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Utrinki iz proslave ob državnem prazniku, dnevu združitve prekmurskih 
Slovencev z matičnim narodom, Beltinci, 16. avgust 2021
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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, teksti pod fotografijami in uvodnik urednika glasila  
niso nujno jezikovno pregledani.

fotografije (platnice):
Sandra KAVAŠ (naslovnica), Boštjan ROUS,

Arhiv Občine Beltinci, ZTKŠ Beltinci.  

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

tisk:
TILIA PRINT, ROMAN KLEMENČIČ s.p.

avgust 2021, 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 87. številko, ki izide  

konec meseca 

oktobra 2021, 

posredujete  

do torka,  

12. oktobra 2021,  

v elektronski obliki  

s komentarji k 

fotografijam  

in navedbo avtorja ter  

v ustreznem formatu.

Naš elektronski naslov:

malirijtar@beltinci.si

Spoštovane bralke in spoštovani bralci,
Cenjeni bralci,

Mesec september daje šolarjem 
priložnost za nov začetek, ko svoje 
misli in cilje usmerjajo  v prihodnost 
ter poskušajo zavzeto slediti svojim 
sanjam. Sanjam so nekoč sledili tudi naši 
zavedni prekmurski Slovenci, ki so nam 
omogočili, da smo lahko pred kratkim 
skupaj praznovali  že 102. obeležitev 
praznika združitve Prekmurja z matičnim 
narodom. Strmimo k takim ciljem ter 
sanjam tudi mi in  ohranimo v naših 
srcih ljubezen do naše prelepe domovine. 
Le z vzgledom bomo to ljubezen lahko 
prenesli na naše zanamce.

Take dežele ni

Lepa je moja dežela. Bridkosti polna.
Sèm je stvarnik sejal nemir

in lepoto, ki je skoraj popolna,
in žalost, kot je ni na svetu nikjer.

 
Nikjer ni zemlja tako skromna in 

radodarna,
nikjer ne pride lastovka tako hitro na jug,

nikjer ni nikoli tako bledikava zarja
skozi stoletja ohranjala up. 

Nikjer trave z Jurijem, svojim patronom,
ne veseljačijo tako dolgo v jesen

in nikjer ne kriče še pod betonom
o zelenem spominu svojim ljudem. 

Nikjer niso hoste tako skrivnostne
z brezni in grapami, ki jih je zlo

polnilo s trupli, da njih belo okostje
sije potomcem v neprijazno temò.

Lepa je moja dežela. Lepa do muke.
Samo tu gruli prsteno grlo rim.

Samo tu so tudi groze manj hude.
Samo tu lahko živim.

Tone Pavček

Za uredniški odbor, 
Bojan Vereš
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UVOD

Kolesari & čolnari  
Kolesarjenje ob Muri in spust
Nedelja, 5. 9. 2021 (v primeru slabega vremena  
12. 9. 2021)
Relacija: Dokležovje – Cmurek – Dokležovje
Organizator: DČD 

Delavnica za OŠ otroke
Sobota, 11. 9. 2021,15. – 17. ure
Lipa, Cimprana iža
Organizator: KD Lipa

»Kako zveni Mura« - promenadni koncert 
Prekmurske godbe Bakovci s solistko Tjašo Žalik 
in bakovskimi mažoretkami 
Nedelja, 12. 9. 2021, ob 16. uri
Otok ljubezni, Ižakovci
Organizator: Občina Beltinci in ZTKŠ Beltinci

Jesenski turnir
Sobota, 25. 9. 2021, ob 10. uri
Beltinci, presostatična hala
Organizator: Horobek fčele

Dnevi evropske kulturne dediščine 
Od njive do mize - proso v prehrani Prekmurcev
Sobota, 2. 10. 2021, od 10. – 16. ure
Vaško kulturni dom Melinci
Organizator: ZTKŠ Beltinci, KUD Melinci in ZRSVN

Pohod po poti Đemsove čete
Sobota, 2.10. 2021, ob 9. uri
Relacija: Selo - Fokovci
Organizator: KOZB NOB Beltinci

Dnevi evropske kulturne dediščine 
Živeli so z njima, poznali so ju - naravo in Muro
Petek, 8.10. 2021, od  9. - 11.30 ure
Otok ljubezni, Ižakovci
Organizator: ZTKŠ Beltinci, KUD Melinci in ZRSVN

15. Kostanjev spust, zaključek sezone
Nedelja, 10. 10. 2021 (v primeru slabega vremena  
17. 10. 2021)
Relacija: Petanjci – Dokležovje (privez)
Organizator: DČD

Polaganje venca pri spomeniku narodnega 
heroja Štefana Kovača - Marka
Sobota, 16. 10. 2021, ob 16. uri
Gančani, pri spomeniku
Organizator: KOZB NOB Beltinci

Koncert mlajše tamburaške skupine KUD 
Beltinci
Sobota, 16. 10. 2021
Kulturni dom Beltinci
Organizator: KUD Beltinci

Delavnica za OŠ otroke
23. 10. 2021, od 15. – 17. ure
Lipa, Cimprana iža
Organizator: KD Lipa

Koledar prireditev za obdobje september - oktober 2021

September

Oktober

Zaradi negotove situacije in ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja okužbe s Covid-19, si organizatorji pridružujejo 
pravico do sprememb. Pri udeležbi upoštevajte vse preventivne ukrepe za preprečevanje širjenja koronavirusa.

Zavod za turizem, kulturo in šport Beltinci
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Najstarejša občanka Občine Beltinci Marija Žekš praznovala svoj  
105. rojstni dan
V Domu starejših občanov Ljutomer 
je svoj  častitljiv 105. rojstni  dan 
praznovala 12. avgusta 2021 naša 
najstarejša občanka Občine Beltinci, 
gospa Marija Žekš, ki je prav 
tako najstarejša članica Društva 
upokojencev Beltinci. Zadnjih nekaj 
let preživlja v Domu starejših občanov 
Ljutomer, kjer se dobro počuti, rada 
se druži s sostanovalci, najbolj pa se 
veseli obiska svojih domačih. Vedno 
je bila dobrosrčna, prijazna, hvaležna, 
pozitivna, nasmejana in potrpežljiva 
gospa in te vrline so ji ostale tudi na 

zlata leta v domu. 

Občina Beltinci ji je poslala iskreno 
voščilo ob tem častitljivem osebnem 
jubileju, kjer je bilo zapisano, da ji 
želimo še naprej trdnega zdravja, dobre 
volje in veselja v upanju, da se drugo 
leto srečamo in eno skupaj zapojemo. 

Lilijana Bežan Horvat

AKTUALNO

O g l a š e v a n j e 
v informativnem glasilu Mali rijtar 

Izdajatelj: Občina Beltinci
Vse zainteresirane bodoče potencialne oglaševalce blaga in storitev obveščamo, da je s 1. 1. 2021 prešel 
zakup prostora v informativnem glasilu na Občino Beltinci. Uredniški odbor je na svoji seji s sklepom potrdil 
CENIK OGLAŠEVANJA, ki ga objavljamo v nadaljevanju. 
V eni izdaji se natisne 2600 izvodov, vsi občani občine Beltinci pa prejmejo informativno glasilo brezplačno. 
Oglas posredujte na elektronski naslov malirijtar@beltinci.si  skupaj z navedbo velikosti oglasa kot tudi točne 
podatke naročnika oglasa, ki so potrebni za izstavitev fakture. Oglas posredujte v formatu JPG, PDF, PSD ali 
TIF.

CENIK:
 Velikost oglasa:  Cena:

 1/8 strani  30 €
 ¼ strani  55 €
 ½ strani  100 €
 1 stran  180 €
 Zunanja zadnja stran 250 €

Cene ne vsebujejo DDV-ja (22 %).
Uredniški odbor UO MALI RIJTAR, Bojan Vereš, odgovorni urednik

INFORMATIVNO  GLASILO  OBČINE  BELTINCI
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Položitev venca k spominskemu obeležju ob praznovanju 102. 
obletnice združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom v 
Beltincih

Dne 16. 8. 2021 so predstavniki 
domoljubnih in veteranskih 
organizacij Pomurja, združeni v 
pokrajinski Koordinaciji domoljubnih 
in veteranskih združenj, društev in 
organizacij, skupaj z županom občine 
Beltinci, Markom Viragom, ob državnem 
prazniku združitve prekmurskih 
Slovencev z matičnim narodom položili 
spominski venec k obeležju, ki je bilo 
postavljeno v Beltincih ob praznovanju 
100. obletnice združitve. 

Spomnimo: na obeležju so upodobitve 
prekmurskih narodnih buditeljev, dr. 
Matije Slaviča, Ivana Jeriča in  Jožefa 
Klekla starejšega. Vsekakor pa pri tem 
ne moremo prezreti prispevka drugih, 
ki so zaslužni za danes slovensko 
Prekmurje: dr. Frana Kovačiča, Franca 
Ivanoczyja, Jožefa Godine, Mihaela 
Küharja, Ivana Baše ter  slovenskega 
generala Rudolfa Maistra. 

Nasploh Maistrova zasedba Maribora 
in Spodnjega Podravja je Prekmurju 
omogočila teritorialni stik z ostalimi 
slovenskimi pokrajinami. Brez tega 
Prekmurje danes ne bi bilo slovensko. 
Maistrovim enotam se je pri njegovi 
nameri  glede vojaške zasedbe 

Prekmurja pridružilo 500 prekmurskih 
legionarjev. A zaradi zaostrovanja  
položaja na Koroškem in Štajerskem, 
predvsem pa  zaradi francoskega 
nasprotovanja  glede vojaške zasedbe 
Prekmurja, je Maister svoje načrte 
opustil. Temu navkljub je po zaslugi 
dr. Matije Slaviča, člana delegacije 
Kraljevine SHS na mirovnih pogajanjih 
v Parizu,  Prekmurje s strani velikih sil 
bilo dodeljeno novonastali Kraljevini 
SHS. Delegacija Kraljevine SHS je na 
mirovnih pogajanjih prejela mandat, 
da lahko vojaško zasede Prekmurje 
do razvodnice med Muro in Rabo. 
Jugoslovanske čete so v Prekmurje 
vkorakale 12. avgusta, 17. avgusta 
pa je vojska izročila oblast civilnemu 
upravitelju dr. Srečku Lajnšicu, ki je v 
Beltincih pred več kot 20.000 ljudmi 
uradno razglasil združitev tega ozemlja 
s preostalim slovenskim ozemljem v 
Kraljevini SHS.

Slavnostna govornika ob obeleževanju 
letošnje 102. obletnice združitve 
prekmurskih Slovencev z matico sta 
bila predsednik Prekmurskega društva 
General Maister Murska Sobota, Marjan 
Farič in župan Občine Beltinci, Marko 
Virag, ki sta v svojih govorih poudarila 

pomen združitve za vse Prekmurce 
in Prekmurke oziroma za celoten 
slovenski narod.

Spominski venec sta položila župan 
Občine Beltinci, Marko Virag in 
predsednik Prekmurskega društva 
general Maister Murska Sobota, 
Marjan Farič, v spremstvu Draga 
Ribaša, predsednika Policijskega 
veteranska društva Sever za Pomurje 
in predsedujočega Koordinacije 
domoljubnih in veteranskih organizacij 
Pomurja Ivana Smodiša, sicer 
predsednika Zveze veteranov vojne za 
Slovenijo OZ Murska Sobota.
Slovesnosti so se udeležili praporščaki 
vseh domoljubnih in veteranskih 
organizacij pomurskih združenj, 
društev in organizacij. Praporščakom 
je poveljeval Matjaž Perša, praporščak 
Zveze veteranov vojne za Slovenijo.

Zahvala velja Občini Beltinci, županu 
Marku Viragu, osebju Občine Beltinci, 
Policijskemu veteranskemu društvu 
Sever za Pomurje, Prekmurskemu 
društvu General Maister Murska 
Sobota, Združenju veteranov vojne za 
Slovenijo Pomurje, Društvu Generala 
Maistra Veržej, Zvezi veteranov vojne 
za Slovenijo OZ Murska Sobota, 
Domoljubnemu krajevnemu združenju 
Puconci, Združenju slovenskih 
častnikov, Zvezi združenj borcev 
za vrednote NOB Slovenije, Zvezi 
invalidov vojn Slovenije in njihovim 
praporščakom.

Mag. Marjan Farič, predsednik  
Prekmurskega društva General 

Maister Murska Sobota

AKTUALNO
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Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Beltinci  
s podelitvijo priznanj
V počastitev 25. občinskega praznika 
Občine Beltinci je bila na predvečer 
državnega praznika – dneva združitve 
prekmurskih Slovencev z matičnim 
narodom, v dvorani beltinskega gradu 
slavnostna seja Občinskega sveta 
Občine Beltinci s podelitvijo priznanj 
in nagrad letošnjim najzaslužnejšim in 
tistim, ki so zaznamovali našo občino, 
doprinesli k njenemu razvoju in 
poskrbeli za njeno prepoznavnost tudi 
izven njenih meja.

Župan Marko Virag je ob otvoritvi 
slavnostne seje za zbrane povedal, 
citiramo:

Spoštovani člani občinskega sveta, 
cenjeni letošnji občinski nagrajenci, 
dragi gostje in vsi ostali zbrani.

Tako kot vsako leto smo se tudi tokrat ob 
občinskem prazniku zbrali na slavnostni 
seji občinskega sveta. Letos  praznujemo 
25. obletnico samostojne občine. 25 let 
za občino morda ni dolgo obdobje, je pa 
vendarle dovolj dolgo, da se na to obdobje 
vsak pri sebi spomnimo in razmislimo, 
kaj vse se je v tem obdobju zgodilo, kaj 
vse smo dosegli, pa tudi česa si morda 
še želimo in kaj potrebujemo. Tako kot 
je pošteno poudariti, da smo v tem času 
dosegli marsikaj, moramo tudi priznati, 
da bi lahko oz. bi morali narediti še več; 
zakaj nismo dosegli več, je vprašanje, na 
katerega bi vsak od nas znal povedati 
kaj svojega, verjamem pa, da je oz. bi 
bil skupni imenovalec našega neuspeha 
predvsem v pomanjkanju vrlin, kot so 
sodelovanje, povezovanje, enotnost in 
medsebojno zaupanje, pomanjkanje 
poguma ter ambicioznosti, torej vrlin, 
ki so še kako krasile naše prednike, ko 
so pred 100 in več leti gradili temelje 
Prekmurja kot dela Slovenije, vrlin, ki so 
nas krasile pred 30 leti, ko smo vsi skupaj 
začeli graditi novo vizijo samostojne in 
neodvisne države Republike Slovenije in 
vrlin, ki so botrovale temu, da smo pred 
25. leti dobili svojo občino. Pregovor 
pravi, da se modri učijo na napakah 
drugih, ostali pa se žal učimo na svojih 
napakah. Vse to je res, pri čemer pa 
so morda najbolj poučne ravno tiste 
napake, ki jih doživimo na svoji koži. 

Danes si dovolim reči, da smo se na 
teh naših napakah naučili in zato tudi 
verjamem, da korakamo v pravo smer 
ter da bomo na tej pravi poti znali hoditi 
skupaj še kar nekaj časa. 

Z zadovoljstvom ugotavljam, da med 
županom, občinsko upravo, občinskim 
svetom in krajevnimi skupnostmi, 
društvi in navsezadnje med občankami 
in občani vlada potrebno zaupanje; 
pri strateško pomembnih odločitvah 
dosegamo enotnost, pri čemer prevladuje 
moč argumentov in ne argument moči, 
znamo se povezati, ko je to potrebno 
in smo solidarni, ko rabimo eden 
drugega. Prav tako si upamo sprejemati 
pogumne in ambicionzne odločitve, 
ki bogatijo kvaliteto našega življenja.  
Zato, ko se danes v naši občini ozremo 
naokoli, vidimo pozitivne spremembe. 
Zadovoljen sem z delom občinske uprave 
in širšim krogom sodelavcev, saj smo 
tudi v tem letu uspeli realizirati večino 
zadanih ciljev na mnogih področjih. 
Vsi skupaj se bomo še naprej trudili, 
da bomo lahko naslednje leto zopet s 
ponosom predstavili  izvedene projekte 
in uresničene cilje. V prihodnost zremo 
pozitivno in z ogromno zanosa, saj 
verjamemo, da je tudi z okrnjenimi 
sredstvi možno narediti marsikaj.

Skupaj z vami, svetnica in svetniki, s 
predstavniki KS, našim komunalnim 

podjetjem Komuna d.o.o. in drugimi 
deležniki, smo pripravili oz. 
pripravljamo številne projekte, v dveh 
letih in pol delovanja smo tudi že izvedli 
oz. uresničili prenekateri projekt oz. 
investicijo, marsikateri projekt je že 
pripravljen tudi za v bodoče, torej na 
zalogo, kajti zavedamo se, da je pred 
nami nova finančna perspektiva, katero 
moramo pričakati ustrezno pripravljeni, 
predvsem s projekti t.i. ready to go ter z 
ustrezno pripravljeno strategijo občine. 
Seveda je vedno razlika med željami in 
izvedbo, toda če gremo korak po korak 
naprej in ne stopicamo na mestu, potem 
bomo tudi prišli k cilju, včasih hitreje, 
drugič počasneje, važno je, da gremo v 
pravo smer.  Odločitev za Prekmurje in 
Slovenijo je bila odločitev za boljši jutri. 
Dr. Matija Slavič je med drugim zapisal: 
“V nedeljo, dne 17. avgusta 1919, se je vršil 
po zahvalni službi božji v Beltincih pred 
cerkvijo velik ljudski tabor, na katerem 
je govoril med drugim tudi narodni 
voditelj prekmurskih Slovencev, Jožef 
Klekl star., ki je navduševal Prekmurce 
»za vero in ljübav do maternega jezika. 
Tisočera množica pa mu je klicala: 
“Obečamo, obečamo!« Tako kot je torej 
bilo pred dobrimi 100. leti slišati iz ust 
več deset tisočglave množice “Obečamo, 
obečamo...,” moramo tudi mi v nas 
samih vzklikniti: »Obečamo, Obečamo! « 
Obečamo torej, da nas bo še naprej vodil 

AKTUALNO
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pogum, ki ne pristaja na podrejanje 
parcialnim interesom, ampak v ospredje 
postavlja interes razvoja občine kot 
celote. Obečamo tudi, da nas bo še naprej 
vodilo predano delo in zasledovanje 
cilja lepše prihodnosti za vse. Prav tako 
obečamo, da je naša želja in zaveza 
hkrati, da naredimo občino tako, da 
bomo nanjo vsi ponosni. 

Drage občanke in občani, ob našem 
prazniku vam želim čim več osebnega in 
družbenega napredka, čim bolj uspešno 
delo, povezovanje, medsebojno zaupanje 
in prijetno življenje v naši lepi občini.  
Posebna zahvala in pohvala gre tudi 
vsem prejemnikom občinskih priznanj. 
Naj so vam priznanja izraz našega 
globokega spoštovanja do vašega dela 
oz. vaših rezultatov, prav tako pa naj 
vam bodo spodbuda za delo in napredek 
v skupno dobro tudi v prihodnje.

Občini Beltinci, Prekmurju in Sloveniji,še 
na mnoga uspešna leta!

V Občini Beltinci smo neizmerno 
ponosni na naše mlade, ki so s 
svojim bogatim in izjemnim znanjem 
na področju srednješolskega 
izobraževanja dosegli zavidljive 
rezultate. Tako se lahko letos pohvalimo 
s kar petimi nazivi – 3 diamantne in 2 
zlati maturantki: 

KAJA ZVER iz Melinec 41 je zaključila 
srednješolsko izobraževanje na 
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer – 
POKLICNA MATURA – smer predšolska 
vzgoja in postala DIAMANTNA 
MATURANTKA. 

STAŠA ZADRAVEC iz Lipe 41/a je 
zaključila izobraževanje na  Srednji 
poklicni in tehniški šoli (SPTŠ) Murska 
Sobota – POKLICNA MATURA – smer 
oblikovanje in postala DIAMANTNA 
MATURANTKA.

LANA SMEJ iz Beltinec, Jugovo 6, je 
zaključila izobraževanje na Srednji 
poklicni in tehniški šoli Murska 
Sobota – POKLICNA MATURA 
– smer oblikovanje in postala 
DIAMANTNA  MATURANTKA.

URŠKA JERIČ iz Dokležovja, 
Gramozna 16, je zaključila 
srednješolsko izobraževanje na 
Srednji šoli za gostinstvo in turizem 
Radenci – POKLICNA MATURA – 

smer gastronomija - turizem 
in postala   ZLATA MATURANTKA.

