih ob 
teh praznikih v preteklosti dobivali od 
svojih sorodnikov, znancev in prijateljev. 
Spoznavajo naj, da je ročno napisano 
voščilo mnogo lepše in bolj doživeto 
kot pa »mesič«, poslan z njihovega 
»pametnega« telefona. Seveda pa ob 
pošiljanju voščilnic ne bomo pozabili 
na vse tiste, ki preživljajo jesen svojega 
življenja v bolnišnicah in domovih za 
starejše. Naša voščilnica jih bo prav 
gotovo presenetila in v njih vzbudila 
spomin na čase, ko so bili tudi sami del 
življenja zunaj teh zidov. V srcih se jim 
bo prižgala iskrica veselja in sreče, da 
niso pozabljeni in da še vedno nekdo 
misli nanje. Za nekaj časa bomo tako 
njihove žalostne in včasih turobne misli 
odvrnili v drugo, bolj veselo smer. 
Otroci naj skozi pogovore spoznavajo, 
da ni samoumevno vse, kar imajo 
sami, ko živijo v toplih in ljubečih 
družinah, pa so kljub temu velikokrat 
nezadovoljni in naravnani preveč 
potrošniško. Spomnimo jih, da je 
med nami veliko družin, ki živijo v 
pomanjkanju in v vsakdanji borbi za 
preživetje in da so ti otroci oropani 
za vsakdanje stvari, ki jih imajo oni v 
izobilju.  Še huje pa je, če so oropani 

za ljubezen staršev, ko živijo v težkih 
socialnih razmerah. Ob spoznanju 
vsega tega se lahko sami lahko odrečejo 
kakšni »nepotrebni« stvari in z zbranim 
denarjem podprejo dobrodelnost. 
Seveda pa jim morajo biti starši ob tem 
za vzgled. Čeprav v času epidemije ni 
nobenemu lahko, pa moramo s svojimi 
dejanji in odgovornostjo pokazati, da 
spoštujemo strokovno mnenje naših 
zdravnikov in znanstvenikov in se tudi 
tako obnašati. Samo tako lahko upamo, 
da bomo iz te zdravstvene krize vsi izšli 
kot zmagovalci! 
In kaj vse si želijo otroci v času, ko se 
šolajo na daljavo? Seveda si želijo več 
druženja s prijatelji in snega. Tega si 
želimo tudi odrasli, ko se z nostalgijo 
v srcu spominjamo zasneženih cest 
in neprehodnih poti, ki jih je zamedel 
sneg in nismo mogli v šolo. Snega je 
bilo toliko, da nekateri niso mogli niti 
iz hiše. Takrat je še mesar s težavo 
prišel do njih, saj koline niso smele 
izostati. Mesa v naši mladosti ni bilo 
vsak dan na mizi, zato so bile koline 
pravcati praznik. Otroci so se zjutraj 
navsezgodaj zbudili in z nestrpnostjo 
pričakovali soseda mesarja, ki je bil 
vešč tega opravila. Takrat so bile pri 
hiši koline in o tem pravi pesem takole:
“Zdaj na oknih so ledene rože. 
Naš mesar prašiča jemlje iz kože.
Mati dela sladke krvavice.

Mucek oblizuje si nožice.
Psi cedijo lačne, dolge sline,
da bi dali mastne jim koline. 
Danes je doma še Tjaž.
Ta potep drži že ves dan prašiča za rep.«

Tako je bilo včasih in bilo je lepo. 
Seveda je tudi danes še v marsikateri 
hiši na kmetiji takšen praznik, kjer 
redijo svoje prašiče, drugim pa se zdi 
to samo pravljica. Vendar so pravljice 
vedno lepe, še posebej, če se končajo 
s srečnim koncem. Zato vsi močno 
upamo, da se bo vse to, kar nas v tem 
času preveva s strahom in negotovostjo, 
srečno končalo in bomo kmalu lahko 
zadihali s polnimi pljuči – brez mask 
na obrazu. Svobodno in veselo se bomo 
pognali s sankami in smučmi po belih 
strminah in s kepami pregnali strah. 
Upamo in vemo, da bo tako, čeprav 
letošnji prazniki niso takšni kot v 
prejšnjih časih. Vse bo tako samo, če 
bomo ohranili zdravo »kmečko« pamet 
in s tem tudi zdravje. 
Želim vam, da si naredite praznike lepe, 
notranje bogate in da uživate v majhnih, 
drobnih stvareh, ki nas delajo srečne in 
zadovoljne. 
Vse dobro vam želim v letu, ki nam 
prihaja naproti!

MARIJA Zver, DPM Dokležovje

Zimski športni dan na nasipu v Dokležovju pred več kot 30-leti.
Osebni arhiv, Marija Zver

DRUŠTVA
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Pohod ob reki Muri

v nedeljo 4.10.2020 je v okviru novo 
nastalega Turističnega društva Müjra 
Melinci bil organiziran pohod ob reki 
Muri. 

Pohod, ki je bil predvsem namenjen 
spominu na Alenko (soustanoviteljico 
društva) se je začel že v dopoldanskem 
času s pričetkom na lokaciji Oštarije 

Kuhar Kovač pri brodu. Obiskovalci so 
se tako po jutranji kavi in pripravljenem 
domačem pecivu lahko odpravili na pot. 
Pohod je potekal do Otoka Ljubezni, 
kjer so se po isti poti tudi vrnili nazaj. 
Po končanem pohodu je v zahvalo 
za udeležbo in uspešno prehojeno 
pot bila pripravljena tudi pogostitev. 
Obiskovalce je pričakal bograč in pa 
pečeni kostanji, kar je bilo skupaj s 
sončnim vremenom lepo v jesenskem 
vzdušju.

