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Slavnostni podpis pogodb ob podelitvi štipendij Občine Beltinci.

Plakete podeljene najboljšim športnikom, športnicam, športnih 
kolektivov in perspektivnih športnikov Občine Beltinci.

Nagovor župana Občine Beltinci g. Marka Viraga najboljšim 
športnikom, športnicam, športnih kolektivov in perspektivnih 

športnikov Občine Beltinci.

Tradicionalni obisk župana in direktorja občinske uprave Občine Beltinci v Domu Janka Škrabana.

Učenci OŠ Beltinci so pripravili kulturni program  
ob slovenskem kulturnem prazniku.
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Mali rijtar
informativno glasilo Občine Beltinci

Vsebina objavljenih člankov ne odraža
vedno stališča uredniškega odbora glasila. 

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

bomo objavili brez podnaslovov.

uredniški odbor:
Bojan VEREŠ (odgovorni urednik)

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

Štefan ŽIŽEK (član)

zbiranje gradiva:
Lilijana BEŽAN HORVAT

jezikovni pregled:
Zlatka HORVAT

Priloge glasilu niso nujno jezikovno pregledane.

fotografije:
Sandra KAVAŠ (naslovnica),  

Arhiv Občine Beltinci

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

tisk:
TILIA PRINT, ROMAN KLEMENČIČ s.p.

februar 2020, naklada 2600 izvodov

Glasilo ni naprodaj, vsako gospodinjstvo v občini ga dobi brezplačno,   
drugi zainteresirani pa na sedežu Občine Beltinci, Mladinska 2, 9231 Beltinci,

02 / 541 35 35, www.beltinci.si, obcina@beltinci.si

Prosimo vas, da nam 

prispevke 

(do 3500 znakov)

za 79. številko, ki izide  

konec meseca 

aprila 2020, 

posredujete do torka,  

14. aprila 2020,  

v elektronski obliki  

s komentarji k 

fotografijam  

in navedbo avtorja ter  

v ustreznem formatu.

Naš elektronski naslov:

malirijtar@beltinci.si

Cenjeni bralci, 
tokratna številka Malega rijtarja 
zaobjema obe koledarski leti, saj kot 
boste lahko prebrali v nadaljevanju, 
objavljamo nekatere dogodke, ki so se 
odvijali ob zaključku prejšnjega leta, 
kakor tudi dogodke tega leta. Kot kaže, 
zime letos ne bo na spregled, saj so prvi 
zvončki že pokukali na površje in nas 
vabijo k spomladanskim aktivnostim. V 
tek prvih spomladanskih dneh, ko se vse 

prebuja in ponovno oživi, občudujmo 
veličino in moč narave in uživajmo v 
njej. Izkoristite bližajoče se počitnice 
in praznike za druženje in veselje, ki ga 
lahko z nami delite v naslednji številki 
našega glasila. Zato vas še naprej  
vabimo k sodelovanju in pripravi 
naslednjih številk občinskega glasila 
Malega rijtarja. Veseli bomo vsakršnega 
mnenja, priporočila ali morebitne 

kritike. Obenem vas želimo spomniti, 
da k poslanim člankom posredujete 
morebitno podpisano fotografijo v 
priponki. Za naslednjo številko glasila 
nam prispevke posredujte do torka  
14. aprila 2020.

Za uredniški odbor, Bojan Vereš
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Županovo voščilo novorojenčkom in staršem

V času od  
1. januarja 2019 do  
31. decembra 2019  

je bilo v občini Beltinci 
rojenih  55 otrok,

od tega
25 fantkov  

in  
30 deklic.

Otroku ne delate usluge, 
če mu kažete le dobro v svetu

 in ga ščitite pred vsem slabim.
Tisto, kar je v resnici pomembno, 

je to, da ga naučite razlikovati  
med obojim.

(Walt Disney)

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

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

Marko VIRAG,
župan Občine Beltinci
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AKTUALNO

Praznovanje dneva samostojnosti in enotnosti v Občini Beltinci
Slovenec sem! Slovenec sem! 

Tako je mati d‘jala, 
ko me je dete pestovala, 
ko me je dete pestovala.

Zatorej dobro vem: 
Slovenec sem! Slovenec sem!

(Gustav Ipavec)

Pred 29. leti smo se na plebiscitu, ki 
je bil 23. decembra 1990 na področju 
takratne Socialistične republike 
Slovenije, odločili za odcepitev od 
Jugoslavije. Glasovanja o odcepitvi se 
je udeležilo 93,2 odstotka volivcev. 
95 odstotkov teh, ki so se glasovanja 
udeležili oz. 88,5 odstotka vseh je 
odločno reklo DA za osamosvojitev. 
Za neodvisno in samostojno Slovenijo 
je svoj glas oddalo 1.289.369 volivcev.  
(www.zgodovinanadlani.si)
Ta za našo domovino in za nas 
Slovence izjemno pomemben dogodek 
obeležujemo v občini od leta 1997, 
tako kot se ga obeležuje tudi na državni 
ravni.
Letošnja osrednja občinska slovesnost 
je potekala v Dokležovju, kjer smo se 
zbrali v petek, 20. decembra 2019, v 
dvorani kulturnega doma. 
Slavnostna govornica je bila direktorica 
Zavoda za turizem in kulturo Beltinci, 
Gabrijela Küzma. Za zbrane je povedala 
– citiramo:
Spoštovani občani, cenjeni občinski 
svetniki, dragi učenci!
Vesela sem in v veliko čast mi je, da vas 
lahko nagovorim ob dnevu samostojnosti 
in enotnosti. 
Dan samostojnosti in enotnosti je 
državni praznik, ki obeležuje spomin 
na plebiscitarno odločitev Slovencev 23. 
decembra 1990 in njeno razglasitev, 26. 
decembra istega leta.   
Slovenci smo skozi zgodovino večkrat 
dokazali, da znamo biti enotni. V 
odločilnih trenutkih smo leta 1990 
zmogli sledili cilju in hrepenenju mnogih 
generacij pred nami, hrepenenju po 
narodni samoodločbi in samostojni poti. 
Pred devetindvajsetimi leti je slovenski 
narod pokazal izjemno enotnost. Dobili 
smo svojo državo, slovenska zastava 
je zaplapolala v družbi držav sveta, 
zadonela je slovenska himna. Takrat 
smo postavili temeljni kamen naše 

samostojne in neodvisne Republike 
Slovenije. Prihodnost naše države mora 
biti naravnana v prihodnost pod okriljem 
najbolj plemenitih izkustev in znanj 
sodobnega sveta. Želim si prihodnosti, v 
kateri bomo sposobni strpnega dialoga, 
povezovanja, solidarnosti in iskrenosti. 

Letošnje leto sem prevzela vodenje 
Zavoda za turizem in kulturo Beltinci, ki 
se ponaša s skrbnim načrtom izvajanja 
promocije bogate kulture in pestre 
turistične ponudbe Občine Beltinci. 
Skupaj s sodelavci, ki se zavedajo svoje 
odgovornosti in niso nikoli povsem 
zadovoljni s tem, kar so dosegli – to je 
seveda vzpodbuda za še pomembnejše 
dosežke. Pred mano je polno izzivov in 
novih pogledov v delovanju zavoda, saj 
se bo v letu 2020 pod okrilje zavoda 
priključilo še področje športa. Torej se 
bo področje delovanja zavoda razširilo, 
a brez tvornega sodelovanja z občani si 
delovanja zavoda ne predstavljam. Vsake 
vaše zamisli bom vesela, vsakega vašega 
sodelovanja se že veselim in verjamem, 
da s skupnim sodelovanjem lahko našo 
občino popeljemo po poteh nenehnega 
napredka in prepoznavnosti. Vodenje 
zavoda sem prevzela, ker menim, da 
s svojimi bogatimi izkušnjami lahko 
prispevam k njegovemu uspešnemu 
delovanju. Samostojnost in enotnost naj 
bo tudi vnaprej temelj našega delovanja 
zavoda,  ki je intenzivno vpet v lokalno 

okolje. 

Naj povem še nekaj o sebi. Prihajam iz 
Gančanov, končano imam univerzitetno 
izobrazbo. Svoje bogate delovne izkušnje, 
ki sem jih pridobivala na različnih 
delovnih področjih - od Ljubljane 
do Prekmurja - bi rada prenesla v 
lokalno okolje - meni ljubo Prekmurje. 
Nazadnje sem bila zaposlena v Službi 
vlade za razvoj in kohezijsko politiko 
kot nacionalni kontrolor evropskih 
projektov in prav te izkušnje bodo 
zagotovo koristile lokalnemu okolju, v 
katerega je vpet Zavod.    
Trdno upam, da bomo znali vzpostaviti 
in ohraniti občutek za sodelovanje in 
visoko storilnost ter graditi in ohranjati 
visoke standarde. S produktivnim 
sodelovanjem z lokalno skupnostjo 
prispevamo k nenehnemu razvoju 
našega kraja ob reki Muri. 
Čez nekaj dni praznujemo božič in brez 
pretiravanja lahko rečem, da že nocoj 
občutimo delček tiste vznemirjenosti 
in pričakovanja, ki sta tako značilna za 
predbožični in novoletni čas. 
Ne glede na to, koliko smo stari, božič v 
vsakem izmed nas leto za letom vzbudi 
napetost v pričakovanju, s čim nas bo 
letos presenetil prastari praznik. 
Želim,  da bi ta kratki novoletni premor 
vsi skupaj izkoristili predvsem za to,  
da bi se posvetili svojim najdražjim, 
ki smo jih med letom zaradi delovnih 
obveznosti velikokrat zapostavljali, 
pa tudi za to, da bi si nabrali novih 
telesnih moči za premagovanje 
izzivov, ki nas čakajo v bodoče. 
Dovolite mi, da vsem vam in vašim 
najdražjim zaželim zdravo, srečno in 
uspešno novo leto!

V kulturnem programu so sodelovali 
učenci POŠ Dokležovje - OŠ Bakovci, 
moški pevski zbor Dokležovje 
ter Niko Zver in Vid Ščavničar, 
ki sta zaigrala na harmoniki.  

Pozdravne besede je prisotnim 
namenil tudi podžupan 
Občine Beltinci,  Roman Činč.  
 
Čestitke, dragi Slovenci in Slovenke!

Lilijana Bežan Horvat
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Slavnostni podpis pogodb za podelitev štipendij v Občini Beltinci

»Če človek z zanimanjem stopa po poti 
svojih sanj in si prizadeva živeti,  

kakor si je zamišljal,
potem bo doživel uspeh,  

kakršnega sploh ni pričakoval!«
(Henry David Thoreau)

V soboto, 28. decembra 2019, je 
župan Marko Virag sprejel štipendiste 
in štipendistke, ki so tega dne na 
slovesnosti, na katero so bili povabljeni, 
podpisali pogodbe o podelitvi štipendij 
v Občini Beltinci.
V programu je prisotne nagovoril župan 
Marko Virag, pozdravne besede pa jim 

je namenil tudi predsednik Komisije za 
podelitev štipendij v Občini Beltinci in 
podžupan Roman Činč. 
Letošnji štipendisti in štipendistke 
so: Leon Marič, Lipovci 93, 
študent Fakultete za naravoslovje 
in matematiko v Mariboru – smer 
biologija in ekologija z naravovarstvom, 
Tajda Vöröš, Ravenska cesta 5, Beltinci, 
študentka Fakultete za farmacijo v 
Ljubljani – smer farmacija, Katja Vöröš, 
Mladinska ulica 7, Beltinci, študentka 
Medicinske fakultete v Ljubljani – smer 
medicina, Sandra Terplan, Gančani 
88/c, študentka Filozofske fakultete v 

Mariboru – smer psihologija, Barbara 
Šipoš, Ulica Štefana Kovača 16/b, 
Beltinci, študentka Filozofske fakultete 
v Ljubljani, smer bibliotekarstvo, 
informacijski in založniški študiji, smer 
založništvo, Jasmina Vöröš, Mladinska 
ulica 7, Beltinci, študentka Zdravstvene 
fakultete v Ljubljani, smer sanitarno 
inženirstvo, Polona Dominko, Lipa 
165/a, študentka Ekonomske fakultete 
v Ljubljani, smer računovodstvo in 
revizija, Jernej Jerebic, Gančani 162, 
študent Ekonomsko poslovne fakultete 
v Mariboru, smer Poslovna ekonomija 
– podjetništvo, Katja Horvat, Bratonci 
46/a, študentka Medicinske fakultete 
Ljubljana, smer medicina.
Študentka Laura Šadl, Bratonci 98/a, 
študentka Pedagoške fakultete v 
Mariboru, smer Razredni pouk se je 
opravičila in tega dne ni mogla biti 
prisotna na slovesnosti. Z njo je župan 
pogodbo podpisal naknadno. 
Ob prejemu štipendij vsem iskreno 
čestitamo, želimo uspešno študijsko 
pot in vse dobro. 

Lilijana Bežan Horvat

AKTUALNO
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Beltinci so čebelam prijazna občina
Čebelarska zveza Slovenije že devet 
let zapored organizira natečaj za izbor 
čebelam najprijaznejše občine, s čimer 
nagradi občine na njihovem območju za 
dobro sodelovanje s čebelarji, spodbudi 
pa tudi ostale občine k bolj aktivnemu 
sodelovanju.  6. decembra lani je zveza 
podelila priznanja trem občinam, ki so 
jih kot čebelam najprijaznejše v letu 
2019 predlagala društva. Priznanje 
za 3. mesto je prejela Občina Beltinci, 
in sicer v močni konkurenci, saj je 
priznanje za 2. mesto prejela Občina 
Žirovnica in za 1. mesto Mestna Občina 
Ljubljana.
Poleg priznanja je Občina Beltinci 
prejela še vrečice s semeni različnih 
medovitih rastlin, ki so jih razdelili 
med člane čebelarskega društva. S temi 
rastlinami bo društvo razširilo svoj 
vrt medovitih rastlin, ki je urejen ob 
društvenem čebelnjaku.
Na rednem letnem zboru članov 
Čebelarskega društva Beltinci so se 
člani, povabljeni in župan strinjali, 
da je to za občino veliko priznanje. 
K prepoznavnosti občine in društva 
je zagotovo pripomogla tudi izvedba 
tekmovanja mladih čebelarjev v 
Beltincih, ki so praktični del nalog 
reševali pred Čebelarskim domom, 
za katerega društvo skrbi ob pomoči 
občine.
Priznanje pa je občina prejela tudi na 
podlagi vseh drugih aktivnosti, ki jih 
je z društvom izvedla v lanskem letu. 
Člani so namreč vsako leto prisotni na 
tradicionalnem slovenskem zajtrku v 
vrtcu in osnovni šoli. Velik poudarek 
dajejo vzgoji podmladka, zato na 
osnovni šoli poteka čebelarski krožek. 
Društvo vsako leto napolni stojnico 
z medom in čebeljimi pridelki na 

že tradicionalnem Markovem senju 
in drugih dogodkih v občini, med 
pa je na voljo tudi v prodajalni na 
Otoku ljubezni. Vsako leto društvo v 
Čebelarskem domu organizira dan 
odprtih vrat, v domu pa potekajo tudi 
strokovna srečanja in predavanja, 
na katerih čebelarji pridobijo ali le 
osvežijo svoje znanje.

ČD Beltinci ima več kot 60 članov, kar 
pomeni, da čebelarji s svojimi čebelami 

izvajajo pomembno dejavnost, in 
sicer opraševanje rastlin. Številčnost 
čebelarjev pa pomeni tudi to, da je 
v našem okolju pridelanega dovolj 
lokalnega medu za potrebe prebivalcev 
naše občine. 

Naj medi!

Matejka Močnik

Podelitev priznanj v Lukovici (Čebelarska zveza Slovenije)

Čebelarski dom ob polju medovite ajde (Andrejka Močnik)

AKTUALNO
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Fasadni sistem 
z razbremenilnimi zarezami

webertherm Demit Original

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

A2 razred gorljivosti

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

visoka elastičnost in prilagodljivost

visoka paroprepustnost in zvočna izolativnost

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

okolju prijazna - 80 % izdelana iz recikliranega materiala

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

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

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

mostov med ploščami
• podaljšujejo življenjsko dobo sistema

namensko razvito fino lepilo za lepljenje izolacije

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

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

www.si.weber

SUPER 
AKCIJA

Armirna mrežica GRATIS!
Ob naročilu fasadnega sistema 

webertherm demit original 

vam pripada gratis armirna mrežica 

(normativno glede na naročeno 

kvadraturo izolacije debeline nad 10 cm).

Akcija traja do 31.10.2019 

AKTUALNO
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Razglasitev najboljših športnikov, športnic, športnih kolektivov in 
perspektivnih športnikov Občine Beltinci za leto 2019

»Trenutek, ko odnehate, je trenutek, 
ko pustite, da zmaga nekdo drug! 

Odgovorni ste za to, kako si vas bodo 
ljudje zapomnili – ali si vas ne bodo. 

Zato tega ne jemljite zlahka! Čarovnija, 
ki je v vsakem od nas, nam daje 
možnost, da navdihnemo svet!«

(Kobe Bryan)

V četrtek, 6. februarja 2020, je bila v 
grajski dvorani v Beltincih slovesnost 
razglasitve najboljših s področja športa 
v Občini Beltinci.
Zbrane sta nagovorila župan Marko 
Virag in predsednik Športne zveze 
Beltinci, Andrej Pozderec.
Prireditev je popestrila Glasbena 
šola Beltinci. Nastopil je glasbenik iz 
Glasbene šole Beltinci, Jakob Kovač, 
na inštrumentu rog pod mentorskim 
vodstvom Bojana Bezjaka ter ob 
spremljavi Janje Belič na klavirju. 
Pri izboru za proglasitev perspektivnih 
športnic in športnikov so se upoštevali 
tekmovalni uspehi posameznika, odnos 
do športa, marljivost in vztrajnost. 
Podeljeno priznanje naj bo nagrajencem 
predvsem spodbuda za delo vnaprej.

Kategorija perspektivna  
športnica/športnik:

Perspektivna športnica je  
NISA KOCET  iz Beltincev.
Nisa Kocet je od leta 2013 članica Karate 
kluba Murska Sobota. V tem času je na 
državnih, mednarodnih in svetovnih 
tekmovanjih osvojila kar 70 odličij. Od 
tega je s svetovnih prvenstev prinesla 
3 bronaste in 2 srebrni medalji. Lani se 
je kot članica slovenske reprezentance 
pod okriljem WKSA zveze udeležila 
svetovnega prvenstva v Bratislavi. V 
težki konkurenci kar 40 sotekmovalk 
in po šestih borbah je osvojila 3. mesto. 
S tem rezultatom je kronala uspešno 
sezono 2019.  Nisa je karateju predana 
s srcem in dušo. Trenira 4 x tedensko po 
uro in pol in le redko manjka. Tekmuje 
v kategoriji deklice + 40 kg.
Pomembnejši rezultati :

 ● 3. mesto – 8. svetovno prvenstvo 
WUKF, Bratislava (40 tekmovalk)                     

 ● 2. mesto – mednarodni turnir 
Maribor Open

 ● 1. mesto – mednarodni turnir 
Laibnitz 

 ● 1. mesto – mednarodni turnir Bohin 
Open  

 ● 1. mesto – državno prvenstvo WKSA                                        
 ● 1. mesto – Ljutomer Open

Perspektivna športnica je   
MARUŠA ERJAVEC iz Lipovcev.
Maruša se aktivno ukvarja z atletiko 
dobro leto dni in trenira pri Športnem 
društvu Sloparca v Beltincih, kjer 
s svojim pristopom, marljivostjo in 
vztrajnostjo na treningih in tekmovanjih 
daje zgled tudi mlajšim tekmovalcem. 
Kot članica Atletskega kluba Pomurje 
tekmuje predvsem v šprinterskih 
disciplinah na 60 m, 100 m, 200 m, 300 
m in v štafetah 4x100 m ter 4x300 m. 
Udeležuje se tudi maratonov, krosov, 
tekmuje v tekmovanju za pomurski 
pokal ter zastopa OŠ Beltinci na šolskih 
tekmovanjih iz atletike.
Preden se je začela aktivno ukvarjati 
z atletiko, je 7 let trenirala hokej na 
travi pri HK Lipovci, kjer je igrala za 
selekcije U10, U13 in ekipo deklet do 
13 leta starosti, pri katerih je bila tudi 
kapetanka.
Glede na to, da so se začeli treningi 
pri obeh športih prekrivati, je morala 
sprejeti težko odločitev in izbrati 
enega izmed njih. Odločila se je za 
atletiko, v kateri je v zadnjem letu 
na raznih tekmovanjih dosegla kar 
nekaj izjemnih rezultatov. Udeležila 
se je tekmovanj, v katerih je zastopala 
OŠ Beltinci in prispevala velik delež 

k temu, da je OŠ Beltinci po dolgem 
času v atletiki pometla s konkurenco 
med pomurskimi šolami ter se uvrstila 
na finale OŠ v Velenju. Na finalu je OŠ 
Beltinci osvojila skupno 10. mesto v 
Sloveniji.
V letu 2019 je nastopila kot članica 
atletskega kluba Pomurje še na:

 ● 17. Blaguškem teku v Sv. Juriju ob 
Ščavnici in osvojila 2. mesto na teku 
na 2000 m,

 ● na 25. mednarodnem atletskem 
mitingu v Kranju, kjer je v teku na 
100 m tekla osebni rekord,

 ● na Prvenstvu Slovenije za mlajše 
mladinke v Novi Gorici je izboljšala 
svoj čas v teku na 100 m,

 ● na 19. Atletskem mitingu Jernejevo 
v Šentjerneju, kjer je zmagala v teku 
na 300 m,

 ● v Varaždinu, kjer je v teku na 200 m 
tekla osebni rekord,

 ● na državnem Prvenstvu Slovenije za 
pionirje in pionirke U16 v Ravnah 
na Koroškem, kjer je v teku na 
100 m in na 300 m izboljšala svoje 
najboljše čase,

 ● na Krosu občinskih reprezentanc na 
Ravnah na Koroškem, kjer je občina 
M. Sobota osvojila skupno  2. mesto.

