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Župan Občine Beltinci čestital atletinjam in trenerski ekipi ŠD Sloparca ob državnem rekordu v štafeti U 16 na 100, 200, 300 in 400 m

Visoki gostje na osrednji  občinski proslavi ob obeležitvi Dneva državnosti 
s slavnostnim govornikim, generalmajorjem Ladislavom Lipičem

Podpis pogodb za izgradnjo kolesarske povezave med občinama 
Beltinci in Črenšovci z izbranim izvajalcem Legartis d.o.o.

Knjižnica pod zvezdamiLetošnji devetošolci zaključili  
z osnovnošolskim izobraževanjem
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Mali rijtar
informativno glasilo Občine Beltinci

Vsebina objavljenih člankov ne odraža
vedno stališča uredniškega odbora glasila. 

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

bomo objavili brez podnaslovov.

uredniški odbor:
Bojan VEREŠ (odgovorni urednik)

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

Štefan ŽIŽEK (član)

zbiranje gradiva:
Lilijana BEŽAN HORVAT

jezikovni pregled:
Zlatka HORVAT

Priloge, teksti pod fotografijami in uvodnik urednika glasila  
niso nujno jezikovno pregledani.

fotografije (platnice):
Sandra KAVAŠ (naslovnica), 

Arhiv Občine Beltinci, ZTKŠ Beltinci.  

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

tisk:
TILIA PRINT, ROMAN KLEMENČIČ s.p.

junij 2021, naklada 2600 izvodov

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

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

Prosimo vas, da nam 

prispevke 

(do 3500 znakov)

za 87. številko, ki izide  

konec meseca 

avgusta 2021, 

posredujete  

do torka,  

17. avgusta 2021,  

v elektronski obliki  

s komentarji k 

fotografijam  

in navedbo avtorja ter  

v ustreznem formatu.

Naš elektronski naslov:

malirijtar@beltinci.si

Spoštovane bralke in spoštovani bralci,
v poletni številki občinskega glasila 
boste opazili, da se po daljšem času 
zopet prebuja družbeno življenje v naši 
Občini. To potrjuje tudi sama vsebina 
našega glasila, saj so nam organizatorji 
poslali prispevke s pestrim dogajanjem 
na prireditvah, ki so se odvile od izida 
zadnje številke glasila. Prijetni, sončni 
in topli dnevi so šolarje pospremili 
na težko pričakovane počitnice, 
devetošolci pa so se ob zaključku leta 

odpravili novim izzivom nasproti. Kar 
težko je verjeti, da smo bili pred kratkim 
še v okovih ukrepov za preprečitev 
širjenja okožbe z virusom Covid 19, ki 
pa postaja naša realnost. Zdi se, da smo 
se naučili živeti z virusom in hkrati na 
življenje gledati tudi preko njega. Tako 
vam vsem želim, da bi preživeli poletni 
čas v druženju s prijatelji in bližnjimi, 
v naši čudoviti naravi okrepljeni 
z raznimi kulturno -umetniškimi 

doživetji, ki se nam ponujajo. Kolikšna 
je njihova vrednost, spoznavamo šele 
sedaj, ko nam niso bili dosegljivi. Zaro 
na polni izkoristite vse, kar se vam 
ponuja in v naslednji številki z nami 
delite svoja doživetje.  

Za uredniški odbor, 
Bojan Vereš
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AKTUALNO

Koledar prireditev za obdobje julij - avgust 2021

Kino pod zvezdami 
Četrtek, 15.7.2021, ob 20.30
Atrij Kulturnega doma Beltinci
Organizator: ZTKŠ Beltinci

Festivalski dnevi v Beltincih
Beltinci, 23. – 25.7.2021
Ravenska cesta Beltinci (med prodajalno Mercator in Gostiščem 
Zvezda)
Organizator: KUD Beltinci

Program:
Petek, 23.7.2021
ob 19.00, odprtje ulične fotografske razstave o festivalu
ob 19.30, druženje glasbenih skupin Jaro iz Češke in Marko bande

Sobota, 24.7.2021
od 11.00 naprej nastopi domačih folklornikov in tamburašev ter 
predstavitev krajevnih skupnosti občine Beltinci
ob 20.00, osrednja folklorna prireditev

Nedelja, 25.7.2021
dopoldan, folklorni nastop pred župnijsko cerkvijo sv. Ladislava

Športne igre krajevnih skupnosti Občine Beltinci
Sobota, 31.7.2021
Športni park Beltinci
Organizator: ŠZ Beltinci

Otroške športne delavnice
Ponedeljek, 2.8. - petek, 6.8.2021 
Športni park Beltinci
Organizator: ŠZ Beltinci

Dan rekreacije občine Beltinci
Pohod, rolanje in kolesarjenje po vaseh občine 
Beltinci
Sobota, 7.8.2021, ob 5.30 
Organizator: Občina Beltinci, ŠZ Beltinci in PD Matica

30. büjraški dnevi
Otok ljubezni Ižakovci, 7. in 8.8.2021
Organizator: KS Ižakovci in vsa društva v vasi

Program:
Sobota, 7.8.2021
ob 10.00, otroške delavnice
od 12.00 naprej pečenje rib na batu (predhodno naročilo)
Nedelja 8.8.2021
ob 17.00, koncert skupine Aethernum

Spust po Mlinarski poti
Nedelja, 8.8.2021, ob 14.00
Relacija: Krog – Otok ljubezni Ižakovci
Organizator: Društvo čolnarjev Dokležovje

Turnir v inline skater hokeju
Sobota, 14.8.2021
Hala pri OŠ Beltinci
Organizator: Horobek fčele

25. občinski praznik
Osrednja občinska slovesnost s podelitvijo priznanj 
in koncert zasedbe Prašnati
Ponedeljek, 16.8.2021, ob 19.00
Atrij Kulturnega doma Beltinci
Organizator: Občina Beltinci

Kino pod zvezdami 
Četrtek, 19.8.2021, ob 20.30
Atrij Kulturnega doma Beltinci
Organizator: ZTKŠ Beltinci

Praznik buč
Sobota, 28.8.2021
ŠRC Lipovci
Organizator: TD Lipovci

13. tradicionalni turnir mlajših selekcij
Sobota, 28.8.2021
ŠRC Gančani
Organizator: NK Aluvar Gančani

»Kako zveni Mura«, promenadni koncert Prekmurske 
godbe Bakovci s solistko Tjašo Žalik in bakovskimi 
mažoretkami 
Nedelja, 29.8.2021, ob 17.00
Otok ljubezni Ižakovci
Organizator: Občina Beltinci in ZTKŠ Beltinci

Avgust

Julij

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

Zavod za turizem, kulturo in šport Beltinci
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AKTUALNO

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

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

CENIK:
 Velikost oglasa:  Cena:
 1/8 strani  30 €
 ¼ strani  55 €
 ½ strani  100 €
 1 stran  180 €
 Zunanja zadnja stran 250 €

 
Cene ne vsebujejo DDV-ja (22 %).