Vsem, ki ste se pohoda udeležili se 
še enkrat zahvaljujem. Vse ostale pa 
vabim da se nam drugo leto pridružite, 
da ohranimo Alenko v lepem spominu 
še naprej.

Ostanite zdravi!

Rok Kovač ,
predsednik 

Dan slovenskega športa v Občini Beltinci
Športna zveza Beltinci in Občina 
Beltinci sta skupaj s športnimi klubi, 
društvi in posamezniki športno 
obeležili dan slovenskega športa, ki je 
bil 23. 9. 2020.
Že dopoldne so člani Društva 
upokojencev Beltinci (športna sekcija) 
predstavili balinanje, potem po so 
se v tej panogi pomerili z vrstniki iz 
Lendave. Sledilo je družabno srečanje 
- seveda ob upoštevanju varnostnih 
ukrepov.
Tudi učenci OŠ Beltinci so imeli športni 
dan in izvajali športne aktivnosti na 
šolskem igrišču.
Člani KK Beltinci so predstavili 
košarko, izvedli metanje na koš z 
različnih položajev in na koncu med 
sabo odigrali igro na dva koša.
Judo klub Klima Tratnjek Beltinci je v 
veliki telovadnici OŠ Beltinci pripravil 
predstavitev juda, potem pa turnir 
mladih judoistov, ki so se ga udeležili še 
judoisti iz JK Štorkljice in JK Lendava.
Člani Horobek fčele so predstavili 
pravila in predstavitev hokeja na 
rolerjih, streljanje na gol in ob koncu 

demonstrirali še samo igro. Sodelovali 
so tudi najmlajši člani, ki so komaj 
dobro začeli hoditi, vendar že odlično 
rolajo, tako da je za bodočnost hokeja 
na rolarjih poskrbljeno. Prireditev 
je bila v  napihljivem balonu pri OŠ 
Beltinci.
Strelsko društvo Gančani je predstavilo 
streljanja in streljanje v tarčo. Izvedli 
so tudi medsebojno tekmovanje. 
Prireditev je bila v ŠRC Gančani.  
Hokejski klub Lipovci je predstavil  
hokej na travi, trening, streljanje na gol 
in igro. Predstavitve so se udeležile vse 
selekcije, od najmlajših do veteranov. 
Prireditev je bila na hokejskem igrišču 
v ŠRC Lipovci.
ŠD Sloparca Beltinci je predstavilo 
osnove atletike, pokazalo atletski 
trening in izvedlo tek po parku. 
Prireditev je potekala v  športnem 
parku Beltinci.
Društvo Labda je prestavilo osnove 
odbojke na mivki, izvajanje servisa 
in igro odbojke. Prireditev je bila v 
šprtnem parku Beltinci na igrišču na 
mivki.
NK Dokležovje je pripravil nogometni 

turnir U7 za naše najmlajše nogometaše. 
Turnirja so se udeležili mladi 
nogometaši iz NK Lipa, ND Beltinci, 
NK Bakovci in iz domačega kluba, 
NK Dokležovje. Mladi nogometaši so 
pokazali zavidljivo znanje nogometa 
in pri tem zelo uživali. Ob koncu so 
domačini vse nogometaše počastili s 
picami. Hvala NK Dokležovju za odlično 
organizacijo turnirja!
ND Beltinci /člani/ so se v pokalnem 
tekmovanju pomerili z NK Bravom, 
prvoligašem iz Ljubljane, in ga 
premagali z 2 proti 0. Tako so nam tudi 
oni polepšali praznik športa.
Veliko posameznikov se je tega dne 
podalo na pohod, tek, kolesarjenje, 
plavanje...
Tako smo v naši občini prvi praznik 
slovenskega športa proslavili zelo 
športno in upam, da bomo v takšnem 
duhu nadaljevali vse leto.

Vse športne dejavnosti so bile izvedene 
po navodilih NIJZ.

Predsednik  ŠZ Beltinci
              Andrej  Pozderec

Udeleženci pohoda

 DRUŠTVA / ŠPORT
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Otok ljubezni
Prvič sem za Otok ljubezni slišala pred 
približno dvajsetimi leti in ga kmalu 
obiskala. Narava v objemu Mure ali 
obratno, Mura z njeno okolico je kot na 
mnoge obiskovalce tudi name delovala 
pomirjujoče, skrivnostno, prepleteno 
z zgodbami minulih časov. Gospoda, 
občasno nastanjena v bližjih Beltincih, 
spletične, mlinarji, brodarji, pa tkalke 
ter tkalci s svojimi spretnimi rokami 
in büjraši, ki so se radi mudili ob Muri, 
pajali krüj pa pili žganico.
Znana in cenjena dejavnost okoliških 
krajev in pokrajine same je bilo tudi 
lončarstvo. Priložnost, da se udeležim 
tečaja lončarstva v DUO Veržej, sem tako 
z velikim pričakovanjem sprejela. Urša 
Ambrož, izjemna mentorica, predana 
svojemu delu, nam je v danem času 
prikazala kar največ zbranega znanja.                                                                                                                                          
Ob nadaljnjem izvajanju prakse so se 
izdelki množili in poletje je zakorakalo 
v naš vsakdan, ko sem se, spodbujena 
od znancev in prijateljev, povezala z 
Zavodom za turizem, kulturo in šport 
Beltinci. Gabrijela Küzma, direktorica 
zavoda, je z veliko mero posluha hitro 
organizirala postavitev stojnice na 
Otoku ljubezni v izvedbi Komunale 
Beltinci.                                                                                                                       