Kot članica športnega društva Sloparca 
je Maruša tekmovala tudi v Pomurskem 
pokalu in osvojila skupno 1. mesto v 
kategoriji deklet od 14-15 let starosti.
Maruša nas je v preteklem letu 
velikokrat razveselila s svojimi rezultati 
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in verjamemo, da bo v nadaljevanju 
posegala po še odmevnejših mestih in 
uvrstitvah. Hkrati pa nas lahko veseli 
dejstvo, da se atletika v Beltincih 
prebuja in se število članov v ŠD 
Sloparca stalno povečuje. 

Perspektivni športnik je   
NEJC KALAMAR iz Dokležovja.
Nejc Kalamar iz Dokležovja se z judom 
ukvarja 7 let. Na državnem prvenstvu 
mlajših kadetov je osvojil 3. mesto in s 
tem kategorizacijo OKS (perspektivni 
športnik). 
Bil je državni prvak med mlajšimi dečki, 
osnovnošolski državni prvak. Osvojil je 
medalje na državnih prvenstvih v vseh 
starostnih kategorijah.
Prav tako je zmagal na mnogih turnirjih 
v Sloveniji, Avstriji, na Hrvaškem, 
Madžarskem in v Srbiji.
Z vestnim delom je hitro napredoval 
in pokazal velik talent, delavnost, 
vztrajnost, borbenost, nepopustljivost 
in tekmovalnost, ki ga krasijo.
Nejc nas je v preteklosti razvajal s 
svojimi uspehi in  nas bo v prihodnosti 
še velikokrat razveselil s svojimi 
rezultati, zato si zasluži priznanje za 
perspektivnega športnika.

Perspektivni športnik je   
JAN ŠPILAK iz Dokležovja.
Jan Špilak iz Dokležovja se z judom 
ukvarja 7 let. Ja državni prvak med 
mlajšimi kadeti v kategoriji do 42 
kilogramov in osnovnošolski podprvak 
v isti kategoriji.
V skupnem seštevku slovenskega 
pokala za mlajše kadete je osvojil 
deveto mesto. Z odličnimi rezultati 
si je pridobil kategorizacijo OKS 
(perspektivni športnik).
Poleg državnih medalj je zmagal še na 
turnirjih Apolon Open, pokalu Lendave, 
pokalu M. Sobote, tretje mesto na 
pokalu Bežigrada, Zeltwega.
Zmagal je v svoji težnostni kategoriji.
V preteklih letih je osvojil medalje na 
državnih prvenstvih mlajših in starejših 
dečkov ter veliko medalj na turnirjih 
v Sloveniji, Avstriji, na Hrvaškem, 
Madžarskem in v Srbiji.
Z vestnim delom je hitro napredoval 
in pokazal velik talent, delavnost, 
vztrajnost, borbenost, nepopustljivost 
in tekmovalnost, ki ga krasijo.
Jan nas je v preteklosti razvajal s svojimi 
uspehi in nas bo v prihodnosti še 
velikokrat razveselil s svojimi rezultati.

Perspektivni športnik je  
MATEJ NOVAK iz Lipe.
Matej Novak je rojen leta 2008, stanuje 
v Lipi in je uspešen učenec OŠ Beltinci. 
V preteklosti se je podil za žogo in je bil 
v mlajših selekcijah NK Beltinci, kasneje 
pa se je navdušil za bolj adrenalinski 
šport.
 Postal je član KK BULA iz Odrancev, 
kjer trenira že tretjo leto. Tekmuje v 
Pumpaj Slovenija in B4X Slovenija. To 
so tekmovanja, kjer s športnim kolesom 
poskušaš najhitreje odpeljati krog v za 
to narejenih poligonih z grbinami. V 
Pomurju obstajata dva taka poligona: 
že omenjeni v Odrancih in Rogaševcih, 
v preostanku Slovenije pa jih je še 
približno deset, saj postaja vse bolj 
priljubljeni šport med mladimi, ki pa 
zna biti tudi nevaren. Na žalost se je lani 
med treningom Mateju pripetila tudi 
hujša nesreča. Pri enem izmed skokov 
je padel, za kratek čas izgubil zavest in 
si polomil zgornje zobe. Marsikdo bi 
ob takem padcu prenehal tekmovati, 
predvsem zaradi strahu pred novim 
padcem. Matej je iz drugačnega testa; 
ni se ustrašil, za silo so mu popravili 
zobe, sam pa je trdno odločen, da 
bo še naprej vneto treniral in postal 
še boljši , dokler ne bo najboljši. 
V tem času je Matej postal eden 
uspešnejših tekmovalcev v Sloveniji v 
svojih starostni kategoriji U13. Dosegel 
je naslednje pomembnejše rezultate: 

Tekmovanje Pumpaj Slovenija: 
Majšperk, 3. mesto

 ● Ptuj,  3. mesto
 ● Zagorje ob Savi,  3. mesto
 ● Odranci, 3. mesto
 ● Skupno: 4. mesto v Sloveniji 

Tekmovanje BX4 Slovenija:
 ● Ajdovščina, 3. mesto
 ● Odranci,  2. mesto
 ● Rogaševci, 1. mesto
 ● Skupno: 3. mesto v Sloveniji

Perspektivni športnik je  
TIMOTEJ TIVADAR iz Lipovcev.
Timotej Tivadar je star 15 let, prihaja 
iz vasi Lipovci in obiskuje deveti razred 
Osnovne šole Beltinci. Hokej na travi 
trenira od 5. razreda OŠ pri Hokejskem 
klubu Lipovci. Ta šport ga je pritegnil 
po otvoritvi novega igrišča na vodni 
podlagi leta 2016. Takrat je dobil 
knjižico s pravili hokeja na travi in jo 
do potankosti naštudiral. Navdušen 

je bil tudi nad članskimi tekmami in 
borbenostjo hokejistov na travi, zato 
se je vpisal na treninge in postal član 
Hokejskega kluba Lipovci.
 Najprej je v zimskem času začel s 
treningi dvoranskega hokeja, ki mu je 
še danes posebej zanimiv in pri srcu. 
Timotej še vedno z veseljem spoznava 
igro hokeja na travi, teče pa tudi že 
njegova 5. sezona, odkar je začel z 
aktivnim sodelovanjem pri Hokejskem 
klubu Lipovci. Njegovo mnenje je, da te 
vsak trening in odigrana tekma nauči 
veliko uporabnih in zahtevnih veščin 
ter tako postajaš samo še veliko boljši 
igralec. Hokej na travi mu je zanimiv 
predvsem zaradi svoje dinamičnosti 
in načina igranja, saj kot posameznik 
s svojim raznolikim stilom igranja 
ustvariš veliko različnih gibov in podaj 
ter s tem presenečaš nasprotnika. 
Timotej še dodaja, da je hokej na travi 
v Sloveniji še vedno premalo znan, 
premalo razvit, kar je velika škoda, ker 
je to po njegovem mnenju res najboljši 
šport, ki ga je kdajkoli igral. Želimo mu, 
da se mu ta želja uresniči in da bo hokej 
na travi v Sloveniji v prihodnosti postal 
bolj prepoznaven in zanimiv za mlajše 
generacije.

Perspektivni športnik je   
LUKA MAKOVEC iz Lipovcev.
Luka Makovec je star 15 let, prihaja iz 
vasi Lipovci in obiskuje deveti razred 
Osnovne šole Beltinci. S hokejem na 
travi se je začel ukvarjati pri svojih 
desetih letih. Trenerja (sprva Gorazd 
Zajc, kasneje Peter Katovski) sta nanj 
naredila velik vtis s svojim obnašanjem 
in odnosom do športa ter postala 
njegova vzornika. S spodbudami na 
eni in s kaznovanjem po drugi strani 
sta ga naučila, da je potrebno vztrajati 
ne samo na hokejskem področju, 
temveč tudi v življenju na splošno. 
Hokej na travi je specifičen šport, 
kjer ni vse odvisno od posameznika, 
ampak je nujno potrebna tudi zdrava 
tekmovalnost in ekipni duh, ki vključuje 
pravilen odnos do zmag in porazov. Za 
Luko hokejski treningi, tekme in turnirji 
pomenijo dejavnosti, preko katerih 
navezuje stike in prijateljstva. Razvil 
je določene sposobnosti, postal je bolj 
spreten, poleg tega pa so mu športni 
uspehi dvignili samozavest. Začel je 
zaupati vase in postal tudi bolj uspešen 
v šoli. Športno prihodnost si želi 
nadaljevati, kajti športna udejstvovanja 
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ga navdušujejo in mu dajejo nov zagon 
za naprej. Želimo mu, da tako motiviran 
nadaljuje svojo športno pot in se 
izpopolnjuje na različnih področjih.

Kategorija najboljša športnica 
posamezno za leto 2019

3. mesto:
KAJA BALER iz Bratoncev
Kaja Baler iz Bratoncev se z judom 
ukvarja že 9 let. Na državnem prvenstvu 
je osvojila 3. mesto v kategoriji mlajših 
kadetinj do 52 kg in 3. mesto na 
državnem prvenstvu osnovnih šol. V 
skupnem seštevku Slovenskega pokala 
je med mlajšimi kadetinjami osvojila 
odlično 4. mesto, s kančkom sreče v 
zadnji borbi z neposredno tekmico pa 
bi lahko osvojila 2. mesto.
S tem si je priborila status kategorizirane 
športnice pri OKS (perspektivni razred) 
in štipendijo OKS - Sklada Mira Cerarja. 
Kljub poškodbi kolena, ki jo pesti, se je 
izkazala z odličnimi borbami in uspehi 
tako v Sloveniji (Pokal Lendave 1., Pokal 
M. Sobote 1., Bežigrad 1, Prlekija open 
2.,Palijev memorial Šiška 2., Novoletni 
turnir Celje 2., Nagaoka 3.) kot v Avstriji 
(Zeltweg 3. Leoben1..).
Posebej pa je potrebno izpostaviti 
3. mesto na turnirju Borsa open v 
Mostarju, ki je najmočnejši evropski 
turnir za mlajše kategorije (1130 
tekmovalcev iz 28 držav), kjer je 
premagala tekmice iz Rusije, Ukrajine, 
Poljske, Južnoafriške republike, Srbije, 
BIH, Hrvaške in Črne gore.
Z vestnim delom je hitro napredovala 
in pokazala velik talent, delavnost, 
vztrajnost, borbenost, nepopustljivost 
in tekmovalnost.
Kaja nas je v preteklosti razvajala 
s svojimi uspehi, saj ima že štiri 
naslove državne prvakinje in nas bo v 
prihodnosti še velikokrat razveselila s 
svojimi rezultati.

2. mesto:
MONIKA KOLBL  iz Ižakovcev
Monika Kolbl je igralka elektronskega 
pikada. V letu 2019 je bila članica dveh 
pikado klubov, in sicer kluba ToP-Gun 
iz Grlave in domačega kluba Maži bar.  
Z ekipo Maži bar je v letu 2019 dosegla 
2. mesto v prvi pomurski pikado ligi. 
Posamezno je v tej ligi dosegla 1. mesto 
med ženskami, v mešanih dvojicah pa 
2. mesto.
Z ekipo ToP-Gun je igrala v prvi 

slovenski ženski A super ligi, kjer je 
ekipa postala državni prvak v letu 
2019. S soigralko Mojco Mužič je v 
dvojicah postala državna prvakinja, 
na evropskem prvenstvu v Italiji pa je 
dosegla 2. mesto ekipno, na državnem 
prvenstvu v klasičnem pikadu pa 
ekipno 3. mesto.
Ostali dosežki so še:

 ● 1. mesto na Prešernovem turnirju
 ● 1. mesto na občinskem turnirju za 

pokal Občine Beltinci
 ● 1. mesto na turnirju v Rihtarovcih
 ● 2. mesto na novoletnem turnirju
 ● 2. mesto za pokal Maži bara

1. mesto:
FIONA ZEČIRI iz Beltincev
Fiona Zečiri, rojena 26. 11. 1998, 
študentka 2. letnika fizioterapije, 
karate v tekmovalni smeri športne 
borbe – kumite trenira že od svojega 
7. leta starosti. Trenira pod vodstvom 
Senseja Milana Zadravca – KK Murska 
Sobota. 
V svoji športni karieri je osvojila veliko  
tekmovanj, tako na državni ravni 
kot tudi na evropskih in svetovnih 
prvenstvih. 
V letu 2019 se je poleg upravljanja 
svoje sodniške funkcije udeležila 
tudi kar nekaj tekmovanj. Izpostavili 
bi svetovno prvenstvo World Union 
Karate Federation, ki je potekalo v 
Bratislavi, kjer je v svoji zelo močni 
konkurenci pri mlajših članicah do 
21. let - 55 kg, osvojila 5. mesto. Med 
starejšimi članicami se je uvrstila na 8. 
mesto.
Drugi  pomembni dosežki v letu 2019:

 ● 2. mesto - mednarodni turnir 
Furstenfeld Open (borbe ml.  članice 
- 55kg)

 ● 3. mesto - mednarodni turnir 
Furstenfeld Open  (borbe članice 
-55 kg)

 ● 2. mesto - mednarodni turnir 
Zubling cup -Leibnitz (borbe članice 
-55 kg)

Kategorija najboljši športnik 
posamezno za leto 2019

3. mesto:
MAJ JANŽA  iz Bratoncev
Maj Janža, rojen 8. 12. 2003, doma v 
Bratoncih, je dijak Gimnazije Murska 
Sobota in je član Atletskega kluba 
Pomurje iz Murske Sobote.
Trenira od 3. razreda dalje in je izjemen 

mladi atlet.
Že v vrtcu se je začel udeleževati 
tekem pomurskega pokala, kot 
šolar je tekmoval na raznih šolskih 
tekmovanjih, vedno pa je tekme končal 
v ospredju.
 S temi rezultati si je prislužil naziv 
Perspektivni športnik Občine Beltinci.
Prve odmevnejše rezultate je dosegel 
leta 2016 kot mlajši pionir U14. Že 
takrat je v različnih tekaških disciplinah, 
od kratkih do srednjih prog ter v krosu, 
dosegal najboljše rezultate na različnih 
mitingih in na državnih prvenstvih.
Leta 2019 je tekmoval v kategoriji 
mlajših mladincev - letnik 2002, 2003, 
sam pa je letnik 2003.
Rezultati v letu 2019 :
1. Mednarodni miting Dunaj, dvorana – 
mlajši mladinci, 800 m,  1. mesto
2. Mednarodni miting Bratislava, 
dvorana – mlajši mladinci, 300 m,  1. 
mesto
3. Državno prvenstvo mlajši ml. Novo 
mesto, 400 m,  1. mesto – državni prvak
4. Atletski pokal mlajši mladinci, 
Velenje, 400 m,  3. mesto
5. Mednarodni miting Kranj, Mlajši 
mladinci, 100 m čas: 4. mesto
6. Državno prvenstvo starejši mladinci, 
Novo mesto, 400 m,  4. mesto
Državno prvenstvo mlajši mladinci, 
Nova Gorica  200 m,  3. mesto
400 m,  1. mesto – državni prvak
7. Četveroboj reprezentanc SLO – SLV – 
CZE – HUN,  Slovaška, 400 m,  4. mesto    
Šolska tekmovanja – Štafeta Gimnazije 
Murska Sobota – 2. mesto

2. mesto:
MARTIN MESARIČ iz Lipovcev
Martin Mesarič je že kar nekaj let 
standardni igralec članske ekipe HK 
Lipovci in reprezentance Slovenije. V 
vseh teh letih je pokazal, da je vrhunski 
igralec hokeja na travi. V letu 2019 je 
nanizal kar nekaj dobrih predstav, s 
čimer je v veliki meri veliko prispeval k 
zmagam našega kluba.
V začetku leta 2019 je blestel na 
dvoranskem prvenstvu, kjer je bil 
proglašen za najboljšega igralca 
prvenstva. Z dobrimi predstavami je 
nadaljeval na zunanjih površinah, kjer 
je bil v domačem prvenstvu proglašen 
za najboljšega igralca in strelca, vrhunec 
sezone pa bi naj bil na evropskem 
klubskem prvenstvu skupine Challenge 
II meseca junija 2019 v Pragi, kjer 
pa si je že na prvi tekmi proti ekipi 
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iz Portugalske nesrečno poškodoval 
ključnico in na omenjenem tekmovanju 
več ni igral.
 Na igrišča se je uspešno vrnil v zimskem 
času v dvoranski sezoni. Martina pri 
svojem igranju hokeja na travi odlikuje 
hitrost, spretnost, dober pregled 
nad igro in tehnična dovršenost, 
kar predstavlja veliko nevarnost za 
nasprotna moštva. Skratka, Martin je 
igralec, ki bi si ga želela imeti v svojih 
vrstah vsaka ekipa. Želimo mu vse 
najboljše za naprej, čim manj poškodb 
in še veliko uspešnih sezon v našem 
vijoličnem dresu.
Seveda mu pa želimo tudi veliko lepih 
in srečnih trenutkov pri njegovem 
novem poslanstvu, v vlogi očeta.

1. mesto:
AMADEJ MAROŠA iz Melincev
Amadej je nogometu predan z dušo 
in s srcem. Igra ga že od sedmega 
leta. Zaradi nadarjenosti je odšel k 
Muri, kjer je igral v vseh selekcijah, od 
najmlajših do članov. Po propadu Mure 
05 se je preselil v ND Beltinci. V sezoni 
2016/17 se je vrnil k Muri in osvojil 
naziv najboljšega strelca v 3. SNL 
vzhod. Je eden izmed treh nogometašev 
(poleg Pucka in Kozarja), ki so z klubom 
prehodili pot od tretje do prve lige. 
Prej je ob igranju nogometa pomagal 
doma na kmetiji, na kateri med drugim 
pridelujejo industrijsko konopljo. Sedaj 
se je posvetil samo igranju nogometa 
na najvišji ravni pri ŠD Mura v prvi ligi 
Telekom Slovenija. Za obdobje 2018/19 
je v prvenstvu prispeval 7 golov, 4 gole 
pa v pokalu Slovenije. Največji dosežek 
je bil njegov gol, ki je Muri omogočil 
kvalifikacije v ligo Evropa.
V jesenskem delu je prispeval 9 golov 
za prvenstvo lige in 2 gola za pokal 
Slovenije.
Trenutno je najboljši strelec pri ŠD 
Mura in se razvija v enega najboljših 
napadalcev 1. SNL.

Kategorija najboljša ekipa 
Občine Beltinci za leto 2019

Najboljša ženska ekipa Občine 
Beltinci  je ŽENSKI NOGOMETNI 
KLUB POMURJE BELTINCI.
Leto 2019 bo z zlatimi črkami zapisano 
v zgodovino ženskega nogometnega 
kluba Pomurje Beltinci.
Članska ekipa Pomurja je dvajsetletnico 
delovanja kluba obogatila z dvojno 
krono. Naslovu državnih in pokalnih 

prvakinj je sledil nastop v kvalifikacijah 
UEFA Lige prvakinj. Pomurke so 
kvalifikacijski turnir gostile na domačih 
tleh, slika iz Beltincev  pa je romala tudi 
v Gruzijo, Wales in na Škotsko.
Članska ekipa ŽNK Pomurje Beltinci 
v letošnji sezoni napada osmi naslov 
državnih prvakinj in že deseto zmago 
v pokalu Slovenije. Omeniti velja, 
da Pomurke v koledarskem letu v 
državnem prvenstvu in pokalnem 
tekmovanju niso izgubile niti točke in 
tako ostajajo v lovu na novo dvojno 
krono.
Za nove uspehe so poskrbele tudi 
mlajše selekcije kluba. Ekipa do U – 
15 let je v Ljubljani dvignila lovoriko 
za naslov državnih prvakinj, kadetska 
ekipa pa je v državni konkurenci 
zasedla drugo mesto. Številni uspehi so 
poskrbeli tudi za dvig števila aktivnih 
igralk v najmlajših kategorijah, ki so 
osnovni temelj kluba.
Dobre predstave v letu 2019 so 
potrditev dobile tudi s številnimi 
reprezentančnimi vpoklici in tremi 
mednarodnimi prestopi. Zala Meršnik 
in Sara Agrež sta se poleti iz vrst 
Pomurja preselili v Nemčijo in postali 
članici nekdanjega evropskega prvaka 
Turbine Potsdam. Po koncu jesenskega 
dela prvenstva se je klicu iz  tujine 
odzvala tudi Tjaša Tibaut, najboljša 
strelka v zgodovini slovenskega 
prvenstva, in  postala igralka 
italijanskega Tavagnacca.
Ženski nogometni klub Pomurje 
Beltinci je s svojimi dosežki širil dober 
glas o domači občini širom Sloveniji 
in tujine tudi v letu 2019. Kot eden 
od stebrov ženskega slovenskega 
nogometa uživa veliko zaupanje tudi 
izven meja naše države.

Najboljša moška ekipa  
Občine Beltinci 

3. mesto:
NK ALUVAR GANČANI
Nogometni klub Aluvar Gančani je 
v letu 2019 dosegel enega največjih 
uspehov v zgodovini kluba.
Po končani sezoni 2018/2019 je 
članska ekipa NK Aluvar Gančani 
prepričljivo osvojila 1. mesto v prvi 
ligi MNZ M. Sobota ter si tako priigrala 
napredovanje v pomursko ligo. Lahko 
povemo, da si je ekipa zares zaslužila 
napredovanje, saj je na koncu prvenstva 
imela pred drugo uvrščeno ekipo 

petnajst točk prednosti, poleg tega je 
bil naš igralec najboljši strelec lige.
 Da pa ta ekipa ima določeno kvaliteto, 
je pokazala tudi v pomurski ligi, kjer po 
končanem jesenskem delu prvenstva 
2019/2020 zasedamo odlično 4. mesto. 
S to uvrstitvijo so se nam po dvanajstih 
letih spet uresničile želje vrniti se 
v pomursko ligo. Da je nogomet v 
Gančanih priljubljen, pove tudi to, 
da smo imeli največjo obiskanost na 
domačih tekmah. Zato še posebej 
hvala vsem navijačem in gledalcem, ki 
podpirajo naše delo ter vzpodbujajo 
naše nogometaše.
Nikakor ne smemo pozabiti tudi na 
uspehe naših ostalih selekcij. Združena 
selekcija U-15 (skupaj z ND Beltinci) 
si je v dodatnih kvalifikacijah priigrala 
pravico nastopa v 1. ligi NZS, kar je prav 
tako edinstven dosežek.
Selekcija U-13 je po koncu prvenstva 
2018/2019 osvojila odlično 3. mesto. 
Ostale mlajše selekcije so uspešno 
tekmovale v ligi MNZ M. Sobota, obenem 
pa so se udeleževale različnih turnirjev, 
kjer so dosegale lepe rezultate.
V klubu imamo od jesenskega dela 
prvenstva tudi selekcijo U-17, na katero 
moramo biti prav tako ponosni, saj se 
skoraj enakovredno kosa z nasprotniki, 
ki so povečini starejši.
Vsega skupaj je v klubu aktivnih čez 
90 igralcev, če pa  dodamo še veterane, 
številka presega 100 igralcev. Ta 
podatek verjetno pove marsikaj in s 
ponosom se lahko pohvalimo, da nam 
marsikdo zavida tako številčnost.
Zato se za vse uspehe zahvaljujemo 
nogometašem, trenerjem, staršem, 
navijačem, gledalcem in seveda vsem 
sponzorjem in donatorjem.
Za celoten upravni odbor je to dokazilo 
in priznanje, da delamo dobro in da 
smo na pravi poti, kar nam daje tudi 
voljo za prihodnje.
Naj živi gančki nogomet!