Uredniški odbor UO MALI RIJTAR, Bojan Vereš, odgovorni urednik

INFORMATIVNO  GLASILO  OBČINE  BELTINCI

Osrednja  občinska slovesnost ob 130-letnici rojstva Ivana Jeriča v 
Dokležovju
»Zemlja prekmurska, prijazni moj svet,

duša mi poje, ko vračam se spet.
In sonce nam toplo žito zlati,

mak pa veselo med klasjem zori!«

(Karolina Kolmanič)

V petek, 4. junija 2021, smo se zbrali 
v rojstnem kraju duhovnika, dekana, 
narodnega buditelja in Maistrovega 
borca ter generalnega vikarja za 
Prekmurje, Ivana Jeriča, ki se je rodil 
pred 130-imi leti. Bil je človek izjemne 
širine duha in miselnosti, s srcem 
velikana, ki je ljubil domačo zemljo, rod 
prekmurski in domačo prekmursko 
rejč. Imel je čut za sočloveka, vedno 

se je izrekal za enotnost države, za 
spoštovanje maternega jezika, za 
obstanek in veljavo prekmurskega 
človeka v svojem prostoru. Poleg Klekla 
in Ivanocyja je v veliki meri zaslužen 
za to, da govorimo Prekmurci na svoji 
zemlji svoj domači, materni jezik. 

Sveta maša za domovino je bila 
darovana v domači cerkvi sv. Štefana 
v Dokležovju. Po obredu svete maše 
sta župan Marko Virag in predsednik 
Krajevne skupnosti Dokležovje, 
Dejan Klemenčič, položila venec 
pri spominskem obeležju dekanu 
Ivanu Jeriču. Slovesnost so spremljali 

praporščaki Društva General Maister 
iz Veržeja in Društva General Maister 
iz Murske Sobote ter oba predsednika, 
Drago Fras in mag. Marjan Farič. Prisotni 
so bili tudi člani Zveze veteranov vojne 
za Slovenijo Murska Sobota. 

Slavnostni govornik na slovesnosti je 
bil dekan in župnik župnij Beltinci in 
Dokležovja, Boris Kučko. 

Za zbrane je povedal-citiramo:

Letošnje dneve spomina na duhovnika, 
častnega kanonika, Maistrovega borca 
in domoljuba naše slovenske krajine 
Ivana Jeriča, zaznamuje njegova 
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130- letnica rojstva. Prav tako letos 
praznujemo 30-letnico nastanka naše 
samostojne države Slovenije. 

Duhovnik Ivan Jerič nas s svojim 
življenjem uči in vzgaja k ljubezni do 
lastne domovine. Kot močno narodno 
zaveden mlad  posameznik je odigral  
veliko  vlogo  pri  združevanju  Prekmurja  
k novonastali državi Kraljevini Srbov, 
Hrvatov in Slovencev. Njegova dejanja 
pred 102. letoma so bila dobra podlaga 
za poznejše ustanavljanje nove države 
Slovenije. Danes smo lahko hvaležni, da 
smo del te države, kjer govorimo vsi isti 
jezik, izpovedujemo vero v istem jeziku in 
gojimo isto kulturo. Vprašanje, ali bi bili 
prekmurski Slovenci brez posredovanja 
Ivana Jeriča del države Slovenije ali ne, 
ostaja skrivnost. 

Razkrito ostaja dejstvo, da je Ivan Jerič 
takrat kot Maistrov borec zastavil vse, 
da je prišlo do združitve prekmurskih 
Slovencev z matičnim narodom. Za 
združitev naroda je zastavil svoje 
življenje. Njegov zgled nas v današnjem 
času spodbuja k temu, da smo tudi sami 
državotvorni. Ivan Jerič bi lahko bil v 
svojem času samo posameznik, ki bi se 
zlil z okolico, lahko bi bil revolucionar 

kot mnogi drugi. Ni bil ne eno ne drugo, 
bil pa je ključna osebnost združitve 
naroda. Danes bi takšni osebnosti rekli, 
da je državotvorna. Več nas bo, ki bomo 
živeli misel državotvornosti, lepše bo 
življenje v naši državi. Več bomo z 
ljubeznijo napravili za mir v državi, 
manj stvari nas bo v državi motilo.

Ivana Jeriča je zaznamovalo delo, trud, 
preseganje lokalnih sfer ter nenazadnje 
samega sebe za dosego višjega ideala. 
Bil je osebnost, ki gleda in dobesedno 
gre naprej za vsako ceno, da doseže 
višji cilj. Ta višji cilj je skupno dobro, je 
izpolnjevanje božje volje. Glejmo na višje 
cilje in ideale. 

Združevanje in povezovanje je bila 
vsakdanja ideja Ivana Jeriča. Takšni 
cilji pa so potrebni za splošno preživetje 
neke skupnosti. Družina, ki je povezana, 
je uspešna in prepoznavna, prav tako 
vsaka druga skupnost, krajevna, 
občinska in župnijska. Ivan Jerič si je v 
svojem času prizadeval za ustanavljanje 
novih cerkvenih skupnosti – novih 
župnij. Danes stojimo pred drugačnimi 
izzivi, saj se župnije združujejo zaradi 
demografske krize in pomanjkanja 
duhovnikov. Tudi lokalne skupnosti 

čutijo upad prebivalstva in odmikanje 
delovanju v skupnosti, kar ni tuje tudi 
cerkvenim strukturam.