TINA MAUČEC iz Gančan 123 je 
zaključila srednješolsko izobraževanje 
na  Srednji ekonomski šoli Murska 
Sobota – POKLICNA MATURA – 
smer ekonomija in postala  ZLATA 
MATURANTKA. 

Vsem izrekamo iskrene čestitke 
ter želimo obilo uspehov tako na 
nadaljnjih izobraževalnih poteh kot 
tudi v osebnem življenju.

Podeljeni sta bili dve ŽUPANOVI 
PRIZNANJI: 

SODARSTVU KÜZMA ANTON s.p. iz 
Gančan

za 100 let uspešne sodarske obrti in 
s tem ohranjanja

sodarske tradicije.

Obrazložitev:

Začetki sodarske obrti KÜZMOVIH 
segajo v daljno leto 1921, ko je z 
izdelovanjem sodov iz hrastovega lesa, 
murve in akacije pričel pradedek Ivan 
Küzma. Na domačiji v Gančanih so 
poleg tega  izdelovali še kadi za zelje in 
grozdje, čebre, škafe, vedra, posode za 
zaseko. Njihovi izdelki so cenjeni širom 
domovine in tudi v tujini. Leta 1946 
je obrt prevzel sin Anton in jo uradno 
vodil do leta 1976, v delavnici pa je 
deloval vse do smrti,  leta 2015.

Od leta 1976  do 2017 je sodarsko 
obrt prevzel vnuk Anton starejši in 
leta 2017 pravnuk Anton mlajši, ki 
nadaljujeta sodarsko obrt v sodobno 
opremljeni strojni delavnici in 
izdelujeta različne lesene izdelke po 
naročilu. Za svoje zanamce in vse, ki jih 
tovrstna obrt zanima in bi radi spoznali 
njihovo bogato in pestro zgodovino, so 
leta 2013 na svoji domačiji odprli tudi 
sodarski muzej.

Družini Küzma ob 100-letnici sodarske 
obrti želimo tudi v prihodnje obilo 
poslovnih uspehov in se zahvaljujemo 
za širjenje prepoznavnosti Občine 
Beltinci izven njenih meja.

ter

PROSTOVOLJEMU GASILSKEMU 
DRUŠTVU BELTINCI za 140 LET 
NEPREKINJENEGA DELOVANJA NA 
PODROČJU GASILSTVA

Obrazložitev:

Trdni temelji gasilstva v Beltincih 
segajo 140 let nazaj, ko so vaščani  
ustanovili prostovoljno gasilsko 
društvo z namenom nudenja pomoči  
ob morebitnih požarih in reševanju 
življenj ljudi, njihovega premoženja ob 
elementarnih in drugih nesrečah. 

Povezanost, sodelovanje in spoštovanje 
sočloveka ter čuta za dobrobit 
posameznika so odlike, ki krasijo 
Prostovoljno gasilsko društvo Beltinci. 
Ne smemo pozabiti, da je gasilstvo 
gonilna sila družbenega življenja 
vsakega kraja in tudi v Beltincih je tako. 
Gasilci vedno priskočijo na pomoč in so 
pripravljeni to svojo plemenitost deliti 
v dobrobit in pomoč bližnjemu. Ob 
stalnem izobraževanju svojih članov in 
članic pa skrbijo za še bolj kakovostno 
opravljanje svojega prostovoljnega dela 
na področju gasilstva. 

Ob visoki, 140.obletnici uspešnega 
delovanja, si PGD BELTINCI zasluži 
županovo priznanje. 

Občinski svet Občine Beltinci je na 
predlog Komisije za priznanja in 
nagrade Občinskega sveta,  na svoji 
20. redni seji sprejel sklep, da se v letu  
2021 ob občinskem prazniku podelijo 
naslednja priznanja:

Občinsko priznanje se podeljuje 
gospodu JOŽEFU FERČAKU iz Lipe 
za več kot 50 let aktivnega dela na 
področju gasilstva in civilne zaščite v 
Občini Beltinci. 

Obrazložitev:

Gospod Jožef Ferčak je bil dolga leta član 
Prostovoljnega gasilskega društva Lipa, 
častni poveljnik Gasilske zveze Beltinci, 
častni predsednik Prostovoljnega 
gasilskega društva Lipa, aktiven 
član Civilne zaščite Občine Beltinci, 
predsednik Krajevne skupnosti Lipa in 
član Občinskega sveta Občine Beltinci. 

Kot član gasilske organizacije je prejel 
priznanja Gasilske zveze Beltinci, 
tretje, druge in prve stopnje, Plamenico 
Gasilske Zveze Slovenije tretje, druge 
in prve stopnje, značko za 50 let 
delovanja v gasilstvu ter razne zahvale 
in priznanja, tudi s strani Civilne 
zaščite Republike Slovenije. V letu 
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2013 je na predlog PGD Lipa prejel tudi 
Odlikovanje za posebne zasluge. 

Na podlagi povedanega si gospod Jožef 
Ferčak zasluži PRIZNANJE OBČINE 
BELTINCI. 

PLAKETA Občine Beltinci se 
podeljuje Klubu malega nogometa 
Beltinci za 40 let neprekinjenega 
delovanja.

Obrazložitev:

Klub malega nogometa Beltinci je 
bil ustanovljen leta 1981 na pobudo 
gospoda Marjana Erjavca in skupine 
mladih fantov. 

Člani kluba so igrali na mnogih turnirjih 
tako doma kot tudi v tujini in dosegali 
odlične rezultate, za kar je dokaz polna 
vitrina različnih pokalov in priznanj. 

Poleg igranja nogometa člani kluba 
dobro sodelujejo s Krajevno skupnostjo 
Beltinci, Občino Beltinci in vsemi 
društvi tako doma kot v tujini. 

Krajevno skupnost Beltinci zastopajo 
v malem nogometu za pokal Občine 
Beltinci in na Igrah krajevnih skupnosti 
za pokal Občine Beltinci, ki jih 
organizira Športna zveza Beltinci. 

Vsako leto organizirajo tudi Ulični 
turnir v malem nogometu, 1. maja pa 
tudi kolesarjenje treh dežel po Sloveniji, 
Hrvaški in Madžarski. 

Pred 20-imi leti so ustanovili veteransko 
sekcijo, ki tekmuje v veteranski ligi 
Dolinsko. Odlično sodelujejo tudi z 
Nogometnim društvom Beltinci. 

Klub malega nogometa Beltinci je 
klub odličnih nogometašev, dobrih 
prijateljev in veselih ljudi, ki imajo svoj 
prostor v športnem parku Beltinci. 

Za svojih 40 let neprekinjenega 
uspešnega delovanja si Klub malega 
nogometa Beltinci zasluži PLAKETO 
Občine Beltinci.

Naziv  ČASTNI OBČAN OBČINE 
BELTINCI se v letu 2021 ob občinskem 
prazniku podeljuje gospodu Nikolaju 
SZEPESSYU, doktorju medicine iz 
Beltinec, za ohranjanje nesnovne 
kulturne dediščine, za dolgoletno 
aktivno delo v lokalni skupnosti na 

področju folklore, kulture, turizma ter 
za razvijanje muzejske, lekarniške in 
zdravstvene dejavnosti v občini. 

Obrazložitev:

Beltinčan, doktor Nikolaj SZEPESSY, je 
kot zdravnik opravljal najodgovornejše 
delo na področju anestezije v naši 
domači regijski bolnišnici v Murski 
Soboti in v tujini. Bil je vedno 
pripravljen pomagati vsakemu človeku, 
ki je pri njem iskal nasvet ali pomoč. 

Opravljal je delo predsednika 
Krajevne skupnosti Beltinci in je 
mnogo energije porabil predvsem na 
področju turistične prepoznavnosti 
našega kraja z lepo ureditvijo samega 
kraja in s sodelovanjem pri izdaji 
prve razglednice Beltinec s podobami 
folklornih motivov, ki jih je posnel 
mojster Jože Kološa Kološ. 

Nepogrešljiv je bil skozi vsa leta pri 
organizaciji Mednarodnega folklornega 
festivala Beltinci, na njegovem začetku 
kot plesalec, pozneje kot soorganizator 
in kot zdravnik za nudenje nujne 
medicinske pomoči na sami prireditvi.

Mnogo let je deloval v Turističnem 
društvu Beltinci in postal njegov prvi 
predsednik, zato je bil tudi pobudnik 
za ustanovitev Zavoda za turizem in 
kulturo Beltinci. 

Ogromno znanja in energije ter 
sredstev je osebno vlagal v ohranjanje 
dragocenih predmetov iz zdravstvene 
in zobne ambulante, ki so že danes in ki 
še bodo razstavljeni v gradu v Beltincih. 
Bil je pobudnik za nastanek in avtor 
stalne razstave Zgodovina zdravstva 
v Pomurju v beltinskem gradu.  Preko 
svojih znanstev je poskrbel tudi za 
vso opremo iz nekdanje čevljarske 
delavnice v Veržeju, ki prav tako čaka 
na postavitev. 

Še vedno se angažira tudi v Civilni 
iniciativi Beltinci za vrnitev beltinskega 
gradu občini, v katerem se nahaja 
urejen grofičin salon rodbine Zichy, 
zlasti zadnje beltinske grofice Marie 
Iphigenie Zichy. Avtor postavitve je prav 
dr. Nikolaj Szepessy, ki že desetletja 
sistematično zbira in hrani predmete, 
pohištvo, umetnine in dokumente, ki 

so povezani s to graščino in plemiškimi 
družinami. 

Doktor Nikolaj SZEPESSY je leta 2014  
prejel častno Valvazorjevo priznanje 
za ohranjanje premične kulturne 
dediščine na območju Občine Beltinci 
in za donacijo lekarniško-zdravstvene 
zbirke Pomurskemu muzeju Murska 
Sobota.

Na podlagi povedanega si gospod 
doktor Nikolaj SZEPESSY zasluži naziv 
ČASTNEGA OBČANA OBČINE BELTINCI.

Slovesnost je popestril Staš Žabot, član 
Društva harmonikarjev Murska Sobota, 
ki je leta 2019 na mednarodnem 
tekmovanju »Pannoniaccordion« 
v Murski Soboti v disciplini 
narodnozabavne glasbe zmagal in 
postal Najobetavnejši pomurski 
harmonikar 2019. Njegov mentor je 
Boštjan Baša. Občina Beltinci vsako leto 
finančno podpira izvedbo tekmovanja, 
s tem nastopom pa simbolično izražajo 
zahvalo. Zaigral nam je dve čudoviti 
skladbi: Avsenikovo Slovenija, od kod 
lepote tvoje ter Swingende harmonika 
avtorja Stefana Oberhoferja. 

Bodimo še naprej ponosni, dragi 
Prekmurci in Prekmurke, na svoje 
korenine, na svoje prednike in na vse 
tiste velike Prekmurce, ki so zaslužni, 
da je Prekmurje že stodrugo leto del 
naše domovine Slovenije, kjer svobodni 
»gučijmo prekmursko!«

„Zašpilaj stari goslar, 
naj se čuje glas v daljavo, 
PREKMURJE gnes slavij, 

PREKMURJE gnes se veselij!“
Prekmurci, Prekmurke, čestitke ob 

našen prazniki - BOUG TE ŽIJVI, 
najlepši del naše domovine - naša 

ravnica, naša Müjra,, naši dobri lidgej!“

Nasvidenje drugo leto v Beltincih!

Lilijana Bežan Horvat
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Osrednja regijska slovesnost v počastitev dneva združitve 
prekmurskih Slovencev z matičnim narodom 1919-2021

»Beltinci slavijo,  
Beltinci proslavljajo!«

Tako bi lahko pričeli naše srečevanje 
med vrsticami v tokratnem članku o še 
enem izjemnem in čudovitem dogodku 
– slovesnosti, ki smo jo obeležili, kot je 
davnega leta 1921 v knjigi Prekmurje 
zapisal dr. Matija Slavič, v najlepšem 
kraju ravensko-dolinskega Prekmurja, 
v Beltincih, ko smo se spominjali skupne 
preteklosti, vseh tistih velikih mož, 
ki so bili zaslužni, da se je Prekmurje 
združilo po tisočletnem narodnem 
suženjstvu,  končno rešeno madžarske 
boljševiške strahovlade, z matično 
domovino, takrat še Jugoslavijo.

Osrednja slovesnost je potekala na 
predvečer državnega praznika, 16. 
avgusta 2021, na grajskem dvorišču, 
kjer so nas s svojim obiskom počastili 
visoki gosti.

Pozdravne besede je prisotnim namenil 
župan Občine Beltinci, Marko Virag, ki 
je povedal-citiramo:

Spoštovani ugledni gosti, prijatelji 
Prekmurja in s tem tudi občine Beltinci, 
drage občanke in občani!

Lepo pozdravljeni in dobrodošli pri nas. 
Še posebej bi iskreno dobrodošlico zaželel 
najvišjim predstavnikom naše države: 
predsedniku države g, Borutu Pahorju, 
predsedniku Vlade g. Janezu Janši, 
predsedniku državnega zbora g. Igorju 
Zorčiču, predstavnikom ministrstev, 
pomurskima poslancema g. Dejanu 
Židanu in g. Jožefu Horvatu, drugim 
uglednim političnim gostom, visokim 

predstavnikom verskih skupnosti, še 
posebej našemu domačinu msgr. dr. 
Petru Štumpfu, škofu Škofije Murska 
Sobota, predstavnikom družbenih in 
ostalih skupnosti, kolegicam županjam 
in kolegom županom, svetnikom občine 
Beltinci ter vsem, ki s svojo prisotnostjo 
bogatite ta slavnostni dogodek. Praznik 
naše občine sovpada z državnim 
praznikom - dnevom združitve 
prekmurskih Slovencev z matičnim 
narodom. Prepričan sem, da ta praznik 
simbolizira povezovanje in upanje 
po boljšem. Odločitev za Prekmurje 
in Slovenijo je bila odločitev za boljši 
jutri in dostojno, lepše življenje. Torej 
že takrat, a tudi danes mora biti temu 
tako, to ni pomenilo delitve na naše 
in vaše, privilegiranje enih na račun 
drugih, temveč dogovorno ravnanje 
vseh in odgovornost za spoštovanje 
vseh in vsakogar. Zavedati se moramo, 
da je zgodba o Prekmurju zgodba o 
povezanosti. Prekmurje je bilo že od 
nekdaj izrazito večetična, večverska, 
večjezična in tudi večkulturna 
pokrajina. Takšno je postalo in ostalo 
tudi ali predvsem  zaradi medsebojne 
povezanosti svojih prebivalcev.

V lanskoletni poslanici ob praznovanju 
praznika združitve prekmurskih 
Slovencev z matičnim narodom, ste 
predsednik Vlade RS zapisali: „Velike 
sanje so stkane iz številnih dejanj ljudi, 
ki se odzovejo klicu časa in oviram 
navkljub vztrajajo na poti, ki jo izrisuje 
zgodovinski trenutek. Zaradi ljudi, 
ki so v zgodovini naroda razumeli 
zgodovinski kontekst časa, smo danes 
gospodar na svoji zemlji. Tudi v 
aktualnem trenutku, ko so razmere in 
izzivi sicer drugačni, pa bistvo ostaja 
enako. Samo združeni in povezani 
v enotnem hotenju in prizadevanju 
za blagor domovine smo močni kot 
posamezniki in kot narod.“ Verjamem, 
da se z napisanim strinjamo vsi danes 
prisotni, pri čemer si želim, da bi vse to 
napisano tudi ponotranjili in tako živeli. 
Enotni, z medsebojnim zaupanjem in 

spoštovanjem, povezani, pogumni in še 
bi lahko naštevali. In ravno te vrline so 
krasile naše prednike, ko so sprejemali 
odločitev o priključitvi Prekmurja k 
Sloveniji in s tem združitev Prekmurcev 
z ostalim delom Slovenije. Ko danes torej 
sprejemamo naše odločitve, morajo 
tudi v nas prevladovati te vrline, kajti 
danes ni glede obstoja in razvoja skupne 
države nič drugače, kot je bilo pred 100 
in več leti. 

Tako rekoč na tem mestu se je 17. 
avgusta leta 1919 v upanju po boljšem, 
na ljudskem zborovanju zbralo več kot 
20.000 narodno zavednih Prekmurcev. 
Prav tukaj v Beltincih je vojska SHS, ki 
je po razpadu avstro-ogrske monarhije 
zasedla Prekmurje, po nekaj dneh oblast 
predala civilnemu upravitelju. Tako se je 
na tem mestu, ki mu upravičeno pravimo 
rojstni kraj Prekmurja, rodilo Prekmurje 
kot del Slovenije. V zahvalo in počastitev 
teh dogodkov  smo zato v občini Beltinci 
pred dvema letoma, ob 100. obletnici 
teh zgodovinskih dogodkov, postavili 
obeležje in tako izkazali spoštovanje 
do velikanov našega prekmurskega 
in slovenskega naroda. Njihova vizija 
boljše prihodnosti, pogum in upanje 
naj bosta tudi danes, dobrih 100 let 
pozneje, navdih za naše delo, za dobro 
ljudi in domovine. Danes, ko torej več 
kot 100 let pozneje stojimo na rojstnem  
kraju slovenskega Prekmurja, so naše 
želje v marsičem sorodne željam naših 
prednikov. Da skupaj, enotni in povezani 
premagujemo in premagamo velike 
izzive, ki jih življenje postavlja pred nas, 
prenehamo z delitvami in se povežemo 
za dobro našega naroda, naših ljudi. 
Povežemo kot bratje med seboj, z zgodbo 
zdrave slovenske družine, najprej pod 
streho naše domačije tukaj v Prekmurju, 
nato še z brati naše velike narodne 
družine v Ljubljani ter po vseh krajih 
Slovenije in sveta. 

Prekmurje in Prekmurci smo eden 
najponosnejših delov naše države 
Slovenije, zato si zaslužimo, da smo 
njen enakovreden gradnik, na kar pa 
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se žal, predvsem v centru odločanja, 
mnogokrat pozablja. Zato je ob tej 
obletnici ponovno več kot sto razlogov, 
da celotni Sloveniji in tudi širše jasno in 
odločno sporočimo, da smo tukaj doma 
pošteni, delovni, prijazni, gostoljubni 
in ambiciozni ljudje. Tudi mi si prav 
tako kot vsi ostali Slovenci zaslužimo 
podpore in priložnosti, da s svojim delom 
in znanjem zagotovimo večjo blaginjo 
Prekmurju in celotni Sloveniji.     

Ob tem državnem prazniku pa je prav,  
da se spomnimo tudi na dogodke, ki 
so spremljali našo odločitev, da si kot 
narod želimo svoje, samostojne in 
neodvisne domovine. Vojaški spopadi v 
naši osamosvojitveni vojni pred 30 leti, 
so tukaj dosegli enega svojih najbolj 
dramatičnih vrhuncev. Zgodile so se hude 
reči, tudi tragične. Še zmeraj imamo 
lahko v očeh poškodovane hiše, uničen 
zvonik, pogorele tovornjake, opustošen 
mejni prehod, barikade na mostovih, 
sirene za zračne napade, raketiranje 
vojašnice in streljanje na mostove reke 
Mure. V resnici je bil to napad na svobodo, 
ki smo si jo izbrali za svojo usodo, napad 
na pravico do življenja, ki bo spoštovalo 
demokratična merila in temeljilo na 
vladavini človekovih pravic. Tedanja 
dejanja naših ljudi so, tako kot odpor 
po vsem Pomurju in po vsej Sloveniji, 
pomembno vplivala na srečen izid 
slovenskega upora proti zvezni vojski, ki 
ne bi bil uspešen, če ne bi teritorialcem 
in milici oz. policistom pomagalo celotno 
prebivalstvo. Slovenska država je pred 
kratkim praznovala svoj 30. rojstni dan. 
To so za državo mlada leta, a dejanja, ki 
so bila potrebna, da smo jo dobili, so bila 
zrela dejanja  pogumnih ljudi. Herojev. 
Tudi danes, dobrih 100 let po združitvi 
in 30 let po osamosvojitvi, so med nami 
heroji. Heroji, ki dnevno bijejo boj za 
naše zdravje in zato, da premagamo to 
epidemijo. Hvaležni jim moramo biti. 
Vsem in vsakomur, ki s svojimi dejanji, 
zgledom in odgovornostjo prispeva 
k temu, da zmagujemo v boju s tem 
zahrbtnim virusom. 