2. mesto:
HOKEJSKI KLUB LIPOVCI
Hokejski klub Lipovci je tudi v letu 
2019 nanizal kar nekaj zelo dobrih 
rezultatov, tako v domačem prvenstvu 
kakor tudi v mednarodni konkurenci.
 Najprej je klub osvojil naslov državnega 
prvaka v dvoranskem hokeju, nato pa je 
še naslov državnega prvaka Slovenije 
v hokeju na travi. Vrhunec leta 2019 
je za klub predstavljalo evropsko 
klubsko prvenstvo v začetku meseca 
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junija 2019 v mestu Praga na Češkem. 
Na omenjenem tekmovanju skupine 
Challenge II je tekmovalo 7 državnih 
prvakov iz 7 evropskih držav, kjer je 
naš klub na koncu osvojil zasluženo 5. 
mesto in obstanek v skupini Challenge 
II za leto 2019.
 Konec avgusta je drugič potekala 
HOKEJSKA NOČ z mednarodnim 
turnirjem mlajših selekcij in veteranov, 
ki je ob dobri organizaciji zelo dobro 
uspel in na katerem je sodelovalo čez 
20 ekip iz Slovenije, Hrvaške, Italije, 
Madžarske in Srbije. Seveda je klub po 
vseh omenjenih tekmovanjih dobil lepe 
pohvale o zelo dobro organiziranih 
tekmovanjih.
  Klub veliko pozornosti namenja tudi 
mlajšim selekcijam (U-10, U-14 in 
U-16), ki prav tako dosegajo zelo dobre 
rezultate tako v državnem prvenstvu 
kakor tudi na mednarodnih turnirjih. 
Radi bi še omenili, da se je v zadnjem 
letu zelo povečalo število mlajših 
igralcev in igralk (U-10 in U-14), kar 
nam predstavlja nov zagon in svetlo 
prihodnost hokeja na travi v Lipovcih.
 Na koncu bi dodali še to, da bo klub v 
prihodnosti posvetil veliko pozornosti 
vsem tekmovanjem, delu z mlajšimi 
selekcijami. Želimo si, da bi bil klub še 
naprej tako uspešen in da bi še naprej 
uspešno predstavljal našo Krajevno 
skupnost Lipovci in Občino Beltinci.
 Dodali bi še obvestilo in vabilo na 
evropsko klubsko prvenstvo skupine 
Challenge I, ki bo od 28. pa do 31. maja 
2020 na igrišču v Lipovcih. Prav HK 
Lipovci je bil namreč s strani EHF-a 
izbran za organizatorja omenjenega 
tekmovanja, kar še enkrat potrjuje 
dejstvo, da se bo tudi v letu 2020 v 
Lipovcih igral dober evropski hokej na 
travi.
»NAŠA ČAST – NAŠ PONOS!«

1. mesto:
ND BELTINCI – Klima Tratnjek
Članska ekipa ND Beltinci Klima 
Tratnjek je tekmovala v sezoni 2019 v 
2. SNL, trenutno je po jesenskem delu 
prvenstva sezone 2019/20 uvrščena na 
12 mesto.
 V 2. SNL tekmuje članska ekipa že 2. 
sezono zapored, kar je glede na sestavo 
ekipe (pretežno domači igralci iz občine 
Beltinci in okoliških krajev v Pomurju) 
izjemen uspeh.
 Cilji za sezono 2019/20 ostajajo 
nespremenjeni, saj želimo obstati v 

drugoligaškem tekmovanju, oziroma 
postati stabilen drugoligaški klub.
V ND Beltinci Klima Tratnjek je 
vključenih vsega skupaj okrog 150 
otrok.
V sezoni 2018/19 so ekipe našega ND 
postale prvaki v mlajših selekcijah 
in sicer pri U-15, U-17 in U-19, ter se 
preko dodatnih kvalifikacij uvrstile v 1. 
slovensko ligo pri selekciji U-15 in v 2. 
slovensko kadetsko in mladinsko ligo.
Ekipa U-15 nastopa pod imenom NK 
Aluvar Gančani - Beltinci, saj smo s 
klubom iz sosednje vasi tesno povezani 
in je ekipa skupna, tekme pa igrajo v 
Gančanih. V sodelovanju z NK Ižakovci 
tekmujeta ekipi U-11 in U-13, ekipa U- 
7 z NK Lipa, prav tako tesno sodelujemo 
z vsemi ostalimi nogometnimi klubi 
v občini Beltinci kakor tudi z NŠ Mura 
Murska Sobota.
Prav v povezovanju z vsemi ostalimi 
klubi v naši občini, kakor tudi v 
sodelovanju z NŠ Mura, vidimo veliko 
priložnosti za napredek vseh ekip ND 
Beltinci Klima Tratnjek.

Posebno priznanje za izjemne 
dosežke na področju za slepe in 
slabovidne prejme SILVA MLINARIČ 
iz Lipovcev.
Športno rekreativna dejavnost je 
pomembna aktivnost društvenega 
življenja že od vsega začetka 
obstoja društva, ki sega v leto 1948. 
Z uspehi športnikov na lokalni, 
državni in mednarodni ravni je 
rasla prepoznavnost društva. Svoje 
interesno področje je v njem našlo 
veliko posameznic in posameznikov, ki 
so prikrajšani za jasen vid.
Panoge, kot so vrtno kegljanje, stezno 
kegljanje, showdown – namizni tenis, 
govoreči pikado…, so prilagojene 
slepim in slabovidnim osebam. 
Osebe z okvaro vida se udejstvujejo 
v športno rekreativnih aktivnostih 
s ciljem optimalnega razvoja 
psihofizičnih sposobnosti, ohranjanja 
in izboljševanja zdravja in koristno 
izrabo prostega časa.
Izmed vseh sodelujočih aktivnih 
tekmovalcev izstopa Silva Mlinarič, 
ki je članica Medobčinskega društva 
slepih in slabovidnih Murska Sobota 
od leta 1988. Več kot 25 let je aktivna 
na področju športno rekreativne 
dejavnosti društva. Je odlična 
tekmovalka v panogi vrtnega kegljanja, 

namiznega tenisa, steznega kegljanja, 
govorečega pikada. Udejstvuje se v 
številnih drugih športno rekreativnih 
dejavnostih, prilagojenih osebam z 
okvaro vida: planinarjenju, rekreativnih 
pohodih in še bi lahko naštevali. Vrsto 
let je predsednica Komisije za športno 
rekreativno dejavnost društva, članica 
Izvršnega odbora ter drugih komisij 
društva.
Glede na to, da so v tem danem trenutku 
najboljši pogoji za treniranje vrtnega 
kegljanja v Lipovcih, se je tudi ob 
njeni angažiranosti razvilo prijateljsko 
sodelovanje v vrtnem kegljanju z 
Društvom upokojencev Beltinci, ki je 
bilo v letu 2019 že sedmo zapovrstjo.
Silva Mlinarič je tekmovalka kategorije 
B1, kjer tekmuje posamično oziroma 
kot sestavni del ekip panog, v katerih 
sodeluje. Njeni odlični rezultati so odraz 
dobrih treningov, njene aktivne vloge z 
jasno postavljenimi cilji. Je  prejemnica 
številnih priznanj in medalj, kjer je 
osvojila odlična prva, druga oziroma 
tretja mesta v posameznih panogah.
V letu 2019 je osvojila:
19. 1. 2019, 1. krog showdown, 3. mesto
9. 2. 2019, 2. krog showdown, 2. mesto
10. 3. 2019, na Državnem tekmovanju 
posamično prvenstvo Zveze društev 
slepih in slabovidnih Slovenije stezno 
kegljanje, 2. mesto
13. 4. 2019, na Državnem prvenstvu v 
steznem kegljanju v Mariboru je v svoji 
kategoriji B1 osvojila 2. mesto
Vrhunec vseh dosežkov v letu 2019 je, 
da je 14. 9. 2019 na Prvenstvu v vrtnem 
kegljanju Slovenije v svoji kategoriji B1 
kot posameznica in ekipna tekmovalka 
postala državna prvakinja in osvojila 1. 
mesto – zlato medaljo.

Vsem dobitnikom priznanj in plaket 
iskreno čestitamo in jim želimo mnogo 
uspehov na njihovi športni in življenjski 
poti. Še enkrat se jim zahvaljujemo za  
doprinos k prepoznavnosti naše občine 
širom in izven njenih meja.

Andrej Pozderec
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Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku
 »Čar prekmurske besede«

V petek, 7. februarja, na predvečer 
slovenskega kulturnega praznika, je 
v Kulturnem domu Beltinci potekala 
šolska in občinska proslava. 
Celotna proslava je bila letos 
namenjena prepletu misli, del in podob 
predvsem prekmurskih ustvarjalcev, ki 
so imeli pomembno vlogo pri vključitvi 
Prekmurja na slovenski literarni 
zemljevid. 
S kulturnim programom smo se tako 
poklonili slovenski in prekmurski 
književnosti, še posebej pa smo 
izpostavili tudi prekmurske ustvarjalce, 
ki so bili v preteklosti velikokrat – po 
krivici – prezrti. Na različne načine in po 
kronološkem vrstnem redu so učenci 
OŠ Beltinci interpretirali izbrana dela 
Miška Kranjca, Ferda Godine, Jožefa 
Baše Miroslava, Milana Vincetiča, 
Tineta Mlinariča, Andreja Maroše, 
Ferija Lainščka in Vlada Kreslina.
Učence je na šolski proslavi pozdravila 
ravnateljica OŠ Beltinci, Matejka 
Horvat. Svoje besede je posvetila 
kulturi in temu, kako jo lahko doživlja 
vsak izmed nas. 
Slavnostni govornik na večerni občinski 
proslavi pa je bil slovenski publicist, 
urednik in literarni zgodovinar, prof. 
Franci Just. Spregovoril je o pomenu 
kulture v življenju sodobnega človeka 
in o našem odnosu do Franceta 
Prešerna. Kot je dejal, osmi februar ni 
le simbol Prešerna, ampak je praznik 
slovenske kulture, njenih ustvarjalcev 

in tudi tistih, ki njihovo dejavnost 
spremljajo in podpirajo. Naj se, kot 
takšen, praznuje celo leto.

Citiramo slavnostni govor:
Spoštovane gospe in gospodje!
Ko so te dni širom po slovenskem 
etničnem prostoru odrski žarometi 
usmerjeni v recitatorje, pevce in 
slavnostne govornike, je za njimi 
podoba pesnika, v imenu katerega ta 
kulturni obred poteka. Podoba Franceta 
Prešerna, ki je kmalu po smrti začel 
dobivati mitične razsežnosti in je danes 
identitetna točka slovenstva, kot so npr. 
Triglav, kralj Matjaž, Planica, Kekec, 
cviček in teran ter športniki in estradniki  
ikonami.

A za časa svojega življenja je imel 
Prešeren z rojaki težave in oni so 
imeli težave z njim, ugotavlja literarni 
zgodovinar dr. Miran Hladnik. Slovencem 
je Prešeren očital pretirano nagnjenost 
k pridobitništvu (»Krajnc, ti le dobička 
išeš«) in omalovaževalen odnos do 
kulturnih dobrin, obžaloval je, »de le 
petica da ime sloveče, de človek toliko 
velja, kar plača«. Rojaki pa so ga črnili 
z oznako »pijani pesnik«, ki jo še danes 
lahko slišimo ne le za točilnimi pulti, celo 
v učilnicah, organi oblasti so mu očitali 
nagnjenost k pijači, ekscentričnost, 
prevratniške ideje in kritizerstvo.

Kako torej je mogel postati med 
njihovimi potomci nacionalna kulturna 
ikona?

V enciklopedijah lahko preberemo, da 
zato, ker je dokazal, da je v slovenskem 
jeziku mogoče izraziti najgloblja čustva 
in najtehtnejše misli in v njem uresničiti 
najzahtevnejše pesniške oblike. S tem je 
slovensko literaturo postavil na evropsko 
umetniško raven in Slovencem zagotovil 
mesto v evropski kulturni skupnosti.

V šolskih učbenikih lahko še preberemo, 
da je združil temo osebne ljubezni s 
temo nacionalne zavzetosti in s temo 
pesniškega poslanstva ter jih prepletel 
v ideal zlitja osebnega, skupnostnega in 
kulturnega.

Seveda lahko k temu dodamo, da je v 
svoji poeziji artikuliral vrednote, zaradi 
katerih smo se z njim poistovetili in 
zaradi katerih pravimo Prešeren je naš 
in mi smo Prešernovi.

Pa je Prešeren res naš in mi njegovi? 
Smo vrednote njegove poezije sprejeli 
in jih živimo? Ali pa je to mit in torej 
bolj odslikava naših želenih predstav 
kot pa dejanskosti? Res je, dvakrat 
na leto Prešernu namenimo glavno 
vlogo v našem javnem življenju in 
tako deklarativno potrdimo njegovo 
simbolno vlogo. Kaj pa med 8. 
februarjem, datumom njegove smrti, 
in 3. decembrom, datumom njegovega 
rojstva? Živimo vsebino njegovih kitic 
iz znamenite Zdravljice ali dajemo 
prednost likovni podobi teh kitic?
Prešeren si je neizmerno želel, »da bi 
nam srca vnel za čast dežele, / med 
nami potolažil razprtije / in spet zedinil 
rod Slovenšč‘ne cele«, želel, da bi se med 
Slovence vrnile »edinost, sreča, sprava«. 
Uresničujemo to njegovo vizijo enotnosti 
in sprave?

Prešeren je bil pesnik ljubezni, ljubezen 
pa je čustvo, zavezano dajanju, 
razdajanju in predajanju. Imajo te 
vrednote še mesto v našem ravnanju ali 
naše obnašanje bolj usmerjata osebni ali 
kolektivni pridobitni interes? Je podlaga 
naše življenjske kulture prešernovsko 
dajanje in predajanje ali jemanje in 
prisvajanje?

Če bi Prešeren živel danes, med nami, 
bi lahko bil manj kritičen do naših 
skupnostnih in osebnih vrednot, do 
naše nacionalne drže in življenjskih 
usmeritev? Bi lahko spravljiveje ocenil 
slovenske kulturne razmere ali pa bi še 
enkrat vzkliknil »Slep je, kdor se s petjem 
ukvarja, Kranjec moj mu osle kaže«?

Ne glede na to, kako odkrito si 
odgovorimo, ali pač tudi ne, dejstvo 
je, da so bili, so danes in bodo tudi 
še v prihodnje ustvarjalci, ki – tako 
kot Prešeren – sledijo svojemu 
ustvarjalnemu imperativu, iščejo resnico 
o človeku in svetu in jo v polju kulture 
brezkompromisno izrekajo. Tako kot so 
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bili, so in bodo ljudje, ki so pripravljeni 
prisluhniti njihovi besedi in ki jim je 
kultura način življenja.

Zaradi enih in drugih se zdi, da 8. 
februar vendarle ni samo simbolno 
čaščenje Prešerna in skupnostni 
alibi za preslišane vrednote njegove 
poezije, ampak je praznik slovenske 
kulture, njenih poklicnih in ljubiteljskih 
ustvarjalcev ter tudi tistih, ki njihovo 
dejavnost spremljajo in podpirajo.

Je praznik vseh tistih, ki iščejo umetniško 
resnico o svetu in ki so tej resnici 
pripravljeni prisluhniti. Ta resnica je 
danes neprecenljiva, saj je edina, ki se jo v 
sodobnem svetu še išče in z njo ni mogoče 
manipulirati. Z vsemi drugimi resnicami 
se to počne, celo z znanstvenimi, ki se jih 
vse manj išče in vse bolj kupuje.

Zato je polje kulture, ki mu je umetnost 
najvišja oblika, posebna vrednota in 
nam je za duhovno preživetje neobhodno 
potrebna.

Umetniška dela so izraz najglobljega 
človeškega čutenja, premislekov o 
človeku v svetu, o naši razpetosti med 
tostranstvo in onostranstvo, ki jih 
spremljajo globoki uvidi v človekovo 
misel, duševnost in dušo. Umetniška dela 
so tudi izraz človekovega hrepenenja 
po lepoti in njegove sposobnosti, da jo 
najde ter izrazi. So tudi izraz želje po 
dobrem. Umetniška resnica je v njih 
tesno prepletena z lepoto, estetskim, in 
dobrim, etičnostjo. Zato se njihovega 
učinka ne da meriti z običajnimi vatli, 
ampak z merskimi enotami temeljne 
človečnosti. Umetniška dela in kulturno 
udejstvovanje so odraz in generator 
ustvarjalne življenjske drže, iščočega 
duha in odgovornega življenjskega 
etosa. 

Zato ima polje kulture posebno vrednost: 
vrata naših čutil odpira lepemu in okna 
naših src človečnosti.

Kultura je prostor vizije in tudi prostor 
spomina. Je stičišče sedanjega, žive 
kulturne ustvarjalnosti, in preteklega, 
kulturne dediščine. Do dediščine 
evropske in slovenske literarne 
kulture je imel Prešeren, ki ga nocoj 
jemljemo kot referenco, zelo spoštljiv 
odnos. Če je literarnim sodobnikom 
namenil marsikatero bodico, pa se je 
predhodnikov, od Homerja do domačega 
Vodnika, v svojih pesmih spomnil 

spoštljivo in pietetno.
In kakšen je naš odnos do kulturne 
dediščine?

Nam pomeni danost, za katere 
ohranjanje, obdelavo in prezentacijo naj 
bi skrbele predvsem kulturne institucije? 
Vidimo v njenem oblikovanju in 
vzdrževanju izven institucij nepotrebno 
početje? Se nam zdijo spominska 
obeležja ustvarjalcem in ustvarjalkam, 
kipi in spomeniki, pisateljske domačije, 
etnografske postavitve odveč? Ali pa 
morda v njih prepoznavamo kulturni  
potencial in priložnosti?

Slovenija, vse tri njene velike geografsko-
kulturne enote, panonska, alpska in 
mediteranska, imajo izjemno bogato 
kulturno dediščino in ta dediščina 
je svojevrsten duhovni kapital. Sam 
osebno sem prepričan, da je mogoče 
ta kapital ob dovoljšni ambicioznosti 
in kreativnosti materializirati. Eden 
od načinov za materializacijo ali pač 
vnovčenje tega duhovnega kapitala je t. 
i. kulturni turizem.

To je posebna oblika turizma, ki temelji 
na želji ljudi, da bi se seznanili s kulturno 
dediščino na način, ki vključuje vse čute, 
in si tako pridobili čim več kulturnih 
izkušenj. Po ugotovitvah raziskovalcev 
je kulturni turizem perspektivni del 
turizma in opravljene analize so npr. 
pokazale, da se je obisk muzejev in 
kulturnozgodovinskih krajev v 90. 
letih 20. stoletja povečal za 15 %, da 
kulturna dediščina ni brez vpliva na 
dinamiko družbeno-ekonomskega 
razvoja in da postaja kulturni turizem 
eden najpomembnejših segmentov 
globalnega turizma. Hkrati se je 
pokazalo, da kulturni turizem obiskanim 
krajem prinaša ne le ekonomske učinke, 
ampak izgrajuje njihovo ozaveščenost in 
kulturno senzibilnost.

Zakaj sem od besed o našem odnosu 
do Prešerna in besed o neobhodnosti 
in vrednosti kulture v današnjem času 
prešel k na videz banalnim tržnim 
vidikom kulture oz. kulturne dediščine? 
Zato, ker bi rad izrazil dvom o še enem 
mitu: mitu, da je slovenska kultura 
poraba in da je prisesana na državno 
blagajno.

Že nekaj časa je znano, da se davek na 
dodano vrednost, zbran od natisnjenih 
knjig, ne vrača v celoti slovenski knjigi, 
ampak se z davkom od knjige financirajo 

še druge dejavnosti. Če bi se vračal 
knjigi, slovenske založbe danes ne bi 
imele težav, kakršne imajo, in tudi knjige 
bi lahko bile cenovno dostopnejše.

Sodeloval sem pri nastajanju Slovenske 
pisateljske poti, literarno promocijskega 
in literarno izobraževalnega projekta 
Društva slovenskih pisateljev, ki je 
zamišljen kot pohodna pot, združujoča 
materialno spominsko dediščino 
slovenske literature in naravne danosti 
slovenskih pokrajin. Pri tem sem se 
prepričal, da je mogoče slovensko 
kulturno dediščino posredovati tudi 
drugače: povezujoč literarne prostore 
z naravnimi prostori, doživeto in tudi 
ekonomsko zanimivo.

In sem se hkrati vprašal: bo morda nekoč 
nastala tudi Prekmurska literarna pot 
kot regionalni podsistem Slovenske 
pisateljske poti? Bodo prekmurski kraji, 
v katerih so bili pisatelji rojeni ali živeli, 
postali literarne destinacije? Kraji, ki 
bodo poleg naravnih podob, zvokov, 
barv in vonjev pokrajine v svojo ponudbo 
dodali tudi besede svojih pisateljev in 
pisateljic, njihove zgodbe in zgodbe o 
njih ter njihova spominska obeležja.