 Ivan Jerič je kot Maistrov borec, duhovnik, 
dekan in generalni vikar združeval ljudi 
in jih vodil k skupnemu cilju. Prednost 
takratnega ljudstva je bila v zaupanju 
do voditelja, v pripadnosti in voljnosti. 
Tudi v našem času poživimo zaupanje, 
utrdimo pripadnost ter obudimo voljo 
za dobro. Tudi danes smo zbrani zaradi 
zaupanja, pripadnosti in voljnosti! V tem 
ne omagujmo!

Ivan Jerič je vztrajal do konca, ni 
ga bilo strah niti za lastno življenje, 
delal in trudil se je tako, kakor da je 
cilj že dosegel, čeprav je včasih smer 
kazala drugače. Vztrajal je in dosegel 
zastavljeno. Cilj pa je dosegel zato, ker 
ni delal zase in po lastni volji, ampak 
za Boga in po njegovi volji. Delal je za 
višje cilje, sebe pa je puščal ponižnega in 
skromnega.

Prekmurci mu bodimo za njegovo delo 
hvaležni. Vsem namreč ostaja kot zgled 
krščanskega in domoljubnega življenja. 
Še danes lahko iz njegovega delovanja 
zajemajo za svoje delo, predvsem lahko 
opazujemo njegovo prilagajanje in 
iznajdljivost v času, v katerem je živel.  
Bil je osebnost svojega časa! Tudi mi 
živimo v času, našem času. Situacije 
življenja so danes drugačne, toda 
odgovornost ostaja enaka, če ne colo 
večja.  Ta zdajšnji čas zahteva od nas 
popolnoma enako kakor takratni čas od 
Ivana Jeriča. 

Ivanu Jeriču svojo hvaležnost izkazujmo 
tako, da se držimo njegovih načel, 
delajmo dobro za našo skupnost in 
imejmo radi našo domovino, trudimo 
se, da bo imela vedno in še naprej lep 
slovenski obraz.

Program slovesnosti so pripravili 
učenci OŠ Bakovci s Podružnično šolo 

AKTUALNO

Slavnostni govornik, dekan in župnik župnij Beltinci in Dokležovja, Boris Kučko
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Učenci POŠ Dokležovje so spoznavali rojaka Ivana Jeriča
V petek, 4. junija 2021, so se učenci 
POŠ Dokležovje skupaj s svojimi učitelji 
odpravili k doprsnemu kipu Ivana Jeriča 
v Dokležovju, kjer jih je pričakala gospa 
Marija Zver. Prisluhnili so predstavitvi 
življenja in dela Ivana Jeriča, nad katero 
si bili naravnost navdušeni. Ura našega 
druženja je prehitro minila in kmalu 
smo se morali vrniti v šolo, kjer so 
učenci še polni vtisov svoja razmišljanja 
o Ivanu Jeriču prenesli tudi na papir.
Učiteljica Barbara Štrakl

Nekoč je živel pošten človek Ivan Jerič. 
Rodil se je leta 1891 in umrl leta 1975. 
Po njegovi zaslugi Prekmurci govorimo 
slovensko in ne madžarsko. O vsem 
tem in o njegovem življenju nam je 
pripovedovala gospa Marija Zver v 
petek, 4. junija 2021.

Mitja Korošak, 4. b

V petek, 4. junija 2021, smo šli h kipu 
Ivana Jeriča, kjer nas je pričakala 

gospa Marija Zver. Povedala nam je 
vse o Ivanu Jeriču. O njegovem dobrem 
delu pripovedujeta dve deli: Moji 
spomini in Zgodovina madžarizacije v 
Prekmurju. Od vsega povedanega mi 
je najbolj ostalo v spominu to, da če ne 
bi bilo Ivana Jeriča, bi Prekmurci danes 
govorili madžarsko. Če bi Ivan Jerič 
živel še danes, bi se mu zahvalil. Naš 
prekmurski jezik moramo zelo ceniti.
                                                                                                        

Matevž Panker, 4. b

AKTUALNO

Dokležovje, pod mentorstvom Marije 
Antolin, Matije Medveda in Bojana 
Vereša, ki so zapeli pesmi:  «Žabja 
svatba«, »Sijaj sijaj sončece« ter skladbo 
»Regiment po cesti gre«, kje so se jim 
pridružili tudi člani družine Kuzma.

Ljudske pevke »Jesensko listje« DPM 
Dokležovje so zapele dve pesmi: »Edno 
rožco lújbin«  in pesem domačina 
Franca Brunca »Mi smo Prekmurci«.  

Kot gosti so nastopili člani in članice 
Mešanega pevskega zbora Andrej 
Maroša Društva upokojencev Beltinci 
pod taktirko zborovodje Matije Horvata, 
ki so se prisotnim predstavili  s pesmimi 
»Naš kraj« avtorja Andreja Maroše, »Kaj 
je Müjra šepetala« avtorja Jožefa Klekla  
in »Slovenska dežela« avtorja Bojana 
Ipavca. 

Učenka Eva Novak je zapela pesem 
»Tvoje ime, Slovenija« , ki je nastala 
ob letošnji 30. obletnici samostojne 
Slovenije. Na prireditvi je bila 
predstavljena proza avtorja Franca 
Žalika  z naslovom »Ko dan nastaja« 
in jo je prebrala učenka Lana Petek ob 
glasbeni spremljavi Žive Hanžekovič. 
Učenka Stela Titan je intepretirala 
pesem »Ravnina« pesnika Jožeta 
Ternarja, učenec Nejc Bujan  pa pesem 
Branka Šömna  »Smejem se«.  

Učenka Eva Novak, ki rada piše poezijo, 

se je občinstvu predstavila z avtorsko 
pesmijo »Prekmurje«, ki jo ob tej 
priložnosti objavljamo v celoti:

Prekmurje

Vsa lepota, ki obdaja me,
glej- to je moje Prekmurje.