Dobrovoljno in prijazno me je sprejelo 
tudi turistično osebje Otoka 
ljubezni. S svojim uigranim delom so 
vsakodnevno profesionalno skrbeli 
za goste, navdušene in očarane 
nad izbrano urejeno okolico in 
pozornostjo domačinov. Nov most, 
poroka, gong na brodu v objemu 
poletnega jutra, bujraška malica 
za vesele čolnarje, kolesarje ali kar 
tako, privabljajo ljudi iz bližnje in 
širše domovine. Ob promocijskih 
predavanjih izkušenih vodnikov sem 
tudi sama prisluhnila, obnovila znanje 
in se dodatno kaj novega naučila.                                                                                                                                         
Za dodatno popestritev pri stojnici so 
mladi obiskovalci tudi sami ustvarjali 
z glino, si umazali roke in se prelevili v 
marljive ustvarjalce. Nemalokrat pa so 
glino prijeli v roke tudi odrasli, nekateri 
prvič; za ilustracijo: evidentiranih je 
223 otrok v starosti od 2 do 17 let 
(neuradno okoli 300).                                                                                                                        
Za nami je leto, polno novih poti, 
zanimivih poznanstev, izkušenj in 
znanj, zaradi katerih smo vsi bogatejši.                                                                                                                                       
Naj se torej zahvalim vsem skupaj in 
vsakemu posebej, ki  imajo, kot sedaj 
tudi jaz,  svoj del zgodbe na Otoku 
ljubezni. Posebej gre zahvala direktorici 

Zavoda za turizem, kulturo in šport 
Beltinci, Gabrijeli Küzma, ki je dodatno 
obogatila že tako pestro ponudbo 
turistom priljubljenega Otoka ljubezni.
Pred nami so praznični dnevi in novo 
leto 2021. Zdravja,  zadovoljstva in 
prijetnih misli.
Vse dobro, 

Mojca Novak Žižek                                                                                                                                            
   

OD NAŠIH BRALCEV
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Korona dirka
Po cesti življenja drvimo,

božanje vetra,
sončne žarke lovimo.

Kam hitimo,
ko tako nerazumno drvimo?

Se zares je morala roditi 
zloglasna KORONA?

Ali nas bo znala zaustaviti?
Obstal je človek

in ves svet,
v trenutek razmisleka ujet! 

Kam hiti ta svet?
Ali bo človek znal,
hotel odpreti oči,

razmisliti in pretehtati stvari?
Da zaustavil bo dirko brezglavo

in vse postavil na mesto bo pravo.
Ni več vprašanje, ali bo znal,

ni več vprašanje, ali bo zmogel,
vprašanje je, ali bo hotel,

da človek bo spet ČLOVEK postal.

Irena Šrajner

Sonce-sončece
Sonce, sončece vroče,

povej nam lepo!
Kaj tam daleč med oblaki,

tam nekje pri luni se blešči?

Sonce, sončece rumeno,
povej nam iskreno!

Kaj tam med zvezdami,
tam  pri severnici se svetli?

Sonce, sončece žgoče,
povej  nam smeje!

Ali ti gledaš nas z neba,
tam nekje visoko nad oblaki?

Sonce, sončece rdeče,
povej nam goreče!

Kaj tam na jutranjem nebu-
se zvezda danica iskri?

Gabrijela Sečkar

Prekmurje po Prešernu

Al ´prav  Prékmurje ali Prekmúrje se naglaša,

človek ob stoletnici se danes vpraša.

Na u vesoljna Slovenija vztrajno naglašuje,

domačinom pa to zveni resnično tuje,

saj vsak Prékmurec dobro ve,

da pravi je naglas na e.

Morda bo treba let še sto,

da to Slovencu  jasno bo.

Da pa prej prišel zadevi bo do dna,

naj s prékmursko gibanico se posladka.

Mag. Andrej Janc, Beltinci

Meglice ob Muri
So se ponoči spustile in zameglile   

družno s  temo vse okrog,
se splazile v grme, trstičje in padla drevesa,  
v špranje in panje že davno odmrlih dreves.

Ko jutro z soncem se skromno približa,  
lenobno prekinja in vzame temo.

Meglica pa vztraja, ostaja v travah, čepi,  
se nič ji ne ljubi vstati, kot vsi.

Od daleč sliši žage se zven in le slutiš  
v megli njen namen. 

Za hip se ustavi, ko rezkoma  pade na tla  
še ena od letošnje bere lesa. 

 In žage rohnijo nad plenom v megli. 
In tam, čisto blizu. Voda.   

Se hitro premika, brbra in cmoka.
Meglic in megle ni ji mar, če nad njo se izvija,   

ob njo sebe privija, jo hoče imeti.  
A Sestri po rodu združili se nikdar ne bosta,  

le njuni otroci podajo si dlan. 
V primežu meglic ostaja nov dan,

vsa Mura s pritoki, poti ob loki, njive v zimskem 
počitku in srne, skrite, naredile korak. 