In se zdaj sprašujem: se bo to morda 
zgodilo prav v beltinski lokalni skupnosti? 
Kajti Občina Beltinci je občina s široko 
razvejano in pestro kulturno dejavnostjo 
ter bogato kulturno dediščino. Njeni kraji 
so že literarni kraji, so pripovedni in 
lirski prostori v delih pokojnih in živečih 
slovenskih pisateljev. Morda bodo postali 
tudi literarne destinacije. Morda bo prav 
tu prišlo do kulturnega preboja, ko bomo 
lahko parafrazirali Prešernovo Gloso in 
rekli: »Slep je, kdor se s petjem ne ukvarja; 
svet okrog mu osle kaže.«

Spoštovane gospe in gospodje, želim vam 
prijazen 8. februar in naj bodo tudi dnevi 
po njem kulturni svetki, v katerih bomo 
svetili slovensko kulturo in bo ona svetila 
nam.

Hvala vsem, da ste ta dan preživeli skupaj 
z nami.

Jasmina Štaus Žižek

AKTUALNO
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Predstavitev nove knjige »Novele« prekmurske pisateljice  
Karoline Kolmanič

»Knjiga sem, ki te spremljam  
v zarji in temi.

Ostala ti bom zvesta,  
ko bodo drugi vsi odšli!« 

(Karolina Kolmanič)

V petek, 14. februarja 2020, smo 
se v grajski dvorani v Beltincih 
srečali s prekmursko pisateljico 
in učiteljico Karolino Kolmanič. Z 
njo se je pogovarjala Irena Šrajner, 
pozdravil nas je tudi urednik knjige 
Dušan Hedl iz Založbe Kulturni 
center Maribor. Kulturni program 
je pripravila Glasbena šola Beltinci; 
nastopila je mezzosopranistka Lucija 
Novak pod mentorskim vodstvom 
Henrika Šimunkovića ki jo je na 
klavirju spremljala Janja Belič, ter 
glasbenik Izak Hozjan na trobenti pod 
mentorskim vodstvom Bojana Bezjaka, 
ki ga je prav tako na klavirju spremljala 
Janja Belič. Besede zahvale je pisateljici 
namenil tudi podžupan Roman Činč. 
Pisateljica Karolina Kolmanič je v 
gosteh v naši občini bila že večkrat. 
Vedno smo neizmerno ponosni in 
veseli, da jo lahko pozdravimo v naši 
družbi. Nazadnje smo jo v grajski 
dvorani gostili ob predstavitvi njenega 
romana Pozabljene pomladi ob 
občinskem prazniku v letu 2017. Njeno 
plodno delo je izraz velike ljubezni do 
slovenske pisane besede in do življenja 
samega.
Karolinin literarno - ustvarjalni opus 
je zelo bogat in raznolik; obsega 
ogromno čudovitih življenjskih zgodb, 
ki so primerne tako za mlade kot tudi 
starejše bralce in bralke. Ustvarja in 
piše  za svoje občinstvo že od rane 
mladosti. Prenehala ni niti, ko se je 

zaposlila kot učiteljica slovenskega in 
nemškega jezika. Naj poudarim, da pri 
pisanju črtic, romanov, povesti in zgodb 
izhaja iz osebnih izkušenj, ki jih strne 
v izjemno berljive, zanimive in napete 
zgodbe. Je pisateljica za vse generacije, 
ne glede na spol. Živi in ustvarja v 
Murski Soboti, rojena pa je bila  v 
Lomanošah. Na otroška in mladostna 
leta ima izjemno lepe spomine, ki jih 
na vseh svojih predstavitvah rada 
obuja ter deli s slušatelji. Smisel za 
pripovedovanje je podedovala po svoji 
mami, za pisanje pa jo je v času študija 
navdušil njen profesor Jože Rošar. 
Prva črtica, ki je nastala izpod njenega 
peresa, je nosila naslov Sava šumi in 
sega v leto 1948. 
Imela sem neizmerno čast, da me 
je učila v osnovni šoli, bila pa je 
razredničarka tudi moji mami. 
Veliko pozitivne energije, modrosti 
in neizmerne prijaznosti ter dobrote 
nosi pisateljica Karolina Kolmanič 
v svojem srcu. Je oseba, ki ne pozna 
zamer, ki ji moralne vrednote ter 
spoštovanje sočloveka niso tuji. Je 
ženska z neverjetno karizmo, ki te 

navduši s preprostostjo, ki je graciozna, 
polna življenjskih nasvetov, ki dajejo 
smisel, ki prisluhne sogovorniku z kar 
največjim zanimanjem. Njen življenjski 
moto, njena strategija, ki bi se je lahko 
posluževali vsi v tem hitrem tempu 
življenja, ki ga danes živimo, je izjemno 
preprost: »Bodi dober, delaj dobra dela, 
nikomur ne škoduj – le tako boš lahko 
mirno živel. Življenje je prekratko, da bi 
se kregali, prepirali!«
V njeni družbi je vedno prijetno, saj ti 
daje občutek, da si v trenutku, ko se 
pogovarjaš  z njo, najpomembnejša 
in najbolj cenjena oseba na svetu. 
Svoje nekdanje učence in učenke, ki 
nas srečuje na cesti svojega življenja, 
vedno rada pozdravi, pohvali in se nas 
še zelo dobro spomni. Tudi na naše 
obletnice vedno rada pride in takrat 
mnogim zažarijo oči, saj v njeni družbi 
zopet postaneš tisti fant ali dekle iz 
brezskrbnih šolskih srečnih dni. 
Njene knjige so za nas, njene zveste 
bralce, vedno bile nekaj posebnega, 
ker v njih nikoli nisi zasledil grdih, 
nizkih, vulgarnih besed, kot tudi ne 
pohlepnosti, hudobije, škodoželjnosti 
– tako je na predstavitvi povedala 
tudi Irena Šrajner. Še kako se lahko 
strinjamo z njo.
V letošnjem letu, meseca septembra, 
bo pisateljica zakorakala v devetdeseto 
leto življenja, za kar ji seveda iskreno 
čestitamo. Želimo ji trdnega zdravja in 
elana ter veselja do pisanja tudi za naše 
glasilo v rubriki »Za najmlajše«, v kateri 
ustvarja prijetne zgodbice za otroške 
radovedne oči že četrto leto. 

Lilijana Bežan Horvat

Sprejeti  sklepi 10. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci, 
ki je bila 18. decembra 2019
Na 10. redni seji Občinskega sveta 
Občine Beltinci, ki je bila 18. decembra 
2019, so bili sprejeti naslednji sklepi:

Sklep št. 96/VII.
Občinski svet Občine Beltinci 
sprejme sklep, s katerim se potrdi 

vsebina dnevnega reda 10. redne seje 
občinskega sveta in sicer:
1. Sprejem zapisnika 9. redne seje 

Občinskega sveta Občine Beltinci 
in realizacija sklepov 9. redne seje 
občinskega sveta.

2. Kadrovske zadeve:

a. Podaja soglasja k imenovanju 
direktorice javnega zavoda 
Zdravstveni dom Murska Sobota.

b. Imenovanje kandidata za 
predstavnika javnosti v senatu 
za reševanje pritožb zoper delo 
policistov. 

AKTUALNO / IZ OBČINSKE HIŠE
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SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI OBČINE BELTINCI

POZIV ZA VLOŽITEV VLOGE ZA OPROSTITEV 
PLAČILA NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V LETU 2020

Občinska uprava Občine Beltinci bo, s 01.03.2020, pristopila k vnašanju nastalih sprememb in k uskladitvi podatkov za odmero 
Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2020, zato pozivamo občane Občine Beltinci, ki izpolnjujejo pogoje za 
oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ), kot to določa 15. člen Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča za območje Občine Beltinci (Ur. l. RS, št. 69/2017), da vlogo za oprostitev, skupaj z zahtevanimi dokazili, 
predložijo občinski upravi najkasneje do 31.03.2020;

1. V skladu z Odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Beltinci oprostitev plačila 
nadomestila za zazidano stavbno zemljišče velja za zavezance z nižjimi dohodki (prejemnike stalne denarne socialne 
pomoči in prejemnike pokojnine, ki je enaka ali nižja od stalne denarne socialne pomoči, ki v letu 2020 znaša 402,18 
EUR), o upravičenosti katere, na podlagi podane vloge, odloči župan s sklepom.

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

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

Občinska uprava

3. Podaja mnenja k Strateškemu 
načrtu PIŠK Murska Sobota za 
obdobje 2020-2025.

4. Predlog uskladitve ekonomske 
cene programov Vrtca Beltinci.

5. Pobude in vprašanja članov 
Občinskega sveta Občine Beltinci.

6. Poročilo župana o  pomembnejših 
dogajanjih v občini Beltinci.

Sklep št. 97/VII.
Občinski svet Občine Beltinci potrdi 
oz. sprejme vsebino zapisnika 9. redne 
seje občinskega sveta Občine Beltinci v 
predlagani obliki in vsebini.

Sklep št. 98/VII.
Občinski svet Občine Beltinci daje 

pozitivno soglasje k imenovanju 
kandidatke Edith Žižek Sapač, dr. med.
spec., Rakičan, Lendavska 30, 9000 
Murska Sobota, za direktorico javnega 
zavoda Zdravstveni dom Murska 
Sobota. 

Sklep št. 99/VII.
Občinski svet Občine Beltinci imenuje 
predstavnika javnosti v senatu za 
reševanje pritožb zoper delo policistov, 
Dejana Kolariča, Krožna ulica 1, 9231 
Beltinci. 

Sklep št. 100/VII.
Občinski svet Občine Beltinci se je 
seznanil s Strateškim načrtom PIŠK 
Murska Sobota za obdobje 2020-2025 
in soglaša z njim.

Sklep št. 101/VII.
Občinski svet Občine Beltinci sprejme 
Sklep o določitvi cene programov 
predšolske vzgoje v javnem vzgojno 
varstvenem zavodu Vrtec Beltinci 
in o določitvi dodatnih ugodnosti 
za starejše otroke z območja Občine 
Beltinci v predloženi obliki in vsebini. 

Izvlečke sklepov iz zapisnika 10. redne 
seje Občinskega sveta Občine Beltinci  
povzela
  

Lilijana Bežan Horvat

IZ OBČINSKE HIŠE / RAZPISI-OBVESTILA
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ENSVET - Energetsko svetovanje
Nasvet o učinkoviti rabi energije (URE) 
in uporabi obnovljivih virov energije 
(OVE) vam bo v pomoč, kako svoj 
denar pravilno in učinkovito uporabiti 
pri gradnji ali obnovi objekta, hiše, 
stanovanja in naprav.

Razmislek o rabi energije se dolgoročno 
obrestuje, saj cene le-te nezadržno 
rastejo. Z nasveti vam bomo pomagali 
zmanjšati stroške zanjo, nakazali 
pot do pravilne odločitve in povečali 
zadovoljstvo in ugodje bivanja in 
delovanja. 

Javni poziv 76FS-PO19
Finančne spodbude za nove naložbe 
v učinkovito rabo in obnovljive vire 

energije:
A. toplotna izolacija fasade,
B. toplotna izolacija tal na terenu ali 

tal nad neogrevanim prostorom/
kletjo,

C. toplotna izolacija strehe ali stropa 
proti neogrevanemu prostoru, 

D. zamenjava zunanjega stavbnega 
pohištva,

E. vgradnja toplotne črpalke 
centralno ogrevanje stavbe, 

F. F vgradnja kurilne naprave 
na lesno biomaso za centralno 
ogrevanje stavbe,

G. zamenjava toplotne postaje ali 
vgradnja le-te za priklop na sistem 
daljinskega ogrevanje, 

H. vgradnja solarnega ogrevanja 
sistema, 

I.  vgradnja prezračevanja z 
vračanjem toplote odpadnega 
zraka v stavbah,

J. vgradnja energijsko učinkovitega 
sistema razsvetljave, 

K. optimizacija ogrevalnega sistema,
L. vgradnja plinskega 

kondenzacijskega kotla za 
centralno ogrevanje,

M. gradnja skoraj nič-energijske 
stavbe,

N. izkoriščanje odvečne toplote iz 
procesov in/ali naprav,

O. vgradnja energijsko učinkovitih 
elektromotorjev in/ali vgradnja 
frekvenčnih pretvornikov,

P. uvedba sistema upravljanja z 
energijo,

R. ukrep energetske optimizacije v 
tehnološkem procesu,

S. naložbe v naprave za 
soproizvodnjo električne energije 
in toplote.

Upravičene osebe:
- lokalne skupnosti
- pravne osebe
- pravne osebe javnega prava

Višina spodbude:
- nepovratna sredstva do 

20%, višina kredita do 80% 
upravičenih stroškov naložbe, 
brez DDV-ja

- za lokalne skupnosti 
nepovratna sredstva do 
20%, višina kredita do 80% 
upravičenih stroškov naložbe, 
z vključenim DDV-jem

Obrestne mera je trimesečni EURIBOR 
+ 0%
Uradne ure so vsak torek od 14. do 16. 
ure oz. po dogovoru.

Energetski svetovalec ENSVET
Valentin Odar

Energetska pisarna  Beltinci 
Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci 

telefon: 02 541 35 53, 041 604 705 
mail: valentin.odar@ensvet.si

URNIK ODVOZA ODPADNIH NAGROBNIH SVEČ  
S POKOPALIŠČ V LETU 2020

MESEC KOLEDARSKI TEDEN
JANUAR 3.

FEBRUAR 8.
MAREC 12.
APRIL 16.

MAJ 21.
JUNIJ 25.
JULIJ 29.

AVGUST 34.
SEPTEMBER 38.

OKTOBER 43.
NOVEMBER 45., 46.
DECEMBER 51.

Pripravil: Darko Roman                          Murska Sobota, 16.12.2019

RAZPISI-OBVESTILA
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tiliaprint
T I S K A R N A

TISK in VEZENJE na MAJICE

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

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

RAZPISI-OBVESTILA
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Obvestilo lastnikom psov

Lastnike psov opozarjamo na nekaj temeljnih pravil, ki zagotavljajo dobro počutje vseh občanov:
 

• Zagotovite fizično varstvo vaših psov tako, da so med sprehodom na povodcih. Nevarni psi naj so 
opremljeni z nagobčnikom.

 
• Med sprehajanjem psa imejte s seboj vrečke za odstranitev iztrebkov svojega psa ter ustrezen pri-

bor. Iztrebke po opravljeni potrebi poberite in jih odvrzite  v za to označene smetnjake, ki so namenjeni 
za pasje iztrebke. Tam, kjer omenjenih smetnjakov ni, iztrebke počistite v vrečko in jo odvrzite v smet-

njak za ostale odpadke. 

       
                           Pravilno ravnanje z nevarnimi psi                           Neočiščen pasji iztrebek                                                                                                       

Zakonski in drugi predpisi, ki urejajo to problematiko 

Pristojnost medobčinske inšpekcije 
V Občini Beltinci 12. člen Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in 
čiščenja javnih površin v Občini Beltinci (Uradni list RS, št. 29/2018) prepoveduje puščanje iztrebkov 
domačih živali na javnih površinah. Za kršitev te določbe se posameznika kaznuje z globo 400 EUR. 

 
Pristojnost policije

Policisti lahko v skladu s svojimi zakonskimi pooblastili izvajajo nadzor nad spoštovanjem določil Za-
kona o zaščiti živali (Ur. l. RS št. 38/13), ki so v pristojnosti policije. Tako ugotavljajo predvsem kršitve, 
povezane z neprimernim varovanjem psov, in sicer na podlagi 11. in 12. člena omenjenega zakona, kjer 
je predpisano, da mora skrbnik psa na javnem mestu zagotoviti fizično varstvo psa tako, da je pes na po-
vodcu; nevarni psi morajo biti na povodcu in opremljeni z nagobčnikom. Za tovrstne kršitve je določena 
globa za posameznike oziroma lastnike ali skrbnike v razponu od  200 do 400 EUR.                  

 Medobčinska inšpektorica
Alenka Maroša l.r.

RAZPISI-OBVESTILA
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Imeti psa ali mačko je lépo, pa tudi odgovorno poslanstvo
Največja želja nas - članov društva - je, 
da bi vsak imel toliko živali, za kolikor 
jih lahko poskrbi. Pogosto se nam ljudje 
pohvalijo, da imajo radi mačke in da jih 
imajo kar 20. To se jim vsekakor zdi 
lepo, ni pa odgovorno! Tudi, če zmorejo 
hraniti toliko mačk, nastane problem, 
ko so bolne, še večji problem pa, ko 
ostanejo same pri hiši. Mladi pogosto 
odidejo od doma, starejši ljudje pa 
zbolijo, gredo v dom za ostarele, pa 
tudi umrejo. Mačke in psi ostanejo tako 
prepuščeni sami sebi. 
Odgovorno skrbništvo živali pomeni 
predvsem tudi to, da poskrbimo 
za sterilizacijo/kastracijo. Tako 
preprečimo nekontrolirano 
razmnoževanje, hkrati pa so živali (psi, 
mačke) po tem posegu tudi bolj zdrave 
in se ne potepajo več toliko. 
Zavedamo se, da mnogim strošek 
sterilizacije/kastracije predstavlja 
veliko finančno breme, kljub akcijam, 
ki jih organiziramo na pomlad in jesen. 
V društvu smo pripravljeni pomagati 
tako s prevozi, lovljenjem mačk kot tudi 
finančno. Pokličite nas, oglasili se bomo 
pri vas in našli skupno rešitev. 
Velikokrat kdo pravi, da bo nastalo 
pomanjkanje mačk, če jih bomo vse 
sterilizirali. Žal se to še dolgo ne bo 
zgodilo, če se bo sploh kdaj. Vsi, ki 
bodo hoteli imeti mačko, jo bodo našli 
v zavetišču. Poleg zavetišča Mala hiša, 
ki je v Pomurju (v Lukačevcih v bližini 
MS), jih je še dosti drugod po vsej 
Sloveniji. 
Večina ljudi želi posvojiti mladiča, ko 
se odloča za nabavo mačke ali psa. Žal 
velikokrat svojci nabavijo mladega 
psa ali  mačko tudi starejšim ljudem. 
Potem se nemalokrat zgodi, da živali 
prehitro ostanejo same. Zavedati se 

moramo, da so tudi odrasle mačke in 
psi zelo dobrega značaja, da bodo naša 
prijetna in zelo hvaležna družba. Pri 
odločitvi vam bodo z nasveti pomagali 
v zavetišču, lahko pa se obrnete tudi na 
nas. Tudi mi smo seznanjeni s primeri, 
ko mačke in psi rabijo nove domove. 
Prav v teh dneh se spopadamo z velikim 
problemom pri iskanju novega doma 
za kar 8 psov, ki so ostali sami pri hiši. 
Žal se lastnika nista prej zavedala, da 
se to lahko zgodi.  V življenju jemljemo 
velikokrat stvari za samoumevne in 
tako se je zdelo tudi njima, da bodo 
skupaj s temi psi živeli še dolgo. Vendar 
pa se v življenju dogajajo stvari, ki jih 
ne pričakujemo. Tako je lastnik teh 
psov umrl, lastnica pa je hudo bolna in 
je v bolnišnici, za pse pa prav gotovo ne 
bo mogla več skrbeti. 
Kaj s temi psi, ki za nastalo situacijo 
niso čisto nič krivi, njihova usoda pa 
je postala naenkrat zelo negotova? V 
društvu se trudimo na različne načine, 
da bi jim uspeli najti nove domove, 

a smo zaenkrat, žal, nemočni. Zato 
vas prosimo, da premislite, če lahko 
kateremu od njih ponudite dom. 
Mogoče poznate sorodnike, znance, ki 
bi lahko katerega od njih posvojili? Psi 
so živeli spuščeni na dvorišču in takšen 
dom jim želimo najti tudi v bodoče. Za 
več informacij o njih nam pišite na mail: 
dzzpom@gmail.com ali pa pokličite na 
telefon: 040 736 313. 

Vse dobro želimo vsem – živalim in 
ljudem!