Zato je, kljub tem izjemno zahtevnim 
in negotovim časom, ko smo se kot 
človeštvo znašli na preizkušnji svetovnih 

razsežnosti, naprej po poti potrebno 
hoditi pogumno, z vizijo, enotno in 
samozavestno, kot smo to že počeli, 
ko smo bili na poti, ki nas je v boljšo 
prihodnost vodila bistveno hitreje, 
kot je bilo to povprečno v Evropski 
uniji. Potrebno je predano delo in 
zasledovanje cilja lepše prihodnosti za 
vse. Vsak, ki predano opravi svoje delo, 
mora dobiti ustrezno plačilo za dostojno 
življenje, pa naj bo to kmet, kuhar, pek, 
zidar ali profesor. Dostojno življenje ne 
sme pomeniti bogatenja enih na račun 
drugih, ampak dogovorno ravnanje vseh 
in odgovornost za spoštovanje vseh in 
vsakogar.  

Spoštovane, spoštovani. 

Naši predniki so pred več kot 100 
leti tukaj postavili temelje, da smo si 
lahko podobno enotni in povezani ter 
opogumljeni z njihovimi dejanji pred 
30. leti ustvarili svojo samostojno 
in neodvisno državo. Prvič v naši 
tisočletni zgodovini! V teh tridesetih 
letih smo jo skušali napraviti čim 
boljšo. Dosti dela nas še čaka, če želimo 
zmanjšati razvojne zaostanke med 
našimi regijami in izboljšati kakovost 
življenja v vseh krajih Slovenije. A zdaj 
je najpomembneje, da jo napolnimo z 
dušo in ji vrnemo optimizem ter upanje 
v boljši jutri. Da jo naredimo čim bolj 
kakovostno in prijetno za življenje ter 
obisk oz. da jo naredimo tako, da bomo 
nanjo vsi upravičeno ponosni. 

Dragi gosti, ponesite dober glas o 
Prekmurju v svoja okolja in radi se 
vračajte k nam. Tukaj ste in boste vedno 
dobrodošli, če pa vam uspe s seboj 
domov odnesti tudi delček NARODNE 
ZAVESTI, ZAHVALE, HVALEŽNOSTI 
IN PRIPADNOSTI, ki so že več kot 

100 let zapisane v DNK Prekmurcev 
in Prekmurja, boste veliko storili za 
enotnost, povezanost in narodni ponos 
naše domovine Slovenije. Občini Beltinci, 
Prekmurju in Sloveniji iskreno čestitam 
ob prazniku in še na mnoga uspešna 
leta! Srečno! 

Na slovesnosti so bili prisotni 
tudi praporščaki domoljubnih in 
veteranskih organizacij Pomurja, ki so 
se poklonili skupni zgodovini. 

Slavnostni govornik na prireditvi je bil 
predsednik Republike Slovenije, Borut 
Pahor. 

V umetniškem programu, so nastopili: 
Böltinska plejbanda KUD Beltinci, 
Barbara Rehn Rous, Benjamin Langner 
von Höweling, Jure Miholič, Elizabeth 
H. Adjei, FS KUD Beltinci in KD Marko 
Beltinci, Nikolaj Zver, Mia Belak in 
Vid Ščavničar, Murska Percussion 
Ensamble ter pevka Mateja Horvat - 
Moira.

Zahvala Zavodu za turizem, kulturo in 
šport Beltinci, Simoni Cizar ter Komuni 
javnemu komunalnemu podjetju 
Beltinci d.o.o. , PGD Beltinci za pomoč 
pri organizaciji svečanosti.

Povezovalec programa je bil Boštjan 
Rous. Po uradnem delu je sledil koncert 
glasbene skupine PRAŠNATI.

Da so Prekmurci ponosni, da so 
Prekmurci trdni v svojih prepričanjih, 
da so Prekmurci najbolj srčen in 
prijazen narod, to drži kot pribito. 
Zgodovina priča o tem, v sedanjosti se 
to še kako vidi, v prihodnosti naj bo 
tudi tako!

Prekmurje, ostani še naprej tako lepo 
in tako bogato zgodovine, ki naj nikoli 
ne odide v pozabo.

Lilijana Bežan Horvat 

AKTUALNO
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Položitev venca braniteljem samostojne Slovenije
Delegaciji OZVVS Ljutomer in OZVVS 
Murska Sobota sta skupaj z županom 
Občine Beltinci, Markom Viragom, 
položili venec k spominski tabli 
posvečeni braniteljem samostojne 
Slovenije, ki je bila v letošnjem letu 
obnovljena in je nameščena na mostu 
čez reko Muro v Dokležovju. 

Slovesnost je potekala v torek, 17. 
avgusta 2021.

Lilijana Bežan Horvat
 

Sklepi, sprejeti na 20. redni seji Občinskega sveta Občine Beltinci
Na 20. redni seji Občinskega sveta  
Občine Beltinci, ki je bila 17. junija 
2021, so bili sprejeti naslednji sklepi:

Sklep št. 214/VII:

Občinski svet Občine Beltinci sprejme 
dnevni red 20. redne seje Občinskega 
sveta Občine Beltinci:

1. Sprejem zapisnika 19. redne seje 
Občinskega sveta ter realizacija 
sklepov 19. redne seje Občinskega 
sveta Občine Beltinci.

2. Seznanitev z letnim 
poročilom   Pomurskih lekarn 
Murska Sobota za leto 2020.

3. Podaja soglasja k Programu dela 
in finančnemu načrtu Pomurskih 
lekarn Murska Sobota za leto 2021.

4. Soglasje k predlogu oblikovanja 
oddelkov in potrebnemu številu 
kadra ter sistemizaciji delovnih 
mest v Vrtcu Beltinci za šolsko leto 
2021/2022.

5. Seznanitve z letnim poročilom 
Javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovne šole Bakovci  – 
POŠ Dokležovje za leto  2020.

6. Odobritev sofinanciranja 
nadstandardnih programov v 
POŠ Dokležovje v šolskem letu 
2021/2022.

7. Odločitev o predlogih za podelitev 
priznanj Občine Beltinci za leto 
2021. 

8. Obravnava in sprejem Odloka o 
vzpostavitvi novih ulic v naselju 
Beltinci v prvi obravnavi.

9. Obravnava in sprejem Odloka o 
predkupni pravici Občine Beltinci 
v prvi obravnavi.

10. Sprejem letnega programa športa 
Občine Beltinci za  leto 2021.

11. Odločitev o povečanju postavke 
oziroma sprejem Programa 
ukrepov za dodelitev pomoči na 
področju ohranjanja in spodbujanja 
razvoja kmetijstva in podeželja v 
Občini Beltinci za leto 2021.

12. Obravnava in potrditev skupne 
liste kandidatov za volitve članov 
Razvojnega sveta pomurske regije 
2021-2027.

13. Pobude in vprašanja članov 
Občinskega sveta Občine Beltinci.

14. Poročilo župana o pomembnejših 
dogajanjih v Občini Beltinci.

Sklep št. 215/VII:

Občinski svet Občine Beltinci sprejme 
vsebino zapisnika 19. redne seje 
Občinskega sveta Občine Beltinci v 

predlagani obliki in vsebini.

Sklep št. 216/VII:

Občinski svet Občine Beltinci se 
je seznanil z Letnim poročilom 
Pomurskih lekarn Murska Sobota za 
leto 2020.

Sklep št. 217/VII:

Občinski svet Občine Beltinci se 
je seznanil s Programom dela in 
finančnim načrtom Pomurskih 
lekarn Murska Sobota za leto 2021 
ter daje soglasje k Programu dela in 
finančnemu načrtu za leto 2021.

Sklep št. 218/VII:

1. Občinski svet Občine Beltinci 
sprejme sklep o povečanem 
normativu za +2 v vseh 18-ih 
oddelkih Vrtca Beltinci.

2. Občinski svet Občine Beltinci 
podaja soglasje k predlogu 
oblikovanja oddelkov in 
potrebnemu številu kadra ter 
k sistemizaciji delovnih mest v 
javnem vzgojno-izobraževalnem 
zavodu Vrtec Beltinci za šolsko 
leto 2021/2022, in sicer za 53,625 
sistematiziranih delovnih mest in 
3 spremljevalce gibalno oviranih 
otrok. 

AKTUALNO / IZ OBČINSKE HIŠE
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3. Občinski svet Občine Beltinci 
podaja soglasje za odprtje 
dodatnega oddelka v šolskem letu 
2021/22, v kolikor se bo tekom 
leta izkazala dejanska potreba. 
V primeru odprtja polovičnega 
oddelka med letom se bo 
sistemizacija dodatno povečala za 
1 delovno mesto vzgojiteljice, v 
kolikor se bo razširil na rednega, 
pa še 1,5 delovnega mesta 
pomočnika vzgojitelja.

Sklep št. 219/VII:

Občinski svet Občine Beltinci se 
je seznanil z Letnim poročilom 
javno vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Bakovci – POŠ 
Dokležovje  za leto 2020.

Sklep št. 220/VII:

1. Občinski svet Občine Beltinci daje 
soglasje k sofinanciranju s strani 
Osnovne šole Bakovci predlaganih 
nadstandardnih zaposlitev v 
Podružnični šoli Dokležovje za 
šolsko leto 2021/2022 – učitelj v 
kombiniranih oddelkih prvi in drugi 
razred (5 pedagoških ur na teden), 
učitelj v tretjem in četrtem razredu 
(skupaj 5 pedagoških ur na teden) in 
0,35 % čistilka.

2.Sredstva za izvedbo predlaganih 
nadstandardnih zaposlitev Osnovne 
šole Bakovci, Podružnične šole 
Dokležovje, so v višini zaprošenih 
mesečnih zneskov do konca šolskega 
leta 2021/2022 zagotovljena v 
proračunu za leto 2021 in v proračunu  
za leto 2022. 

Sklep št. 221/VII:

Občinski svet  Občine Beltinci  sprejme 
odločitev o tem, da se v letu 2021 
podelijo naslednja priznanja Občine 
Beltinci;

1. Naziv ČASTNI OBČAN OBČINE 
BELTINCI  gospodu Nikolaju 
SZEPESSYU, dr. med. iz Beltincev, 
Mladinska ulica 8 - za ohranjanje 
nesnovne kulturne dediščine, 

za dolgoletno aktivno delo v 
lokalni skupnosti na področju 
folklore, kulture, turizma in za 
razvijanje muzejske, lekarniške in 
zdravstvene dejavnosti v občini. 

2. PLAKETA Občine Beltinci  KLUBU 
MALEGA NOGOMETA BELTINCI 
- za 40 let neprekinjenega 
delovanja.

3. PRIZNANJE Občine Beltinci 
Jožefu FERČAKU iz Lipe 67/a, 
9231 Beltinci - za več kot 50 let 
aktivnega dela ter prispevka k 
razvoju operative  na področju 
gasilstva in civilne zaščite v Občini 
Beltinci.

Sklep št. 222/VII:

1.Občinski svet Občine Beltinci 
sprejme Odlok o vzpostavitvi novih 
ulic v naselju Beltinci v predlagani 
obliki in vsebini v prvi obravnavi.

2.Po sprejetju Odloka o vzpostavitvi 
novih ulic v naselju Beltinci v prvi 
obravnavi se odlok posreduje v 
30-dnevno javno obravnavo.

Sklep št. 223/VII:

1.Občinski svet Občine Beltinci 
sprejme Odlok o predkupni pravici 
Občine Beltinci v predlagani obliki in 
vsebini v prvi obravnavi.

2.Po sprejetju Odloka o predkupni 
pravici Občine Beltinci v prvi 
obravnavi se odlok posreduje v 
30-dnevno javno obravnavo.

Sklep št. 224/VII:

Občinski svet Občine Beltinci 
sprejme predlagani Letni program 
športa Občine Beltinci za leto 2021 v 
predloženi vsebini in obliki.

Sklep št. 225/VII:

Občinski svet Občine Beltinci na 
predlog Odbora za kmetijstvo 
Občinskega sveta Občine Beltinci 
zagotovi dodatnih 10.000,00 
evrov sredstev za proračunsko 
postavko 9044102110-OU-UKREPI-

KMETIJSTVO-SOS. Župan povečanje 
vključi v proračun s prvim rebalansom 
za leto 2021.

Sklep št. 226/VII:

Občinski svet Občine Beltinci potrjuje 
skupno listo kandidatov za volitve 
članov Razvojnega sveta pomurske 
regije 2021-2027 v sestavi: 

I. PREDSTAVNIKI OBČIN:

1.  Marko VIRAG
2.  Cvetka FICKO
3.  Branko SLAVINEC
4.  Janez MAGYAR
5.  dr. Aleksander JEVŠEK
6.  Roman LELJAK
7.  Stanko IVANUŠIČ
8.  Anton SLANA
9.  Iztok FARTEK
10. mag. Damijan JAKLIN

II. PREDSTAVNIKI GOSPODARSTVA: 

1.  Vlado MANDIČ
2.  Branko NOVAK
3.  Miran FUJS
4.  Metod GRAH
5.  Robert GRAH
6.  mag. Peter POLANIČ RUŽIČ
7.  mag. Sabina SOBOČAN
8.  Jernej ZUPANČIČ
9. Franc KÜČAN

III. PREDSTAVNIKI NEVLADNIH 
ORGANIZACIJ:

1.  Stojan HABJANIČ
2.  Matejka HORVAT
3.  Uroš KAMENŠEK
4.  Milan OSTERC
5.  Darko RUDAŠ

Izvlečke sklepov iz zapisnika 20. redne 
seje Občinskega sveta Občine Beltinci 
povzela

 

Lilijana Bežan Horvat

IZ OBČINSKE HIŠE
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Sklepi, sprejeti na 21. redni seji Občinskega sveta Občine Beltinci
Na 21. redni seji Občinskega sveta 
Občine Beltinci, ki je bila 29. julija 
2021, so bili sprejeti naslednji sklepi:

Sklep št. 227/VII:

Občinski svet Občine Beltinci sprejme 
predlog spremembe dnevnega reda 
s tem, da AD 6 postane AD 2, ostale 
točke pa se smiselno preštevilčijo.

Sklep št. 228/VII:

Občinski svet Občine Beltinci sprejme 
dnevni red 21. redne seje Občinskega 
sveta Občine Beltinci:

1. Sprejem zapisnika 20. redne seje 
Občinskega sveta ter realizacija 
sklepov 20. redne seje Občinskega 
sveta.

2. Seznanitev in podaja soglasja k 
Programu dela s finančnim in 
kadrovskim načrtom Pokrajinske 
in študijske knjižnice Murska 
Sobota za leto 2021.

3. Varnostna ocena za leto 2020 
za IV. policijski okoliš Policijske 
postaje M. Sobota.

4. Seznanitev z Letnim poročilom 
JVIZ Osnovne šole Beltinci za leto 
2020.

5. Seznanitev in podaja soglasja k 
Finančnemu načrtu, programu 
dela in kadrovskemu načrtu za 
leto 2021 JVIZ Osnovna šola 
Beltinci.

6. Odobritev sofinanciranja 
nadstandardnih zaposlitev v 
Osnovni šoli Beltinci v šolskem 
letu 2021/2022.

7. Obravnava in sprejem Sprememb 
in dopolnitev Odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje 
Občine Beltinci.

8. Poročilo o polletni realizaciji 
Proračuna Občine Beltinci za leto 
2021.

9. Sprejem Letnega programa 
ukrepov za dodelitev pomoči 
na področju ohranjanja in 
spodbujanja razvoja kmetijstva in 
podeželja v Občini Beltinci za leto 
2021.

10. Sprejem Programa ukrepov za 
dodeljevanje finančnih spodbud 
za razvoj podjetništva v Občini 
Beltinci za leto 2021.

11. Imenovanje člana in njegovega 
namestnika v Skupščino javnega 
podjetja Center za ravnanje z 
odpadki Puconci d.o.o..

12. Pobude in vprašanja članov 
Občinskega sveta Občine Beltinci.

13. Poročilo župana o pomembnejših 
dogajanjih v Občini Beltinci.

Sklep št. 229/VII:

Občinski svet Občine Beltinci sprejme 
vsebino zapisnika 20. redne seje 
Občinskega sveta Občine Beltinci v 
predlagani obliki in vsebini.

Sklep št. 230/VII:

Občinski svet Občine Beltinci daje 
soglasje Programu dela s finančnim in 
kadrovskim načrtom Pokrajinske in 
študijske knjižnice Murska Sobota za 
leto 2021.

Sklep št. 231/VII:

Občinski svet Občine Beltinci se je 
seznanil z Varnostno oceno Policijske 
postaje Murska Sobota za leto 2020 za 
IV. policijski okoliš PP Murska Sobota. 

Sklep št. 232/VII:

Občinski svet Občine Beltinci se je 
seznanil z Letnim poročilom Javno 
vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Beltinci za leto 2020.

Sklep št. 233/VII:

Občinski svet Občine Beltinci se 
je seznanil s finančnim načrtom, 
programom dela in kadrovskim 
načrtom OŠ Beltinci za leto 2021 ter 
daje soglasje. 

Sklep št. 234/VII:

1. Občinski svet Občine Beltinci 
odobri s strani Osnovne šole Beltinci 
predlagane nadstandardne zaposlitve 
v OŠ Beltinci za šolsko leto 2021/2022. 
2. V proračunih za leti 2021 in 2022 so 
sredstva zagotovljena.

Sklep št. 235/VII:

Občinski svet Občine Beltinci sprejme 
Spremembe in dopolnitve Odloka o 

prostorsko ureditvenih pogojih za 
območje Občine Beltinci v predlagani 
obliki in vsebini v eni obravnavi.

Sklep št. 236/VII:

Občinski svet se je seznanil s 
poročilom o polletni realizaciji 
Proračuna Občine Beltinci za leto 
2021. Za nadaljnje nemoteno 
izvrševanje proračuna Občine Beltinci 
za leto 2021 se dodatno/na novo 
zagotovijo sredstva za proračunske 
postavke:

1. PP 9024029030 ŽUPAN - 
PROMOCIJA, SPONZORSTVA se 
zniža za -35.000,00

2. Oblikuje se PP 9024029031 
ŽUPAN - PROMOCIJA, 
SPONZORSTVA - ND BELTINCI/
NOGOMETNA AKADEMIJA v višini 
50.000,00

3. Pri PP 9044202040 OU - NAKUP 
RAČUNALNIKOV NRP 4202020 
NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME 
se spremeni besedilo namena v 
obrazložitvah – nabava video-
konferenčnega sistema in 
zamenjava dotrajanih delovnih 
postaj OU. 0,00

4. Pri PP 9044202041 OU - NAKUP 
PROGRAMSKE OPREME  
 NRP 4202021 NAKUP 
PROGRAMSKE OPREME se 
spremeni besedilo namena v 
obrazložitvah – namesto nakupa 
novega dokumentarnega sistema 
se v letu 2021 izvede prehod iz 
Office 2010 na Office 365. 0,00

5. PP 9044029063 OU - DRUGI 
OPER. ODHODKI se poviša za 
41.500,00

6. Oblikuje se PP 9044003060 
OU - SREDSTVA ZA DELOVNO 
USPEŠNOST v višini 9.150,00

7. Oblikuje se PP 9054003060 
INŠPEKCIJA - SREDSTVA ZA 
DELOVNO USPEŠNOST v višini 
1.500,00

8. PP 9044204060 OU - OBNOVA 
VGD/DRUGI OBJEKTI KS  
 NRP 42040225 INV. VZD. OBJEKTI 
KS BRATONCI (VGD) se poviša za 
10.000,00

IZ OBČINSKE HIŠE
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9. PP 9044203060 OU - NAKUP 
DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV - 
UPRAVA/OSTALO  
 NRP 4203001 NAKUP DRUGIH 
OSNOVNIH SREDSTEV - UPRAVA/
OSTALO se zniža za -15.000,00

10. Oblikuje se PP 9044205060 OU 
- INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 
– UPRAVA NRP 4205003 
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - 
UPRAVA v višini 31.200,00

11. PP 9044021070 OU - TEKOČI 
ODHODKI ZA CZ se poviša za 
4.010,00

12. PP 9044310071 OU - INVESTICIJE 
V GASILSTVO - GASILSKA ZVEZA/
PGD OBČINE BELTINCI  
 NRP 43100020 GASILSKA ZVEZA/
DRUŠTVA - OPREMA se poviša za 
15.000,00

13. PP 9044102140 OU - SUBVENCIJE 
V GOSPODARSTVO  
 NRP 4102992 DRUGE 
SUBVENCIJE GOSPODARSTVO se 
poviša za 20.000,00

14. PP 9044204164 OU – POMURSKI 
VODOVOD - IZGRADNJA  
 NRP 42040240 NADGRADNJA 
VODOVODNEGA SISTEMA B se 
poviša za leto 2021- uskladijo 
se viri in zneski za leto 2021 in 
ostala leta po tabeli iz priloge teh 
obrazložitev. Spremeni se naziv 
projekta. 3.064,18

15. PP 9044205162 OU - 
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 
POKOPALIŠČ IN MV  
 NRP 42050009 POKOPALIŠČE 
IN MV MELINCI se poviša za 
49.500,00

16. Oblikuje se PP 9044300200 OU 
- HUMANITARNA DRUŠTVA IN 
ORGANIZACIJE - INV. TRANSFERI  
 NRP 4300000 MEDOBČINSKO 
DRUŠTVO SLEPIH IN 
SLABOVIDNIH - OPREMA v višini 
2.550,00

Uravnoteženost proračuna za leto 2021 
župan zagotovi s prvim rebalansom za 
leto 2021.