Mojca Novak  Žižek, januar 2020

PESNIŠKI KOTIČEK
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Poslovil se je škof Jožef Smej 1922 - 2020 

Na god darovanja Device Marije in 
na predvečer nedelje Kristusa Kralja 
je svoje zemeljsko življenje v 99. letu 
starosti, 76. letu duhovništva in 37. 
letu škofovstva sklenil mariborski 
pomožni škof, msgr. dr. Jožef Smej, naš 
prekmurski rojak, doma iz Bogojine. 
Pomenljivo je, da se je življenjska 
daritev škofa Jožefa sklenila na Marijin 
praznik, ko se spominjamo Marijinega 
darovanja ali služenja v jeruzalemskem 
templju. Tudi 98-letno življenje 
škofa Jožefa Smeja je bilo eno samo 
služenje in darovanje Bogu, Mariji, 
Cerkvi, siromakom in Prekmurju. 
Zato je pomenljivo znamenje, da se je 
zemeljsko življenje tega prekmurskega 
velikana, duhovnika in škofa sklenilo na 
dan Marijinega darovanja. Dan njegove 
smrti pa je bil hkrati tudi dan pred 
nedeljo Kristusa Kralja, katerega Božje 
kraljestvo je kraljestvo pravičnosti, 
miru in ljubezni, vse, kar se je na zemlji 
trudil v človeških dušah širiti rajni škof 
Jožef. Ali lahko rečemo, da je delal kaj 
drugega, kakor gradil Božje kraljestvo?
Msgr. dr. Jožef Smej je bil rojen 15. 
februarja 1922 v Bogojini. V bogoslovje 
je vstopil v Mariboru, končal ga 
je v Sombotelu, kjer je na praznik 
Brezmadežne, 8. decembra 1944, prejel 
mašniško posvečenje, star komaj 22 let. 

Po posvečenju je bil poslan za kaplana 
v Dokležovje, vendar zaradi vojne 
službe ni nastopil. Nato je bil upravitelj 
cerkve v Dobrovniku. Med leti 1944 in 
1948 je bil kaplan v Turnišču, potem 
pa od leta 1948 najprej kaplan, od 
leta 1965 pa župnik in dekan v Murski 
Soboti. Leta 1969 se je na željo škofa 
Maksimilijana Držečnika preselil v 
Maribor, kjer je med drugim opravljal 
službo stolnega kanonika, člana zbora 
škofovih svetovalcev, naddekana, 
stolnega prošta mariborskega stolnega 
kapitlja in generalnega vikarja. Za 
mariborskega pomožnega škofa je bil 
imenovan 25. aprila 1983 in posvečen 
istega leta na praznik Marije Matere 
Cerkve (23. maja). 
Poslanstvo duhovnika in škofa je bilo 
Jožefu Smeju sveto Božje poslanstvo 
in izpolnitev Božje volje. Rad je bil 
duhovnik in rad je bil škof, zato je 
zmogel in mogel vsem prinašati 
Kristusovo oznanilo – evangelij. Pri 
poslanstvu duhovnika ni iskal sebe, 
ampak to, kar je božjega; vedno je 
rad potrpel, se ponižal in prenašal 
poniževanja za dosego višjega ideala, 
za doseganje Božje volje. Ni skrival 
ne duhovniške ne škofovske službe in 
časti, šel je vedno tja, kamor je lahko 
stopil kot duhovnik in škof.
Poleg duhovniškega poslanstva 
pa ne smemo prezreti njegove 
pisateljske dejavnosti, saj je avtor treh 
prekmurskih romanov, mnoge duhovne 
literature, pisec pesmi, prevajalec, 
zgodovinar in pisec kronogramov. 
Med njegovimi knjižnimi deli je za 
nas pomemben roman Psalmi vaškega 
župnika, v katerem opisuje našega 
rojaka in bogojanskega župnika Ivana 
Bašo. Vsako leto prebiramo Stopinje, ki 
so prav tako nastale na pobudo škofa 
Smeja, v katerih je redno objavljal svoje 
prispevke.
Bogoslužno opravilo je bilo vedno 
njegovo prvo dejanje! Rad je prihajal 
med prekmurske vernike maševat, 
birmat, blagoslavljat … V beltinski 
župniji je v Lipovcih 29. junija 1983 

blagoslovil oltar, leta 1988 nov kip sv. 
Teodorja, birmal je leta 1990, 1992, 
1994, 2000 in 2005. Leta 2002 je 
v Bratoncih posvetil cerkev Marije 
Pomočnice kristjanov, na Melincih leta 
2004 blagoslovil podobe sv. Cirila in 
Metoda, sv. Janeza Boska, sv. Terezije 
Deteta Jezusa in bl. Antona Martina 
Slomška. V Hraščicah je leta 2005 
blagoslovil zvon in kapelo bl. Antona 
Martina Slomška. Udeleževal se je 
vaških proščenj in proščenja na Srševi 
domačiji, vodil slovesnost ob 100-letnici 
gančke kapele itd. Raziskoval je 
zgodovino naših krajev, kar je potrdil s 
članki o Gančanih in Melincih. Vodil je 
pogrebe mnogih beltinskih duhovnikov, 
tudi pogreb župnika Janka Škrabana 
in pogrebe staršev duhovnikov. V 
Dokležovju je birmal leta 1977, 1978 in 
2000. V župnijski cerkvi v Dokležovju 
je posvetil oltar in leta 2001 blagoslovil 
kip Ivana Jeriča. Mnoge duhovnike iz 
naših župnij je posvetil v diakone in še 
bi lahko naštevali. 
Bogu hvala in g. škofu Jožefu Smeju za 
zgled svetega duhovništva in dobrega 
škofa, za mnoge molitve, svete spovedi, 
darovane svete maše in nagovore. 
Hvala za premnoge pisane besede, 
prevode, pesmi, zgodovinske raziskave. 
Predvsem pa hvala za zgled ponižnosti. 
Ob besedi hvala, vem, da bi g. škof 
rekel: »Ne meni! Ampak Bogu hvala!« 
Vedno je živel kot orodje v Božjih rokah 
in tako tudi prestopil prag večnosti. 
Vem, da bo odslej naš priprošnjik 
pred Bogom. Nisem doživel, da bi škof 
Jožef koga zavrnil, da bi komu odklonil 
pomoč, še več, dal in naredil je več, kot 
je bilo potrebno. Tudi sedaj se naprej s 
prošnjo v nebesa obračajmo k njemu, 
dobremu in ponižnemu škofu Jožefu 
Smeju. 