 Društvo za zaščito živali Pomurja 
Trezika Cvetko

Psi, ki so ostali sami

RAZPISI-OBVESTILA
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KOLEDAR PRIREDITEV 2020
MAREC

LÜŠČENJE KORUZE NA INDAŠNJI NAČIN
Petek, 6. 3. 2020, ob 18. uri
Lipa, Prekmurska domačija
Organizator: TD Lipa, 041 691 549, marta.fercak@gmail.com

GREGORJEVO, OPAZOVANJE PTIC V PARKU 
Sobota, 7. 3. 2020, med 8. in 12. uro
Pred trgovino Mercator Beltinci, park Beltinci
Organizator: TD Beltinci in DOPPS, 041 583 611

KOMEDIJA MACHO IN MEJKE 
SHOW VOL.5
Petek, 13. 3. 2020, ob 19. uri
Beltinci, Kulturni dom
Organizator: ZTK Beltinci, 02 541 3580, ztks@beltinci.si

GREGORJEVO
Nedelja, 15. 3. 2020
Lipovci, ŠRC - Vučja jama
Organizator: TD Lipovci, 041 277 606, daniel.zadravec@gmail.com

MATERINSKI DAN – POZDRAV POMLADI 
OSREDNJA OBČINSKA PRIREDITEV
Sobota, 21. 3. 2020, ob 10. uri
Beltinci, ploščad pred Ledino
Organizator: MePZ DU Beltinci, Občina Beltinci, Komuna Beltinci, ZTK Beltinci, 068 602 184

DAN ŽENA IN MATERINSKI DAN
Sobota, 21. 3. 2020, ob 18. uri
Lipa, vaški dom
Organizator: KD Lipa, alessio.balazic@gmail.com

JOŽEFOVANJE V BELTINCIH  
Nedelja, 22. 3. 2020, ob 9. uri
Beltinci, v parku pred cerkvijo sv. Ladislava 
Organizator: TD Beltinci, 041 583 611

KONCERT DRUŽINSKIH ZASEDB    
Nedelja, 22. 3. 2020, ob 17. uri
Beltinci, Kulturni dom
Organizator: Glasbena šola Beltinci, 041 937 808

KINO BELTINCI: Film VESELO GOSTÜVANJE
Sreda, 25. 3. 2019, ob 19. uri
Beltinci, Kulturni dom
Organizator: ZTK Beltinci, 02 541 3580, ztks@beltinci.si

RINGARAJA, OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN SLOVENIJE
Četrtek, 26. 3., in petek, 27. 3. 2020, ob 17. uri
Beltinci, Kulturni dom
Organizator: JSKD OI Murska Sobota, 051 676 674, aljosa.obal@jskd.si

APRIL
SVETOVNI DAN ZDRAVJA
Nedelja, 5. 4. 2020, ob 14. uri
Otok ljubezni, Ižakovci
Organizator: ZTK Beltinci, 02 541 3580, ztks@beltinci.si

RAZPISI-OBVESTILA
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VELIKONOČNI POHOD OB STRUGI ČRNCA    
Ponedeljek, 13. 4. 2020, ob 7. uri
Bratonci - Odranci – izvir Črnca
Organizator: TD Bratonci, 041 922 648

VELIKONOČNI POHOD
Ponedeljek, 13. 4. 2020, ob 13.30 uri
Ižakovci, dom krajanov
Organizator: TD Büjraš Ižakovci, 041 431 094, td.izakovci@gmail.com

VELIKONOČNI SPUST
Ponedeljek, 13. 4. 2020, ob 14. uri     
Petanjci - Ižakovci, Otok ljubezni
Organizator: Društvo čolnarjev Dokležovje, 040 292 409, murski.colnar@gmail.com

RIBIŠKO TEKMOVANJE
Petek, 17. 4. 2020
Beltinci, gramoznica
Organizator: DU Beltinci, sekcija športnega ribolova, 041 622 343

OBMOČNI MAROLT - SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 
Sobota, 18. 4. 2020, ob 18. uri
Beltinci, kulturni dom
Organizator: JSKD OI Murska Sobota, 051 676 674, aljosa.obal@jskd.si

XII. TRADICIONALNI POHOD OB DNEVU ZEMLJE  
Nedelja, 19. 4. 2020, ob 10. uri
Otok ljubezni Ižakovci
Organizator: ZTK Beltinci, Zavod za gozdove Slovenije OE Murska Sobota, 02 541 3580, ztks@beltinci.si

KONCERT SOLISTOV
Sreda, 22. 4. 2020, ob 18. uri
Beltinci, Kulturni dom
Organizator: GŠ Beltinci, 041 937 808

50 LET ENOTE SODČEK GANČANI »VRTECOF MAJOŠ«
Petek, 24. 4. 2020, ob 16. uri
Gančani, igrišče enote Gančani
Organizator: Vrtec Beltinci in KS Gančani, 041 605 019

MARKOVO SENJE
Sobota, 25. 4. 2020, ob 8. uri
Beltinci, središče kraja
Organizator: Občina Beltinci, Komuna Beltinci, ZTK Beltinci, TD Beltinci, 02 541 3580

DAN UPORA PROTI OKUPATORJU; VEČER DOMOLJUBNE POEZIJE IN PROZE      
Sobota, 25. 4. 2019, ob 19. uri
Beltinci, poročna dvorana
Organizator: KOZB NOB Beltinci, 041 680 793

MAJOŠ V GANČANIH
Torek, 30. 4. 2019, ob 17. uri
Gančani, staro igrišče
Organizator: KS Gančani in letniki, 041 896 734

KRESOVANJE
Četrtek, 30. 4. 2020, ob 20. uri
Ižakovci, igrišče
Organizator: ŠD Ižakovci, 031 301 832

PROSLAVA OB PRAZNIKU DELA
30. 4. 2020, od 17. ure naprej
Lipa, vaški dom in igrišče 
Organizator: KD Lipa, alessio.balazic@gmail.com

RAZPISI-OBVESTILA
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Pobudnik akcije: Društvo za zaščito živali Pomurja

AKCIJA STERILIZACIJ IN KASTRACIJ  
PSOV IN MAČK

20 % popust pri ceni storitve

V VSEH VETERINARSKIH POSTAJAH V POMURJU

od 1. 2. 2019  do 31.3. 2020
Sterilizacija in kastracija psa ali mačke sta pomembni 

za zdravje živali, obenem pa ni več problema,  
kam z mladiči.

ZA VSE ŽIVALI NI DOVOLJ DOMOV – ZATO STERILIZIRAJ/KASTRIRAJ!
Dolžnost lastnikov živali je, da preprečite, da bi se vaše živali nekontrolirano razmnoževale: 

″Skrbnik hišnih živali mora z zagotovitvijo osamitve, kontracepcije, sterilizacije ali kastracije 
živali preprečiti rojstvo nezaželenih živali.″ (11. člen Zakona o zaščiti živali).

Če se vaše mačke ne pustijo prijeti, nas pokličite na 070/879-212
ZA STERILIZACIJO ALI KASTRACIJO VAŠE ŽIVALI POKLIČITE V NAJBLIŽJO VETERINARSKO AMBULANTO. 

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 2020/I.
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Vestičke iz KS Beltinci
Kakor vsa leta do sedaj smo tudi tokrat 
prvo soboto v mesecu decembru v 
našem kraju izvedli srečanje starejših 
krajanov.
Že po ustaljeni praksi so vsi starejši 
na dom dobili vabila in na naše veliko 
veselje ste se  našemu povabilu odzvali. 
Ob tej priložnosti se vsem, ki ste imeli 
težave ob prijavi, opravičujem, saj je 
bil iz neznanega razloga naš telefon  v 
okvari.
Srečanja se vas je udeležilo 110 
krajanov, poleg tega pa še 10 članic 
ljudskih pevk Večernic, ki so  nam 
zapele nekaj veselih pesmi, primernih 
za naše druženje.
Po uvodu, ki ga je napovedala mlada 
voditeljica Gaja Zadravec, je vse 
prisotne pozdravila predsednica KS 
Beltinci, Lizika Zadravec. Vsem je 
zaželela lepo popoldne in obilo dobre 
volje ob druženju. Nato je nastopil 

mladi harmonikar Albert Zver iz 
Beltinec, ki je zaigral dve skladbi.
Zelo lep  in zanimiv  program pa so nam 
- kakor že vsako leto - pripravili naši 
najmlajši krajani, seveda s pomočjo 
vzgojiteljic Vrtca Beltinci. Nastopili so  

otroci iz skupine, ki bo  jeseni zaključila 
najlepše obdobje otroštva, saj jih potem 
čaka novo poglavje v njihovih mladih 
življenjih  - vstop v osnovno šolo.
Za prisrčen program vsem iskrena 
hvala!
Po končanem kulturnem delu smo imeli 
dobro kosilo, ki so nam ga pripravili 
v gostilni Duh. Za nekaj zabavnega 
programa sta poskrbela muzikanta 
Viktor Tkalec in Martin Mertuk ter 
seveda pevka Katica Tkalec. Čisto 
spontano pa nas je razveselila še Marija 
Horvat s svojo posebno pripovedjo 
smešnic.
Zahvaljujem se vsem, ki ste prišli na 
druženje in že sedaj vabljeni tudi na 
srečanje 2020.

                                 
    Zapisala:    

Lizika Zadravec

Srečanje starejših krajanov v Dokležovju
KS Dokležovje je 10. 11. 2019 
organizirala srečanje starejših 
krajanov. 
Sodelovali so: 

- učenci POŠ Dokležovje, ki so vodili 
celoten program,

- otroci vrtca Sonček,
- pevke Jesensko listje.

Najprej je potekala sveta maša, sledil 
je pozdrav predsednika KS Dokležovje 
Dejana Klemenčiča, nato pa bogat 
kulturni program. Lepo je videti, 
ko se najstarejši krajani zberejo, 
poklepetajo in se družijo. Učenci in vsi 
ostali nastopajoči so se zelo potrudili, 
izvabili so jim nasmeh na obraze in 
prebudili otroka v njih.
S
pomnili smo se tudi dveh najstarejših 
krajanov, Jožefa Čergölija (91) in 
Ane Jerič (92), ki sta prejela šopek in 
simbolično darilce. Ostale, ki se žal 

niso udeležili srečanja zaradi bolezni 
ali bivanja v domovih, smo obiskali.
Dan se je zaključil s smehom, dobro 
voljo in lepimi spomini, predvsem pa z 

upanjem, da se srečamo spet naslednje 
leto.

Zvezdana Kreft

KRAJEVNE SKUPNOSTI
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Gančani v božičnem decembru
Božični čas se začne s prvo adventno 
nedeljo, v Gančanih pa se že drugo 
leto zapored začne s prižigom lučk 
na adventnem vencu. Začelo se je 30. 
novembra, ko so se v gasilskem domu 
zbrali člani TD Sodar Gančani in PGD 
Gančani in pripravili velik adventni 
venec. Vsako soboto je za prižig sveč 
poskrbelo eno izmed društev v vasi. 
Tako so prvo svečo prižgali člani TD 
Sodar, drugo NK ALUVAR Gančani, 
tretjo PGD Gančani, četrto pa člani 
strelskega društva Gančani. Program 
ob prižiganju sveč je vodil Janez Žižek, 
sodelovali pa so še člani moškega 
pevskega zbora in ljudske pevke iz 
Gančan.  Po opravljenem programu je 
sledilo druženje ob toplih napitkih, ki 
so jih pripravili člani društev ob pomoči 
KS Gančani.
Člani PGD Gančani so se v soboto, 14. 
decembra 2019, zbrali v gasilskem 
domu z namenom, da postavijo že 
tradicionalno 30. božično drevo ob 
gasilskem domu. Družina Henrika 

Maučeca je letos darovala izjemno 
lepo smreko, ki je za dober mesec dni 
postala božično drevo v naši vasi. Pri 
prevozu le-te  je pomagal Sašo Peterka.
V mesecu decembru je društvo Perika 
pripravilo delavnice, na katerih so 
izdelovali okraske, s katerimi so 
potem člani gasilskega društva okrasili 

božično drevo. Člani KUD Dolinec 
Gančani in njihov predsednik Matej 
Žalig so k sodelovanju povabili nekaj 
krajanov in nastala je božična predstava 
o Jezusovem rojstvu, ki so jo izvedli na 
sam božični večer.

Leta 1989 so se člani moškega pevskega 
zbora prvič zbrali sredi vasi in postavili 
božično drevo. Letos smo ob tej visoki 
obletnici zato še živečim članom 
pevskega zbora podelili zahvale. 
Priznanja so prejeli: Matija Maučec, 
Jože Maučec, Matija Tibaut, Štefan 
Vinkovič in Avgust Zavec. Zahvalili smo 
se tudi vsem članom moškega pevskega 
zbora in ljudskim pevkam.
Gasilci pa so za sam zaključek božičnega 
koncerta pripravili prikaz uporabe 
vrvne tehnike, s pomočjo katere so z 
vrha stolpa gasilskega doma spustili in 
rešili Božička, ki je najmlajšim prinesel 
darila.

Svet KS Gančani

Skupina  Šole zdravja Melinci
Društvo Šola zdravja je vseslovensko 
združenje vadečih državljanov. Cilj 
društva je pripeljati vadbo v vsako 
vas. Po vsej Sloveniji deluje okrog 200 
skupin, vsako jutro pa telovadi 4500 
ljudi. Dejavnost društva sofinancira 
Ministrstvo za zdravje. 
Začetki nastajanja skupinice na 
Melincih segajo v jesen 2017. Ideja se 
je porodila v eni izmed ljubljanskih 
skupin. Najprej me je ideja osupnila. 
Postavilo se mi je vprašanje, kako naj 
jaz,  »na pol« ljubljančanka, prenesem 
to idejo v vaško okolje, kjer ljudje 
aktivnosti te vrste sprejemajo na 
posebno občutljiv način. Potrebno je 
bilo veliko truda, obiskov na domovih, 
pogovorov in priprav, da se je osnovala 
skupinica štirih začetnic, ki smo 
vztrajno vadile prvi dve leti. Občasno 
so se vadbe udeležili tudi drugi, vendar 
neke vztrajnosti ni bilo. 
V tem času smo se večkrat predstavile 
na zboru upokojencev v Beltincih in 
na Melincih,  na družabnih dogodkih, 

ozaveščale smo posameznike po 
vaseh.  Skušale smo širiti zavedanje o 
koristnosti jutranjega gibanja in to prav 
po »Metodi 1000 gibov«. Pri vadbi po 
tej metodi sistematično razgibavamo 
vse sklepe in mišice celega telesa. 
Idejni vodja vadbe je ruski zdravnik, dr. 
Grishin, ki deluje v Sloveniji. 
Sama imam  izkušnje iz različnih 
načinov vadbe, vendar toliko pozitivnih 
učinkov na telo in zdravje nisem 
zaznala pri nobeni drugi vadbi. Moja 
hrbtenica se je zravnala, v dobrih dveh 
letih pa sem na višini nazaj pridobila 
skoraj 4 cm (podatek v zdravstvenem 
kartonu). Koleno je ozdravelo, čeprav 
bi morala na operacijo, telo je lahkotno, 
psihofizično počutje je neverjetno. 
Mnogo tega potrjujejo tudi vadeči v 
skupini, ki se vadbe udeležujejo redno. 
Dr. Grishin ima zelo prav, ko svoje 
paciente najprej napoti na vadbo v 
naravo. Največ lahko človek stori zase 
S A M! 

Skupinico smo pripeljale v maj 2019, 
ko smo organizirali predavanje dr. 
Grishina. Pri organizaciji predavanja 
so se angažirale tudi aktivistke 
Krajevne skupnosti Melinci. Bilo je tudi 
medijsko podprto s strani Pomurskega 
vestnika. Udeležba na predavanju je 
bila zadovoljiva. Žal pa tam ni bilo 
predstavnikov vrtca, šole, občine, 
torej tistih, ki so najbolj poklicani za 
ustvarjanje  pogojev vsakodnevnega 
gibanja. S svojo  udeležbo so nas 
razveselile kolegice iz skupine Ljutomer 
in Ormož. 
Več kot očitno je, da so se dogodka 
udeležili vaščani, ki so z zanimanjem 
spremljali predavanje. Število vadečih  
se je povečalo. Zdaj smo povprečna 
slovenska skupina 20 članov s starostjo 
pod 60 let.  K vadbi so se priključile 
kolegice iz Črenšovcev, Bistrice in 
kolegi iz Ižakovcev.                                 
V novembru 2019 smo se udeležili 
internega seminarja vaditeljev na 
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Ptuju, pridobili tri nove vaditelje in s 
tem tistim, ki dvomijo, da bo skupina 
obstala, sporočili: »Živela bo in se 
širila,« ker skrbimo za svoj podmladek 
in pripravljamo pogoje za širitev 
najmanj treh skupin v letu 2020. 
Postopoma krepimo zavedanje in 
s svojo zagnanostjo in  delovanjem 
sporočamo zavedanje o pomembnosti 
jutranjega gibanja za zdravje in dobro 
počutje. Dobrodošla  so srečanja tudi z 
drugimi skupinami in posamezniki po 
Sloveniji, tako da se eden od drugega 
učimo in izmenjujemo izkušnje. Hvala 
vam za trud!  Vsak posameznik pa mora 
najprej ponotranjiti, da k vadbi hodi 
zaradi sebe, predvsem zaradi SEBE in 
svojega zdravja.  
Bolj ali manj uspešno gibanje od 
začetkov 2017 do konca 2019 smo 
v skupini Melinci zaključili z občnim 
zborom s povabilom krajanov, 
predstavnikov organov KS, društev in 
združenj ter župana Občine Beltinci.  
Bili  smo zelo počaščeni, ker so se 
odzvali vsi razen predstavnikov 
krajevne skupnosti. Zboru so 
prisostvovali podžupan Občine Beltinci 

Roman Činč, predstavnik društva 
upokojencev Melinci Štefan Petek, 
predstavnik turističnega društva 
Robi Forjan, predstavnica društva 
upokojencev Beltinci Mira Šomen ter 
članice skupine Darinka, Katica, Marica, 
Marinka, Martina, Lidija, Natalija, 
Milena, Terezija, Marija, Anica, Jožica, 
Ana, Štefan, Slavica, Branko, Suzana. 
Z nami so bili še simpatizerji Zinka, 
Janez, Pištek, Micka in Regina. 

Hvala vsem. Vem, da naša prizadevanja 
pozdravljate in nas podpirate. 
Posebej bi se zahvalila Darinki, Katici in 
Marici, ker so vztrajale tudi takrat, ko 
smo bile same. 
Mi zmoremo!  Pridružite se nam! 
 
        Marija Kelenc

Foto: Katica Glavač

Skupina  Šole zdravja Melinci 

Modre dejavnosti ob svetovnem dnevu otrok
V okviru projekta UNICEF smo v 

Vrtcu Beltinci obeležili SVETOVNI 

DAN OTROK. V podporo projektu 

smo se oblekli v oblačila modre barve 

in ustvarjali v modrem »vzdušju«. S 

tem smo se spomnili na vse otroke, ki 

nimajo enakih možnosti. Pripravili smo 

razne modre dejavnosti: oblikovanje iz 

modrega slanega testa, ples z modrimi 

baloni, igro z modrim škrobom, slikali 

smo modre umetnije. 
                                                                                                                
                                                                                                                    

Zapisali: 
Gordana in Romana

                                                                       

KRAJEVNE SKUPNOSTI / ZAVODI



Mali rijtar -  februar 202028

Utrinki iz Doma Janka Škrabana Beltinci

Veliko misli se utrne, ko želi človek 
opisati utrinke dogajanja v Domu 
Janka Škrabana Beltinci in približati 
okolici utrip življenja stanovalcev in 
zaposlenih v preteklem letu. 

Da ne bo preobsežno, bi radi delili z 
vami predvsem dogodke iz zadnjega 
dela preteklega leta, predvsem tiste 
trenutke, ki se zdijo na videz majhne 
preproste stvari, ampak so za življenje 
v domu starejših vitalnega pomena. 

Ponosno se lahko pohvalimo, da 
smo zaposleni skozi preteklo leto 
pridobivali znanje slovenskega 
znakovnega jezika. Ker med nami 
biva kar nekaj stanovalcev z delno 
ali popolno okvaro sluha, je izjemno 
pomembno, da jim znamo stopiti 
nasproti v komunikaciji in poskrbimo, 
da se lažje sporazumevamo. Priznati je 
treba, da nam po usvojenem znanju to 
zelo dobro uspeva. S tem smo izboljšali 
kvaliteto življenja tistim stanovalcem, 
ki imajo tovrsten primanjkljaj. 
Zahvala gre Mirani Žnidarič, prevajalki 
slovenskega znakovnega jezika, ki nas 
je spodbujala in dajala pogum, da smo 
tečaj tudi uspešno zaključili. 

Vsako leto naše stanovalce obiščejo in 
obdarujejo članice in člani župnijske 
Karitas Beltinci, zato bi se jim ob tej 
priložnosti radi tudi širše zahvalili za 
vse, kar s svojim prihodom doprinesejo 
v naš dom in to kar večkrat na 
leto. Posebej hvaležni smo, da naše 
stanovalce vsakič obdarijo z namensko 
uporabnimi darili, ki jih skupaj 
uporabljamo pri naših aktivnostih in 
s tem izboljšujemo kvaliteto življenja 
starostnikov. 

Tako se je po tej poti rodila in zgodila 
ideja, da je v našem domu zaživel Žoga 
bend. V dar smo dobili velike napihljive 
žoge, katere smo vključili v aktivnosti, 
ki stanovalcem omogočajo vzdrževanje 
in izboljšanje kardiovaskularnega 
sistema, psihofizične kondicije, 
koordinacije gibov, ohranjanje in 
izboljšanje mišične moči, vzdrževanje 
kognitivnih spretnosti, vzdrževanje in 
krepitev socialnih stikov, komunikacije 
in nenazadnje nastopanje pred 
občinstvom. 

Skozi znano pesem ob tem izvajamo 
gibe, ki sledijo ritmu in tako ohranjamo 
in spodbujamo vse prej našteto. Tako 
je to ena izmed aktivnosti, ki izboljšuje 

kvaliteto življenja starostnika v domu 
starejših. 

Tik pred koncem preteklega leta se je 
v našem domu zgodil še en pomemben 
dogodek, ki je na enem mestu zbral 
veliko število stanovalcev. Obiskal nas 
je župan Občine Beltinci, Marko Virag, 
ki je s svojo prisotnostjo dal potrditev 
našemu doprinosu kraju, v katerem 
živimo, z nami delil misli, da brez starih 
ljudi mlajši ne bi imeli s čim razpolagati 
in da so stanovalci pomemben deležnik 
v naši okolici. So zakladnica modrosti 
in izkušenj, ki so dragocene za mlajše 
ljudi in so lahko dober smerokaz na 
poti skozi življenje. V sproščenem 
in prijetnem pogovoru je skupaj z 
direktorjem Občine Beltinci, Borutom 
Balažicem, osvetlil nekatera zastavljena 
vprašanja s strani stanovalcev. 

Hvala županu za lepo gesto ob obdaritvi 
stanovalcev in izrečene dobre misli, ki 
naj se udejanjijo v letu, ki smo ga šele 
dobro začeli. 

Vse našteto je le nekaj utrinkov, ki 
so zaznamovali del preteklega leta. 
Stanovalci in zaposleni dnevno 
ustvarjamo drobne trenutke skozi 
različne aktivnosti, ki se združujejo 
v zgodbe. Te ustvarjajo spomine, iz 
katerih lahko človek v danem trenutku, 
ko je to potrebno, izvleče veliko 
dobrega. Hvaležni smo za vsak, še tako 
najmanjši trenutek, ki človeka nahrani 
in da korajžo za naprej. Hvaležni smo 
za sodelovanje z okolico in za vse ljudi, 
ki pridejo v naš dom po katerikoli poti. 