To je ravnica, na kateri jaz živim,
to je cestica, po kateri v šolo hitim.

To je pesem, kjer reka Mura teče mi,
vse moje lepe, žive dni.

Štorklje- ve moje ste prijateljice,
v domove prinašate življenje

in razgrajanje.
Čez dan mi iz kuhinje prekmurska 

gibanica zadiši,
zunaj pa polja oznanjajo mi:

v Prekmurju vse obilen sad obrodi.

Štorklje, žitna polja, mlin in Mura,
vse te lepe stvari,

vse najlepše značilnosti.
Vsak dan me babica opozori:

»Prekmurje je najlepše,
kar se ti lahko zgodi!«

Slovenija je del Evrope in bo letos 
predsedovala Evropski uniji, zato je 
bilo prav, da je na slovesnosti zadonela 
tudi Oda radosti, ki jo je  zapela Karla 
Klemenčič.

Na prireditvi je nastopila tudi glasbena 
skupina – družina Kuzma iz Dokležovja.  
Tobia, Patrik, Dominik, Amadej in Lučka 
so ob harmonikarski spremljavi očeta 
Leona zapeli pesem Mele, mele stari 
mlin, katere avtor je sin Tobia Kuzma, 
besedilo pa gre takole:

Mele, mele stari mlin,
stari mlin na Müri,

mele, mele stari mlin,
stari mlin na Müri.

Žito mele stari mlin,
stari mlin na Müri,

žito mele stari mlin,
stari mlin na Müri.

Melo zmele stari mlin,
stari mlin na Müri,

melo zmele stari mlin,
stari mlin na Müri.

Z mele pride fajni kruj,
fajni krüj na mizo,

z mele pride fajni kruj,
fajni krüj na mizo.

Zbranim je nekaj svojih misli ob 
slovesnosti namenil tudi župan 
Marko Virag, prisotne je pozdravil 
tudi predsednik Krajevne skupnosti 
Dokležovje, Dejan Klemenčič. Članica 
DPM Dokležovje Tina Zver je suvereno 
povezovala program. 

Slovesnost je spremljalo veliko 
predstavnikov medijev, ki so poročali 
o dogajanju v Dokležovju. Z veseljem 
lahko rečemo, da so ljudje željno 
pričakovali osrednjo občinsko 
prireditev, saj o tem priča zbrana 
množica obiskovalcev iz vseh krajev. 

Nasvidenje v Dokležovju v prihodnjem 
letu. 

Lilijana Bežan Horvat
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V petek, 4. junija 2021, smo se zbrali 
ob doprsnem kipu Ivana Jeriča v 
Dokležovju, kjer nam je gospa Marija 
Zver pripovedovala o njegovem 
življenju. Naučil sem se veliko novih 
stvari.
Ivan Jerič je bil rojen 4. 6. 1891 v 
Dokležovju. Bil je pošten človek in če 
ga ne bi bilo, bi morali danes Prekmurci 
govoriti madžarsko. Bil je zelo dober 
učenec. Študiral je duhovništvo. 
Preživel je prvo in drugo svetovno 
vojno. Umrl je 21. 12. 1975 v Slovenj 
Gradcu pri operaciji oči. Pokopan je v 
svojem rojstnem kraju, Dokležovju.
                                                                                                           

  Aljoša Fras, 3. b

Sprejem najboljših devetošolk in devetošolcev 
pri županu Občine Beltinci
Župan Marko Virag je v torek, 22. junija 
2021,  v dvorani kulturnega doma 
sprejel najboljše učence in učenke 
OŠ Beltinci, ki so z odliko zaključili 
osnovnošolsko izobraževanje. 

V programu je nastopil glasbenik 
Glasbene šole Beltinci iz 5. razreda,, 
Miha Halas, pod mentorskim vodstvom 
prof. Aljaža Gyurice, ki je za popestritev 
programa na kitari zaigral dve skladbi: 
Jesenski preludij slovenskega virtuoza 
Timoteja Kosovinca ter tradicionalno 
Cubano ameriškega kitarista Rivoala 
Arr.Y.

Župan je učence obdaril z dvema 
knjigama avtorice Stashe, Čarobna 
knjiga in Čarobne zgodbe, podelil pa 
jim je tudi Županovo petico.

Med letošnjo generacijo izjemno 
uspešnih učencev so: 

ANJA BERNARD, Bratonci 176, 9231 
BELTINCI
Prejela je priznanje za doseganje 
odličnih učnih rezultatov pri šolskem 
delu v vseh letih šolanja, za vzoren obisk 
pouka in odnos do šolskega dela, za 
spoštljiv odnos do učencev in delavcev 
šole, za večletno vestno delo v oddelčni 
skupnosti in za pridobitev naziva zlata 
bralka v  9. razredu. V  8. razredu je 
prejela bronasto Dominkovo priznanje 

na tekmovanju iz astronomije.

EVA GRANFOL , Gančani 122/f, 9231 
Beltinci
Prejela je priznanje in nagrado za 
doseganje odličnih učnih rezultatov 
pri šolskem delu v vseh letih šolanja, 
za vzoren obisk pouka in odnosa do 
šolskega dela, za spoštljiv odnos do 
učencev in delavcev šole ter nudenje 
pomoči, za večletno vestno delo v 
oddelčni skupnosti, za prizadevno 
sodelovanje in doseganje izjemnih 
rezultatov na družboslovnem in 
naravoslovnem področju in za 
pridobitev naziva zlata bralka v 9. 
razredu. 

Prejela je: v 7. razredu bronasto 
Cankarjevo priznanje, zlato priznanje 
za nemško bralno značko, izpit 
Goethe Instituta iz znanja nemščine 
Fit 1; v 8. razredu bronasto priznanje 
na tekmovanju iz znanja fizike za 
Stefanovo priznanje in nemško 
bralno značko; v 9. razredu: bronasto 
Cankarjevo priznanje, bronasto 
priznanje iz glasbene olimpijade, 
bronasto priznanje iz znanja nemščine, 
bronasto priznanje iz znanja zgodovine, 
bronasto priznanje iz znanja geografije. 