Naj počiva v miru!

Boris Kučko - župnik in dekan

IN MEMORIAM
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V spomin Martinu Pozderecu – Tineku, brodarju
Življenje je kot reka, ki odteka,

izvir izviru tiho si sledi,
ko sam ob reki zreš v minula leta,

v očeh se solza drobna ti iskri.
Vprašanje tiho se takrat prikrade:

Kako verjeti, da je vse to res?
Odnesla reka je vse sile mlade,

ostal v spominu je mladostni kres.

Lahko bi rekli, da je mnogokrat sam, 
tiho ob žuboreči reki Muri takole 
razmišljal v pozni jeseni življenja  tudi 
brodar Martin Pozderec, po domače 
Tinek, ki se je v mrzlem jesenskem  jutru 
poslovil od nas. Čutil je, da mu počasi 
pojenjajo življenjske moči, kljub njegovi 
veliki želji, da bi dneve jeseni še rad 
preživljal ob reki. Reka je bila njegovo 
življenje, dajala mu je moč, energijo 
in ga napolnjevala z radostjo. Vse do 
nedavnega se je vsako jutro zapeljal 
na Gornjo Bistrico, kjer se je razveselil 
svojega broda in slehernega človeka, 
ki ga je tam obiskal, z njim spregovoril 
nekaj besed ali pa se zapeljal čez reko. 
To je bila njegova sreča in zadovoljstvo  
v tretje življenskem obdobju.

Tinek je bil rojen 13. oktobra 1931 na 
Melincih. Brodarjenje mu je bilo tako 
rekoč položeno v zibelko, saj je že kot 
otrok odraščal na brodu, katerega je 
imela njegova družina na Gornji Bistrici 
vse do leta 1976. Brod je bil družini  
takrat edini vir zaslužka, tako da je 
Tinek na njem preživljal dneve od jutra 
do večera. Povezoval je in povezuje 
še danes levi (prekmurski)  in desni 
(prleški) breg, služil pa je predvsem za 
prevoz potnikov, živine in tovora. V času 
od 1976 do 2009 se je Tinek ukvarjal s 
kmetijstvom in večino časa preživel na 
polju, saj je rad  pomagal tudi drugim. 
Neumoren, kot je vedno bil, se je 
vključeval v različna društva na vasi. 
Bil je član Turističnega društva Brod 
Melinci, kjer je svoje bogate izkušnje iz 
ciglarjenja prenašal na mlajše rodove. 
Bil je tudi podporni član nogometnega 
društva, saj je redno  zahajal na vse 
tekme v vasi in izven nje. V starejših 
letih je bil član upokojenskega društva, 
kjer je kot član folklorne skupine rad 
zaplesal ob glasbi ljudskih godcev, 
posebej še sotiš in šamarjanko, plesa 
s časa njegove mladosti. Redno se je 
udeleževal tudi njihovih srečanj. 

Leta so minevala in kljub visoki starosti  
je bila želja po brodarjenju še vedno 
tako močna, da je leta 2009 v dogovoru 
s sinom Jožetom odkupil brod, ki je 
povezoval levi in desni breg na Otoku 
ljubezni.  S svojimi dobrimi izkušnjami 
z reko Muro ga je premestil na Gornjo 
Bistrico in z njim obudil spomine na 
mladost. Nepopisno veselje in zahvalo 
za to dejanje so mu izkazali vaščani 
obeh bregov reke Mure, kakor tudi 
župani obeh krajevnih skupnosti, saj je 
brod poleg prevoza tovora tokrat služil 
tudi prevozu avtomobilov in predvsem 
turistov.

Želja po življenju je bila velika, toda 
bolezen je bila močnejša in na brod so 
ostali samo še lepi spomini, o katerih 
je Tinek zelo rad pripovedoval nam, 
mlajšim rodovom. Svoje življenjske 
izkušnje je rad delil z drugimi, posebej 
v zadnjih mesecih, ko je večino 
časa preživljal doma v krogu svojih 
najdražjih, sosedov in znancev. Človek 
se težko sprijazni s starostjo in jo 
sprejema takšno, kot je, ko pojenjajo 
moči. Tako se je rad spominjal  dogodka, 
ko je v mladosti vprašal starejšega 
gospoda, kako se počuti zdaj, ko je star, 
pa mu je ta odgovoril, da bo že videl, ko 
bo v teh letih. Odgovor na to vprašanje 
je našel šele sedaj, pri svojih 89-ih letih.

Dragi Tinek, zahvaljujemo se vam 
za vsa dobra dela  v naši vasi, za vse 
podeljene izkušnje, izrečene modre 
misli in besede, s katerimi ste nas 
vedno znova pripravljali na življenje, ki 
ni vedno lahko, kot ste sami rekli. 