Petra Vöröš,  
diplomirana delovna terapevtka

Dom Janka Škrabana Beltinci
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Novice iz Zavoda za turizem in kulturo Beltinci
Dejavnost Zavoda za turizem in 
kulturo Beltinci med drugim zajema 
tudi podporo občinski upravi ob 
promocijskih aktivnostih, drugim 
občinskim zavodom in društvom. Z 
decembrom 2019 je vodenje Zavoda 
za turizem in kulturo Beltinci prevzela 
Gabrijela Küzma in sedaj lahko znova 
nemoteno opravljamo svoje delo in 
poslanstvo.
Januar je bil za nas zelo aktiven mesec, 
saj smo na odru kulturnega doma 
gostili dve gledališki predstavi: Kralj 
v časopisu gledališke skupine KUD 
Štefan Kovač iz Murske Sobote in 
avtobiografsko monokomedijo Borka 
znane televizijske voditeljice Jasne 
Kuljaj. 
V sklopu obeleževanja 100. obletnice 
rojstva staroste slovenskega filma 
Franceta Štiglica smo predvajali 
četrtega od šestih načrtovanih filmov, 
Dolino miru, nato pa slovenski vojni 
film Preboj.
V novo urejenem razstavnem prostoru 
beltinskega gradu smo odprli čudovito 
razstavo novinarke in fotografinje 
Mankice Kranjec, ki se je podala po 
stopinjah svojega deda, vrhunskega 
slovenskega romanopisca Miška 
Kranjca. Razstava bo na ogled do 29. 
februarja 2020.
Tudi na področju turizma nismo 
mirovali, čeprav se naša sezona 
prične šele s toplejšimi dnevi. Tako 
smo se udeležili 31. sejma Natour 
Alpe-Adria, ki je letos v ospredje 
postavil zeleni, aktivni turizem ter 
kamping in karavaning. Na  njem se je 
od 29. januarja do 1. februarja 2020 
predstavilo preko 500 ponudnikov, ki 
prihajajo iz 13 držav. Njihovo ponudbo 
zaznamujejo naslednji poudarki: 
gastronomski turizem, kamping in 
karavaning, kulturni turizem, aktivni 
turizem in trajnostna Slovenija. 
Zavod za turizem in kulturo Beltinci 
se je skupaj z Občino Beltinci letos na 
skupni stojnici Pomurske turistične 
zveze vse sejemske dni aktivno 
predstavljal na tem najpomembnejšem 
turističnem sejmu v Sloveniji. Poleg že 
uveljavljenih turističnih točk, stalnih 
razstav v gradu Beltinci, Otoka ljubezni 
v Ižakovcih in Prekmurske domačije 
v Lipi  ter bogate turistične ponudbe 
v naši občini smo posebej izpostavili 

kulturno dediščino, ki jo je v živo 
predstavljal naš pozvačin in vabil tudi 
na jubilejni, 50. mednarodni folklorni 
festival Beltinci.
Tovrstni sejemski nastopi niso 
pomembni le zaradi intenziviranja 
promocije turistične ponudbe v naši 
občini in regiji, temveč tudi zaradi 
povezovanja z drugimi ponudniki in 
navezovanja stikov ter konkretnih 
dogovorov z organizatorji potovanj, 
ki našo ponudbo vključujejo v svoje 
turistične programe.
Uspešno izvajamo tudi tekoče projekte: 
e-documenta Pannonica in Ljudska 
glasbena dediščina, ki se bosta 

zaključila v letošnjem letu. Prijavljamo 
pa se tudi na nove projekte, s katerimi 
želimo še izboljšati svojo ponudbo.
Tudi pomlad bo v znamenju številnih 
kulturnih prireditev in turističnih 
dogodkov, zato vas prijazno vabimo, 
da se jih udeležujete in s tem podprete 
tudi prizadevanja svojih sokrajanov, ki 
se trudijo za kakovostno prireditveno 
ponudbo naše občine.

ZTK Beltinci
Simona Cizar,

organizatorka in koordinatorka 
kulturnih programov

Na dobro obiskanem odprtju fotografske razstave Mankice Kranjec  
(foto: Kevin Ducheyne)

Utrinki s predstavitve Zavoda za turizem in kulturo Beltinci  
na sejmu Natour Alpe-Adria 2020  (foto: Arhiv ZTK Beltinci)
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Čarobni prazniki v enoti »Sodček« Gančani

V mesecu decembru smo si vsak 
dan pričarali čarobnost praznikov z 
različnimi dejavnostmi. Obiskali so nas 
starši in stari starši, ki so nam pomagali 
pri peki peciva in okraševanju. 
Pravljičarka Metka nam je povedala 
čudovite pravljice. Večkrat nas je prišla 
obiskat »nezadovoljna« Jelka, ki nam 

je pripovedovala različne zgodbe iz 
gozda. 
Izvedli smo popoldansko srečanje 
s starši, na katerem smo izdelali 
dekoracijo in okrasili igralnico. 
Druženje smo izkoristili za to, da 
se bolje spoznamo in da tudi starši 
doživijo veseli december na sproščen 

način.
Otroci so se igrali in ustvarjali v 
doživljajskem gozdu, ki so si ga sami 
naredili iz naravnih materialov. Ob igri 
v njem so tudi pričakali Božička.      
Spoznavali  smo navade, šege in življenje 
nekoč. Ustvarili smo si babičino   in 
dedkovo »ižo«. Vživeli smo se v njihov 
vsakdan in december preživeli, kot so 
ga nekoč. Igrali smo se družabno igro 
mlin, molzli kravo, pekli kruh, potice, 
trli orehe, na kolovratu predli nit, pletli, 
prali plenice, izdelovali okraske za 
božično drevo, brali knjige, poslušali  
zanimive prigode dedka in babice. Vsi 
smo bili zbrani, se igrali, učili, pomagali 
in poveselili. 

OTROCI SO NEIZMERNO UŽIVALI! DALI 
SMO JIM TO MOŽNOST, DAJTE JIM JO ŠE 
VI.

                         Darja s sodelavkami

Vrtec Beltinci, enota »Sodček« Gančani
V enoti »SODČEK« Gančani skozi leta 
stremimo k trajnostnemu razvoju 
otrok in odraslih. Interese, vsebine in 
dejavnosti prepletamo skozi šolska 
leta. Vsak nov dan v vrtcu je izziv, 
saj želimo, da popestrimo otrokov 
dan, ga motiviramo, izzovemo ter mu 
omogočimo, da se  razvija na vseh  
področjih. Sodelujemo v različnih 
natečajih, v katerih se seznanjamo z 
vrednotami in ob tem uživamo.
 ● Praznovali smo svetovni dan 

otroka v znamenju UNICEF-a pod 
sloganom »ZA VSAKEGA OTROKA«, 
izvajali smo modre dejavnosti, 
izdelovali izdelke v modri barvi in bili 
oblečeni v modro.

 ● Pripravili smo zelenjavni 
bife, kjer so se otroci odločali, katero 
zelenjavo želijo poskusiti. Skupaj 
smo doživljali uspeh, saj so otroci, ki 
ponavadi  zelenjavo odklanjajo, to sedaj 
z velikim navdušenjem poskusili.

Darja Ošlaj ZELENJAVNI DAN

MODRI DAN

ZAVODI
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Škratov vlak v decembru 2019
V Svetu staršev Vrtca Beltinci se trudi-
mo, da v šolskem letu pripravimo vsaj 
eno prireditev, ki združi otroke, starše 
in strokovne delavce. 
V decembru 2019 smo tako v Enoti 
Beltinci ponovno organizirali vožnjo z 
vlakom do Hodoša, ki je zaradi velike 
udeležbe potekala v dveh dneh - v to-
rek in sredo. Zbrali smo se na železniški 
postaji v Murski Soboti in se odpeljali 
do Hodoša. Tam smo imeli kratek po-
stanek. 
Na vlaku nas je pričakal Božičkov škrat, 
ki je zbiral pisma za Božička. Otroci so 
z njim lahko poklepetali ga kaj vprašali, 
mu zapeli pesmico, zaupali kako skriv-
nost in mu izročili pismo z željami. Do-
bili so bonbone in čokolado. Vožnjo je 
popestrila božična glasba, smeh in ra-
zigranost otrok.
Vzdušje na vlaku je bilo tako prijetno 
predpraznično, da smo si ob prehitrem 
prihodu nazaj v Mursko Soboto zažele-
li, da drugo leto pride po nas tista stara 

parna lokomotiva in nas počasi zapelje 
v praznični december.

Hvala staršem za zaupanje, škratoma 
za odlično animacijo, ravnateljici vrt-
ca in strokovnim delavcem za pomoč 
pri organizaciji ter železnicam, da nam 

omogočijo to skupinsko vožnjo. 
Se vidimo v decembru 2020!

Ksenija Raščan Beuermann,  
predstavnica Sveta staršev  

Vrtca Beltinci   

Navadni mali zvončki
Navadni mali zvonček, ponavadi 
imenovan samo zvonček, je pogosta 
pomladanska roža, ki jo uvrščamo v 
družino narcisovk. Značilen cvet ima 
obliko zvončka in je sestavljen iz treh 
koničastih zunanjih listov ter treh 
krajših izrobljenih notranjih listov. 
Listi so pritlični in črtalasti. Rastejo že 
zgodaj spomladi. 

Čas cvetenja
V Sloveniji cveti ena sama vrsta malih 
zvončkov, to je navadni mali zvonček. 
V Istri zacveti že okoli novega leta, v 
ostalih predelih Slovenije pa cveti od 
februarja do aprila. Raste na nekoliko 
bolj vlažnih tleh po skoraj celotni 
Sloveniji. Navadni mali zvonček je 
poleg trobentice in velikega zvončka 
eden najbolj znanih znanilcev pomladi. 

Mali zvonček je trajna čebulnica, ki 
zraste do 15 cm visoko. Iz nje spomladi 
poženeta dva ali več enostavnih 
črtalastih listov sivkasto zelene barve. 
V središču med listi se razvije steblo, 
ki nosi en bel zvonast cvet, ki je 

povešen navzdol. Notranji cvetni listi 
so zeleno obrobljeni. Plod je kapsula 
s tremi razdelki, v katerih so semena, 
ki jih raznašajo mravlje. Nadzemni 
del propade nekaj tednov po cvetenju. 
Zvončki se razen s semeni množijo 
še vegetativno z delitvijo čebulice. Iz 
ene čebulice zvončka naslednje leto z 

delitvijo že lahko nastaneta dve, nato 
tri, pet. 

Navadni mali zvonček ne uspeva na 
gnojenih travnikih ali pa so tam le 
posamezni primerki. Najdemo pa 
jih ob robovih gozdov, v gozdovih in 
na travnikih. Zelo so razširjeni ob 
bregovih rek in potokov, ne marajo pa 
stoječih vod. Ni jih tudi ob presihajočih 
jezerih na Krasu. V notranjosti rastejo 
na nižjih predelih, na Gorenjskem v 
alpskih dolinah jih ni, bolj proti morju 
pa rastejo tudi do 900 m nadmorske 

višine. 
Zvončki se razlikujejo po velikosti in 
barvi cvetov, po obarvanosti konic 
zunanjih perigonovih listov, po obliki 
stebelca in po času cvetenja. 

Zaščita
V naravi so zaščiteni in so na seznamu 
zavarovanih vrst v Sloveniji. Uredba o 
zavarovanih prosto živečih rastlinskih 
vrstah – 2004, ščiti pa jih tudi CITES 
(konvencija o mednarodni trgovini z 
ogroženimi prosto živečimi živalskimi 
in rastlinskimi vrstami), ki prepoveduje 
nabiranje v naravi. Naša uredba za 
navadni mali zvonček prepoveduje 
nabiranje podzemnih delov in semen 
rastlin. 

Vir: 
https://sl.wikipedia.org/wiki/Navadni_
mali_zvon%C4%8Dek
https://www.vrtnarava.si/rastline/opisi/
cebulnice-gomoljnice/mali-zvoncek

Društvo prijateljev agrarne 
 ekonomike

Katja Marič, ekon. 

Vir:  
https://pixabay.com/photos/common- 
snowdrop-galanthus-nivalis-315806/
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Koledovanje

Pevci KUD Melinci vsako leto s pesmijo 
voščijo krajanom vesele praznike. Skozi 
leta se je - sedaj ga lahko imenujem že 
običaj - med ljudmi utrdil in ni malo 

takih, ki jih z veseljem sprejmejo in jim 
prisluhnejo. Porodila se je ideja, da bi 
običaj skušali prenesti izven meja naše 
vasi in naša občinska uprava z županom 

na čelu se nam je zdela dobra zamisel, 
da s pesmijo predamo voščilo tudi njim. 
V današnjem času, ko smo hočeš-nočeš 
podvrženi prehitremu tempu življenja, 
je tudi ta, na videz preprosta ideja, 
zahtevala nemalo usklajevanja. Tako 
smo se v ponedeljek, 30. decembra 
opoldne, podali v Beltince. Zbrani pri 
spomeniku v lepem sončnem vremenu, 
dobro razpoloženi, smo opravili svojo 
nalogo. Lepo je, ko občutiš, da si 
sprejet, da je nagrajen trud, ki je vložen 
v delo, še lepše pa je bilo, ko smo pred 
razhodom še skupaj zapeli. 
Hvala vsem krajanom, kakor tudi 
zaposlenim v občinski upravi Beltinci, 
ki ste nam namenili vaš čas in nas 
bogato nagradili za trud. Morebiti pa 
bomo v letu, ki je pred nami, s pesmijo 
voščili še kje?

Tina Zver-Vlaj
KUD Melinci

20 let naše skupne poti
Sončna ura dobro ve,

šteti temnih ur ne sme,
kaj zato, če temno je danes vse nebo,

jutri zlato sonce bo.
(F. Milčinski Ježek)

»V našem srcu je prostor, kjer hranimo 
svoje najlepše spomine…
Tiste, ki nam prikličejo nasmeh na 
usta. In kadar nas življenje utrudi, 
je lepo za hip zapreti oči in pluti po 
reki spominov. Takrat se še posebej 
radi vračamo v trenutke radosti in 
sreče ljubezni, ki si jih drug drugemu 
podarjamo…In kaj je lepšega od pesmi, 
ki nežno in blagodejno poboža naša 
ušesa in dušo!« 
Tako že dve desetletji čutijo naše 
pevke, ki delujejo pod okriljem DPM 
Dokležovje. Njihova prehojena pot je 
prežeta z ljubeznijo do naše pokrajine 
ob Muri, do rodne vasi in širše 
skupnosti. Z ljudsko pesmijo ohranjamo 
bogato preteklost naših prednikov in jo 
prenašamo na mlajše generacije. Pesem 
je neprecenljiva zakladnica vsakega 
naroda, saj je ljudem vlivala moč, 
pogum, in voljo za obstanek, za svoj 

materni jezik. Zato je ohranjanje naše 
kulturne dediščine pravica in hkrati 
dolžnost, saj se tako najbolj zavedamo 
svojih korenin. Že v preteklosti so se 
ljudje radi zbirali in družili po težkem in 
napornem delu ob pesmi, ki je prihajala 
iz njihovega srca in tako pozabili na 
težave, ki so jih pestile. Tako so se ob 
delu razbremenili in s pesmijo povabili 
k prijetnemu druženju. Prav zato se je 
pesem ohranila vse do danes, saj se je 
prenašala iz kraja v kraj in vsepovsod 
so jo zapeli nekoliko drugače, čeprav 
so si pesmi med seboj podobne. In to 
je prav gotovo čar ljudskega petja. Tudi 
naše pevke zapisujejo besedila, ki jih 
najdejo v orumenelih zvezkih ali pa so 
jih slišale peti ob domačem ognjišču. 
Današnji življenjski ritem je zelo hiter, 
s tem se spreminja tudi način življenja, 
vendar se pesem kljub temu ohranja. 
To potrjujejo srečanja pevcev, ki jih 
organizira JSKD Slovenije, območna 
izpostava Murska Sobota. Tako smo 
bili že večkrat v Dokležovju v vlogi 
gostitelja takšnih srečanj in vedno 
smo jih dobro izpeljali. Tudi v lanskem 
letu je bilo še posebej svečano, saj je 

prireditev sovpadala v čas, ko smo 
praznovali Jeričeve dneve, in obeležili 
100. obletnico priključitve in združitve 
Prekmurcev z matičnim narodom. 
Prireditev ob praznovanju 20. letnice je 
bila namenjena naši skupni prehojeni 
poti, kjer smo se z arhivskimi posnetki 
zazrli v naše bogato delo, ki se je 
pričelo pred 20. leti  s projektom Kak 
je inda bilou. V njem smo združili 
mlade in starejše člane, ter s pesmijo, 
plesom in starimi ljudskimi običaji 
povezali v čudovito celoto, v bogat snop 
pšeničnega klasja, ki je značilno za našo 
ravnico ob Muri, kot pravi naša pesem:
Lepšega poula nej, kak je prekmursko,
lepšega silja nej, kak je pšenica…
Veseli smo, da smo se drug od drugega 
veliko  naučili, saj si v društvu podajata 
roko mladost in starost. Zavedati se 
moramo, da smo prav vsi, vsak na 
svojem področju doprinesli pomemben 
delež tudi v KS, občino in tudi širše. S 
ponosom se spominjamo vseh naših 
predhodnikov, ki so orali ledino 
na področju ohranjanja ljudskega 
izročila. In to so bile prav gotovo naše 
prve pevke v Dokležovju z njihovo 
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ustanoviteljico Agico Zver. Njihovo delo 
pa nadaljujejo pevke Jesensko listje v 
DPM, kjer je bila gonilna sila zdaj že 
pokojna Albina Gornjec. Seveda je pri 
delu pomembna vsaka pevka, zato jih 
bom kar naštela: Anika Sreš, Marija 
Lukač, Katarina Gomboc, Pavla Balažic, 
Pavla Šebjan, Marica Puhar, Zorjana 
Kurbos, ki so se jim pozneje pridružile 
še: Lidija Ropoša, Marjana Kuzma, 
Judita Šiško, Marica Škraban-/žal že 
pokojna/ in Brigita Kovač. Veliko pa so 
z njimi prepevale še Nadica Ӧri, Danica 
Gornjec in Marica Balažic. 
Predsednik KS Dejan Klemenčič je ob 
tej priložnosti podelil zahvale najbolj 
zaslužnim članom za dve desetletji 
dolgo obdobje.
Prav gotovo pa je imel pomembno 
vlogo pri vsem tem tudi Leon Kuzma, ki 
je bil nepogrešljiv pri zbiranju in izdaji 
CD-ja ter kot zborovodja za številne 
nastope v Šentvidu. Ob tej priložnosti 
ne smemo pozabiti še našega snemalca 
Srečka Horvata, KS, in občine, ki so nam 
vedno bili v podporo. Naše društvo in 
pevke se lahko pohvalijo s priznanji in 
pohvalami za svoje dosežke. S svojimi 
nastopi, prireditvami v domačem kraju 
in občini ter po širni Sloveniji smo 
predstavljali naš kraj in občino ter 
domačo regijo. 
Prav gotovo smo v društvu najbolj 
ponosni na naši stalni prireditvi, ki 
sta prerasli v občinsko, to sta Jeričevi 
dnevi, ki potekajo v mesecu juniju in 
prireditev ob dnevu generala Maistra, 
v mesecu novembru. Seveda pa že od 
vsega začetka tesno sodelujemo na 
osrednjem dogajanju na FF v Beltincih, 
kjer na izviren način predstavljamo 
naš kraj skupaj z društvi celotne 
krajevne skupnosti Dokležovje ter 

JSKD Slovenije , območne izpostava 
M. Sobota. Uspešno se vključujemo v 
organizacijo in delo drugih društev 
v kraju, ter ohranjamo tesne stike z 
drugimi ustanovami in društvi tudi 
izven. Nepogrešljivo je sodelovanje z 
matično šolo v Bakovcih, podružnico v 
Dokležovju, Vrtcem Sonček, Gimnazijo 
M. Sobota in Ljutomer, GŠ Beltinci in 
Mursko Sobota, drugimi organizacijami 
in društvi v občini in širše. Smo 
podporni člani najrazličnejših društev 
in jim s svojim kulturnim programom 
in prostovoljnim delom pomagamo, 
ko nas povabijo k sodelovanju. 
Velikokrat smo bili organizatorji 
občinskih in medobčinskih prireditev 
in delujemo v duhu prostovoljstva in 
tovarištva. Gostili smo številne pesnike 
in pisatelje, ter druge umetnike, ter 
pripravili priložnostne razstave v naši 
dvorani in prostorih društva. Veseli 
smo, če naši nekdanji člani, zlasti 
mladi- dosegajo v šoli in pozneje v 
poklicni poti uspehe in s svojim delom 
promovirajo naš kraj in občino. Tako 
se lahko pohvalimo, da nekateri med 

njimi v svojih seminarskih nalogah in 
diplomskih delih predstavljajo našega 
rojaka Ivana Jeriča in ga osvetlijo še 
s svojega zornega kota. Vsa njihova 
dela so predstavljena v vitrini Jeričeve 
sobe in so na ogled obiskovalcem. 
Ponosni smo na vsakega izmed njih, 
saj se zavedamo, da smo za delček 
njihovega uspeha odgovorni tudi mi, 
ko smo jih vključevali v delo našega 
društva. Ponosni pa smo na vse tiste, 
ki nadaljujejo naše zamisli in delo, ki 
ohranjajo izročilo kraja in ga širijo ter 
privzgajajo generacijam, ki prihajajo za 
nami. Samo tako bomo lahko rekli, da 
naše delo ni bilo zaman, čeprav je bilo 
veliko odrekanja.

Sončna ura te uči,
štej le svetle, sončne dni.

Če ti je kdaj hudo, kar pozabi na to,
saj bo jutri spet lepo.

(Fran Milčinski Ježek)
                                                                         

Predsednica DPM Dokležovje:  
Marija Zver

Razmišljanje o kulturi
»France Prešeren je pesnik,

zaradi katerega je vsakomur vredno - 
znati slovensko.«

(ddr. Igor Grdina)
              
V soboto, 8. februarja, smo se z bogatim 
kulturnim programom poklonili 
našemu največjemu poetu, dr. Francetu 
Prešernu. Žal se ga nekateri spomnijo 
samo ob prazniku ali pa še to ne. Zato 
bi morali naši kulturi dati večjo veljavo 
povsod tam, kjer se »krešejo« mnenja 

o njem, kakor tudi v vsakdanjem 
življenju. Ugotavljamo, da je v ljudeh 
premalo ponosa, domoljubja, zato 
vse preveč lahkotno prevzemamo 
in občudujemo vse, kar je tuje. Tako 
neupravičeno zanemarjamo  in 
zaničujemo ustvarjalne dosežke naših 
Slovencev skoraj na vseh področjih. Že 
Prešeren je v Elegiji svojim rojakom 
zapisal:

Kranjc, ti le dobička iščeš,
bratov tvojih ni ti mar,

kar ti bereš, kar ti pišeš,

mora dati gotov d‘nar.
Kar ni tuje, zaničuješ,

starih šeg se zgublja sled,
pevcev svojih ne spoštuješ,

za dežele čast si led!