Sklep št. 237/VII:

Občinski svet Občine Beltinci na predlog 
Odbora za kmetijstvo Občinskega sveta 
Občine Beltinci sprejme Program 
ukrepov za dodelitev pomoči na 

področju ohranjanja in spodbujanja 
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini 
Beltinci za leto 2021, predvidenih v 
13., 14., 15., 16., 19., 20. in 23. členu 
Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju 
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini 
Beltinci za programsko obdobje 2015 – 
2020 in sicer:

1. Za ukrep 1 iz 13. čl. pravilnika: 
Pomoč za naložbe v opredmetena 
ali neopredmetena sredstva na 
kmetijskih gospodarstvih v zvezi s 
primarno  kmetijsko proizvodnjo.

Pod ukrep 1.1. Posodabljanje 
kmetijskih gospodarstev 

Skupna okvirna višina sredstev za 
izvedbo tega ukrepa (za vse podukrepe 
skupaj) je 5.000,00 EUR.

Pomoč se dodeli za naslednje namene:

• Stroški nakupa rastlinjaka ter 
opreme v rastlinjaku (investicije 
v rastlinjake, zamenjava folije, 
namakalne cevi, folije za 
prekrivanje iz tkanine, talne-
perforirane folije); pomoč je do 30 
% upravičenih stroškov. 

• Stroški nakupa ograje, namenjene 
preprečevanju vdora divjadi 
na proizvodnih vrtnarskih 
površinah; pomoč je do 30 % 
upravičenih stroškov, pri čemer 
se subvencionira maksimalna 
vrednost mreže do 600,00 EUR/
ha. 

• Stroški nakupa opreme za 
hleve (privezi, boksi, inštalacije, 
mlekovodi, napajalniki, 
računalniški programi, stroški 
opreme pomožnih objektov-
pokrivne mreže, folije za silose), 
pomoč je do 30 % upravičenih 
stroškov.

• Stroški nakupa in postavitve mrež 
proti toči v sadovnjakih in nabava 
ograje za zaščito pred vdorom 
divjadi v sadovnjakih, pri čemer 
se subvencionira maksimalna 
vrednost mreže do 600,00 EUR/
ha; minimalna površina površine 
sadovnjaka, ko se pomoč lahko 
dodeli, je 15 arov, višina pomoči je 
do 30% upravičenih stroškov. 

2. Za ukrep 2 iz 1. čl. pravilnika 
Pomoč za zaokrožitev 
(komasacijo) kmetijskih in 

gozdnih zemljišč.

Sofinancirajo se stroški pravnih in 
upravnih postopkov pri medsebojni 
menjavi in nakupu kmetijskih in 
gozdnih zemljišč; pomoč je do 100% 
upravičenih stroškov; skupna okvirna 
višina sredstev pomoči za ta ukrep je 
1.500,00 EUR.

3. Za ukrep 3 iz 15. čl. pravilnika 
Pomoč za dejavnost prenosa 
znanja in informiranja.

Sofinancirajo se stroški izobraževanja, 
usposabljanja in informiranja, 
izvajanje delavnic ter predstavitvenih 
dejavnosti, pomoč je do 50% 
upravičenih stroškov; skupna okvirna 
višina sredstev pomoči za ta ukrep je 
500,00 EUR.

4.  Za ukrep 4 iz 16. čl. pravilnika 
Pomoč za plačilo zavarovalnih 
premij. 

a.  Za zavarovanje posevkov je 
pomoč  do 10 % vrednosti oz. 
upravičenih stroškov

a. Za zavarovanje živali zaradi 
bolezni, pomoč je do 10% 
vrednosti oz. upravičenih stroškov. 
Skupna okvirna višina sredstev za 
ta ukrep je 14.000,00 EUR.

5. Za ukrep 5 Pomoč za naložbe v 
predelavo in trženje kmetijskih in 
živilskih proizvodov ter naložbe 
v dopolnilno in nekmetijsko 
dejavnost na kmetiji de minimis.

Intenzivnost pomoči je do 40% 
upravičenih stroškov. Okvirna višina  
sredstev za izvedbo tega  ukrepa je 
1.500,00 EUR.

6. 6. Za ukrep iz 6.  iz 20. 
čl. pravilnika  Pomoč za 
izobraževanje in usposabljanje 
na področju dopolnilnih in 
nekmetijskih dejavnosti na kmetiji 
ter predelave in trženja.

Intenzivnost pomoči je do 50 % 
upravičenih stroškov. Okvirna višina  
sredstev za izvedbo tega ukrepa je 
500,00 EUR.

7. Za ukrep 7. iz 23. čl. pravilnika: 
Podpora ohranjanju oz. 
povečavanju rodovitnosti tal: do 
50% upravičenih stroškov nakupa 
sredstev za zmanjšanje kislosti tal 
oz. uravnavanje Ph vrednosti oz. 

IZ OBČINSKE HIŠE



Mali rijtar -  avgust 202116

analize tal (pri  tem velja omejitev, 
da ne več kot 120,00 EUR/ha/
vsaka tri leta pri nakupu sredstva 
za uravnavanje PH vrednosti tal). 
Okvirna skupna višina sredstev za 
ta ukrep je 37.000,00 EUR.

Skupna višina sredstev za vse ukrepe 
po Programu ukrepov za dodelitev 
pomoči na področju ohranjanja in 
spodbujanja razvoja kmetijstva in 
podeželja v Občini Beltinci za leto 2021 
znaša 60.000,00 EUR. 

V kolikor v okviru sprejetega Letnega 
programa ukrepov za ohranjanje in 
spodbujanje razvoja kmetijstva in 
podeželja v Občini Beltinci za leto 2021 
predvidena sredstva za posamezen 
ukrep niso v celoti uporabljena, se 
preostanek teh sredstev lahko uporabi-
prerazporedi za drugi ukrep, ki je 
določen med ukrepi finančnih spodbud 
za to leto.

Ne glede na določila iz prejšnjih 
točk Letnega programa ukrepov za 
ohranjanje in spodbujanje razvoja 
kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci 
za leto 2021 se pomoč pri posameznem 
ukrepu sorazmerno zniža, v kolikor 
je iz zahtevkov prosilcev pomoči 
razvidno, da bi bil presežen znesek, 
predviden v letnem programu ukrepov 
za posamezen ukrep, pri drugem 
ukrepu pa tudi ni na razpolago »viška«  
teh sredstev. 

Sklep št. 238/VII:

Odbor za gospodarstvo, varstvo 
okolja in gospodarske javne službe 

Občinskega sveta Občine Beltinci 
predlaga Občinskemu svetu Občine 
Beltinci, da sprejme Program ukrepov 
za dodeljevanje finančnih spodbud za 
razvoj podjetništva v Občini Beltinci za 
leto 2021 kot sledi;

I.

Za subvencije v gospodarstvo  se v 
letu 2021 iz proračunske postavke 
št. 9044102140 – OU SUBVENCIJE V 
GOSPODARSTVO – Konto št. 4102882 
– Druge subvencije v gospodarstvo 
in socialno podjetništvo, razpišejo 
sredstva v višini 75.000,00_EUR kot 
sledi;

1. Za ukrep; SPODBUJANJE ZAGONA 
IN RAZVOJA PODJETIJ NA 
OBMOČJU OBČINE BELTINCI se 
v letu 2021 razpišejo sredstva v 
višini 60.000,00 EUR;

2. Za ukrep; SPODBUJANJE 
PROJEKTOV INOVACIJ se v letu 
2021 razpišejo sredstva v višini  
5.000,00 EUR;

3. Za ukrep SPODBUJANJE RAZVOJA 
PROJEKTOV SOCIALNEGA 
PODJETNIŠTVA se v letu 2020 
razpišejo  sredstva v višini  
10.000,00 EUR.

II.

V kolikor v okviru sprejetih ukrepov 
za subvencioniranje iz proračunske 
postavke št. 9044102140 – OU 
SUBVENCIJE V GOSPODARSTVO– 
Konto št. 4102882 – Druge subvencije v 
gospodarstvo in socialno podjetništvo, 
predvidena sredstva za posamezen 

ukrep ne bodo v celoti porabljena, se 
preostanek teh sredstev lahko uporabi 
- prerazporedi za preostale sprejete 
ukrepe.

III.

Program ukrepov prične veljati 
naslednji dan po sprejemu na 
Občinskem svetu

Sklep št. 239/VII:

Za člana in njegovega namestnika v 
Skupščini javnega podjetja Center za 
ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., se 
za obdobje do izteka mandata članom 
Občinskega sveta Občine Beltinci, 
izvoljenim v mandatnem obdobju 
2018-2022 oziroma do imenovanja 
novega člana in namestnika v Skupščino 
javnega podjetja Center za ravnanje 
z odpadki Puconci d.o.o. imenujeta: 
1. Dejan Klemenčič, Dokležovje, 
Glavna ulica 107, 9231 
Beltinci - za člana Skupščine, 
2. Borut Balažic, Beltinci, Ravenska 
cesta 36/a, 9231 Beltinci - za 
namestnika člana Skupščine. 

Izvlečke sklepov iz zapisnika 21. redne 
seje Občinskega sveta Občine Beltinci 
povzela

  

Lilijana Bežan Horvat

AKCIJA STERILIZACIJ IN KASTRACIJ -20 % popust pri ceni storitve
NA VSEH VETERINARSKIH AMBULANTAH v POMURJU in v MOŠKANJCIH  od 1. 9. do 31. 10. 2021

Trg zmage 8, p.p. 30, SI 9000 Murska Sobota, Tel. št.: 070/879-212, 031/528-396, 040/736-313 
Spletni naslov: www.dzzpomurja.si, e-pošta: dzzpom@gmail.com 

AKCIJA STERILIZACIJ IN KASTRACIJ 
20 % popust pri ceni storitve 

NA VSEH VETERINARSKIH AMBULANTAH v POMURJU in v MOŠKANJCIH  

od 1. 9. do 31. 10. 2021 
KAJ JE TO? Sterilizacija in kastracija sta operativna posega, ki ju opravi veterinar. Namen je preprečiti 
razmnoževanje, ki vodi v nezaželena legla mladičev. 

PREDNOSTI: Sterilizacija in kastracija psa ali mačke sta pomembni za zdravje živali, pozitivno vplivata 
na vedenje živali, predvsem pa preprečujeta nepotrebno trpljenje 

- Ni več problema kam z mladiči - ZA VSE ŽIVALI NI DOVOLJ DOMOV  
- Prepreči ali zmanjša se tveganje za bolezni (rak na maternici, jajčnikih, mlačni žlezi, idr.) 
- Manjše tveganje za spolno prenosljive bolezni (mačji aids, levkoza, …) 
- Manj potepanja in pobegov (ni gonitve), posledično manj povoženih živali 
- Manj markiranja, tuljenja in drugih nezaželenih vedenj 
- Bolj umirjeni in vodljivi, lažji za vzgojo 
- Mačke še zmeraj lovijo miši 

DOLŽNOST! Dolžnost lastnikov živali je, da preprečijo nekontrolirano razmnoževanje: ″Skrbnik 
hišnih živali mora z zagotovitvijo osamitve, kontracepcije, sterilizacije ali kastracije živali preprečiti 
rojstvo nezaželenih živali.″ (11. člen Zakona o zaščiti živali) 

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

POZOR! Mačko  pripeljite v prenosni kletki, da vam ne pobegne! Takih primerov je veliko! Če nimate 
prenosne kletke si jo sposodite ali nas pokličite: 070/879-212. 

ZA STERILIZACIJO/KASTRACIJO VAŠE ŽIVALI POKLIČITE NA NAJBLIŽJO VETERINARSKO POSTAJO. 
KUPON ODREŽITE, IZPOLNITE IN PRINESITE S SEBOJ NA POSTAJO.  

Za vedno smo odgovorni za tisto, kar smo udomačili! 
 

(IZVOD ZA DRUŠTVO)  
 

PODATKI O LASTNIKU ŽIVALI (vpišite): 
 

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

 

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

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

 
(IZVOD ZA VETERINARSKO POSTAJO) 

 
AKCIJA S/K 2021/II. 
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Spoštovani!

Obveščamo vas, da bo Občina Beltinci do 1. 9. 2021 pristopila k spremembi prometnega režima na javni poti št. 510891 (Žitni ulica 
- cesta za osnovo šolo). Sprememba se bo nanašala na preureditev dvosmernega prometa v enosmernega. Po omenjeni izvedeni 
spremembi bo po novem veljal naslednji prometni režim:

V delu od regionalne ceste R2-439 (Ulica Štefana Kovača) do h. št. Ulica Štefana Kovača 22 bo še naprej veljal režim z dvosmernim 
prometom.
V delu od Ulica Štefana Kovača 22, mimo igrišč in atletske steze pri OŠ pa vse do križišča z javno potjo št. 510141 (pri h. št. Žitna 
ulica 9) bo po novem veljal režim z enosmernim prometom, in sicer v smeri od Ulica Štefana Kovača 22 do križišča pri h. št. Žitna 
ulica 9.
V delu od križišča z javno potjo št. 510141 (pri h. št. Žitna ulica 9) do križišča s Partizansko ulico bo še naprej veljal režim z 
dvosmernim prometom.

Udeležence v cestnem prometu pri tem naprošamo, da upoštevajo spremenjen prometni režim na javni poti št. 510891 in s tem 
prispevajo k večji varnosti v cestnem prometu na tem delu cestne mreže v naselju Beltinci.  

Občinska uprava Občine Beltinci   
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Center za socialno delo Pomurje

            

Avtomatično podaljšanje pravic iz javnih sredstev in začetek izdajanja informativnih izračunov

1. Avtomatično podaljševanje pravic

V mesecu avgustu 2021  bomo centri za socialno delo odločali o podaljšanju letnih pravic iz javnih sredstev (otroški dodatek, 
državna štipendija, znižano plačilo vrtca, subvencija malice, subvencija kosila) avtomatično po uradni dolžnosti, enako kot je 
to potekalo že v letu 2019 in 2020. Upravičencem za podaljšanje prejemanja navedenih pravic ni potrebno oddati vlogo.  
V primeru , da center za socialno delo ne bo razpolagal z vsemi dokazili, ki so potrebna za izdajo odločbe/informativnega izračuna, 
bomo vlagatelje obvestili s pozivom za predložitev dokazil. S takojšnjim odzivom na poziv, bodo upravičenci prispevali k hitrejši 
rešitvi zadeve.   

Nova  vloga se odda v primerih, ko vlagatelji: 

•	 pravico uveljavljajo prvič; vlogo oddajo na obrazcu »Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev«,  
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=1468

•	 uveljavljajo novo pravico  za otroka;  vlogo oddajo na obrazcu »Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev« (npr. za 
otroke, ki bodo prvič začeli obiskovati vrtec v mesecu septembru, vlagatelj vlogo za znižano plačilo vrtca odda v mesecu 
avgustu;  npr. otrok bo s septembrom pridobil status dijaka, vlagatelj vlogo za državno štipendijo odda avgusta; npr.  
otrok bo z oktobrom študent, vlagatelj odda vlogo septembra),  
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=1468

•	 sporočajo spremembo (spremembo števila oseb ali upravičencev, spremembo ali vključitev  
v vzgojno izobraževalni zavod, spremembo statusa učenca, dijaka ali študente in spremembo 
vrste periodičnega dohodka, pri državni štipendiji pa tudi druge okoliščine, ki jih ureja ZŠtip-1); spremembo oddajo  
na obrazcu »Obrazec za sporočanje sprememb«,  
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=1481

Rok za izdajo odločbe je 2 meseca. Centri za socialno delo v obdobju od avgusta do oktobra odločamo o povečanem številu pravic. 
Organizacijo dela smo prilagodili potrebam in se bomo potrudili, da bodo vloge rešene v zakonskem roku in da bo izplačevanje 
pravic potekalo nemoteno.  

2. Začetek izdajanja informativnih izračunov

V mesecu juniju 2021 smo centri za socialno delo začeli z izdajo informativnih izračunov. Informativni izračuni se bodo najprej izdali 
za pravico do otroškega dodatka, subvencijo vrtca, subvencijo malice in subvencijo kosila, kasneje sledi še pravica do državne 
štipendije. Prvi informativni izračuni so bili  izdani za priznanje pravice do otroškega dodatka in subvencije vrtca s 1. julijem 2021.

Namen informativnega izračuna je, da se stranki omogoči čimprejšnje izvrševanje pravic, do katerih je upravičena. Z informativnim 
izračunom se začasno odloči o upravičenosti do pravice, njeni višini in obdobju upravičenosti.

Informativni izračun ima enako vsebino kot odločba in bo stranki vročen na enak način kot velja pravilo za vročanje odločb 
za pravice iz javnih sredstev (navadno vročanje z dostavo v hišni predalčnik, šteje se da je vročitev opravljena 21 dan od dneva 
odpreme, ki je označen na informativnem izračunu).

Če se upravičenec ne strinja z ugotovitvijo v informativnem izračunu, bo lahko vložil ugovor, o katerem odloča center za socialno 
delo. Rok za vložitev ugovora je 15 dni od dneva vročitve. Ministrstvo je tudi pripravilo predlog ugovora. 

Zoper ugovor na informativni izračun,  center za socialno delo izda odločbo, na katero se stranka lahko pritoži.

Pri informativnem izračunu je pomembno, da se pravica začne izvrševati z dnem odpreme informativnega izračuna in vložen 
ugovor ne zadrži izvrševanja informativnega izračuna. Če oseba ne vloži ugovora, se informativni izračun šteje za dokončno 
odločbo centra za socialno delo. Oseba, ki zoper informativni izračun ni ugovarjala, nima pravice do pritožbe.

Pripravila: Cvetka Bogdan, Strokovna delavka za prejemke in oprostitve – Vodja Službe ZUPJS

OBVESTILA
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Evropska komisija vabi: Konferenca o prihodnosti Evrope
Konferenca o prihodnosti Evrope 
je nova odprta in vključujoča oblika 
posvetovalne demokracije, njen namen 
pa je Evropejcem omogočiti večji vpliv 
pri oblikovanju evropskih politik. 
Začela se je maja letos, potekala pa bo 
do junija 2022. Skupno predsedstvo 
(Evropska komisija, Evropski 
parlament in Svet EU) se je zavezalo, da 
bo spremljalo njen potek in ugotovitve.

K sodelovanju na konferenci želimo 
pritegniti čim večje število ljudi vseh 
starosti, spolov in prepričanj iz vseh 
družbenih okolij, še posebej lokalne 
skupnosti, nevladne organizacije, 
izobraževalne in kulturne ustanove, 
socialne zavode ter skupine državljanov.

Kako se lahko vključite?
• Na spletni platformi objavite 

svoje zamisli in predloge na 
kakršno koli temo o prihodnosti 
Evrope

- Platforma je večjezična, vse 
objavljene zamisli in ideje pa 
računalnik avtomatično prevede v 
izbran EU jezik.

- Objavlja lahko kdorkoli, ki se 
zaveže k spoštovanju temeljnih 
načel konference.

• Komentirajte, delite ali podprite 
že objavljene ideje

• Udeležite se dogodkov o 
prihodnosti Evrope

- Na platformi poiščite dogodke v 
vaši bližini ali spletne dogodke, ki 
potekajo pod okriljem konference. 

• Organizirajte in objavite lasten 
dogodek o prihodnosti Evrope

- Primeri vključujočih in 
sodelovalnih dogodkov v živo ali 
prek spleta: pogovor, debata, 
srečanje…

- Na platformi lahko objavite tudi 
že načrtovane dogodke, ki se 
dotikajo tem, ki so pomembne za 
prihodnost Evrope.

- Vsi udeleženci in dogodki morajo 
spoštovati Listino konference 
o prihodnosti Evrope, ki 
določa standarde za spoštljivo 
vseevropsko razpravo.

• Po koncu dogodka zapišite 
zamisli in ideje, ki so jih 
udeleženci podali na dogodku

- Za napotke se lahko obrnete na 
Predstavništvo Evropske komisije 
v Sloveniji ali na EUROPE DIRECT 

informacijske točke v šestih 
slovenskih regijah.