SAŠO KOVAČIČ, Bratonci 41, 9231 
Beltinci
Prejme priznanje in nagrado za 
doseganje odličnih  učnih rezultatov 
pri šolskem delu v vseh letih šolanja, 
za vzoren obisk pouka in odnos 
do šolskega dela, za prizadevno 
sodelovanje in doseganje izjemnih 
rezultatov na naravoslovnem področju.

Dosegel je: v 7. razredu – mednarodni 
matematični kenguru; v 8. razredu – 
zlato priznanje iz znanja tehnologij, 
bronasto priznanje iz znanja tehnologij, 
bronasto Dominkovo priznanje na 
tekmovanju iz znanja astronomije, 
bronasto priznanje na tekmovanju iz 
znanja fizike za Stefanovo priznanje 
ter v 9. razredu bronasto priznanje iz 
znanja tehnologij. 

LANA MUTVAR, Gančani 120, 9231 
Beltinci
Prejela je pohvalo za prizadevnost in 
doseganje odličnih učnih rezultatov pri 
pouku v 9. razredu, vzoren obisk pouka 
in odnos do šolskega dela, spoštljiv 
odnos do učencev in delavcev šole. 

Dosegla je:  v 9. razredu bronasto 
priznanje iz angleščine.

SAMO VUČKO,  Lipovci 243, 9231 
Beltinci
Prejel je  priznanje za doseganje odličnih  

AKTUALNO
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učnih rezultatov pri šolskem delu v 
vseh letih šolanja, za prizadevnost 
in doseganje dobrih rezultatov na 
naravoslovnem in kulturnem področju, 
za vzoren obisk pouka in odnos do 
šolskega dela, za spoštljiv odnos do 
učencev in delavcev šole.

Dosegel je: v 7. razredu – srebrno 
priznanje na regijskem srečanju OFS; 
v 8. razredu – bronasto Dominkovo 
priznanje na tekmovanju iz znanja 
astronomije, bronasto priznanje 
na tekmovanju iz znanja fizike za 
Stefanovo priznanje ter v 9. razredu – 
bronasto priznanje iz znanja geografije, 
bronasto Maroltovo značko, priznanje 
za skrbno in odgovorno ohranjanje 
ljudskega izročila in predstavljanje širši 
javnosti.

RAFAEL ZVER, Travniška 19, Beltinci, 
9231 Beltinci
Prejel je priznanje za doseganje 
dobrih rezultatov na naravoslovnem 
in družboslovnem področju, za 
prizadevno delo v oddelčni skupnosti, 
dosegel je naziv zlati bralec v 9. razredu. 

Dosegel je: v 7. razredu – bronasto 
priznanje iz znanja Vesele šole, bronasto 
Cankarjevo priznanje ter bronasto 
priznanje iz logike; v 8. razredu – 
srebrno priznanje iz znanja tehnologij, 
bronasto priznanje iz znanja tehnologij, 
bronasto priznanje na tekmovanju iz 
znanja fizike za Stefanovo priznanje. 

TONKA ERJAVEC, Bratonci 71,  9231 
Beltinci
Prejela je  pohvalo za doseganje 
odličnih učnih rezultatov pri pouku,  
za vzoren obisk pouka in odnos do 
šolskega dela, za spoštljiv odnos do 
učencev in delavcev šole. 

Dosegla je: v 7. razredu - nemška bralna 
značka Epi Lesepreis - zlato priznanje.

SARA FORJAN, Lipovci 285/a, 9231 
Beltinci
Prejela je priznanje za doseganje 
odličnih učnih rezultatov pri pouku,  za 
vzoren obisk pouka in odnos do šolskega 
dela, za spoštljiv odnos do učencev in 
delavcev šole ter za doseganje vidnih 
rezultatov na naravoslovnem področju.

Dosegla je: v 7. razredu bronasto 

priznanje iz glasbene olimpijade; v 8. 
razredu bronasto priznanje iz fizike 
za Štefanovo priznanje ter v 9. razredu 
naziv zlata bralka.

TILEN JEREBIC, Gančani 162, 9231 
Beltinci
Prejel je priznanje za doseganje odličnih 
učnih rezultatov pri pouku v vseh letih 
šolanja, za vzoren obisk pouka in odnos 
do šolskega dela, za spoštljiv odnos do 
učencev in delavcev šole ter doseganje 
vidnih rezultatov na naravoslovnem in 
družboslovnem področju.

Dosegel je: v 7. razredu bronasto 
priznanje iz logike; v 8. razredu 
bronasto priznanje iz zgodovine; v 9. 
razredu bronasti priznanji iz angleščine 
in astronomije.

TEJA TKALEC, Kmečka ulica 49, 
Beltinci, 9231 Beltinci
Prejme priznanje in nagrado za 
doseganje odličnih učnih rezultatov pri 
pouku v vseh letih šolanja, za vzoren 
obisk pouka in odnos do šolskega 
dela, za spoštljiv odnos do učencev in 
delavcev šole, za večletno prizadevno 
delo v oddelčni skupnosti, za 
prizadevno sodelovanje in doseganje 
vidnih rezultatov na športnem in 
družboslovnem področju.

Dosegla je: v 7. razredu - področno 
tekmovanje v atletiki, štafeta 4 x 
100 m, 6. mesto, atletika, štafeta 4 x 
100 m - medobčinsko tekmovanje: 
2. m; regijsko srečanje OFS - srebrno 

priznanje, področno tekmovanje 
v nogometu: 2. mesto; državno 
četrtfinalno tekmovanje v odbojki: 
1. mesto; medobčinsko tekmovanje 
v nogometu za st. deklice 2. mesto, 
medobčinsko tekmovanje v odbojki: 1. 
mesto; sektorsko tekmovanje v odbojki: 
1. mesto; V 8. razredu – bronasto 
priznanje iz glasbene olimpijade; v 9. 
razredu – bronasto priznanje iz logike 
in osvojena bronasta Maroltova značka, 
priznanje za skrbno in odgovorno 
ohranjanje ljudskega izročila in 
predstavljanje širši javnosti. Dosegla je 
naziv zlata bralka.