Kljub vsemu smo mi optimistični in 
gojimo lepo slovensko besedo. Ponosni 
smo na kulturni utrip našega kraja. 
Veseli smo, da se v kulturno dogajanje 
vključujejo mladi, ki se radi predstavijo 
na domačem odru in tudi drugje. 

DRUŠTVA
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Upam in želim, da se nam za kulturno 
prihodnost kraja ni bati. Dokaz za to so 
številne prireditve, razstave in srečanje 
z domačimi ustvarjalci. Opažam, da 
mladi radi posegajo po knjigah, saj 
si zelo radi izposojajo knjige v šolski 
in potujoči knjižnici. Tako otroci, 
mladina, pa tudi nekaj starejših zelo 
radi berejo, žal pa se povečuje odstotek 
tistih, ki sploh ne berejo ali pa zelo 
malo. Ravno zaradi tega si moramo vsi 
prizadevati, da pritegnemo k branju 
čim več ljudi - od mladih do starejših. 
Če bi ljudje začutili in spoznali, da jim 

je knjiga prijateljica in spremljevalka v 
vsakodnevnih težavah, bi raje posegali 
po njej. Kot je nekdo zapisal: Brez knjig 
se da živeti, toda življenje z njimi je 
mnogo lepše. Prešernove Poezije so 
temelj slovenskih kulturnih vrednot, 
zato bi morale biti v vsakem domu na 
knjižni polici. Kajti Prešernove Poezije 
so brezčasne tudi za današnjega bralca, 
čeprav je od prve izdaje minilo že več kot 
170 let. Dr. Anton Slodnjak je zapisal:« 
Poezije izražajo še danes najvišji vzpon 
našega duha in nobenemu Slovencu /
razen morebiti Ivanu Cankarju / poslej 

ni bilo dano, da bi živel umetniško 
tako samoraslo življenje in dal o sebi 
tako človeško dosledna in umetniško 
dovršena pričevanja, kakor Prešeren v 
Poezijah 1846. leta.«
Zato smo v Dokležovju ponosni na to, 
da njegove pesmi živijo in prebujajo 
v ljudeh lepoto za slovenski jezik in 
kulturo nasploh.
Vsi nastopajoči so s svojim programom 
pokazali in dokazali, da je tudi kultura 
malega človeka v majhnem kraju 
še kako pomembna, če le prihaja z 
ljubeznijo iz srca in se dotakne vseh, ki 
jo poslušajo.
Zato iskrena hvala vsem nastopajočim 
in njihovim mentorjem, ki so nam 
pričarali nepozaben večer pesmi, glasbe 
in poezije. Prav vsi so bili enakovreden 
delček tega umetniškega dogajanja. To 
so bili: MPZ Dokležovje pod vodstvom 
Alojza Balažica, Me PZ DU iz Beltinec 
pod taktirko Matije Horvata,  učenci 
GŠ iz Murske Sobote in  GŠ iz Beltinec,  
člani DPM Dokležovje, ki so predstavili 
Prešerna in njegovo pesem. Vsem še 
enkrat prisrčna zahvala, prav tako KS 
pri organizaciji prireditve. 
Naj zaključim z mislijo Otona Župančiča: 
»Prešerna ljubiti se pravi ljubiti lepoto 
in resnico in pravico.«
                                                                          

Marija Zver,  
predsednica DPM Dokležovje                                              

Jubilanti Društva upokojencev Beltinci v letu 2019
Mednarodni dan starejših je v društvu 
upokojencev že nekaj let priložnost, 
ko povabimo medse naše jubilante, ki 
so v tekočem  letu praznovali okrogle 

jubileje, bili stari 80 ali 90 let ter 
zakonske pare, ki so skupaj dočakali 
50 let /zlato poroko/ ali celo biserno 
poroko - 60 let  zakonskega življenja.

Dogodek smo obeležili 26. oktobra 
2019 v Kulturnem domu v Beltincih. 
Žal nekaterim  starejšim dnevi tečejo 
prehitro, mi pa  smo vsako leto 
počasnejši, zato nam dogodka ni uspelo 
objavili v decembrski številki. Upam, 
da nam bo oproščeno in boste zapisa 
veseli tudi sedaj.
Jubilanti leta 2019 so: 103 - letna 
Marija Žekš, ki smo jo za rojstni dan 
skupaj z družino obiskali v Domu 
oskrbovancev  Ljutomer. Malo pred 
srečanjem je v večen sen zaspala 
članica, ki bi decembra dopolnila 
100 let. Njen spomin smo počastili z 
minuto molka. 2019 smo v  društvu 
beležili 10 devetdesetletnikov, 
20 osemdesetletnikov, 
8 zlatoporočencev in 2 

foto: Jože Kuzma

DRUŠTVA



Mali rijtar - februar 2020 35

bisernoporočenca. Vabilu se je 
odzvalo nekaj manj jubilantov, vendar 
smo bili teh toliko bolj veseli. V posebno 
čast nam je bilo, da so nekatere 
spremljali  otroci, celo vnuki, ki so 
skupaj z dragimi starši, starimi starši 
in sočlani v društvu preživeli prijeten 
popoldan.
V kulturnem programu so nastopile 
Ljudske pevke Večernice, ki so se za 
svoji članici - jubilantki - še posebej 
potrudile s povezovalnim programom, 
ki ga je pripravila Milena Makovec. 
Glasbeni vložek sta zaigrala »Bratonska 
dečka« Matija Forjan in Ivan Sreš. 
Slavljencem sta cvetje podeljevala 

podpredsednika društva Milan Horvat 
in Marija Jeneš, ki je v DU zadolžena 
za skupino starejših članov in njihovo 
obdaritev. Za zlato in biserno poročene 
pare smo letos prvič izdelali zahvalne 
listine, ki so jih prejeli na prireditvi. 
Čestitke slavljencem pošilja tajnica 
društva Jožica Jošt, podatke pa zberejo 
poverjenice, ki svoje člane na prireditvi 
tudi spremljajo, kar jubilantom veliko 
pomeni, saj jih najbolje poznajo. Obisk 
prireditve je v veliki meri odvisen od 
tega, kako jih poverjenice povabijo 
in prepričajo, da pridejo na dogodek. 
Pogostitev je prispevalo društvo, sladki 
del pa poverjenice, članice UO in tudi 

nekatere jubilantke.
Zahvala vsem, posebej pa našemu 
mlademu županu Marku Viragu, ki se 
je odzval vabilu, s prijetnim pozdravom 
nagovoril vse prisotne in ni zamudil 
priložnosti izkazati pozornosti 
najstarejšim občanom, kljub drugim 
obveznostim na ta dan.
Preživeli smo prijeten popoldan 
in upam si trditi, da bo predvsem 
slavljencem ostal v lepem spominu. 
Vabljeni ponovno konec oktobra vsi 
dosedanji jubilanti,  člani, stari nad 80 
let ter vsi ostali občani.

Mira Šömen

Kartanje šnopsa  v Društvu upokojencev 2019/ 2020
V pozno jesenskem in zimskem času, 
ko ni drugih športnih aktivnosti, 
organiziramo v društvu turnir v 
kartanju šnopsa za naše člane. Vodita 
ga Štefan Perša in Jože Šömen. Potekal 
je 1 x mesečno - od novembra 2019 do 
februarja 2020 - v različnih krajih naše 
občine, ki jih društvo pokriva, odvisno 
od tega, od kje je prihajalo največ 
tekmovalcev. To so: Lipovci, Lipa, 
Dokležovje in Ižakovci. 
Kot vsaka športna  aktivnost ima 
tudi ta turnir svoja pravila. Igralci 
tekmujejo v 4 skupinah, od katerih se 
dva uvrstita v finale. Tistih 8 igralcev si 
na posameznem srečanju lahko pridobi 
od 1 do 8 točk, te pa se seštevajo in tako 
pridemo do zmagovalcev. 
Rezultati v tej sezoni:
Zmagovalec turnirja je bil Milan 
Murat iz Lipovcev, zbral je 23 točk in 
prejel pokal.
Dobitnik pokala za 2. mesto je bil 
Štefan Zadravec iz Lipe z osvojenimi 
21 točkami.
Pokal za 3. mesto je prejel Peter 
Jeneš iz Lipovcev z osvojenimi 18 
točkami.

Sledijo jim: Ivan Žalik, Janez Sraka, 
Ciril Gregorec, Slavko Antolin in 
Stanko Antolin.
Kartanja se je udeleževalo od 14 – 24 
članic in članov. Žensk je bilo sicer manj, 
zato upamo, da jih bo jeseni prišlo več. 
Turnir je tudi družabni dogodek, saj 
tisti, ki se ne uvrstijo v finale, ostanejo 
in kartajo v dvojicah ali štirje skupaj, se 
pogovorijo, šalijo in se nenazadnje tudi 
spoznavajo med seboj. 
V društvu se trudimo za vsakogar najti 
nekaj, kar člane zanima in kar radi 
počnejo. Če je to kartanje, ki zbližuje 

skupino naših članov v druženje,  smo 
zelo zadovoljni. Čestitke in  zahvala gre 
vsem tekmovalcem, organizatorjema 
turnirja in športnemu referentu 
društva Milanu Horvatu, ki budno 
bdi nad izvajanjem vseh športnih 
sekcij in pomaga, kjer je to potrebno.

     
 

Za vodji  turnirja: 
Mira Šömen

DRUŠTVA
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13. Prešernov pohod PGD Lipa

 V nedeljo, 9. februarja 2020, smo v 
Prostovoljnem gasilskem društvu Lipa 
s tradicionalnim pohodom že 13. leto 
zapored proslavili slovenski kulturni 
praznik in našega največjega pesnika 
Franceta Prešerna.
Lepo vreme je privabilo okoli 130 
pohodnikov, ki smo se podali na pot 

izpred gasilskega doma in se letos prvič 
napotili do mlina ob potoku Črncu 
v Odrancih, kjer smo potrdili dobro 
sosedsko sodelovanja, saj so nam 
domačini pripravili manjše okrepčilo z 
odransko kašo.
Pot smo nadaljevali ob Črncu do 
naselja Beltinci, nato pa po stari znani 

trasi nazaj do vasi Lipa. Konec 11 
kilometrske poti, ki je primerna tako 
za mlade kot odrasle, smo sklenili pri 
gasilskem domu v domači vasi, kjer smo 
se pohodniki zopet malce okrepčali in 
še nekaj časa klepetali.
Veseli nas lahko dejstvo, da pohod 
pridobiva vse večjo veljavo, saj 
opažamo, da se ga vsako leto udeleži 
vedno več pohodnikov iz okoliških 
krajev. Za pomoč pri organizaciji se 
zahvaljujem gasilkam in gasilcem PGD 
Lipa, Občini Odranci, županu Ivanu 
Markoji in vinogradniškemu društvu 
Odranci.
Na  svidenje drugo leto na že14. 
Prešernovem pohodu.

Najlepša hvala z gasilskim pozdravom 
NA POMOČ!

Predsednik PGD Lipa
Zver Jernej

Letošnji udeleženci pohoda

Zimska liga v malem nogometu za pokal Občine Beltinci 2019 
Zmagali so šolarji iz KS Lipovci in veterani Aluvarja iz Gančanov

Športna zveza Beltinci je v nedeljo 26. 
1. 2020 organizirala drugi del  zimske 
lige v malem nogometu za pokal 
Občine Beltinci. Prireditev je potekala v 
napihljivi hali (balonu) v Beltinci.
 Nogometno znanje in veščine so 
dopoldan prikazali šolarji, ki so branili 
barve svoje KS, popoldan pa veterani 
(nad 37 let).
V kategoriji šolarji so nastopile  ekipe 

KS Občine Beltinci, ki so bile razdeljene 
v dve skupini. V polfinale so  se uvrstile 
ekipe KS Beltinci, KS Gančani, KS 
Ižakovci in KS Lipovci. Zmagali so mladi 
nogometaši iz KS Lipovci, drugi so bili 
KS Beltinci, tretji KS Ižakovci, četrti pa 
KS Gančani.
Za zmagovalno ekipo KS Lipovci so 
igrali: Timotej Tivadar, Filip Šijanec, 
Alen Maučec, Tilen Kuzma, Marko 

Jerebic in Marcel Stanko. Ekipo je vodil 
Timotej Tivadar. Pokale in nagrade je 
ekipam podelil župan Občine Beltinci, 
Marko Virag.
Popoldne so se pomerili veterani, stari 
nad 37 let. Po razburljivih in zanimivih 
igrah so zmagali Aluvar Gančani, drugi 
so bili Torcida Lakoš, tretji Dokležovje 
in četrti Beltinci.
Za zmagovalno ekipo Aluvar Gančani 
so igrali: Janez Žižek, Robi Lutar, Rajko 
Palatin, Tomaž Tratnjek, Jožef Grah, 
Borut Sraka, Tomaž Bedek, Miran 
Maučec, Igor Bakan in Uroš Tratnjek. 
Ekipo je vodil Tomaž Tratnjek. Sodnik 
na turnirju je bil Božo Crnkovič, ki je 
odlično opravil svojo nalogo.
Pokale in nagrade je ekipam podelil 
predsednik  Športne zveze Beltinci, 
Andrej Pozderec. 

Predsednik ŠZ Beltinci
                             Andrej Pozderec
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Zimska liga v malem nogometu za pokal Občine Beltinci  2020 - 
KS Dokležovje najboljša
V nedeljo, 19. 1. 2020, je ŠZ Beltinci 
organizirala prvi del nogometnega 
turnirja Zimska liga 2020 v malem 
nogometu za pokal Občine Beltinci. 
Nastopili so člani nogometnih ekip 
Krajevnih skupnosti Občine Beltinci. 
Letošnji turnir se je igral v napihljivi 
hali (balonu), kar je še povečalo 
zanimanje za turnir. Po razburljivih 
in zanimivih tekmah so se v polfinale 
uvrstile ekipe KS Beltinci, KS Ižakovci, 
KS Dokležovje in KS Lipovci. V finale 
sta se uvrstili ekipi KS Ižakovci in KS 
Dokležovje. Po razburljivi tekmi je 
zmagala KS Dokležovje z rezultatom 3 
: 2. Za tretje mesto sta se pomerili ekipi 
KS Beltinci in KS Lipovci. Zmagala je 
ekipa KS Lipovci z rezultatom 1 : 0.
Zmagovalna ekipa KS Dokležovje je 
nastopila v naslednji postavi:
Benjamin Balažic, Jernej Balažic, 
Aljoša Jerič, Jure Gregor, Luka Lukač, 
Rok Ropoša, Rajko Ropoša in David 
Vrbančič. Ekipo KS Dokležovje  je vodil  
Jernej Balažic.

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

Predsednik ŠZ Beltinci 
Andrej Pozderec

Delo državnega svetnika Marjana Maučeca
V letu 2019 sem bil prisoten na 
približno  80-ih komisijah in sejah 
Državnega sveta ter na več kot 20-
ih drugih dogodkih, ki so povezani z 
delom v Državnem svetu RS. Na kratko 
predstavljam določeno problematiko, 
celoten podroben opis pa najdete na 
uradni spletni strani Državnega sveta 
RS.
1. Zahteva za odreditev 
parlamentarne preiskave za ugotovitev 
politične odgovornosti nosilcev javnih 
funkcij, ki naj bi sodelovali pri pripravi 
in izvedbi političnega in kazenskega 
pregona zoper nekdanjega župana 
Mestne občine Maribor in člana 
Državnega sveta Republike Slovenije 
Franca Kanglerja in drugih zaradi 
suma, da so bile v postopkih zoper 
nekdanjega župana Mestne občine 
Maribor in člana Državnega sveta 
Republike Slovenije Franca Kanglerja  
in drugih huje kršene in nedopustno 

zlorabljene določbe Evropske 
konvencije o varstvu človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin, 
Ustave Republike Slovenije, Zakona 
o kazenskem postopku, Kazenskega 
zakonika ter Zakona o državnem 
svetu, in ugotovitev domnevnega 
nezakonitega upravljanja in vodenja 
določenih evidenc Policije, EPA 651-
VIII (19. seja, 12. 6. 2019). Državni 
zbor je na 10. seji, 12. 7. 2019, 
odredil parlamentarno preiskavo. 

(Vsekakor ni logično, da se toliko 
postopkov začne in vsi padejo na 
sodišču…?)

Ocena zakonitosti in ustavnosti 
 
Predlagatelj, državni svetnik Marjan 
Maučec, je predlagal, da Ustavno 
sodišče presodi glede zatrjevanih 
kršitev pravice do pridobitve ustrezne 

izobrazbe (57. člen Ustave), načela 
enakosti (14. člen Ustave) in načela 
pravne države (2. člen Ustave). Pobuda 
za oceno ustavnosti in zakonitosti se 
ne dotika pravice manjšin. Ustavno 
sodišče naj presodi, ali so slovenskim 
otrokom kršene ustavne pravice 
svobodne izbire obiskovanja šole s 
slovenskim učnem jezikom. Znotraj 
dvojezičnega šolskega okoliša, v 
Prekmurju, bi morala biti omogočena 
ustanovitev vsaj ene šole s slovenskim 
učnim jezikom. S tem ne bi bil nihče 
prikrajšan, otroci in starši na območju 
Prekmurja pa bi pridobili enake 
pravice, kot jih imajo starši na ostalem 
območju RS. Komisija je pobudo 
podprla. 
(Ni logično, da samo na dvojezičnem 
območju madžarske skupnosti 
v Sloveniji slovenskim otrokom 
ni dana možnost izobraževanja v 
slovenščini.)  
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 Zakonodajni pobudi:
1. Predlog zakona o spremembi 
Kazenskega zakonika. Komisija je 
podprla pobudo državnega svetnika 
Marjana Maučeca. Predlagatelj 
je sprejem zakonodajne pobude 
utemeljil s povečanim številom 
vstopov ilegalnih migrantov. Zato bi 
morali poostriti nadzor na južni meji 
in sprejeti zakonodajo, primerljivo 
z zakonodajo v državah, ki so bile 
pri odvračanju nezakonitih migracij 
uspešne, če želimo zaščititi državljanke 
in državljane ter njihovo premoženje. 
Predlagatelj je izpostavil, da je cilj 
predlaganega zakona inkriminacija 
nezakonitih prehodov državne meje 
oziroma nezakonitega vstopa na 
ozemlje. 

(Povečana predpisana kazen bo 
imela odvračalni učinek za ilegalne 
migrante, kar bo zmanjšalo število 
nezakonitih prehodov državne 
meje.) 

2.  Predlog zakona o dopolnitvah 
Zakona o mednarodni zaščiti. 
Komisija je podprla pobudo državnega 
svetnika Marjana Maučeca. Predlagatelj 
je poudaril, da je cilj predloga 
zakona zmanjšati preobremenjenost 
azilnega sistema tako, da se zmanjša 
število vloženih vlog prosilcev za 
mednarodno in subsidiarno zaščito. 
Priznanje mednarodne zaščite mora 
biti namenjeno tistim prosilcem, ki jo 
resnično potrebujejo. Predlog zakona 
kot dodaten razlog, zaradi katerega 
se posamezniku status begunca in 

subsidiarne zaščite ne prizna, navaja 
tudi osebe, ki so bile v varni tretji 
državi ali če so nezakonito vstopile na 
ozemlje Republike Slovenije. 

Pobude in vprašanja – državni svetnik 
Marjan Maučec:
1. Vprašanje glede veljavnosti 
Trianonske mirovne pogodbe (15. 
seja, 27. 2. 2019), naslovljeno na 
Ministrstvo za zunanje zadeve in Vlado 
Republike Slovenije. 

(Nekateri ekstremisti na 
Madžarskem sanjajo, da ta pogodba 
ni večna in dokončna. Biti moramo  
pazljivi in pripravljeni.)

2. Pobuda za prekategorizacijo 
lokalne ceste Lipovci-Bogojina v 
regionalno cesto (15. seja, 27. 2. 
2019); naslovljena na Ministrstvo za 
infrastrukturo ter Direkcijo Republike 
Slovenije za infrastrukturo.

(Ministrstvo predlaga dogovor na 
občine in Direkcijo RS – dogovori 
potekajo.)

3. Vprašanja glede števila kršitev 
Kodeksa sodniške etike in števila 
pritožb na sodniško delo (16. seja, 20. 
3. 2019); naslovljena na Ministrstvo 
za pravosodje, Sodni svet Republike 
Slovenije in Vrhovno sodišče Republike 
Slovenije.

(Skoraj nobenih sankcij za sodnike...)

4. Pobude glede sprememb 
predpisov na področju kmetijske 
zemljiške politike (17. seja, 10. 4. 
2019); naslovljene na Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

(Določiti je potrebno status družinske 
kmetije, zemljiško politiko urediti 
tako, da bo naklonjeno mladim 
kmetom in družinskim kmetijam, 
ne pa tujcem, ki imajo v najemu 
več tisoč hektarjev  kmetijskih 
zemljišč (Perutnina Ptuj).) 

5. Pobuda glede rešitve 
problematike poklicnih pokojninskih 
zavarovanj (19. seja, 15. 5. 2019); 
naslovljena na Vlado Republike 
Slovenije.

(Obrtniki so več desetletij plačevali 

v poseben pokojninski sklad, z 
letom 2019 pa so njihove pokojnine 
znižane za 30 procentov.)

6. Pobude glede umestitve 
geotermalne energije v nacionalni 
energetski in podnebni načrt Slovenije 
za obdobje 2021–2030 in ureditve 
zakonodajnega okvira (20. seja, 3. 7. 
2019), naslovljene na Vlado Republike 
Slovenije. 