Kaj se bo zgodilo z zbranimi 
idejami? 
Ključne ideje in priporočila s 
platforme bodo prispevala k omizjem z 
evropskimi državljankami in državljani 
ter plenarnim zasedanjem Evropskega 
parlamenta, kjer se bo razpravljalo 
o teh zamislih in priporočilih, vse 
skupaj pa bo pripomoglo k oblikovanju 
zaključkov konference. 

Več na spletu:
futureu.europa.eu (spletna platforma 
konference o prihodnosti Evrope)

slovenia.representation.ec.europa.eu 
(Predstavništvo Evropske komisije v 
Sloveniji)

europedirect.si (informacijske točke 
EUROPE DIRECT)

Tina Radaković, Predstavništvo  
Evropske komisije v Sloveniji

OBVESTILA
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Možnost ločenega zbiranja papirja in bioloških odpadkov 
Spoštovani občanke in občani,

ponovno bi vas želeli spomniti, da lahko 
v vaši občini doma razen mešanih 
komunalnih odpadkov in mešane 
embalaže ločeno zbirate še papir 
ter biološke odpadke in sicer v za to 
namenjenih zabojnikih.  

PAPIR IN PAPIRNA EMBALAŽA
Gospodinjstva lahko zbirate papir v 
240 l zabojnikih zelene barve z rdečim 
pokrovom. Odvoz papirja poteka 
enkrat na štiri tedne, storitev pa je že 
vključena v mesečno ceno ravnanja z 
odpadki in vam ne povzroča dodatnih 
stroškov. 

V zabojnik za zbiranje papirja sodijo: 
kartonska embalaža in lepenka, ovojni 
papir, papirnate nakupovalne vrečke, 
časopisi, revije, zvezki, knjige, reklamni 
letaki, prospekti, katalogi, pisarniški 
papir, pisemske ovojnice,… 

BIOLOŠKI ODPADKI

Ločevanje biološko razgradljivih 
kuhinjskih odpadkov in zelenega 
vrtnega odpada od ostalih komunalnih 
odpadkov za gospodinjstva predpisuje 
Uredba o ravnanju z biološko 
razgradljivimi kuhinjskimi odpadki 
in zelenim vrtnim odpadom (UL RS 
št. 39/10). Povzročitelji odpadkov 
iz gospodinjstva morate hišno 
kompostirati kuhinjske odpadke 
in zeleni vrtni odpad v hišnem 
kompostniku ali jih prepuščati izvajalcu 
gospodarske javne službe zbiranja 
komunalnih odpadkov za plačilo v 
posebnem zabojniku. 

Za zbiranje bioloških odpadkov 
lahko uporabljate zabojnike različnih 
velikosti, skladno z občinskim odlokom. 
Odvoz bioloških odpadkov se vrši 
v skladu z letnim urnikom odvoza 
in sicer od aprila do konca oktobra 
enkrat tedensko, od novembra do 

konca marca pa enkrat na 14 dni. 
Storitev vam zaračunamo v skladu z 
veljavnim cenikom občine. 

V zabojnik za biološke odpadke sodijo: 
kavni in čajni zavretki s filtrom, jajčne 
lupine, ostanki hrane, ki niso v tekočem 
stanju, sadni in zelenjavni odpadki, 
čebulni in krompirjevi olupki, trava, 
listje, obrezani deli grmov, živih mej in 
dreves, lesni pepel, papirnate brisače in 
robčki,…

V kolikor zabojnika za zbiranje papirja 
in/ali bioloških odpadkov še nimate, pa 
bi ga želeli uporabljati, nas obiščite na 
sedežu podjetja na Noršinski ulici 12 v 
Murski Soboti.

Za dodatne informacije nas pokličite 
na telefonsko številko (02) 526 84 50 
ali nam pišite na info@saubermacher-
komunala.si.

Hvala, da nam pomagate ustvarjati 
zdravo okolje. 

DPAE osvojilo 2. mesto na javnem natečaju NAJ AGRO IDEJA
Društvo prijateljev agrarne 
ekonomike se je v mesecu maju 2021 
prijavilo na javni natečaj z imenom 
NAJ AGRO IDEJA razpisovalca Live 
Green - center za trajnostni razvoj, 
z.o.o. in KZ Agraria Koper, z.o.o., in sicer 
pod kategorijo Krožno gospodarstvo 
(zmanjševanje količin zavržene hrane), 
kjer smo prijavili idejo z naslovom 
- Sistem inovativnega spletnega 
portala FREE FOOD EXCHANGE.

V Sloveniji vsak prebivalec v povprečju 
zavrže 82 kg hrane letno. Višek nastane 
zaradi preveč pridelane, kupljene 
ali kuhane hrane, ki jo odvržemo v 
zabojnike za odpadke, na kompost ali 
celo v kanalizacijo. To je zaskrbljujoč 
podatek, ob katerem bi morali resno 
razmisliti o našem odnosu do hrane, 
če upoštevamo, da je na svetu še vedno 
vsak dan lačnih več kot 800 milijonov 
prebivalcev!

Glavni vzroki so slabosti v verigi od 
proizvodnje do porabe, od slabega 
skladiščenja in infrastrukture, 
zastarelih tehnologij pridelave, težav z 
dostopom do trga do naravnih nesreč. 
Eden od pomembnih vzrokov je tudi 
ta, da ljudje hrano zavržemo, ker ji je 
potekel rok trajanja oz. uporabe. Med 
zavrženo hrano je največ kruha, sadja, 
zelenjave in mlečnih izdelkov. 

Kako je mogoče, da zavržemo 
toliko živil? Da bi lahko odgovorili 
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na to, moramo pregledati celotno 
prehrambeno verigo. Vedite, da tedaj, 
ko govorimo o zavrženi hrani, s tem 
ne mislimo samo na hrano, ki jo 
zavržemo mi, porabniki, temveč tudi 
na živila, ki jih trgovine ne prodajo in 
jih nato zavržejo, živila, ki jih zavržejo 
restavracije in hoteli in kar proizvajalci 
ter pridelovalci izgubijo na poti.

Obstaja tako imenovana piramida 
zavržene hrane, ki prikazuje, kako 
lahko najbolje razpolagate s hrano, ki 
bi jo sicer vrgli v smetnjak. S ponovno 
uporabo hrane na različne načine lahko 
rešimo dragocene svetovne naravne 
vire. Pridelovalci, restavracije, lokalne 
trgovine, supermarketi in drugi, ki bi 
sicer zavrgli še tako uporabno hrano, 
bi lahko dali oz. objavili seznam take 
hrane na t.i. spletnem portalu FREE 
FOOD EXCHANGE. 

Z inovativnim pristopom in izdelanim 
spletnim portalom FREE FOOD 
EXCHANGE smo tako z idejo želeli 
povezati organizacije s podjetji 
(pridelovalce, restavracije, lokalne 
trgovine, supermarkete), ki bi želeli 

deliti presežek hrane. S tem bi izboljšali 
življenje ljudi in zmanjšali količino 
nastale odpadne hrane ter na ta način 
zmanjšali vpliv na okolje. Po drugi 
strani pa bi z upravljanjem presežkov 
hrane izboljšali življenje ljudi inr 
zmanjšali nastanek odpadne hrane.

S spletnim portalom FREE FOOD 
EXCHANGE bi tako lahko vse generacije 
ozaveščali o pomembnosti biti 
odgovoren do okolja in zdravja ljudi, 
zmanjšali bi presežek hrane, ponudili 
trajnostne prehrambene rešitve za 
prihodnost in vzpostavili sonaravno 
ciklično gospodarjenje.

FREE FOOD EXCHANGE bi tako lahko 
povezala fizični trgovinski sistem s 
spletnim sistemom za pospeševanje 
brezplačne oddaje presežkov živil ter 

donacij do dobrodelnih organizacij 
in posameznikov. Z predlagano NAJ 
AGRO IDEJO - FREE FOOD EXCHANGE 
bi tako lahko vzpostavili inovativno 
upravljanje s presežki hrane za danes, 
jutri ter pojutrišnjem.  

Tri najboljše ideje, ki so bile oddane do 
roka razpisovalca, so bile nagrajene z 
denarno nagrado.

Društvo prijateljev agrarne 
ekonomike je s svojo idejo z 
naslovom FREE FOOD EXCHANGE 
bilo izbrano za NAJ AGRO IDEJA in 
osvojilo 2. mesto na javnem natečaju  
NAJ AGRO IDEJA.

Silvo Pozderec mag.
Predsednik DPAE

Vir: Arhiv DPAE

Vir: Live Green

Žuželke na vrtu
Predmestni in mestni vrtovi so 
ekosistemi v malem. Predstavljajo 
pomembno zatočišče za mnoge 
organizme, ki težko preživijo na vedno 
intenzivnejših kmetijskih površinah 
in pozidanih območjih. Žuželke so 
kot izjemno raznolika skupina živali 
ključen del teh ekosistemov. Velika 
večina živi skrito človekovim očem v 
tleh ali rastlinju in jih navadno opazimo 

le, če jih načrtno iščemo. Pozornost 
zbujajo le najbolj pisani ali drugače 
vpadljivi predstavniki, pa seveda vrtni 
škodljivci, čeprav predstavljajo slednji 
le neznaten delež žuželčje favne vrtov.
Z nekaj pazljivega opazovanja lahko 
vsakdo občuduje žuželčje prebivalce 
vrta, ki tvorijo pravcat splet. Če je 
vrt dobro ohranjen, bo našel plenilce 
(pikapolonice, tenčičarice), rastlinojede 
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(listne uši, gosenice metuljev), z malo 
več truda morda tudi zajedavce (na 
primer osice) in razkrojevalce (govnače, 
ličinke hroščev, ki se prehranjujejo 
z odmrlim organskim materialom, 
idr.). Z nekaj sreče lahko opazimo tudi 
zanimive odnose med njimi. Mravlje na 
primer skrbijo za kolonije listnih uši, od 
katerih pridobivajo »mano« – rastlinske 
sokove, ki jih listne uši izločajo kot 
odvečne, za mravlje pa so dober vir 
sladkorjev. Temu odnosu pravimo 
mutualizem, pri katerem imata obe 
vrsti korist: mravlje v zameno za mano 
varujejo »svojo« kolonijo, podobno 
kot pastir varuje čredo. Mnogo bolj 
znan primer je opraševanje. Množica 
opraševalcev, kot so čebele, čmrlji, 
metulji in muhe trepetavke, v zameno 
za raznašanje peloda dobi medičino 
v cvetovih. Nekateri odnosi so na prvi 
pogled manj harmonični; pikapolonice 
tako pridno požirajo listne uši in druge 
majhne rastlinojede žuželke. Splet 
vseh teh odnosov pa v zdravem vrtu 
podobno kot v naravi vseeno poskrbi, 
da se noben člen ne namnoži preko 
vseh meja ali izumre.
Vrtnar vpliva na skupnost organizmov 
v svojem vrtu na različne načine, 
predvsem z izbiro sajenih rastlin in 
zatiranjem neželenih predstavnikov, 
ki ga največkrat izvajamo s kemičnimi 
pripravki – pesticidi. Z raznolikimi, 
predvsem medovitimi vrstami rastlin 
je vrt, če je dovolj velik, lahko prava 
oaza biodiverzitete, kjer bodo naravni 
sovražniki škodljivcev pripomogli 

k ravnovesju in morda uporaba 
pesticidov sploh ne bo potrebna. 
Pesticidi proti žuželkam – insekticidi – 
so netarčni in škodujejo vsem žuželkam, 
tudi koristnim. Ob prekomerni uporabi 
insekticidov nevede zatremo tudi 
naravne sovražnike škodljivcev, ki jih je 
običajno manj kot rastlinojedih žuželk in 
se razmnožujejo počasneje. Naslednjo 
sezono zato doživimo še hujši izbruh 
škodljivca, ki ga zdesetkana populacija 
plenilca ne more več uravnati. V tem 
začaranem krogu porabimo vedno več 
insekticida za enak učinek, hkrati pa 
škodujemo še okolju in sebi, saj so to 
strupene snovi. 
Opazovanje drobnih prebivalcev vrta je 
lahko za konec tudi lep hobi. Sodobni 
pametni telefoni omogočajo že zelo 
solidne fotografije, ki jih lahko delimo 
na opazovanju narave namenjenih 
spletiščih ali v skupinah na družbenih 
omrežjih. Od mednarodnih je najbolj 
znan portal iNaturalist, kjer lahko 
vsakdo deli svoja fotografska opažanja. 
Tam jih bodo ostali člani pomagali 
prepoznati, s tem pa bomo tudi sami 
izvedeli več o naših drobnih sopotnikih. 
Brez njih bi tudi mi težko preživeli!
Je vaš vrt oaza biodiverzitete? Vabljeni, 
da sodelujete v našem natečaju 
»Biodiverziteti najbolj prijazen vrt«. 
Navodila za prijavo so objavljena na 
spletni strani www.naturaviva.si. 
Fotografija čebele: Gnezdilnice za 
čebele samotarke privabljajo mnoge 
opraševalce, kot je rogata dišavka. 
Fotografiji ptiča: Žuželke v vrtu 
privabljajo tudi ptiče, ki nas kratkočasijo 

s petjem in pisanim perjem (na sliki 
pogorelček s plenom – strigo).

Kaj lahko storimo za zdrav ekosistem 
na vrtu?
• Če imamo dovolj velik vrt, 

lahko pustimo del zaraščen s 
»plevelom«. Divje rastline služijo 
kot zatočišče za žuželke in druge 
majhne živali, tudi ko preostanek 
vrta prekopljemo za sejanje ali ga 
poškropimo s pesticidi. 

• Če je vrt majhen, se morda lahko 
dogovorimo s sosedi za mejico iz 
avtohtonega grmičevja, ki je prav 
tako odlično zatočišče za živali.

• Nastavimo umetna zatočišča za 
žuželke. Sem spadajo recimo t. 
i. »hoteli« za čebele samotarke, 
narobe obrnjene lončke za 
rože, ki jih napolnimo s suho 
travo in postavimo na tla, pa s 
pridom izkoristijo tenčičarice 
in druge vlagoljubne žuželke. 
Talnim žuželkam lahko naredimo 
zatočišča iz nalomljene lončevine 
ali kamenčkov v kakem kotu.

• Organske odpadke kompostiramo. 
Kompost je vsestransko uporaben, 
v njem pa se naseli tudi množica 
prebivalcev.

• Poskusimo sobivati s škodljivci, 
namesto da jih takoj zatiramo. 
Majhna populacija listnih uši ali 
peščica gosenic verjetno ne bo 
povzročila omembe vredne škode.

Avtor besedila in fotografij: 

dr. Jernej Polajnar

Bili smo na Kobilju in na Zavrhu
Čeprav je od dneva državnosti preteklo 
že precej časa, se mi zdi prav, da 
vas obveščamo o naših gostovanjih 
in nastopih. Na predvečer dneva 
državnosti, 24. 6. 2021, smo zapeli na 
občinski proslavi na bregu sv. Martina 
na Kobilju, kamor nas je povabila 
Ludovika Gjerek – predsednica 
Kulturnega društva Kobilje. Najprej 
je bila maša, po maši pa proslava pri 
cerkvici sv. Martina sredi goric. Župan 
Robert Ščap, ki je zdaj žal že pokojni, je 
v nagovoru povedal, da se vsako leto od 
osamosvojitve zberejo pri cerkvici sv. 
Martina in obeležijo praznik. Poleg nas 

so nastopili še člani Kulturnega društva 
Kobilje in člani Društva upokojencev 
Kobilje, po proslavi pa je bilo prijetno 
druženje ob namazanem kruhu, rujni 
kapljici in pesmi, pa še komarji niso bili 
preveč nadležni.

Naše drugo gostovanje pa je bilo v 
soboto, 31. 7. 2021, na Zavrhu, ob 
obletnici smrti generala Rudolfa 
Maistra. Domovinsko društvo generala 
Rudolfa Maistra vsako leto obeleži 
obletnico na Zavrhu, saj je general Rudolf 
Maister tukaj občasno počitnikoval in 
opeval lepote Slovenskih goric. Ker pa 

smo pevci že nekaj časa želeli obiskati 
ta kraj, so nas letos povabili na kulturno 
prireditev, ki se je odvijala na ploščadi 
pred Štupičevo vilo. Ob prihodu smo 
si ogledali obnovljeno vilo in v njej 
razstavo Maister po Maistru, mnogi 
pa so se povzpeli na razgledni stolp in 
občudovali prekrasen razgled, saj se je 
nebo in ozračje opralo in osvežilo po 
nevihti.

Sledil je kulturni program, v katerem 
so poleg MePZ Andrej Maroša DU 
Beltinci pod vodstvom Matije Horvata 
sodelovali še pevci komornega zbora 
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Zveze Slovencev v Monoštru pod 
vodstvom Tomaža Kuharja in gledališki 
igralec Silvo Safran.

Tako kot vse takšne prireditve, se je tudi 
ta odvijala po protokolu. Zapeli smo 
Zdravljico, nato pa so sledili nagovori in 
pozdravi: najprej je prisotne pozdravil 
Aleš Arih – predsednik Domovinskega 
društva generala Rudolfa Maistra, sledil 
je pozdrav mag. Janeza Krambergerja, 
župana Občine Lenart, potem je 
prisotne pozdravil Bojan Žerdin, 
podžupan Občine Beltinci.

Gospod Aleš Arih, ki je pobudnik 
prireditev na Zavrhu, je na kratko 
predstavil, kako je prišlo do realizacije. 
Po njegovi prestavitvi smo zapeli 
šest pesmi in sicer: Naš kraj – Andrej 
Maroša, San se šetau – Gustav Gonza, 
Kaj je müra šepetala – Jožef Klekl/
Ivan Florjanc, V dolinci prijetni – Emil 
Adamič in še Kazen in Rožmarin. Za 
zadnji dve  je besedilo napisal Rudolf 
Maister, čeprav marsikdo med nami ne 
ve, da je bil dober in plodovit pesnik. Za 
predah med pesmimi so bile recitacije, 
nato pa je Tone Štefanec iz Doma Janka 

Škrabana predstavil svojo knjižico 
Zgodbe, ki jih piše življenje.

Z nami so bili tudi člani DPM iz 
Dokležovja. Tako je Marija Zver 
predstavila delovanje Ivana Jeriča, ki je 
bil Maistrov borec.

Kot zadnji so v kulturnem programu 
nastopili pevci komornega zbora Zveze 
Slovencev v Monoštru in zapeli štiri 
pesmi: Zdravljica, Pevec, Domov v 
slovenski kraj in Slovenska dežela,  z 
nami skupaj pa še  pesem Vsakdo mora 

imeti prijatelja.

Sledile so samo še zahvale in 
obdarovanja, pred slovesom pa 
družabni del s pogostitvijo.
Preden pa tudi jaz zaključim svoje 
poročanje, se v imenu vseh, ki smo se 
udeležili te prireditve na Zavrhu, iz srca 
zahvalim vsem, ki ste nam to udeležbo 
omogočili.