NASTJA TRATNJEK, Bratonci 91/a, 
9231 Beltinci
Prejme pohvalo za doseganje odličnih 
učnih rezultatov pri pouku,  za vzoren 
obisk pouka in odnos do šolskega 
dela, za spoštljiv odnos do učencev in 
delavcev šole.

GAL VEREŠ, Ižakovci 41/b, 9231 
Beltinci
Prejme priznanje in nagrado za 
doseganje odličnih učnih rezultatov 
pri pouku, za vzoren obisk pouka in 
odnos do šolskega dela, za spoštljiv 
odnos do učencev in delavcev šole, za 
prizadevno sodelovanje in doseganje 
vidnih rezultatov na glasbenem, 
naravoslovnem in športnem 
področju ter za aktivno sodelovanje 
pri organizaciji in izvedbi različnih 
dejavnosti in prireditev.

AKTUALNO
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Dosegel je: v 7. razredu – področno 
tekmovanje v malem nogometu, 1. 
mesto; bronasto priznanje iz glasbene 
olimpijade; v 8. razredu – bronasto 
priznanje iz glasbene olimpijade; v 9. 
razredu – bronasto Vegovo priznanje 
iz matematike, bronasto priznanje iz 
logike, srebrno in bronasto priznanje 
iz glasbene olimpijade ter naziv zlati 
bralec.

GAJA VINKOVIČ, Nova ulica 20, 
Dokležovje, 9231 Beltinci
Prejme priznanje za doseganje odličnih 
učnih rezultatov pri pouku, za vzoren 
obisk pouka in odnos do šolskega 
dela, za spoštljiv odnos do učencev in 
delavcev šole, za večletno prizadevno 
delo v oddelčni skupnosti, za 
prizadevno sodelovanje in doseganje 
vidnih rezultatov na družboslovnem in 
športnem področju. 

Dosegla je: v 7. razredu – področno 
tekmovanje v odbojki – 1. mesto, 
medobčinsko tekmovanje v odbojki 
- 1. mesto, sektorsko tekmovanje v 
odbojki – 1. mesto, bronasto priznanje 
iz glasbene olimpijade ter certifikat 
ERASMUS+; v 8. razredu – bronasto 
priznanje iz glasbene olimpijade; v 
9. razredu – certifikat ERASMUS + ter 
naziv zlata bralka. 

ŽIGA ZVER, Melinci 41,  9231 Beltinci
Prejme priznanje in nagrado za 
doseganje odličnih učnih rezultatov pri 
pouku v vseh letih šolanja, za vzoren 
obisk pouka in odnos do šolskega dela, za 
spoštljiv odnos do učencev in delavcev 
šole, za prizadevno sodelovanje in 
doseganje izjemnih rezultatov na 
družboslovnem, naravoslovnem in 
matematičnem  področju, za aktivno 
sodelovanje pri organizaciji in izvedbi 
različnih dejavnosti in prireditev ter 
za večletno prizadevno delo v oddelčni 
skupnosti, skupnosti učencev šole in v 
šolskem parlamentu.

Dosegel je: v 7. razredu - srebrno Vegovo 
priznanje, bronasto Vegovo priznanje, 
bronasto priznanje iz astronomije, 
srebrno priznanje iz astronomije 
na državnem tekmovanju, bronasto 
priznanje iz logike, priznanje za uspeh 
na tekmovanju v znanju naravoslovja 
Kresnička; v 8. razredu - bronasto 

priznanje v tekmovanju Vesele šole, 
bronasto priznanje na tekmovanju iz 
znanja fizike za Štefanovo priznanje, 
srebrno priznanje iz zgodovine, 
srebrno priznanje na državnem 
tekmovanju iz znanja astronomije 
za Dominkovo priznanje, bronasto 
priznanje iz znanja geografije, bronasto 
priznanje na tekmovanju iz znanja 
astronomije za Dominkovo priznanje, 
bronasto priznanje iz zgodovine, 
bronasto priznanje iz računalniškega 
tekmovanja Bober, bronasto priznanje 
na tekmovanju iz znanja tehnologij; v 
9. razredu - srebrno priznanje iz fizike 
na državnem tekmovanju, bronasto 
priznanje iz fizike, bronasto priznanje 
iz astronomije, bronasto Vegovo 
priznanje iz matematike.

TIMEJA BALAŽIC, Lipa 30, 9231 
Beltinci
Prejme pohvalo za doseganje odličnih 
učnih rezultatov pri pouku, za vzoren 
obisk pouka in odnos do šolskega dela 
ter za spoštljiv odnos do učencev in 
delavcev šole.  Dosegla je: v 7. razredu – 
izpit iz nemščine FIT1

ŠPELA BERDEN, Lipovci 241/d,  9231 
Beltinci
Prejme priznanje in nagrado za 
doseganje odličnih učnih rezultatov pri 
pouku v vseh letih šolanja, za vzoren 
obisk pouka in odnos do šolskega 
dela, za spoštljiv odnos do učencev in 
delavcev šole, za večletno prizadevno 
delo v oddelčni skupnosti in skupnosti 
učencev šole, za večletno sodelovanje 
pri pevskem zboru ter večletno skrbno 
in odgovorno ohranjanje ljudskega 
izročila.

Dosegla je: v 7. razredu – regijsko 
srečanje otroških folklornih skupin, 
tri srebrna priznanja, zlato priznanje 
iz nemške bralne značke, bronasta 
Maroltova značka; v 8. razredu – 
nemška bralna značka; v 9. razredu – 
bronasta Maroltova značka, priznanje 
za skrbno in odgovorno ohranjanje 
ljudskega izročila in predstavljanje 
širši javnosti, pohvala za večletno 
sodelovanje pri pevskem zboru.

ANE MARI JEREBIC, Lipa 77,  9231 
Beltinci
Prejela je pohvalo za doseganje odličnih 
učnih rezultatov pri pouku v vseh letih 

šolanja, za vzoren obisk pouka in odnos 
do šolskega dela  ter za spoštljiv odnos 
do učencev in delavcev šole. Dosegla 
je: v 7. razredu – bronasto Vegovo 
priznanje iz matematike, nemško 
bralno značko – zlato priznanje in izpit 
iz nemščine FIT1.