S  ponosom se vas bomo spominjali, 
dragi Tinek, saj ste bili legenda 
brodarjenja in vzor prebijanja 
skozi življenje nam vsem.
Počivajte v miru.

V Tinekov spomin in v imenu KS 
zapisala

 Cvetka Serec

IN MEMORIAM
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Julio Iglesias – pevec, zapisan v Guinnessovo knjigo rekordov

Julio Iglesias, eden največjih in najbolj 
cenjenih ter prepoznavnih umetnikov 
vseh časov, je prodal več kot 350 
milijonov albumov v 14 jezikih. Je 
pevec z več kot 60 milijoni poslušalcev 
na petih celinah, ki je prejel preko 2600 
zlatih in platinastih plošč. Je rekorder v 
špansko latinski glasbeni zgodovini, ki 
ga je diamantni album, izdan leta 1983, 
popeljal v Guinnessovo knjigo rekordov. 
Vse do danes ni uspelo še nobenemu 
latinskemu glasbeniku na svetu, da bi 
ga v teh njegovih uspehih prehitel.  Je 
prav tako tudi edini tuji izvajalec, ki je 
prejel zlato kitajsko nagrado (najvišje 
glasbeno odlikovanje) za tujega 
izvajalca, ker je prodal največ plošč 
na Kitajskem, vse to pa ga kar dvakrat 
uvršča v že omenjeno Guinnessovo 
knjigo rekordov. Je prejemnik neštetih 
nagrad in priznanj, zlatih medalj za 
zasluge na umetnostnem področju. 
Izvedel je več kot 5000 koncertov. Na 
svojem nedavnem koncertu, kjer je v 
okviru svetovne turneje proslavil 50 
let uspešnega nastopanja na glasbeni 
sceni, je vse svoje znane hite prepeval 
ogromni množici ljudi. 
Rodil se je 23. septembra 1943 v 
Madridu. V 70 – ih in 80-letih prejšnjega 
stoletja je mednarodno slavo dosegel 
kot izvajalec romantičnih balad, 
kasneje pa se je preizkusil tudi v drugih 
glasbenih žanrih. 
V mladosti je študiral pravo in igral 
nogomet pri Real Madridu, vendar se 
je leta 1963 v avtomobilski nesreči 
hudo poškodoval. Zdravniki so rekli, 
da nikoli več ne bo mogel hoditi, a se 
je po treh letih čudežno postavil na 
noge. Med okrevanjem in rehabilitacijo 
je razgibaval predvsem roke s tem, 
da je začel igrati kitaro. Sama se ga 
zelo dobro spomnim iz filma LA VIDA 
SIGUE IGUAL, kjer je igral glavno vlogo 
in prikazal svojo življenjsko zgodbo 

z mnogimi čudovitimi avtorskimi 
skladbami – posebej s tisto, ki jo je 
zapel za invalidnega dečka Joaquina. 
Od takrat ima njegova glasba posebno 
mesto v mojem srcu.  Leta 1968 je v 
Benidormu v Španiji z istoimensko 
skladbo zmagal na festivalu in začel 
svojo izjemno uspešno glasbeno pot. 
Nastopil je tudi na Evroviziji leta 1970 
in zasedel 4. mesto. Njegov singl z 
naslovom Un Canta a Galicia je bil samo 
v Nemčiji prodan v milijonski nakladi. 
Poje še v italijanskem, francoskem, 
angleškem, nemškem, portugalskem 
in celo japonskem jeziku. Grammyja 
je prejel za album Un Hombre solo. Za 
azijski glasbeni trg je posnel tudi nekaj 
pesmi v filipinskem in indonezijskem 
jeziku, ki so dosegle vratolomne 
prodaje. 
Rad ima ljudi, rad ima glasbo, rad je 
na odru, njegova strast na odru pa se 
razplameni, ko vidi, kako ljudje uživajo 
ob tem, ko ga poslušajo in to je njegova 
največja motivacija – peti ljudem in za 
ljudi. 
“Strast je zapisana v moji DNK že 
od davnih dni,” rad pove in doda, da 
je latino umetnik, ki je v zgodovini 
predstavljanja latino kulture svetovni 
javnosti najbolj uspešen. 
Zaljubljeni ljudje si skozi oči gledajo v 
dušo - to je ta občutek, ki ga ima v sebi, 
ko poje občinstvu. Rad pa se tudi pošali 
na svoj račun in pravi, da za dvourni 
nastop na odru potrebuješ enako 
količino moči kot za drvenje na igrišču 
za žogo. Julio že ve! 
Njegovi dueti, ki so že desetletja 
evergrini, so bili prezentirani s pevci 
in pevkami svetovnega slovesa, 
nekaterimi tudi žal že pokojnimi: 
Dalida, Sting, Mireille Mathieu, Nana 
Mouskouri, Coco Lee, Pamela Bunning, 
Barbra Streisand, Anne Murray, Paul 
Anka, Frank Sinatra, Sydne Roma, 
Natasha St Pier, Louis Rodriguez, Thalia, 
Charles Aznavour, Wendy Moten, Karel 
Gott  in mnogimi drugimi.  
Legendarne so postale njegove pesmi 
v duetu z Williem Nelsonom – To all 
the girls i loved before, Diano Ross 
-  All of You, Dolly Parton – When You 
tell me that you love me, s  Steviem 
Wonderjem – My Love, Lolo Flores 
– Somos dos caminantes, Pedrom 
Vargasom – Felicidades, z Alejandrom 
Fernandezom – Dos Corazones, Dos 
Historias, s Placidom Domingom 
– Sonadores de Espana, s skupino 
Los Temerariso – Esos Amores, da o 