Za MePZ Andrej Maroša DU Beltinci:  
Milena Makovec

Združena zbora iz Beltinec in Monoštra – avtor slike Jože Kuzma

Svečanost razvitja prapora Čebelarske zveze društev Pomurja

»Vsaka tretja žlica hrane je odvisna 
od opraševanja čebel in drugih 

opraševalcev!« 
(Boštjan Noč)

V nedeljo, 22. avgusta 2021, je bilo na 
59. mednarodnem kmetijsko-živilskem 
sejmu v Gornji Radgoni še posebej 
slovesno. V ospredju so bili čebelarji, ki 
so v prisotnosti visokih gostov, ministra 
za kmetijstvo,  gozdarstvo in prehrano, 
dr. Jožeta Podgorška, nekdanjega 
ministra za kmetijstvo in poslanca v 
DZ RS, mag. Dejana Židana, predsednik 
Čebelarske zveze Slovenije, Boštjana 
Noča, 4. medene kraljice Slovenije, 
Valentine Marinič, predsednika 
uprave pomurskega Sejma, Janeza 
Erjavca, razglasili zmagovalce in 
podelili priznanja z 2. mednarodnega 
ocenjevanja medenih pijač in 20. 
ocenjevanja medu z mednarodno 

udeležbo. Na ocenjevanju medu je 
sodelovalo 37 čebelarjev oz. podjetij s 
47 vzorci medu iz Slovenije, Hrvaške in 
Slovaške, na ocenjevanju mednih pijač 
pa 8 čebelarjev oz. podjetij s 14 vzorci.
Gosti in slavnostni govorniki so 
izpostavili izjemen pomen čebel za naš 
planet, za človekovo zdravje nasploh, 
za zdravo prehrano. Poudarili so, da je 
Slovenija edina evropska država, ki je 
znala ohraniti svojo lastno vrsto čebele 
– kranjsko čebelo. Slovenski čebelarji 
upajo in pričakujejo pomoč države, 
saj je letošnja letina katastrofalna, 
čebele pa bi težko oziroma sploh ne 
bi preživele pomladnih mesecev, ko 
so bile temperature izjemno nizke in 
so jim čebelarji bili primorani dajati  
sladkor. Občina Beltinci je prisluhnila 
in namenila sredstva iz postavke 
kmetijstva za ta namen našim domačim 
čebelarjem. 
Čebelarji namreč skrbijo za čebele, saj 
se še kako zavedajo, da brez njih tudi 

človeka ne bo. Naša domovina je v svojo 
kulturo in svojo zgodovino vpisala 
čebelarstvo z zlatimi črkami. Slovenski 
čebelarji so cenjeni ne le v domovini 
ampak tudi izven njenih meja. Še od 
časa ustanovitve, čebelarstvo ni zdaleč 
le kmetijska panoga, kot drugod po 
svetu, ampak mnogo mnogo več. Naši 
čebelarji imajo poseben odnos do 
čebel, saj jih spoštujejo, negujejo in 
to je res nekaj edinstvenega. Čebelarji 
tudi ne vzdržujejo čebeljih družin le 
zaradi prihodka ampak ker gojijo do te 
dejavnosti posebno ljubezen. Slovenija 
je zato edina evropska država, ki je 
znala ohraniti lastno vrsto čebele. 
Kranjska čebela je znana po odličnem 
medu in miroljubnosti, so še poudarili 
govorniki v svojih nagovorih.
Predsednik Čebelarske zveze društev 
Pomurja, Šemen Štefan je za zbrane 
povedal, citiramo: 
Cenjene in spoštovane gostje, cenjene 
čebelarke ter cenjeni čebelarji, dovolite 
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Športne delavnice za otroke 2021
Ponedeljek

Športna zveza Beltinci in Občina 
Beltinci sta v športnem parku v 
Beltincih pripravili športne delavnice 
za otroke od 6.  do 13. leta starosti, ki 
bodo trajale od ponedeljka, 2. 8., do 
petka, 6. 8. 2021. Namen delavnic je bil, 

da otrokom pokažemo različne športe, 
jih poučimo o zdravem načinu življenja, 
da se med sabo družijo in da s športom 
in zabavo preživijo vsaj osem ur brez 
telefona. 

Različne športne aktivnosti so bile za 
otroke organizirane vsak dan med 8. in 

15. uro. 
V ponedeljek, prvi dan delavnic, je bil 
dan, ko smo jim razložili, kaj bomo 
delali čez teden. Otroci so se med 
seboj spoznavali in postali prijatelji. Po 
jutranjem sprehodu in telovadbi smo 
imeli zajtrk. Potem smo se igrali na vseh 
igriščih športnega parka. Pred kosilom 

mi, da Vas vse skupaj prav lepo 
pozdravim s čebelarskim  pozdravom 
»Naj medi!« 
Danes je za slovenske čebelarke in 
čebelarje poseben dan, dan v katerem 
v naših srcih nosimo občutek sreče in 
ponosa, saj bomo v družino številnih 
unikatnih praporov slovenskih 
čebelarjev razvili še prapor Čebelarske 
zveze društev Pomurja. 
Za vse čebelarke in čebelarje je prapor 
simbol društva na katerega smo nadvse 
ponosni. Izvezeni prapor je častni 
eksponat vsakega društva posebej, 
zato igrata skrbno izbrana motivika in 
način izdelave prapora zelo pomembno 
vlogo, ker je prapor umetnina, ki 
skozi desetletja ohranja živo tradicijo 
ter občutek pripadnosti. Predstavlja 
vrednote, kot sta čast in ponos. Uporablja 
se pri vseh pomembnejših slovesnostih, 
pa naj bodo veselega značaja ali pa 
trenutkih slovesa, ko se z njim še zadnjič 
poklonimo svojemu pokojnemu tovarišu. 
Kvalitetno izdelan in dobro vzdrževan 
prapor je ogledalo društva, ki skozi čas 
pridobiva muzejsko vrednost. 

V sklopu razvitja prapora bomo 
Čebelarska zveza Slovenije ter 
predsedniki čebelarskih društev 
vključenih v Čebelarsko zvezo društev 
Pomurja in župani občin na območju 
Pomurja podpisali pismo o nameri s 
katerim sklepamo dogovor o skupnem 
prizadevanju za ureditev čebelarskega 
izobraževalno promocijskega centra 
Pomurja. 
Čebelarji Pomurja že nekaj časa čutimo 
potrebno po skupnem urejenem 
prostoru, v katerem bomo lahko 
izvajali različna izobraževanja in 
usposabljanja, hkrati pa bo prostor 
služil še za promocijske dejavnosti. 
S podpisom tega pisma bomo korak 
bližje k uresničitvi tega cilja. »

Ob razvitju novega prapora je 
predsednik Štefan Šemen še prebral 
zaprisego, citiramo: »Prevzemam 
praporin obljubljam, da bo naše 
članstvo vedno in povsod dokazovalo, 
da imamo čebelarji dolgoletno tradicijo 
in da bo vedno nadaljevalo pozitivno 
ravnanje svoje organizacije v korist 

posameznika, naše organizacije in 
družbe in države!«
Tega slovesnega dne so župani 
pomurskih občin podpisali tudi pismo 
o nameri za izgradnjo večnamenskega 
objekta za promocijo in izobraževanje 
čebelarjev, ki bo nadgradnja dela 
in razvoja pomurskih čebelarjev in 
čebelarstva nasploh . Novi prapor 
pomeni simbol, pripadnost organizaciji 
v njihovem združenju in kot je dodal 
Boštjan Noč, tudi po tem so slovenski 
čebelarji posebni v svetu. 
Ob koncu slovesnosti se je Štefan Šemen 
zahvalil Čebelarski zvezi Slovenije, 
Pomurskemu sejmu, botri praporja, 
gospe Aleši Mižigoj, predsednici uprave 
Medexa, gospodu župniku za blagoslov 
prapora, vsem občinam v Pomurju, 
katera so darovala sredstva za razvitje 
prapora, vsem darovalcem sredstev 
za slavnostni trak prapora, vsem 
darovalcem za slavnostni žebljiček, 
jih imajo čez 100 in vsem darovalcem, 
donacij, ki so po svojih najboljših močeh 
darovali oziroma kakorkoli prispevali k 
uresničitvi njihovega dolgoletnega cilja, 
da so z njihovo pomočjo lahko razvili 
nov prapor Čebelarske zveze društev 
Pomurja in pristopili k podpisu Pisma 
o nameri za podelitev čebelarskega 
izobraževalnega in promocijskega 
centra Pomurja. Zahvala gre tudi 
podjetju Vidmar 49 Ljubljana Tacen za 
skrbno in kakovostno izvezen prapor!«

Pomurski prapor bo odslej ponosno 
plapolal med ostalimi preko 150 
prapori v Sloveniji, ki simbolizirajo 
pridnost čebel in delavnost ter 
marljivost slovenskih čebelarjev. 

NAJ MEDI!

Lilijana Bežan Horvat

Razvitje prapora ČZ Pomurja  / Agra - avgust 2021,
Foto Jure Zauneker

DRUŠTVA
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smo iskali skriti zaklad. Po dobrih 
dveh urah ga je našel Jaša Zadravec in 
ostal mu je v trajno last. Po kosilo smo 
nadaljevali naše športne aktivnosti. 
Imeli smo turnir v metanju pikada in  
namiznem nogometu. Igrali smo  tudi 
nogomet na malem igrišču in se igrali 
na otroških igralih. Otroci so prav tako 
pridno trenirali na sobnih kolesih in 
ostalih fitnes napravah.   
Okoli 15. ure so starši prihajali po svoje 
od vseh športnih aktivnostih utrujene 
otroke, ki pa so bili nasmejani in dobre 
volje. Park so zapuščali s pozdravom: “ 
Vidimo se jutri!”

Torek

Otrokom smo pripravili presenečenje. 
Že zjutraj so prišli delavci iz podjetja 
DENGO in postavilo veliko napihljivo 
igralo. Dan smo začeli z jutranjim 
sprehodom po parku in s telovadbo, 
potem pa zajtrk. Po zajtrku smo otroke 
razdelili v tri skupine. Prva je šla na 
napihljivo igralo, ostali dve pa sta 
nadaljevali naše športne aktivnosti. 
Vsake pol ure je šla na napihljivo igralo 
druga skupina. Pripravili smo trening 
v nogometu, zatem tekmovanje v 
balinanju in nadaljevanje turnirja v 
namiznem nogometu in pikadu, igrali 
smo badminton in metali bumerang ter 
frizbi. Ker je bilo  vroče, smo se kopali 
v kadi. 
Ob 12. uri smo imeli kosilo, potem 
pa so fantje igrali nogomet na mivki, 
dekleta pa so igrala odbojko ter pletle 
zapestnice različnih barv in velikosti. 
Otroci so se prav tako igrali na toboganu 
in fitnes napravah. Igrali smo se tudi 
različne namizne igre.
Dan je še prehitro minil, saj se je 
letošnja nova pridobitev – napihljivo 
igralo - izkazalo kot dobra naložba, na 
kateri so otroci izredno uživali, zato 
jo bomo imeli tudi v prihodnjih letih. 
Poslovili smo se s pozdravom “Vidimo 
se jutri.”

Sreda

Sreda je bila namenjena kolesarjenju, 
zato smo po jutranjem razgibavanju 

in malici s kolesi krenili v Športno 
rekreacijski center v Gančane, kjer 
so nas pričakali člani njihovega 
strelskega društva, nam predstavili 
društvo, pomen in pravila streljanja, 
zatem pa smo se še sami preizkusili v 
streljanju. Otroci so uživali, nekateri 
pa so pokazali tudi velik talent in ob 
dobrem treniranju lahko postanejo 
dobri strelci. Igrali smo tudi nogomet 
na velikem igrišču in uživali na igralih. 
Hvala članom SD Gančani za prisrčen 
sprejem in za vse, kar so nam pripravili. 
Potem smo kolesarili nazaj v Športni 
park Beltince, kjer smo imeli kosilo. 
Sledil je obisk gradu, kjer nam je Jožica 
iz ZTKŠ Beltinci predstavila zgodovino 
beltinskega gradu in njenih vladarjev, 
nato pa smo si ogledali še notranjost. 
Hvala Jožici za povedano.
Čeprav utrujeni, smo nadaljevali naše 
športne aktivnosti. Posebna pohvala 
vsem otrokom in mojim sodelavcem za 
uspešno kolesarjenje, ki se je končalo 
srečno, brez vsakih zapletov in težav.
Po 15. uri smo počasi zapuščali športni 
park z našim pozdravom “ Vidimo se 
jutri!” 
 

Četrtek 
-  niti slabo vreme nas ne ustavi

Pričakalo nas je malce drugačno 
vreme, kot smo ga bili vajeni. Ker 
se je ta dan začel z močnim dežjem, 
smo se morali zbrati pod streho, kjer 
smo igrali namizni nogomet, hokej in 
pikado, dekleta pa so pletla  zapestnice. 
Pozajtrkovali smo in tam pričakali 
člane Planinskega društva Matica  z 

neumornim predsednikom Jožetom 
Ružičem, ki so nam predstavili osnove 
planinstva. Potem so se otroci poizkusili 
v delanju markacij, spoznavanju 
planinskih vozlov in praktični uporabi. 
Zahvala članom PD Matica za povedano 
in prikazano. Sledilo je kosilo. Po 
kosilu smo nadaljevali naše športne 
aktivnosti na fitnes napravah in  drugih 
napravah pod streho, saj zaradi dežja 
nismo mogli biti zunaj, na igriščih, smo 
pa izkoristili napihljivo halo (balon) za 
igranje nogometa. V naši občini imamo 
zares odlične športne objekte, tako da 
tudi v slabem vremenu lahko izpeljemo 
zastavljene aktivnosti. 
Tega dne je potekala tudi polfinalna 
tekma v košarki. Ogledali smo si 
drugi polčas in glasno navijali za naše 
košarkarje. Po odlični igri smo morali 
žal, pa čeprav le za en koš, priznati 
zmago Francozom. V en glas pa smo 
napovedali, da pa bomo v soboto 
zmagali za tretje mesto. Bližala se je 
15. ura in počasi smo zapuščali športni 
park z našim pozdravom “ Vidimo se 
jutri!”
Ker je večino dneva močno deževalo,  
zahvala staršem, da so nam zaupali 
otroke tudi v takem vremenu, saj smo 
s tem dokazali sebi in drugim, da če 
hočeš nekaj izpeljati, te ne more nič 
ustaviti.

Petek

V petek, zadnji dan delavnic, nas je 
pričakalo lepo sončno vreme. Medtem 
ko smo se počasi zbirali, smo že začeli 
telovaditi na sobnih kolesih in igrati 
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Medulični turnir Beltinci 2021  
Žitna najboljša

V soboto, 19. 6. 2021, je KMN Beltinci 
ob svoji 40. letnici neprekinjenega 
delovanja organiziral medulični turnir 
v malem nogometu. Udeležilo se ga je 
9 ekip. V skupini A so igrali :   Žitna,  
Kmečka, Čapat, Okrepčevalnica Duh 
in Marof.  V skupini B so bile ekipe 
: Cankarjeva, Herbek, Partizanska, 
Turopolje in Travniška.  V skupini 
A je 1. mesto osvojila ekipa Žitne, 2. 
mesto pa ekipa Okrepčevalnica Duh. 
V skupini B je bila najboljša ekipa 

Turopolje, 2. mesto pa je osvojila ekipa 
Herbeka. Te štiri ekipe so se uvrstile v 
polfinale. Po razburljivih in izenačenih 
tekmah sta se v veliki finale uvrstili 
ekipi Okrepčevalnica Duh in Žitna. Za 
tretje mesto je po streljanju penalov 
Turopolje premagalo Herbek.

V finalni tekmi je ekipa Žitne s 3 proti 
1 premagala ekipo Okrepčevalnice 
Duh. Za Okrepčevalnico Duh so igrali : 
Žiga Legen, Anže Legen, Amadej Legen, 

Mario Zver, Tadej Apatič, Rok Kotnik, 
Aljoša Kocet in Zlatko Gabor.

Za zmagovalno ekipo Žitne so igrali 
: Žiga Hartman, Jožef Hartman, Jan 
Hartman, Timotej Žerdin, Ciril Žerdin, 
Borut Kociper, Blaž Gomboši, Bojan 
Mertuk, Marsel Kolar, Sašo Sabotin in 
Aleš Kavaš.

Izvedli smo tudi streljanje penalov,  
kjer je bil ponovno najboljši lanski 
zmagovalec Klemen Zver, ki je v finalu 
premagal Aleša Vorija.

Zahvala tudi sponzorjem: Občini 
Beltinci, KS Beltinci, ŠZ Beltinci, 
Zlatarstvu Tkalec, S.R.P. Beltinci.

Hvala tudi sodnikom Luki Geču, Janu 
Hartmanu in Andreju Joni, ki so na 
turnirju odlično sodili, vsem članom 
KMN Beltinci, ki so nam pomagali, da 
smo dobro izpeljali to športno-zabavno 
prireditev, katere se je udeležilo veliko 
igralcev in še več gledalcev, ki so ostali 
v športnem parku še dolgo v noč.

                                                                                              
Predsednik KMN Beltinci:                                                                                                 

Andrej  Pozderec                                                                                                        

namizni nogomet. Zmenili smo se, 
da bomo za zajtrk jedli pajani kruh. 
Zakurili smo ogenj in začeli pripravljati 
naš zajtrk. Za večino otrok je bilo to 
nekaj novega. Imeli smo se odlično. 
Po zajtrku so otroci igrali nogomet 
in nadaljevali z aktivnostmi. Dekleta 
so začela plesti zapestnice in hitro so 
se jim pridružili še fantje. Kmalu nas 
je obiskal župan Marko Virag, ki nas 
je pozdravil s prijaznimi besedami in 
nam podelil medalje, mi pa smo mu 
kot nekdanjemu športniku in velikemu 
ljubitelju športa dali nogometno žogo 
s podpisi vseh udeležencev delavnic.  
Sledil je prikaz metanja krogel in diska, 
kar nam je prikazal Štefan Potočnik. 

Povedal nam je tudi marsikaj o sebi in 
svoji dolgoletni karieri. Pozneje smo 
začeli iskati zaklad – bonboniero - ki jo 
je našel Jan Sobjak.
  Za kosilo smo imeli makarone in preliv,  
kar imamo najrajši. Sledil je prehod in 
sladoled pri našemu sponzorju, Saliju. 
Hvala tudi njemu za najboljši sladoled 
na svetu. Vrnili smo se v športni park, 
kjer smo se začeli obmetavati z vodnimi 
baloni in se škropiti. Ko smo bili že 
čisto premočeni, smo se preoblekli in 
nadaljevali z našimi aktivnostmi. Na 
koncu bi se rad zahvalil vsem otrokom, 
njihovim staršem, ki so pripeljali otroke 
na delavnice in mojim sodelavcem, ki 
smo, čeprav vidno utrujeni,  preživeli 

nepozaben teden v naravi ob zabavnih 
in športnih igrah ter tako dokazali, da 
čeprav smo bili praktično leto dni brez 
športnih aktivnosti in druženja, smo 
ljudje bitja, ki najbolj pogrešamo prav 
druženje in gibanje. Teden dni smo 
preživeli  brez sodobnih elektronskih 
naprav in ugotovili, da če se zaposlimo 
s stvarmi, ki nas zanimajo in osrečujejo, 
nam nič ne manjka. Poslovili smo se 
z našim pozdravom: Vidimo se na 
naslednjih delavnicah!” 
                                                                                  

Predsednik ŠZ Beltinci:
                               Andrej Pozderec
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Maj Janža nastopil na atletskem evropskem prvenstvu U20
V estonskem glavnem mestu Tallinn 
je od 15. do 18. julija 2021 potekalo 
evropsko prvenstvo v atletiki za starejše 
mladince. Maj, Bratončan in član 
Atletskega kluba Pomurje iz Murske 
Sobote, se je tekmovanja udeležil kot 
član slovenske reprezentance v moški 
štafeti Slovenije v disciplini 4 x 400 m. 
Maj je svoj tek kot prvi tekač opravil 
korektno (v času 48,90 sek.), žal pa je 
bila štafeta naknadno diskvalificirana 
zaradi prestopa enega od naslednjih 
članov štafete.
Morda je prestop tudi posledica 
nedoslednosti domačih sodnikov 
na tekmovanju štafet v Sloveniji. 
Prevečkrat se namreč dogaja, da na 
domačih tekmovanjih sodniki tolerirajo 
ali spregledajo prestope in menjave 
izven dovoljenih prostorov.
Maj si je mesto v reprezentanci zaslužil z 
odličnimi teki na domačih tekmovanjih. 
To je bil njegov tretji nastop za 
slovensko atletsko reprezentanco. Maj 
letos prvo leto tekmuje v kategoriji 

starejši mladinci (U20).
Na atletskem pokalu za člane, 1. 7. v 
Velenju, je s časom 48,92 sek postavil 
nov osebni, klubski in pomurski 
rekord v teku na 400 m. Uvrstil se je 
na šesto mesto.
Na državnem prvenstvu za starejše 
mladince v Slovenj Gradcu je bil četrti, 
na državnem prvenstvu za mlajše 

člane v Novem mestu pa peti. Na 
članskem državnem prvenstvu 5. junija 
v Kranju je ob udeležbi vseh najboljših 
slovenskih štiristometrašev dosegel 
deseto mesto.
Na lestvici za 400 m je na enajstem 
mestu, v kategoriji starejših mladincev 
pa je tretji.
Za Majem in njegovim trenerjem 
Davidom je še ena uspešna sezona, 
tokrat že šesta.
Leto 2022 bo za Maja maturitetno. 
Zaželimo mu uspehe na atletskih stezah 
in v gimnazijskih klopeh. Ne dvomimo, 
da bo uspešno usklajeval šolo in 
atletiko, ne smemo pa mu zameriti, če 
bo tokrat dal prednost šoli.
Maj, hvala ti za vse radosti, ki smo jih 
v teh šestih letih doživljali ob tvojih 
izjemnih rezultatih. Zahvala tudi vsem, 
ki ste Maja podpirali in mu pomagali, 
tudi Občini Beltinci.