NELI NEDELJKO, Ižakovci 174, 9231 
Beltinci
Prejme pohvalo za doseganje odličnih 
učnih rezultatov pri pouku ter za vzoren 
obisk pouka in odnos do šolskega dela.

Dosegla je: v 7. razredu – nemška 
bralna značka – zlato priznanje; 2. 
nagrada v kategoriji 3. triada na 
natečaju Raziskovalec – varuh kulturne 
dediščine.

ŠPELA PAL, Lipa 60, 9231 Beltinci
Prejme priznanje in nagrado za 
doseganje odličnih učnih rezultatov 
pri pouku v vseh letih šolanja, za 
vzoren obisk pouka in odnos do 
šolskega dela, za spoštljiv odnos do 
učencev in delavcev šole, za prizadevno 
sodelovanje in  doseganje izjemnih 
rezultatov na družboslovnem in 
naravoslovnem področju ter večletno 
sodelovanje pri pevskem zboru.

Dosegla je: v 7. razredu – bronasto 
priznanje iz logike, bronasto priznanje 
iz glasbene olimpijade, izpit iz nemščine 
FIT1; v 8. razredu – bronasto priznanje 
iz zgodovine, srebrno priznanje iz 
zgodovine, bronasto priznanje na 
tekmovanju iz znanja astronomije 
za Dominkovo priznanje, bronasto 
priznanje iz glasbene olimpijade; 
v 9. razredu – bronasto priznanje 
iz glasbene olimpijade, bronasto 
priznanje iz slovenščine, bronasto 
priznanje iz znanja o sladkorni bolezni 
in pohvalo za večletno sodelovanje pri 
pevskem zboru.

MIHA SMEJ, Jugovo 23,  Beltinci, 
9231 Beltinci
Prejel je priznanje in nagrado za 
doseganje odličnih učnih rezultatov pri 
pouku v vseh letih šolanja, za vzoren 
obisk pouka in odnos do šolskega 
dela, za spoštljiv odnos do učencev in 
delavcev šole, za prizadevno sodelovanje 
in doseganje izjemnih rezultatov na 
družboslovnem in naravoslovnem 
področju ter večletno skrbno in 
odgovorno ohranjanje ljudskega izročila.

AKTUALNO
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Dosegel je: v 7. razredu – bronasta 
Maroltova značka, regijsko srečanje 
OFS, dve srebrni priznanji, bronasto 
priznanje iz glasbene olimpijade, 
bronasto priznanje iz logike; v 8. razredu 
– bronasto priznanje na tekmovanju iz 
znanja fizike za Stefanovo priznanje, 
bronasto priznanje na tekmovanju iz 
znanja tehnologij, bronasto priznanje 
iz logike; v 9. razredu – bronasta 
Maroltova značka, bronasto priznanje 
iz matematike, bronasto priznanje iz 
znanja angleškega jezika, priznanje 
za skrbno in odgovorno ohranjanje 
ljudskega izročila in predstavljanje širši 
javnosti. 

MARUŠA TRATNJEK, Lipovci 100/d, 
9231 Beltinci
Prejela je pohvalo za doseganje odličnih 
učnih rezultatov pri pouku, za vzoren 
obisk pouka in odnos do šolskega 
dela, za spoštljiv odnos do učencev in 
delavcev šole.

Dosegla je: v 7. razredu – izpit iz znanja 
nemščine FIT1.

ŽIVA VIDONJA, Ižakovci 60/a, 9231 
Beltinci
Prejme priznanje in nagrado za 
doseganje odličnih učnih rezultatov pri 
pouku v vseh letih šolanja, za vzoren 
obisk pouka in odnos do šolskega dela, za 

spoštljiv odnos do učencev in delavcev 
šole, za prizadevno sodelovanje in 
doseganje izjemnih rezultatov na 
naravoslovnem in glasbenem področju,  
za večletno sodelovanje pri pevskem 
zboru in šolskem bendu, za aktivno 
sodelovanje pri organizaciji in izvedbi 
različnih dejavnosti in prireditev 
ter za večletno skrbno in odgovorno 
ohranjanje ljudskega izročila.

Dosegla je: v 7. razredu – bronasto 
priznanje iz matematike, bronasto 
priznanje iz glasbene olimpijade, 
bronasto priznanje iz logike; v 8. 
razredu – bronasto priznanje iz 
glasbene olimpijade, v 9. razredu – 
bronasta Maroltova značka, bronasto 
priznanje iz fizike, bronasto priznanje 
iz glasbene akademije, pohvala za 
večletno sodelovanje pri pevskem 
zboru in šolskem bendu, priznanje 
za skrbno in odgovorno ohranjanje 
ljudskega izročila in predstavljanje širši 
javnosti. 

ALJAŽ VÖRÖŠ, Lipovci 276, 9231 
Beltinci 
Prejme pohvalo za doseganje odličnih 
učnih rezultatov pri pouku, za vzoren 
obisk pouka in odnos do šolskega 
dela, za spoštljiv odnos do učencev in 
delavcev šole.

DION ZEČIRI, Kmečka ulica 53, 9231 
Beltinci
Prejme priznanje za doseganje odličnih 
učnih rezultatov pri pouku v vseh letih 
šolanja, za vzoren obisk pouka in odnos 
do šolskega dela, za spoštljiv odnos do 
učencev in delavcev šole ter za vestno 
delo v oddelčni skupnosti. Dosegel je: 
v 9. razredu – bronasto priznanje iz 
znanja tehnologij. 

Utemeljitve so prepisane iz vira, kot ga 
je posredovala Osnovna šola Beltinci.

Vsem devetošolcem in devetošolkam 
čestitamo za izjemen osnovnošolski 
uspeh ter odlične rezultate, ki so jih 
dosegli na mnogih tekmovanjih in 
preizkusih znanj. 

Ponosno stopajte novim izzivom in 
dogodivščinam naproti, željni novih 
znanj in modrosti.