njegovi verziji izvedbe legendarne in 
čudovite La Paloma sploh ne govorimo, 
koliko uspehov je požela skozi vsa leta 
predvajanj. 
Nekje sem zasledila podatek, da 
vsakih 30 sekund na svetu vsaj na eni 
radijski postaji zaigrajo vsaj eno pesem 
iz njegovega bogatega glasbenega 
repertoarja. 
Julio Iglesias je leta 1984 izdal svoj prvi 
album v angleščini z naslovom 1100 
BEL AIR PLACE, ki je dosegla multi 
platinasto naklado. Še dandanes se živo 
spomnim, kako sem s ponosom nesla 
domov iz trgovine to njegovo kaseto, ki 
sem si jo kupila za svoje prihranke in 
jo doma poslušala, dokler nisem znala 
na pamet čisto vseh pesmi. Njegove 
pesmi so pravi balzam za dušo, balade 
in čudovita besedila pa te kar ponesejo 
s seboj in takoj je duša pomirjena in 
srečna. Njegov zadnji album ima naslov 
Dois Coracoes in je izšel leta 2017. 
Poročen je bil dvakrat: leta 1971 s 
filipinsko novinarko Isabel Preysler, s 
katero ima tri otroke (Chabeli Iglesias, 
Julio Iglesias, jr. in Enrique), v drugo 
pa od leta 2010 - po 20 let skupnega 
življenja - z Nizozemko Mirando 
Rijnburger, ki mu je rodila tri sinove 
in hčerki dvojčici (Miguel, Rodrigo, 
Victoria in Cristina ter Guillermo). Iz 
leta 1975 ima pevec še enega otroka,  
Javiera Sancheza Santosa, ki je svoje 
pravice poiskal po sodniški poti in 
je uradno 9. sin Julia Iglesiasa, ki bi 
se naj rodil iz razmerja z nekdanjo 
portugalsko balerino Mario Edite. 
Julio Iglesias velja za velikega 
romantika,  izjemno karizmatičnega 
pevca s šarmantnim, edinstvenim in 
zelo prepoznavnim glasom, ki ga v 
uspehu nikoli ne bo prekosil noben 
drug izvajalec. Šestdeseta, sedemdeseta 
in osemdeseta leta so bila v glasbi 
najbolj uspešna in iz takratnih časov so 
hiti, ki bodo ostali še stoletja in stoletja. 
Njegove skladbe so spevne, izjemno 
čuteče in  vedno popularne. Ni namreč 
generacije, ki ga ne bi hotela in želela 
poslušati. 
Julio je letos praznoval  77. rojstni dan.  
Naj njegov glas še mnogo let boža naše 
duše,  pomirja srca ter ustvarja najbolj 
čudovite glasbene spomine. 

Legenda med glasbeniki – za vse večne 
čase: Julio Iglesias!

Za vas izbrala

Lilijana Bežan Horvat

RAZMIŠLJANJA
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Pri zobozdravniku stisni zobe
Sosedov Jurček obiskuje tretji razred. To, 
da stoji pri telovadbi nekje na repu vrste, 
nam pove, da je pač manjši od drugih. 
No, ljudje morajo biti različni, sicer se 
med seboj ne bi razpoznavali. Jurček 
se, na primer, loči od drugih po svetlih 
kodrastih laseh in kot oglje temnih 
očeh. Obraz ima večkrat nasmejan kot 
nakremžen. 
Tokrat se drži kislo, kot bi se ves dan 
hranil z limonami. Boli ga zob, morda še 
kaj… Jutri pišejo matematično nalogo, za 
oceno, se razume. 
»Mami, zob me boli! Aspirin prosim,« 
tarna zvečer in ne pozabi potožiti tudi 
ponoči. 
Mama se prebudi, razpolovi aspirin in 
skuha kamilice. Očka dvakrat zagodrnja, 
se obrne in spi naprej, ker pravi, da 
mora jutri v službo.
»Zjutraj boš moral k zobozdravniku,« 
mirno reče mama, kar Jurčku zveni kot 
grožnja. 
Zobozdravniki ponujajo razne mesne 
sirupe, sumljivih rožnatih barv, trpkega 
okusa in debele kapsule, da ti ob goltanju 
izstopijo oči. Še pomisliti ne sme nanje. 
Prijazni so že, obljubljajo neke zvezdice 

v zobke, potem pa porinejo sveder in 
vrtajo, najbrž ležišče za zvezdico. Take 
misli pošastno spreletavajo Jurčkove 
možgane.
Proti jutru se zbudi in reče mami: 
»Zdi se mi, da ne zbada več. Ne bom šel k 
zobozdravniku!«
»Boš, boš! Ponoči se boš spet prebujal 
in zob tudi,« je odločno pribila mama, že 
praznično oblečena.
»Mami, ali mora boleti samo ponoči?«
»Tudi podnevi lahko. In tvoj je že tako 
načet, da te bo zvijal kar naprej, če ga 
ne popravijo!« ga je nič kaj spodbudno 
priganjala mama.
In tako sta šla. Jure se je pridno oziral 
navzgor k mami in kdaj pa kdaj krepkeje 
stisnil njeno roko. mama je čutila, kako 
se strah pretaka po otrokovih vlažnih 
dlaneh in ga potolažila:« Jure, saj si velik 
fant. In ne bo bolelo, kar korajžen bodi. 
Stisni zobe!«
»Bom mami, tako zelo, da jih tudi 
zdravnica ne bo razklenila,« je pogumno 
odvrnil.
V zobni ambulanti je veselo čebljala 
gruča otrok, prerivala mize in ropotala 
s stoli.