Janez Koren

Klara Janža: dvanajst nastopov, devet medalj
Klara letos prvo leto nastopa kot 
pionirka (U16). V pomladno-poletnem 
obdobju je tekmovala v naslednjih 
disciplinah in tekmovanjih:
Prvo mesto je osvojila v disciplini:
• 300 m na mitingu U16 v Šentjurju
• 200 m na mitingu U16 na Ptuju
Drugo mesto je osvojila v disciplini:
• 100 m na mitingu U16 v Radovljici
• 100 m na Vučkovem memorialu v 

Kranju
• 300 m atletski pokal Slovenije za 

U16 v Novi Gorici
• 300 m klubski pokal Slovenije za 

U16 v Kopru
Tretje mesto je osvojila v disciplini:
• 300 m na Vučkovem memorialu v 

Kranju
• štafeta 4 x 100 m atletski pokal 

Slovenije za U16 v Novi Gorici
• štafeta 100, 200, 300, 400 m 

na državnem prvenstvu U16 v 
Radovljici

Klaro čaka še naporna jesen. Nekaj 
mitingov, nastop na festivalu evropske 
mladine v češkem Brnu, potem pa še 

posamezno državno prvenstvo U16 
na Ptuju. Z dobrimi uvrstitvami si 
lahko zagotovi tudi mesto v državni 
pionirski reprezentanci za peteroboj 
narodov na Češkem. Za to kategorijo 
je tudi nekaj običajnega, da se iz tekme 
v tekmo izboljšujejo osebni rekordi. V 
atletiki se rezultati tudi točkujejo, saj 

same uvrstitve mnogokrat ne pokažejo 
realne slike in vrednosti doseženega 
rezultata. Tako ima Klara najvišje 
ocenjeni rezultat na 300 m, čas 41,65 
sek s 874  točkami.
Zaželimo ji hitre noge in nekaj sreče!
                                                                                                                                      

Janez KOREN

Klara v teku na 200 m, Ptuj

Maj Janža na atletskem prvenstvu 
Evrope U20
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Soočanje z epidemijo v SB Murska Sobota - priznanje za dobro 
prakso na Zdravstvenem razvojnem forumu v Portorožu

Na razmere, ki jih je prinesla epidemija 
COVID-19, nismo bili pripravljeni. 
Projekcije Ministrstva za zdravje 
(MZ) so kazale, da bodo potrebe po 
bolnišničnem zdravljenju pacientov 
s COVID-19 tudi v naši bolnišnici 
velike. Kot COVID-19 bolnišnica smo 
bili v prvem (spomladanskem) valu 
epidemije COVID-19 predvideni v 
primeru zapolnitve bolnišničnih 
kapacitet v terciarnih ustanovah. Ne 
glede na to je bilo potrebno hitro in 
odločno ukrepati. 
V ospredje je stopil krizni management, 
v katerega se je preimenovalo vodstvo: 
že v prvem valu epidemije COVID-19 
smo tako vzpostavili Skupino za 
določitev in izvajanje ukrepov v 
zvezi s COVID-19, ki so jo sestavljali 
vodstvo in strokovnjaki vseh dejavnosti 
v bolnišnici. Skupina, ki smo jo 
poimenovali krizni štab je dnevno 
spremljala razmere in načrtovala 
aktivnosti. Za različna specifična 
strokovna področja smo pripravljali 
navodila za delo, kako ravnati v primeru 
pojava virusa SARS-CoV-2, navodila za 
pravilno uporabo osebne varovalne 
opreme (OVO), navodila za potek čistih 
in nečistih poti in drugo.
Velik izziv je vsekakor predstavljalo 

zagotavljanje zadostne količine 
ustrezne osebne varovalne opreme 
(OVO). Po pregledu zalog smo ugotovili, 
da imamo izjemno malo število mask 
FFP2 in FFP3. Vsaka maska je zato 
morala biti racionalno uporabljena 
in vpisana v seznam. Opremo smo 
zagotavljali iz blagovnih rezerv, vendar 
ne v zadostni količini in ne tiste, ki nam 
je najbolj primanjkovala. 
Začeli smo s šivanjem mask v 
naši pralnici, hkrati pa zaprosili 
gospodarstvenike Pomurja in župane 
pomurskih občin za donacije oziroma 
pomoč. Naš poziv je naletel na zelo 
dober odziv lokalne javnosti, saj so 
nam pričeli dnevno dostavljati doma 
sešite maske. Solidarnost Pomurcev je 
bila izjemna. Preko donacij smo uspeli 
zagotoviti zadostno število zaščitnih 
mask, očal in vizirjev ter kombinezonov 
in plaščev. 
Vzporedno smo pričeli z dnevnim 
izvajanjem delavnic za zaposlene o 
pravilni uporabi OVO, ki so jih izvajale 
usposobljene diplomirane medicinske 
sestre. Zaposlenim smo informacije 
podajali preko interneta, vse 
pomembne novosti pa redno objavljali 
v bolnišničnem tedenskem glasilu. 
Pomočnica direktorja za področje 
ZN se je od 13. oktobra redno javila v 

program radia Murski val, v začetku 
vsak dan, potem pa dvakrat tedensko, 
s podatki o številu okuženih bolnikov 
in z napotki za obiskovalce bolnišnice. 
Strokovni direktor se je s podatki redno 
vključeval v dnevne novice slovenskih 
medijev o epidemioloških podatkih v 
naši bolnišnici.
Ustanovili smo Enoto za COVID - 19, 
ki je umeščena v dislociranih prostorih 
stare porodnišnice. Predhodno so 
bili ti prostori prenovljeni za potrebe 
negovalnega oddelka, v zimskih 
mesecih pa smo jih uporabljali za 
izolacijo pacientov, obolelih za gripo. 
Ta investicija se je v času epidemije 
COVID-19 izkazala za strateško odlično 
potezo. Na ta način smo že v osnovi 
zmanjšali tveganje za vdore virusa 
SARS-CoV-2 v bele cone bolnišnice.
Soočili smo se z velikim pomanjkanjem 
negovalnega kadra. Tako smo že od 
začetka izvedli reorganizacijo dela na 
vseh oddelkih, da smo lahko zagotovili 
kontinuirano zdravstveno nego. 
Intenzivno smo sodelovali z domovi 
starejših občanov (DSO), predvsem v 
smislu svetovanja vzpostavitve sive 
in rdeče cone in edukacije pravilne 
uporabe OVO. 
6. 4. 2020 je bila vzpostavljena 
koordinacijska skupina za DSO-je, 
katere sestavni del je bilo tudi naše 
zdravstveno osebje. V veliki meri 
smo se vključili v DSO Ljutomer, 
ki je bil v prvem valu eden od 
prvih večjih žarišč okužbe s SARS-
CoV-2. Prepoznali smo možnost 
preobremenitve zdravstvenega 
sistema v primeru, da se širjenje okužb 
s SARS-CoV-2 tam ne zajezi, zato se je 
za potrebe svetovanja in vzpostavitve 
con v delovni proces vključila naša 
medicinska sestra za obvladovanje 
bolnišničnih okužb (SOBO), v ključnih 
trenutkih, ko je njihov kader množično 
zboleval, pa je začasno vodenje 
zdravstvene nege tam prevzela naša 
vodilna diplomirana medicinska sestra, 
ki je v DSO Ljutomer prevzela vodenje 
ZN. 

ZDRAVJE
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Ves ta čas smo si prizadevali, da je naše 
delo temeljilo na visoki ravni kakovosti, 
po usmeritvah zahtev standardov 
kakovosti. 10. 6. 2020 smo uspešno 
opravili presojo AACI standarda, ki je 
potekala na daljavo. 
Naša bolnišnica je takoj po uredbi MZ z 
18. 9. 2020 postala COVID-19 bolnišnica 
drugega reda. Zagotoviti smo morali 15 
postelj za akutne COVID-19 paciente in 
5 postelj za kritično bolne COVID-19 
paciente. Prvega COVID-19 pacienta 
smo pri nas hospitalizirali 21. 9. 2020 - 
takrat v prostorih EIT, ker prenovitvena 
dela v prostorih stare porodnišnice še 
niso bila končana. Kader zdravstvene 
nege je bil razporejen iz vseh oddelkov 
bolnišnice, kar je predstavljajo zelo 
velik izziv, saj so vse ostale aktivnosti 
v bolnišnici takrat še redno potekale. 
Enota COVID-19 se je odprla 1. 10. 2020 
v prostorih stare porodnišnice v 1. 
nadstropju. Razpored dela zdravstvene 
nege je bil sestavljen iz vseh delovišč 
bolnišnice, zaposleni so bili razporejeni 
v 12-urni delovnik.
10. 11. 2020 smo imeli že 128 
hospitaliziranih pacientov COVID-19 
na akutnem oddelku in 23 v EIT, v 
sivi coni je bilo obravnavanih 11 
pacientov, kar nas je v tem času 
uvrščalo v sam vrh obremenjenosti 
bolnišnic (glede na naše osnovne 
posteljne kapacitete).
Na božični dan smo imeli v hospitalni 
obravnavi 116 akutnih pacientov s 
COVID-19 in 20 kritično bolnih v EIT. V 
božičnem času je v  ospredje posebej 
prihajal pomen socialnih stikov,  
pomen družine in povezanosti. 
Prepoznali smo tudi tovrstne stiske 
pacientov in njihovih svojcev, še 
posebej, ker obiski niso bili dovoljeni. 
Odločili smo se za uporabo tabličnega 
računalnika v rdečih conah, preko 
katerega smo bolnikom omogočali 
stike z najbližjimi.
Kader so prerazporedili iz ZD Murska 
Sobota, ZD Ljutomer, ZD Lendava, ZD 
Gornja Radgona, Psihiatrične bolnišnice 
Ormož in iz zasebne ambulante Oliviers. 
Vse zunanje sodelavce smo educirali 
o pravilni uporabi OVO in vseh ostalih 
protokolih dela v bolnišnici. Za njihovo 

pripravljenost, trud in doprinos smo 
jim izjemno hvaležni.
Velika je bila potreba po duhovni 
oskrbi,  zato smo se povezali s patrom 
Jurijem Štrausom iz katoliške 
cerkve in s Simono Prosič Filip iz 
evangeličanske cerkve. Predvsem 
obiski in duhovna podpora patra Jurija 
je bila opažena kot primer dobre prakse 
v  celotnem slovenskem prostoru. 
Bolnikom smo omogočili doživljanje 
prazničnega vzdušja kot že vsa prejšnja 
leta, letos le s poslušanjem glasbe in 
petja skozi okna. Peli so vokalni oktet 
Aeternum in bratonski pevci ter mladi 
glasbeniki, ki na sam Božič prihajajo v 
našo bolnišnico že 20 let.
Že v prvem valu smo nudili pomoč 
našim sodelavcem, ki so se soočili z 
bremeni izčrpanosti in izgorelosti, tako 
da smo vključili psihologinjo iz naše 
razvojne ambulante. V drugem valu 
smo zagotovili pomoč strokovne 
sodelavke, klinične psihologinje. 
Izvedli smo delavnice Razbremenilni 
pogovor za zdravstvene delavce in tudi 
možnost individualnega pogovora. 
Lokalna skupnost je prepoznala 
požrtvovalnost vseh zaposlenih v 
naši bolnišnici in nam podelila naziv 
Pomurke in Pomurci leta 2020. V 
drugem valu epidemije COVID-19 je 
širše Pomurje prispevalo veliko donacij 
v obliki denarnih in materialnih 
prispevkov. Večkrat so nas razveselili 
tudi s pecivom in hrano, ki so jo 
pripravili za naše zaposlene. 
Virus ostaja med nami. Prostore v 
bolnišnici smo priredili potrebam, 
ki jih je narekovala epidemija 
COVID-19. Nekateri projekti so še v fazi 
načrtovanja. 
Najtežje pa je soočanje s pomanjkanjem 
kadra na področju zdravstvene nege, 
kjer bi po projekcijah, ki smo jih 
prepoznali v času epidemije COVID-19, 
potrebovali še vsaj 25 zdravstvenih 
tehnikov in 14 DMS na negovalnih 
oddelkih in 14 DMS v EIT.
V letošnjem letu iz naše bolnišnice 
odhaja še dodatnih 5 DMS na primarno 
raven. Na področju zdravstvene nege 
smo tako sprejeli strategijo kadrovske 
politike za področje zdravstvene nege, 

katere del je prenovljena sistemizacija 
delovnih mest, predvsem vodilnih in 
odgovornih za organizacijo, da na ta 
način zadržimo najboljše kadre. 
Zaposlovanje mladih bodočih 
diplomantov ZN preko študentskega 
dela, da spoznamo perspektivne mlade 
kadre, z njimi delamo in jim pomagamo 
pri strokovni rasti in jih postopoma 
vključimo v delovni proces, je prav 
tako naš cilj. Pripravljamo raziskovalno 
anketo o motivaciji in željah ter 
potrebah kadra ZN v bolnišnici, ki jo 
bomo primerjali z anketo 2013, ko je 
bila pri takratnem kadru že izvedena.
Predvsem pa je ključno kader 
razbremeniti s prijaznejšimi urniki, s 
psihološko podporo, ki jo zagotavljamo 
in tudi z določenimi ukrepi skupine 
Družini prijazno podjetje.
To so delčki mozaika naše bolnišnice, 
ki se je sestavljal skozi čas epidemije 
COVID-19. Vsak zaposleni v 
naši bolnišnici je prispeval svoj 
kamenček v mozaik bolnišnice, ki 
se je uspešno soočila z epidemijo 
in jo premagala, naše delo pa je bilo 
prepoznano kot primer dobre prakse 
na Zdravstvenem razvojnem forumu v 
Portorožu, ki je potekal v juniju 2021.
Na četrti val se v bolnišnici intenzivno 
pripravljamo in se v zadnjih mesecih 
tako kot ostale bolnišnice tudi v soboški 
soočamo z odhodi medicinskih 
sester in drugega osebja, ki odhajajo 
v zdravstvene domove in v druge 
ustanove na manj zahtevnejša delovna 
mesta. A skupaj bomo spet zmogli!
Še vedno pa pozivamo vse občanke 
in občane k cepljenju in spoštovanju 
ukrepov, saj bomo le tako ohranjali svoje 
zdravje in zdravje naših najdražjih.

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

Splošna bolnišnica Murska Sobota

ZDRAVJE
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Na festivalu domačih sort podelili 21 zlatih medalj

V soboto, 19. junija 2021, je v Beltincih 
ob Geza pub-u potekal Festival 
domačih sort z odprejto küjnjo. Gre za 
napitke iz samorodnih sort grozdja, kot 
so šmarnica, jurka, klinton, izabela in 
nekatere druge. Letošnja podelitev je 
bila že tretja po vrsti.
Ob upoštevanju pogojev glede 
omejevanja širjenja COVID-19 se 
je v letu 2021 izvedlo ocenjevanje 
fermentiranih pijač iz grozdja 
samorodnic. Letošnje ocenjevanje je 
bilo tretje v organizaciji Geze Farkaša 
iz Beltinec (PUB »Geza se zeza«), ki je 
izvajal tudi zbiranje vzorcev.
Preverjanje vzorcev - strokovna 
ocena - pa se je izvedlo s pomočjo 
Javne službe kmetijskega svetovanja 
Slovenije, KGZ Murska Sobota. Letos je 
bilo preverjenih 167 vzorcev različnih 
sort in mešanic fermentiranih pijač. Za 

ocenjevanje so uporabili prilagojeni 
sistem, kot se uporablja za ocenjevanje 
po Zakonu o vinu (Buxbaum), kjer so 
znižali vrednost, ki jo lahko dobi pijača 
za okus - harmoničnost iz 12 točk na 10 
točk.
“Tako je maksimalna ocena, ki jo lahko 
dobi fermentirana pijača, 18 točk. 
Na podlagi izkušenj iz prejšnjih let 
ugotavljam, da so, predvsem na okus, 
fermentirane pijače v primerjavi z 
žlahtnimi vini manj polne, zato smo 
tu znižali kriterij ocene za dve točki. 
Podeljeno je bilo 21 zlatih medalj z 
oceno 16,8-18,0 točk, srebrno medaljo 
je dobilo 77 vzorcev, ki so dosegli oceno 
od 16,60-16,70 točk. Na preverjanju je 
bilo izločeno osem vzorcev, nekaj pijač 
pa je bilo na meji izločitve. “
“Kot glavni vzrok za izločitev so bile 
napake in bolezni zaradi premalo 

kontrolirane maceracije drozge, 
nečistega vrenja in vpliva mlečno 
kislinskih bakterij, katerih biokemični 
proces je stekel v napačno smer. Zelo 
malo je bilo oksidacij, saj je včasih 
bila oksidacija tudi pri žlahtnih vinih 
najpogostejši vzrok izločitve,” pove 
Ernest Novak iz Kmetijsko gozdarske 
zbornice Slovenije.
Jani Erniša s Suhega Vrha nad 
Moravskimi Toplicami je osvojil tri zlate 
medalje, in sicer za penečo šmarnico, 
peneče rdeče in rdečo zvrst. Erniša je 
imel tudi najvišje ocene in sicer je prejel 
dvakrat 17 in enkrat 16,9 točk. Zlate 
medalje so prejeli še: Janko Munda iz 
Male Nedelje, ki je poleg Erniša edini 
dosegel 17 točk za gamay, preostali 
dobitniki zlatih medalj pa so še: Geza 
Farkaš iz Beltincev (šmarnica, penina 
2000, Jože Kociper iz Odrancev (rdeča 
zvrst), Jan Heler iz Dogoš (gamay), 
Matjaž Žnuderl iz Senčak (jurka), 
Robert Vintar iz Ljutomera (rdečkasta 
zvrst), Izletniška kmetija Kozelovi 
iz Gerlincev (gerlinčan), Viničarska 
ekipa občine Starše (modra kavčina), 
Leon Šerbinek iz Zlatoličja (klinton), 
Aleksander Cvitanič iz Zamušan 
(penina jurka), Matečko iz Spodnjega 
Klapja (penina jurka), Andrej Trtnik 
iz Lisec v občini Trebnje (rdeča zvrst), 
2x Silvo Gregorič iz Dogoš (gamay in 
roze klinton), Vili Peklar iz Dupleka 
(gamay), Marija Miklavžič iz Dupleka 
(klinton), Martin Klanjšček iz Makol 
(gamay) in Branko Mesarič iz Beltincev 
(rdečkasta zvrst).

Oste Bakal

Jutri je nov dan
S tresočo roko je vrgla tri tabletke v 
usta in jih hitro poplaknila s kozarcem 
vode.
“Ne, niti enega samega trenutka več 
ne zdržim!” je Ivanka robantila sama s 
seboj v kopalnici.
V njej so divjala čustva, bila je 
razdvojena, užaljena in neskončno 
razočarana.
Od vsega je bilo najhuje to, da se 

je počutila vedno bolj ponižana 
in zasmehovana. Tudi sebe več ni 
spoštovala zaradi lastne nemoči. Edina 
uteha so bile te majhne tabletke. Kako 
naj otrokom dopove, da jih ima oče 
vse rad. Da so njegovi nenehni izhodi, 
služba, druženje s sodelavci, sestanki 
in službena potovanja nujno zlo. 
Vendar prav to nujno zlo omogoča, 
da živijo v prelepem stanovanju, da 
imajo dovolj hrane in jim v bistvu nič 

ne manjka, razen očetove prisotnosti. 
Tako in drugače Ivanka iz dneva v 
dan opravičuje  moževe izostanke in 
mlačnost.
“Mami, danes nastopam v šolskem 
gledališču. Saj veš, oče je obljubil, 
da tudi pride,” je povedal Jan in se 
vprašujoče zazrl v Ivanko. “Boš videl, 
da ga ne bo, kot vedno!” je škodoželjno 
zakrakal Tine.
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“Nehajta no, saj je še čas. Če je obljubil, 
bo čisto sigurno prišel,” je mama 
nestrpno zaključila prepir.
Vendar je tudi v njej vrelo vprašanje: “Le 
zakaj obljublja stvari, ki jih ne namerava 
uresničiti, še posebej otrokom?” se je v 
mislih jezno spraševala.
Bila je razdvojena in nesrečna. “Očitno 
tudi tablete več ne pomagajo,” je 
premišljevala. V ozračju se je vako 
minuto čutila večja napetost.
Očeta pa še vedno od nikoder.
Zazvonil je telefon. Ni bil oče. Sosedov 
Bine je klical Jana, češ da ju bo Binetov 
oče peljal. Da pred nastopom opravijo 
še generalko. Naj pohiti. “Mami, ali se 
lahko peljem z Binetom in njegovim 
očetom, saj očitno našega očija še ne bo, 
pa mi je tako sveto obljubil, da pride?” je 
proseče in vprašujoče pogledal Ivanko.