(Čim prej je potrebno geotermalno 
energijo opredeliti kot obnovljivi 
vir energije in podzakonske 
akte prilagoditi tako, da bodo 
konkurenčni sosednjim državam.)

7. Vprašanji glede afriške prašičje 
kuge in zaščite domače prašičereje 
(24. seja, 11. 12. 2019), naslovljeni na 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano. 

(Na predlog državnega svetnika 
Marjana Maučeca je bil sprejet sklep: 
Komisija poziva Vlado Republike 
Slovenije, da v roku 30 dni predloži 
v zakonodajno obravnavo po hitrem 
postopku interventni zakon zaradi 
omogočanja dodatnih ukrepov, ki 
bodo preprečili širjenje bolezni afriške 
prašičje kuge.)

8. Na pobudo državnega svetnika 
Marjana Maučeca je interesna skupina 
opozorila na problem omejitve 
prometa za tovorna vozila nad 7,5 ton 
v območju med Murskim Središčem in 
Novim Marofom v sosednji Republiki 
Hrvaški od 19. 3. 2019. Medtem ko so 
hrvaški obmejni organi prepovedali 
vstop v Republiko Hrvaško slovenskim 
tovornim vozilom nad 7,5 t, pa so 
prepuščali promet za hrvaška tovrstna 
vozila, in to ne glede na omejitev. Zaradi 
navedene prepovedi so se morala 
slovenska tovorna vozila preusmerjati 
na druge mejne prehode s Hrvaško, 
kar jih je postavilo v neenakopraven 
položaj s hrvaškimi prevozniki, 
saj so morali opraviti daljšo pot za 
opravljanje dejavnosti prevozništva. 
(Pobuda je uspela in na ta način 
so avtoprevozniki s Pomurja 
enakovredni Hrvaški.)
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9. Interesna skupina je na 
pobudo državnega svetnika Marjana 
Maučeca predlagala, da SPAZ pripravi 
predlog dopolnitve 9. člena SPIZ-2G 
in v prvem odstavku spremenjenega 
39. a člena kot dodaten pogoj za 
izplačilo 40 % starostne pokojnine 
zavarovancu, ki je izpolnil pogoje 
za pridobitev pravice do starostne 
pokojnine, določi predložitev pisnega 
soglasja delodajalca. 
(Na ta način bo sproščenih več 
delovnih mest za mlade, ki iščejo 
prvo zaposlitev.)

10. Interesna skupina je na 
pobudo državnega svetnika Marjana 
Maučeca postavila vprašanje, kako 
bosta Vlada in resorno ministrstvo 
zagotovila kontinuirano delovanje in 

širitev socialnovarstvenih programov, 
med katere sodijo tudi programi na 
področju duševnega zdravja, skladno 
s strateškimi dokumenti, kot sta 
Resolucija o nacionalnem programu 
socialnega varstva 2013–2020 v delu, 
ki se nanaša na področje duševnega 
zdravja. 
(V proračunu Republike Slovenije 
ni zagotovljenega denarja, čeprav 
je bilo že medresorsko vse 
usklajeno…)

11.  Interesna skupina je na 
pobudo državnega svetnika Marjana 
Maučeca ponovno postavila vprašanje, 
zakaj ni bil pripravljen predlog 
zahteve za začetek postopka za oceno 
ustavnosti in zakonitosti tretjega 

odstavka 54. člena ZIPRS1819. 
(Sprejeti sklep, da bo Državni 
svet poskušal preko zakonodajne 
iniciative in ustavne presoje urediti 
neustavno financiranje občin.)
12.  Komisija na pobudo državnega 
svetnika Marjana Maučeca poziva 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport, da ohrani študijski program 
ekološkega kmetijstva na Fakulteti 
za kmetijstvo in biosistemske vede 
Univerze Maribor.
(Z ukinitvijo programa ekološkega 
kmetovanja se umikamo od ciljev, 
ki smo si jih zadali v Sloveniji in 
tudi v Evropski skupnosti: zdravo 
prehrano in varstvo okolja.)

Marjan Maučec

Nedokončano  iskanje   
 18. poglavje

Utrudljivo in ponižujoče poletje je 
bilo za njo. Vedno težje je prenašala 
zahtevno delo in tudi svoje zaobljeno 
težko telo, ki je postajalo iz dneva v dan 
bolj okorno in brezoblično. 

Pravkar je na njivi za hišo kopala 
krompir za nedeljsko kosilo. Močno 
je zamahnila z motiko, ko jo je pekoča 
bolečina preklala po telesu in se iz 
križnega predela preselila v trebuh in 
celotni ledveni predel. Kar zlezla je v 
dve gubi in od bolečine glasno zakričala. 
Na hitro je pobrala večji krompir in 
opiraje se na motiko odkrevsala domov. 
Poiskala je Ano in jo povprašala, ali bi 
jo hotel Tinče s kolesjem odpeljati v  
mestno porodnišnico.

“Ni ga doma, odšel je v gorice!” je bil 
odsekan odgovor.

V mukah je še stopila do Micke, da 
jo vpraša, če bi jo njen Nande peljal v 
mesto.  Tudi njega ni bilo doma. Malce 
se je na hitro, kolikor so ji dopuščale 
intervalne bolečine, uredila, vzela 
materino kolo in se odpeljala. Nič 
drugega ji ni preostalo. Nikakor ni 
želela roditi doma. Predobro je poznala 

klepetave vaške čenče in njihovo 
škodoželjno vsrkavanje vseh mogočih 
informacij. Tovrstne novice potem 
v njihovi glavi dobijo vse mogoče 
presežniške oblike in barve, nakar jih 
izbruhajo.

V neznosnih bolečinah je tlačila pedale 
in kolikor je bilo mogoče, hitela proti 
mestu.

“O Bog, samo da pravi čas pridem,” je 
moledovala. Po licih so ji tekle debele 
solze, od bolečin pa znoj po čelu. Oboje 
se je mešalo in ji teklo po vratu. Vmes 
je od bolečin na glas kričala in še bolj 
divje tlačila pedale. Še dva ovinka in dve 
ulici po panonskem mestecu. Odvrgla 
je kolo in sključena vstopila v stavbo. V 
predverju ji je nasproti prihitela sestra, 
jo objela in ji pomagala do sobe. Začelo 
se je...

Kakor da bi se čas ustavil. Neznosni krči 
in bolečine so se nadaljevali v vedno 
krajših razmikih. Presunljiva bolečina ji 
je vzela sapo in jo razklala ter odnesla v 
drug svet...

Presunljiv tanek krik jo je nenadoma 
vrnil v stvarnost. Punčka je bila rojena.

Julka si je globoko oddahnila. Kakšno 
olajšanje! Solze so ji zalile oči; malo 
nebogljeno bitje je samo njeno.

“Moje ljubljeno malo detece, sami 
sva na svetu, zato se morava imeti 
neizmerno radi,” je zamomljala v mali 
sveženj, ki so ji ga položili ob glavi. 
Rdeč in zaripel obrazek jo je začudeno 
pogledal in zaprl oči. Očitno je malčici 
materin ljubeči glas in topla roka za 
sedaj zadostovala.

Imeli sta teden dni časa, da se navadita 
druga na drugo. Julki je zelo prav prišlo, 
da se je fizično odpočila in končno 
naspala. Nežna otrokova milina jo je 
osrečevala.

V tednu dni nihče od domačih ni našel 
časa, da bi ju obiskal v bolnišnici. Prišla 
je le teta iz Melinec in ji zagotovila, da 
bo v soboto prišla po njo in otroka ter 
ju odpeljala domov. In res je prišla. Na 
kolesju je imela veliko  košaro dobrot, 
kakršno običajno dobijo porodnice: 
veliko pletenico iz bele moke, piščanca 
ali kokoš za dobro juho, liter rdečega 
vina za kri in še vrsto dobrot. Zraven 
ni manjkala posteljnina za malo dete 
ter nekaj plenic iz domačega platna, 
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vsekakor pa mali vankišek iz puha za 
dete.

Julka je bila teti neizmerno hvaležna. 
Doma je niso prav nič prijazno sprejeli. 
Vsi so potrebovali le njene usluge, ki 
so jim ta teden manjkale, ne pa nje ali 
še celo otroka. Tako se je spet začela 
Julkina dirka s časom. Zgodaj zjutraj je 
podojila otroka, nato odhitela v štalo in 
v svinjski hlev ter k perjadi. Pripravila 
je zajtrk za družino in odhitela k otroku. 
Še sreča, da je punčka rada veliko in 
dobro spala. Po hranjenju je znala spati 
tudi tri do štiri ure. V tem času je Julka 
naredila čudeže za ostalo družino.

Po enem mesecu je prišel bratranec s 
svojo izvoljenko po Julkino hčerkico in 
jo v nedeljo odpeljal v Beltince h krstu. 
Oblečena je bila kakor mala princeska 
v čudovito belo krstno oblekico, ki jo je 
Julka kupila kot darilo svojemu nečaku. 
Kako daleč je bilo že to ...Deklici so dali 
ime Štefka. Zares lepo ime. Mala deklica 
ni obremenjevala svoje glavice ne z 
imenom in ne z vaškimi čenčami. Zanjo 
je bilo pomembno le to, da je imela 
dovolj hrane in suho ritko. Nobene 
posebne ceremonije ni bilo doma po 
krstu. Ko je Julka omenila bratu, da bi 
želela pripraviti nekoliko boljše kosilo 
za botrco in botra, je ta pobesnel in 
začel kričati nanjo.

“Kaj, sedaj bi pa še požrtijo rada?! Saj 
sta vidve s tvojo punčaro samo sramota 
in napota v naši hiši! Več pojesta, kot 
sta vredni. Resno premišljujem o tem, 
da vaju bom v kratkem pognal od hiše. 
Svoj del dediščine si že tako ali tako 
pojedla, lenoba nemarna…!”

Tinče ni nehal žaliti in Julko so njegove 
besede globoko prizadele. Naslednjo 
nedeljo se je z otrokom na kolesu 
odpravila v Melince. Najprej se je 
zahvalila za botrstvo in se  v isti sapi 
opravičila, ker ni smela pripraviti 
svečanega kosila, potem pa je še 
poprosila za pomoč in nasvet v zvezi 
s Tinčem. Teta ji je takoj ponudila 
priložnost, kajti v mestu je poznala 

ugledno družino. Nemudoma so 
potrebovali pestunjo, varuško in hišno 
pomočnico v isti osebi. Imeli so dvojčka, 
fantka in deklico, in Julka bi lahko 
imela svoje dete pri sebi. V kolikor je 
kdo ni prehitel, bi bilo to zanju zelo 
dobro. Tako se je teta šla takoj zgodaj 
dogovarjat. Kakor hitro se je lahko, se je 
z izgovorom, da je prišla gledat otroka, 
pojavila pri Julki.

“Julka, uspelo je! Takoj se spakiraj. Še 
danes te peljem tja. Nič se ne obotavljaj, 
da te Tinč ne ustavi. Počakala te bom,” 
je bila odločna teta. Žarela je od ponosa, 
da je uspela.

Julki se je odvalil kamen od srca, le 
povedati je morala še doma. V vse 
večjem sovraštvu in zameri ni mogla 
več živeti v tem okolju. Morala pa je 
misliti tudi na otroka.

“Odpovej se svoji dediščini, ker sta s 
punčaro že vse zajedli. Naj te nikoli 
ne vidim več na tem gruntu, pa tvoje 
smrklje tudi ne…!!” To je bilo slovo. V 
ušesih ji je še zmeraj odmeval Tinčev 
sarkazem.

Teta jo je z malo Štefko in tisto malo 
prtljage odpeljala v bližnje mesto, kjer 
je dobila službo.  Julka se je odločila 
obrniti list v svojem življenju. Sedaj je 
imela možnost in tokrat ne bo naredila 
napake, zares ne. Živela bo zase in za 
otroka.

Gospa Hilda, zdravnikova žena, 
je bila visoka in zelo lepa ženska. 
Najpomembneje pa je bilo, da je bila 
mila in izjemno prijazna gospa. Toplo 
je sprejela Julko in ji pokazala njuno 
sobico, pravo malo kraljestvo, kamor 
sta se lahko namestili. V sobi sta našli 
oblekice, igračke in kup stvari za 
dojenčka. Tudi zase je našla delovne 
halje in kar nekaj prikupnih oblačil.

“Sedaj bi se še malo pogovorili. Julka, 
nič strahu, pri nas ti ne bo hudega. Naša 
otroka, fant in punčka, imata eno leto, 
tvoja deklica pa osem mesecev. Mislim, 

da ti bo lepo šlo vzgajati, negovati, 
paziti in učiti jih obenem. Vsak vikend 
lahko izbereš prosti dan zase in za 
otroka, lahko v soboto ali nedeljo. 
Lahko pa ostaneš tu, če ne želiš na 
izlet ali kam drugam. Tudi plačo boš 
prejemala. Pomembno pa je pošteno 
in odkrito sodelovanje. Sicer je teta 
zagotovila, da taka tudi si, zato ti že 
sedaj zaupam. Tvoj otrok bo odraščal 
v družini z našima. Verjamem, da ti 
ta možnost mnogo pomeni,” je toplo 
zaključila gospa Hilda.

“Res je, gospa Hilda, zares sem vam zelo 
hvaležna za dano možnost.”

Otroka sta z veseljem sprejela malo 
Štefko kakor mlajšo sestrico. Julka je 
postala teta Julči in zaupnica otrok. 
Znala je mnogo zabavnih zgodb in v 
kratkem so postali prikupna družinica, 
v kateri je vladal smeh in vrisk.

Šele tukaj je Julka začela dojemati 
bogastvo družinske naveze. Otroci so 
jo oboževali in počasi se je njeno lice 
začelo vedriti, oči smejati...

Smeh in vrisk treh palčkov je odmeval 
po hiši.

Kakor da so se oblaki nesreče razgubili...

Se nadaljuje

Šrajner Irena  
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Nova sošolka Marija
Razredničarka vstopi v 6. b razred in 
pove: »Učenci, dobili smo novo učenko. 
Petra, pri tebi naj sedi. In veste, prijazno 
jo sprejmimo in ji pomagajmo!«
V razredu je završalo. Vse oči so se 
upirale v vrata in čakale. 
»Končno nekaj novega,« je polglasno 
bleknil Jure.
»Ah, kaj? Frklja kot vse ostale. Da bi 
prišel vsaj kak nogometaš,« je vzdihoval 
Andrej.
Ker je razredničarka odšla, verjetno po 
novo učenko, je bilo v razredu živahno 
kakor v panju. Vsi počez so vpili in 
ugibali, kakšna je in kakšna bo.
Petra je zagostolela:«Tomaž, ki te vsako 
kratko krilce omami, si boš zamenjal 
očala?«
Tomaž je brž odvrnil: »Lepo vidim brez 
očal. Takih, kot si ti, pa niti z naočniki 
ne opazim.«
In prišli sta z razredničarko. Učenci so 
za hip utihnili, potem pa se je razlegel 
dolgi: “Uh, aah!« bolj iz deških vrst. 
Deklice so občudovale lase, postavico 
ali pa kritizirale.
»Glej, rjavi lasje, postriženi na gobana. 
Smešno,« je zašepetala Sonja s kančkom 
zavisti.
»Lepi in gosti so. Lahko bi bili drugače 
postriženi, » je tiho pristavila Ana, 
otipajoč si svojo tanko svetlo kito, ki ji 
je padala na desno ramo. 
Marija se je hitro vživela v svoje novo 
okolje. Velike temno rjave oči pod 
temnimi trepalnicami so izražale bes, 
ko so jo fantje klicali:
»Mica, Mojca, Maja, Marija Magdalena, 
Marica, Marička!«
Nič, za vse vzdevke je bila gluha. 
Odzivala se je le na Marijo. Res, da se 
ni prepirala z nikomer, tudi navezala 
se ni na nikogar. Ustrežljivo je posojala 
tudi kakšno potrebščino ali nalogo, 
slovensko seveda. Pri drugih predmetih 
se še ni izkazala.
Pozneje sta skupaj z učiteljem 
matematike ugotovila, da so v 
predznanju neke luknje in temne lise.

Učitelj, starejši strpen mož, je predlagal, 
kako koristna bi ji bila pomoč sošolca 
ali sošolke. No, gotovo se nihče ne bi 
otepal, da bi ji razložil, morda bolj po 
domače, bolje od učitelja. 
»Metka, bi ji ti pomagala?« se je ozrl 
k deklici, ki je veljala za najboljšo v 
razredu, vsaj kar se številk tiče.
»Ona se vozi,« je namesto nje bleknil 
Tomaž.
Razred se je zahihital, Tomaž zardel, 
zavedajoč se, da se je izdal.
Učitelj pa je takoj izrabil priložnost.
»Kaj, če bi ti, Tomaž? Krepko štirko 
imaš, lani si si prislužili celo petico.« 
Sošolci so se zapičili v Tomaža in Branko 
je že upal, da bo Tomaž odklonil. Pa ni. 
Kar nekam ponosno je pritrdil: »Dobro, 
pa bom!«
Ko je končno odzvonilo odrešujočo 
šesto uro in se je večina učencev 
razbežala  domov ali na igrišče, sta se 
pod kostanjem, vsem na očeh, ustavila 
Marija in Tomaž. Marija ga je gledala 
naravnost v oči, Tomaž pa je mečkal 
naramnico svoje torbe, njegova copata 
pa je grebla po gramozu. Nato je le 
vprašal: « Kdaj pa naj pridem?«
»Popoldne po četrti uri.«
»Hmm, kje pa si doma?«
»Doma? Doma! V hiši, sto metrov od 
ceste. Do nje pa pelje ozka pot. Hiša je  
bela, stoji na tleh in ima okna in vrata,« 
je kar drlo skozi rdeče ustnice, da je 
Tomaž goltal slino. Nato si je še sam 
privoščil: »Vse hiše so na tleh, imajo 
vrata, da stanovalci ne lezejo skozi 
okna!«
»Uh, si ti pa moder! Matematik pač!« je 
drezala naprej.
»Ulica?«
»Nova, številka sedem, sicer pa je tu 
po glavni cesti, nato na levo enkrat, 
na desno dvakrat in nato odcep zopet 
levo,« je oddrdrala.
»Ti, Marija, kar sama si razloži vse tiste 
ikse in neznanke, ko si tako pametna. 
Na svidenje!« je odločno presekal 
Tomaž, se zavrtel na peti in se oddaljil 

za korak.
»O ne, fant! Ponudil si se! Obljubil si 
učitelju in meni. Haha, moški mora 
držati besedo, sicer si šleva!« je 
zabrusila in ga že ujela za torbo.
In ker ni hotel biti šleva, je brž zavrl 
naglo hojo, se ozrl in pristal:«Torej ob 
petih!«
Prikimala je, se nasmehnila in v očeh 
ji je zopet zasijal tisti vražji ogenjček 
nagajivosti ali nečesa neznanega. 
Tomaž je spotoma še enkrat prelistal 
matematični zvezek, kajti  Marija bi mu 
lahko zastavila uganke in potem bi spet 
mežikala s tistimi črnimi plamenčki. 
Nato se je počesal, in ker so lasje pri 
ušesu še štrleli, si jih je prilepil kar s 
slino. Ravno zdaj, presneto!
Sedel je na kolo in taval po novem, 
oddaljenem naselju. Moral bi imeti 
kompas in zemljevid! Kaj bi mu ta 
hasnil, saj se še na šolskega ne razume. 
Ko ga učitelj pokliče pred tablo, si stojita 
nasproti, da več nihče ne ve, kdo koga 
sprašuje in kaj iščeta na zemljevidu. 
Kakor se junaku na kolesu spodobi, tudi 
Tomaž pripelje še zadnji slalom z levico 
v žepu in z matematičnim zvezkom v 
desnici. Brž zabriše kolo na trato in 
jo ubere do vrat. Tu nastavi prst na 
zvonec in pritiska. Tišina…, za vrati se 
nič ne zgane. Nenadoma se odpre okno 
na levi. Tomaž zagleda Marijin obraz, 
ustnice se drže na smeh, iz oči pa zopet 
iskre. Nato sprašuje:« Koga pa iščete, 
mladi gospod?«
»Marija, kaj se ti je zasukalo v glavi?«
»Mm! Pri nas je v navadi, da ko 
moški prvič pride na obisk, prinese 
bombonjero ali vsaj rožico, ne pa staro 
knjigo pod pazduho!«
Tomaž se je skremžil in podaljšal obraz.
Od nekod zadaj je prišla Marijina 
mama, se začudeno ozrla v dečka, nato 
pa je hotela vedeti: »Kaj pa imata? Se 
greš trubadurja pod oknom?«
»Imava? Nič! Imeti bi morala 
matematiko,« je razodel Tomaž Marijini 
mami.
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»In zakaj je nimata?«
»Ker je ta Mica micasta prismoda!« je 
zavpil Tomaž.
»Pridi, no!« je odprla mama vrata, ga 
povabila v hišo in Mariji so se vedro 
zasvetile oči.
»To je prva ljubezen,« se je mama 
nasmehnila sama sebi in prepustila 
matematiko zaljubljenima junakoma. 

Tomaž ji je kar odlično razložil in 
pokazal vse matematične naloge, smo 
izvedeli nekoliko kasneje. Kar pa je 
pomembno omeniti…, prismoda Mica 
je postala kar naenkrat lepa Marija – 
seveda v njegovih očeh.

Karolina KOLMANIČ

Prekmurska pisateljica želi vsem 
otrokom naše občine lepe počitnice in 
vas poziva, da ne pozabite na branje, 
saj branje knjig sprošča in razvedri 
srce, veliko bolj kot računalniki. 

Pobarvajte Marijin nov razred, ne pozabite na matematičarja Tomaža.

(Foto: vir internet)
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Kulturi program ob praznovanju Dneva samostojnosti in enotnosti so pripravili učenci POŠ Dokležovje.

Visoki gostje na osrednji občinski slovesnosti ob počastitvi Dneva 
samostojnosti in enotnosti v Dokležovju.

Predstavitev nove knjige Karoline Kolmanič v beltinskem gradu.

Pevci KUD iz Melinec so za praznike voščili s petjem. Vse dobro! Pozdrav iz Afrike od misijonarja Janeza Mujdrice.