»Vidiš, kako so razpoloženi, nič se ne 
boje,« je mami našla vzornike za Jurčka.
»Teh ne boli. So samo na pregledu,« je 
odvrnil fant in se še sam skušal bridko 
nasmehniti.
Potem sta sedela in sedela. Mama je 
izkoristila prosti čas in se odpravila 
v trgovino rekoč:« Lepo vzemi 
matematični zvezek in medtem ko 
čakaš, ponavljaj. Do četrte ure boš že 
gotov, šel boš v šolo in pisal kontrolko.«
Sin jo je debelo pogledal in molčal. Že 
res, da včasih kakšni sošolci zamudijo z 
izgovorom na zobozdravnika in potem 
še pišejo, a on ni tako zagnan. Odličnjak 
ni, prav dober uspeh pa ga čaka, če bo 
ena kotrolka več ali manj. Tisti oguljeni 
stavek: 6 v 42 gre sedemkrat, ker je…uh, 
kako dolgočasno! Danes to odpade!
Pobrskal je po torbi in med knjigami 
našel zabavnik. Odmaknil se je od 
razgrajačev in začel brati. Branje 
je njegov konjiček in to se mu je 
obrestovalo pri slovenskem jeziku, saj je 
dobil bralno značko.
Zatopljen v zabavnik je pozabil, zakaj je 
tu, v čakalnici. Vrata ordinacije so se kar 
naenkrat odprla in medicinska sestra ga 
je prijazno povabila: »Jurček, pridi!«
Besede so kar švigale mimo njegovih 
ušes. In ker je medicinska sestra govorila 
še z nekom, se ni več zmenil zanjo in tudi 
ona kot da je pozabila nanj.
Šele, ko je stopila bliže, ga je znova 
postavila na trdna tla z besedami: «Pridi, 
čakamo te!«
»Aha! Tako napeto! Počakajte, da 
preberem do konca. In sploh me nič več 
ne boli,« je kar odločno izjavil. 
Kot naročeno je prav takrat vstopila 
mama: »Dobro, vseeno pokaži zob!«
Tiste uporabne misli, kako naj stisne 
zobe, ni več ponovila. Škoda, da odrasli 
vse tako hitro pozabijo. 
Kaj mislite, dragi otroci, kako je Jurček 
opravil v ordinaciji? Prav ste uganili, 
Jurček je bil zelo priden in tudi bolelo ni 
tako zelo hudo. 
Za nagrado ga je mama, ko se je vrnil 
iz šole, peljala v trgovino, da si je lahko 
kupil predbožično darilo. 
Pa jo je vprašal: »Mama, a za božič bo 
tudi še kaj?« 
»Seveda bo, jurček. Če boš še naprej 
tako pogumen in priden, kot si bil pri 
zobozdravniku, te bo prav gotovo pod 
smrečico čakalo tudi lepo darilo!«

Lepe, mirne in radostne ter veselja 
polne praznike vam želimo!

Karolina Kolmanič

ZA OTROKE

Foto: internet
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Adventni utrip v Občini Beltinci

KS Lipa
Foto: Aleš Balažic

KS Melinci
Foto: Tina Zver - Vlaj

KS Ižakovci 
Foto: Simon Škafar, Creative video

KS Gančani
Foto: Miran Maučec
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www.facebook.com/ZalozbaCAJT

Založba Cajt je bila ustanovljena z namenom  
predstavljanja manj uveljavljenih avtorjev.  
Ni nam vseeno za slovenski, še posebej pa prekmurski jezik.

Markišavci 9 | 9000 Murska Sobota | +386 41 687 955

Pri založbi Cajt smo za vas pripravili 
zbirko zgodbic za najmlajše avtorice 

Janje Žalik Jerebič, ki predstavlja novo 
ime med prekmurskimi pisci. Zgodbe za 

zvedave glave je knjiga, v kateri je zbranih 
sedem pravljic, za vsak dan v tednu ena, 

ki na razigran, poučen in malce drugačen 
način odgovarjajo na povsem vsakdanja 

vprašanja. Med drugim pojasni, zakaj imajo 
čebelice črte in pikapolonice pike, zakaj 

odrasli smrčijo in zakaj se nam včasih kolca. 
Slikovite in živobarvne ilustracije Franca 
Poredoša dajejo knjigi prav poseben čar. 

Knjiga je zelo priročna za starše, tete in 

strice, stare starše, vzgojitelje in učitelje 
ter vse, ki prevečkrat ne vedo odgovoriti na 
sto in en otrokov »zakaj«. Vsaka pravljica 
je opremljena tudi z vprašanji, s pomočjo 
katerih lahko z otrokom nadaljujemo 
pogovor o določeni tematiki.

Vabimo vas, da vzamete v roke Zgodbe za 
zvedave glave. Želimo vam veliko užitkov 
ob prebiranju pravljic, odkrivanju čudovitih 
ilustracij in verjamemo, da boste ob knjigi 
tudi sami prišli do kakšnega novega 
spoznanja. 

Ekipa Založbe Cajt  