Potrto je objela fanta in pokimala. “Le 
pojdi, le pojdi, saj bom jaz tudi prišla, 
da te vidim.”
Fant je oddivjal.
“Mami, ali res verjameš, da oči pride?” je 
vprašala Tadeja, ki se je pravkar vrnila 
iz šole. “Nehaj si vendar lagati, sebi in 
nam!” je jezno pribila in zaloputnila 
vrata v svojo sobo.
“Kako se pa obnašaš?” je Ivanka jezno 
odprla vrata v hčerino kraljestvo.
“Tako kot vidiš, mama! Saj sama sebi 
lažeš in tudi nam. Vsi pa se vrtimo v 
začaranem krogu. Oči pijančuje in se 
izmika družini, mogoče te že tudi vara. 
Ti pa piješ pomirjevala in na zunaj 
držiš družino skupaj. V resnici pa je vse 
skupaj ena velika polomija. Ti še vedno 
verjameš v pravljico, ki je že dolgo ni. 
Mi, tvoji otroci, pa plačujemo davek za 

to farso.
Tabletke ti dajejo pogum in moč. Toda 
kako dolgo še, mami, povej? Mene in 
bratca pa je sram in nam je hudo!”
Hči je končala najdaljši govor v svojem 
življenju. Ivanki je obstala beseda v 
grlu. Zrla je svoji prehitro odrasli hčerki 
v obraz in občudovala njen pogum.
“Ne, otrok, res ne bo šlo več tako naprej. 
Prosim, stoj mi ob strani, da to uredim 
tako, kot je treba. Hvala ti, ker si mi 
odprla oči in mi dala pogum.”
Nežno je objela suho telesce in toplo ji 
je postalo pri srcu.
“Jutri je nov dan in resnično se bo začel 
drugače!” se je odločila Ivanka.   

Irena Šrajner

Optimistično in pogumno naprej 
Šola skoraj bo zaprta. 

Čez poletje vsak od nas 
bo po svoje kolovratil 
skozi veseli prosti čas.

Kajetan Kovič

Takole smo s pesmico zaključevali 
vsako šolsko leto, preden smo se 
poslovili in si zaželeli vse dobro. Dolgo 
je že od tega, saj letos mineva 23 let 
od slovesa zadnje generacije „mojih 
otrok“. Spomini na njihovo prvo šolsko 
leto in moje zadnje leto službovanja so 
še kako živi. Ob zaključku so me prav 
vsi prijetno presenetili in še danes se 
z veseljem spominjam vseh njihovih 
besed. Starši so me ponesli tudi v čas 
njihovega šolanja, saj sem jih kar nekaj 
izmed njih poučevala - podoživljanje 
teh trenutkov je bilo res nepozabno. 
Ob listanju albumov s fotografijami 
ter prebiranju člankov, objavljenih v 
časopisih in revijah, se zavedam, koliko 
vsega smo naredili in kaj vse se je 
nabralo v teh 35-ih letih. Ponosna sem, 
ko vidim moje zadnje učence zdaj že 
odrasle in v vlogi staršev, predvsem pa 
me veseli, da jih na njihovi življenjski 
poti še vedno spremlja misel, ki je bila 
vodilo našega šolskega leta: „Vedrost 

in veselost sta sonce, pod katerim vse 
uspeva!“.

Minulo šolsko leto ni bilo ravno po meri 
otrok, njihovih staršev in učiteljev, pa 
tudi letošnje počitnice še vedno niso 
bile takšne kot prejšnja leta. Razlog 
vsemu temu je „zlovešča korona“, a 
verjamem, da so se vsi zelo potrudili in 
uspeli uresničiti svoje zamisli. Upam, 
da so si kljub vsemu v času počitka 
nabrali dovolj moči in energije za 
ponovni začetek v septembru. Včasih 
smo preveč neučakani in nestrpno 
pričakujemo uresničitev zadanih ciljev 
- tako svojih kot od drugih. Starši se 
v odnosu do otrok morajo večkrat 
zaustaviti in doumeti, da bodo otrokom 
dvakrat dali življenje, če jim bodo 
vlili pogum in upanje, namesto da jih 
zamorijo z najrazličnejšimi predsodki. 
Misel Phila Bosmansa „Tudi slabi dnevi 
minejo“ naj nas spremlja vse življenje, 
saj pravi, da je potrpežljivost mati 
modrosti.

Kadar imaš slab dan, 
potrpi,

potrpi predvsem sam s seboj!
Potrpežljivost je krepost.
Ta ti pomaga, da zmoreš.

Življenje je tako malo vredno,
če ne znaš potrpeti.

Ali mora res vse teči tako hitro?
Smo računalniki?

Ali se morajo res vse želje
izpolniti ob pritisku na gumb?

Ne, življenje ni stroj,
ki bi izdeloval same dobre dni.

V življenju imaš dobre in slabe dni.
Dobri dnevi minejo.

Tega se zavedaš
in to te strašno plaši.

Pa saj tudi slabi dnevi minejo!
Zakaj ne pomisliš na to?

Zakaj se s tem ne tolažiš?

Potrpi ...

Prav gotovo epidemija današnjega časa 
ne bo izzvenela kar sama od sebe, če pa 
bomo upoštevali navodila zdravstvene 
stroke in se držali vseh pravil, jo bomo 
lažje obvladovali in na koncu premagali. 
Mlade generacije se bodo morale ves čas 
soočati s spremembami, ki jih bo pred 
njih postavljala prihodnost. Starejšim 
nam zato ne sme biti vseeno, kakšno 
„zapuščino“ jim bomo pustili. Potrebno 
je, da smo optimisti in da dobro voljo 
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Šola in bonton

Otroci hitijo
v šolo veselo

s torbo na rami.

Deklice v oblekci
kot princeske zale.
Fantički v srajčki
kot princi mali.

Vsi so v razred stopili,
se prijazno poklonili
in učiteljico vzljubili.

Za začetek bonton so prebrali,
se o vsem pogovorili

in veselo domov odfrčali.

Doma so poročilo podali,
da v šoli bilo je res lepo

in da bonton so spoznali.

Gabrijela Sečkar

ter vero v boljši svet s svojim načinom 
življenja prenašamo na mladi rod. 
Zgledujmo se po predhodnikih, ki so 
nam za ceno svojega življenja priborili 
to, kar imamo danes. Za zgled so nam 
lahko tudi naši športniki, ki s svojimi 
uspehi dokazujejo, da v življenju ni nič 
nemogoče. Letošnje olimpijske igre 
so bile velik pokazatelj tega, da se je 
za vsako stvar v življenju potrebno 
potruditi - sam zase in za druge. 
Spoštovanje soljudi, medsebojna 
pomoč in solidarnost v družini, vrtcu, 
šoli in družbi nasploh, je edina prava 
pot, ki vodi k uspehu. V slogi je moč! 
Kot je zapisala Saša Vegri, se vse to 
lahko ustvari med prijatelji.

Prijatelj navadno sedi 
v isti klopi

in gleda enake reči
kot ti.

Prijatelj se nikoli ne zmoti
in reče besede,

ki boli.
Prijatelj je tisti,

ki čaka,
ko vse drugo zbeži.

Prijatelj je tisti,
ki nikoli
na tebi

ne preizkuša pesti.
In končno,

pravi prijatelj
je vedno tam,

kamor ne upaš sam.

Vem, da se marsikateri šolar že 
zelo veseli ponovnega srečanja s 
svojimi prijatelji in upajmo, da bodo 
epidemiološke razmere temu šolskemu 
letu bolj naklonjene. 
Dragi učenci, 
želim vam, da v novo šolsko leto 
stopite zdravi, vedoželjni in pogumno 
premagate vse težave, ki vam bodo 
prišle na pot. Zaupajte vase in v svoje 
sposobnosti! Lastne zamisli in rešitve 
delite z drugimi, veselite se novih 
poznanstev in navezujte stike, saj se 
lahko le tako rodi „kvaliteta“. Zadihajte 
s polnimi pljuči in naj vas sončni žarki 
objamejo tudi takrat, ko jih bodo 
prekrili temni oblaki. 
Vso srečo vam želim!

  Marija Zver
     Predsednica DPM Dokležovje

Spomin čarodej
Drobne cvetlice med bilkami trave,
bele meglice nad vrhom goščave,

pozno popoldne v drhtečem 
migljanju

dvoje teles prepletenih v objemu.

Pot na obronku zavije v dolino,
pelje naprej vse do konca spomina,
skrita za hribom povsem iznenada

s časom idila zasije poznana.

Zrelo je žito, ga žanjejo kosci,
žanjice upognjene s srpi hitijo,

vežejo snope fantiči na klin,
zloženi v križe pred točo način.

Pred kosci je žito kot morja valovi,
za njimi pokošeni snopi ležijo,

potna telesa z delom hite,
v hudi vročini se pesmi glase.

Drobne cvetlice venejo v soncu,
bele meglice jadrajo z vetrom,
soparen se dan prevesi v večer,
zaljubljenca v mraku izgineta z 

njim.

Pot se vsa bela vije naprej,
s tabo igra se spomin čarodej,
žetev utvara iz tvoje mladosti,

davno odšli so počivat vsi kosci.

Pavla Škerget

Pridi...

Vzemi si čas
zase in zame,

pridi na klepet,
da se drug drugemu

nasloniva na utrujene rame.
Pridi..

dokler še lahko
vidim tvoj nasmeh,

ujamem lesk v tvojih očeh,
občutim tvojo bližino.

Ne čakaj, 
da imel boš končno čas.

Ne čakaj na čas...
Kajti, ko ga najdeš,

ti uidejo  vse lepe sanje,
mnoga hrepenenja,

vsi upi in želje.
Morda do takrat

odidem
že tudi jaz...

Irena Šrajner

OD NAŠIH BRALCEV / PESNIŠKI KOTIČEK
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V zadnje slovo Elizabeti Horvat
Pojdem,

ko pride moj maj,
pojdem

na rožne poljane,
kjer najdem

vse svoje
zbrane

od včeraj
in kdo ve od kdaj.

(Tone Kuntner)

Spoštovani svojci, cenjeni žalni 
zbor!

Zbrali smo se na ta prelep poletni 
dan, da se za vedno poslovimo in 
strnemo svoje misli ob slovesu od 
Elizabete Horvat, ki ji je bolezen 
izpila zadnje življenjske moči in je 
za vedno zaspala.

Elizabeta je bila rojena 17. oktobra 
leta 1946 v Dokležovju mami 
Tereziji in očetu Antonu Nemcu. 
Mladostna leta je preživljala s sestro 
in tremi brati, a žal se je že kot otrok 
morala posloviti od svojega brata, 
ki je mnogo prezgodaj za vedno 
zaspal.

Po končani osnovni šoli se je 
Elizabeta vpisala na srednjo 
administrativno šolo in jo tudi 
uspešno končala.

Po šolanju se je odpravila s trebuhom 
za kruhom v sosednjo Avstrijo, 
spoznala svojega življenjskega 
sopotnika Simona, s katerim sta 
svojo ljubezen leta 1966 okronala s 
poroko. V zakonu sta se jima rodila 
hčerka Gordana in sin Robert.

Med delom v Avstriji si je mlada 
družina zgradila novi skupni dom v 
Dokležovju in se vrnila v domovino. 
Elizabeta se je po vrnitvi zaposlila 
na Zavodu za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje.

Otroci so odrasli in si ustvarili 
svoje družine in Elizabeta se je 
razveselila svojih vnukinj Mihaele, 
Klavdije, Katje in Anje, pozneje pa 
še pravnukinje Eme in pravnuka 
Stevena, ki so ji pomenili največ na 
svetu. 

Prav igra in druženje s pravnuki 
so bili zadnja leta njen vir moči in 
življenja.

Vendar usoda ni bila prizanesljiva, 
saj je že pred 26-imi leti neusmiljeno 
posegla v Elizabetino življenje, v 
življenje se je namreč prikradla 
huda bolezen.

Toda Elizabeta je bila borka.

Kljub bolezni je bila aktivna in 
predana, saj je rada poleg ukvarjanja 
z rožami in živalmi vedno rada 
vsakomur priskočila na pomoč.

Veliko ji je pomenila tudi vera. 
Redno se je udeleževala svete 
maše, bila je bralka beril in članica 
žive rože rožnega venca. Rada se 
je odpravila na romanje, saj je bila 
večkrat v Lurdu, Fatimi, Međugorju, 
zadnja leta pa se je še posebej rada 
odpravila na Brezje. Elizabeta je 
bila tudi soustanoviteljica in skoraj 
do konca aktivna članica Župnijske 
Karitas Dokležovje. Bila je tudi 
aktivna članica Društva za boj proti 
raku.

Kljub neomajni volji do življenja 
in ljubeči podpori družine je 
bolezen po dolgem boju zmagala in 
Elizabeta je za vedno zaprla oči in 
se pri stvarniku pridružila vsem, ki 
so odšli pred njo.

Ob boleči izgubi izrekam svojcem 
iskreno in globoko sožalje.

Vam, draga Elizabeta, pa miren 
počitek in naj vam bo lahka domača 
zemlja.

Robert Benčec 

IN MEMORIAM
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Življenjske modrosti italijanske dive, igralke Sophie Loren

Cel svet jo časti skoraj kot boginjo. 
Je diva in ena najbolj prepoznavnih 
igralk italijanskega rodu, ki je ostala 
popularna in iskana tudi v svojih 
poznih 80-ih letih. Rodila se je leta 
1934 in iz rodnega Neaplja odšla v svet, 
ki ga je mahoma osvojila. Filmski svet 
takratnega Hollywooda si je položila 
pred noge. Za vlogo v vojni drami 
La Ciociara (1960) je dobila oskarja 
in s tem postala prva igralka zunaj 
angleškega govornega področja, ki je 
osvojila to prestižno nagrado. Zlati 
kipec za življenjske dosežke je prejela 
leta 1991, leta 1999 pa jo je People 
Magazine razglasil za eno najbolj 
presenetljivih in mladostnih žensk. 
Ljubezen njenega življenja je bil in ostal 
njen mož, italijanski producent Carlo 
Ponti, s katerim je bila poročena od leta 
1966 pa vse do njegove smrti leta 2007. 
V zakonu sta se jima rodila dva sinova, 
Carlo mlajši in Eduardo. Čeravno so 
ji na vrhuncu njene slave pripisovali 
ljubezenske avanture s filmskimi 
partnerji, je vse zanikala. Vedno je rada 
povedala, da verjame v zakon, delo, 
otroke in v  zvestobo. Morda to pomeni, 
da je le navadna gospodinja, a mož in 
otroka so bili vedno vse njeno življenje 
in hkrati najpomembnejši v življenju. 
To je njena končna in najpomembnejša 

vloga, ki ji jo je uspelo ustvariti v teh 
osemdesetih letih. 

V svoji karieri je posnela več kot 100 
filmov, v katerih je igrala z vsemi 
velikimi imeni takratnega časa:  
Marcello Mastroianni, Marlon Brando,  
Cary Grant, Clark Gable, Peter Sellers, 
John Wayne, Frank Sinatra, Jean-Paul 
Belmondo in še z mnogimi drugimi. 
Svoje življenje je na zelo nazoren način 
opisala v svoji avtobiografiji Včeraj, 
danes jutri: moje življenje kot pravljica, 
ki je izšla pri založbi Mladinska knjiga 
leta 2016. 

Legendarni so njeni stavki, ki v sebi 
nosijo veliko sporočil in modrosti, 
najbolj odmeven pa je vedno bil: »Vse, 
kar imam, dolgujem špagetom!« Iz 
njega vejejo njene korenine, ki jih nikoli 
ni zatajila. Vedno je poudarjala, da 
ženska lepota izvira iz njene notranjosti 
-  če verjameš vanjo in se počutiš lepo, 
to tudi dejansko si. Sophia tudi pravi, da 
izvir večne mladosti resnično obstaja – 
to je tvoj um, to so tvoji talenti, tvoja 
ustvarjalnost, ki jo prineseš v svoje 
življenje in v življenje ljudi, ki jih imaš 
rad. Ko se naučiš piti iz tega izvira, 
resnično premagaš starost. Naj delim z 
vami še nekaj njenih razmišljanj: 

• “Ženska obleka mora biti kot 
bodeča žica: služiti mora svojemu 
namenu, ob tem pa ne sme 
zakrivati pogleda.

• Nikoli nisem poskušala potlačiti 
spominov, čeprav so nekateri 
boleči. Ne razumem ljudi, ki se 
skrivajo pred preteklostjo. Vse, 
kar si preživel, te je oblikovalo v 
osebo, kakršna si zdaj.

• Zgrešeno je misliti, da se ti po 
koncu šolanja ni treba naučiti 
ničesar novega več.

• Če želiš uspeti v zahtevnem 
poklicu, moraš resnično verjeti 
vase. Zato so nekateri ljudje s 
povprečnim talentom in z izjemno 
zagnanostjo veliko uspešnejši kot 
zelo talentirani ljudje.

• Napake so cena, ki jo je treba 
plačati za zanimivo življenje.

• Resnična sreča je nemogoča brez 
samote. Samoto potrebujem tako, 
kot potrebujem hrano, pijačo 
in smeh otrok. Morda se sliši 
ekstravagantno, a samota je filter 
za mojo dušo; z njo se hranim in 
pomlajujem. Ko sem ostala sama, 
sem ugotovila, da sem sama sebi 
dobra družba.

• 50 odstotkov tvoje telesne 
privlačnosti je tisto, kar imaš, 
drugih 50 odstotkov pa tisto, za 
kar ljudje mislijo, da imaš.

• Obožujem svoje življenje, svoje 
otroke, tudi staram se rada, a 
hkrati sem rada videti mladostno. 
In zakaj ne? Je to greh? No! Zato 
pa se trudim jesti prave stvari, 
izdala sem kar dve kuharski 
knjigi. Trudim se tudi telovaditi 
in skrbeti za svoje telo. Skušam 
uživati čudovito in spokojno 
življenje. Spokojnost je namreč 
ključ do lepote. To pa je takrat, ko 
si pomirjen sam s sabo. 

• Če razmišljam o svojem življenju, 
me preseneča, da je vse resnično. 
Nekega jutra se bom prebudila in 
ugotovila, da sem samo sanjala. 
Da se razumemo: ni bilo lahko. 
Zagotovo je bilo lepo, bilo je težko, 
bilo je vredno. Uspeh ima svojo 
težo, s katero se je treba naučiti 
ravnati. Tega te nihče ne uči, 
odgovor je, kot vselej, v tebi.” (Iz 
avtobiografije Včeraj, danes jutri.)

Za Vas izbrala:    
                               

Lilijana Bežan Horvat

RAZMIŠLJANJA
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To je tvoj svet

(Tilly Temple, Sean Julian)

DAJ, ZBUDI SE, MLADIČEK MOJ, JUTRO JE ŠE SVEŽE.
S ČUDESI DRAGOCENIMI SVET NAMA POSTREŽE.
POKAZAL TI BOM ČUDEŽE, KI VIDEL JIH ŠE NISI.
LEPOT NARAVA POLNA JE, LE URNO JIH RAZIŠČI.

MALI VSAK ŽELODEK JE VREDEN KOT ZLATO.
DAN ZA DNEM SE PRIDNO PNE, NAZADNJE PA…DREVO!

POČITEK, HRANO PRISKRBI ZA VSE ŽIVALICE.
TAKO KOT ŠČITIM TEBE JAZ, DREVO ŠČITI VSE.

KORAK NAJ BO PREVIDEN, SVET MORAMO PAZITI.
NAJNUJNEJŠE VZEMIVA, JE TREBA ŠE DELITI.
NI SAMO ZA NAJU SVET, TUKAJ SO ŠE DRUGI.

BITJEM VSEM, KI TU ŽIVE, SONCE ŽARKE NUDI…
TAM GORI PTICAM SRED NEBA IN KITOM IZ GLOBIN.

NIKDAR NE BOVA VIDELA DALJNIH VSEH CELIN.

MOGOČE SE POČUTIŠ KOT KAPLJICA DROBNÓ.
IN VENDAR SI POMEMBEN, POJASNIM TI, KAKO…

SKUPAJ KAPLJE SO VIHAR IN DALEČ SEŽEJO.
VSE MOGOČE JE TAKRAT, KO DRUGI S TABO SO.

VEDNO SVET NAS ŠČITIL BO, KAR HOČE, NAJ SE ZGODI.
ZATO BODIMO DOBRI Z NJIM, DA BOMO BREZ SKRBI.

PRIHAJA NOČ, PRAZNUJVA ZDAJ, LEPOTE SVA SPOZNALA. 
VELIKO SVA NAUČILA SE IN KRAJEV OBISKALA.

SVET VRTEL SE BO NAPREJ, NE BOJ SE , KAR ZASPI,
ČUDOVIT JE IN POPOLN, KRASEN KAKOR TI.

Prisrčna oda naravi, za vas, dragi otroci!                           

Izbrala Lilijana Bežan Horvat

JELENKO IN NJEGOV OČKA ČAKATA, DA JU POBARVATE. KAR POGUMNO!

ZA OTROKE