Lilijana Bežan Horvat

Osrednja občinska slovesnost v počastitev dneva državnosti in 
30. obletnice razglasitve in obrambe samostojne 
Republike Slovenije

»Nad morjem dviga se pogled z gora, 
med griči spušča se do ravnega. 

Z občutkom lepega gre do srca, moja 
Slovenija, pozdravljena. 

V dvojini rima se in se smehlja, 
spreminja v pesem se in se igra. 
Odpira vrata vsa – je kdo doma? 

Moja Slovenija, pozdravljena. 
Daljav dotika se kot mavrica, 

na pot odpravlja se, je brez meja, 
a zmeraj vrača se kot lastovka, 
moja Slovenija, pozdravljena. 

Za mizo vabi te, te ne izda, 
kot bratu vse ti da,  

se ne proda, zdravica dviga se, 
izpij do dna, 

moja Slovenija, pozdravljena!«

(Feri Lainšček)

V sredo, 23. junija 2021,  smo na 
grajskem dvorišču v Beltincih 
obeležili dan državnosti, slovenski 
državni praznik in se v umetniškem 
programu spomnili tudi 30. obletnice 
razglasitve in obrambe samostojne 
Republike Slovenije. V čast domovini 
so se mladi skupaj s svojimi mentorji 
in mentoricami potrudili in pripravili 
izjemen, srčen in izviren program, 
ki je na svečan način poudaril 
pomembnost naše osamosvojitve, 
izpostavil ljubezen do domovine 
kot najvišjo vrednoto v naši družbi.  
Rdeča nit oziroma slogan letošnje 
slovesnosti je bil »KAKO JE RASLA 
DOMOVINA!«

Preplet tradicije s sodobnostjo ter 
kulturne dediščine z otroško igrivostjo 
so v svojem nastopu predstavili 
otroci enote »Bibe« Vrtca Beltinci 
pod mentorskim vodstvom ter idejno 
zasnovo Janje Škraban, Romane Farkaš 
Erdelji, Barbare Rehn Rous, Urške 
Raščan, Gordane Sobočan in Silve 
Mesarič. Osnovnošolci OŠ Beltinci pod 
mentorskim vodstvom Jasmine Štaus 
Žižek in Mihe Kavaša so razmišljali in 
zapeli v čast naši domovini Sloveniji. 
Beltinski folklorniki Veseli Marki pod 
mentorstvom Jelke Breznik so ljudsko 
izročilo naše domovine predstavili skozi 
pesem in ples.  Z glasbenim nastopom 
so praznik naše domovine počastili 
tudi glasbeniki Glasbene šole Beltinci,   

AKTUALNO
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učiteljice GŠ Beltinci Mihaela Šmid, 
Nuša Titan in Sara Casar ter solistki 
GŠ Beltinci Lucija Pušenjak in Nežka 
Babič pod mentorskim vodstvom 
Henrika Šimunkovića. 

Slavnostni govornik na prireditvi je 
bil upokojeni generalmajor Ladislav 
Lipič, predsednik Zveze veteranov 
vojne za Slovenijo. Za zbrane goste in 
prisotne je povedal – citiramo:

»Spoštovane občanke in občani, 
spoštovani gospod župan, svetnice 
in svetniki, vojni veterani 91, člani 
veteranskih in domoljubnih društev……

Tri desetletja po osamosvojitveni 
vojni in tri desetletja po tem, ko smo si 
priborili samostojno državo, je čas za 
proslavljanje, čas za veselje in tudi čas 
za razmislek, kaj in koliko smo dosegli.

Letošnje jubilejno leto je tudi čas za 
premišljevanje. Premišljevanje o naši 
slovenski samostojnosti in enotnosti, 
kajti letošnje praznovanje je namenjeno 
ravno omenjenima vrednotama, ki 
bi morali biti večni vrednoti. Posebej 
izpostavljam ravno enotnost, ki je 
bila velikokrat izgovorjena, vendar v 
zadnjih letih premalokrat doživeta.

Še prej pa mi, spoštovani, dovolite 
nekaj popolnoma osebnih misli o tem 
kraju, kjer sem se skupaj s številnimi 
domačini, mladimi teritorialci 
usposabljal v poveljevanju manjši 
taktični enoti TO. Četa TO, kateri je 
takrat, v sedemdesetih letih, poveljeval 
danes žal pokojni kapetan Peter Šraj, 
je bila ena izmed številnih enot TO, v 
kateri smo se usposabljali za obrambo 
svoje takratne države. Žal danes 
marsikaterega pripadnika enote ni več 
med nami, vendar so spomini še živi in 
nepozabni. Skupaj smo se usposabljali 
in urili ter pridobili dragocene izkušnje, 
ki smo jih nato s pridom izkoristili v vojni 
za Slovenijo. Zato se vseh spominjajmo 
z hvaležnostjo in spoštovanjem.

V teh prazničnih dneh imam priložnost 
govoriti ob spomenikih in spominskih 
obeležjih, postavljenih v spomin na čas 
osamosvajanja in na osamosvojitveno 
vojno. Spomeniki, postavljeni ljudem 

in dogodkom tistega časa, in na večini 
njih je zapisano bistvo vojne za našo 
samostojnost in za našo lastno državo 
- zmagovalec v vojni za Slovenijo je 
bil slovenski narod, ki je imel svojo 
oboroženo silo, TO in milico, v katero 
je verjel in kateri je zaupal. Napisi, 
ki povedo več kot naštevanje v vojni 
sodelujočih enot in posameznikov in 
kar je bistveno-nas ne delijo na bolj 
ali manj zaslužne, na bolj ali manj 
pomembne. Pove pa bistvo - le skupaj 
in enotni smo lahko dosegli zmago . 
Toda….

Toda pogoj za enotnost je zaupanje. 
In takrat, leta 1990 in 1991, nam 
zaupanja ni manjkalo. Zaupali smo 
drug drugemu, zaupali smo v takratne 
institucije in v modro vodeno politiko. 
Zaupali smo pripadnikom TO, ki si niso 
pustili odvzeti orožja in zaupali smo 
milici, ki se je že leto prej zoperstavila 
in preprečila miting resnice v Ljubljani. 
Zaupali smo pripadnikom NZ, čeprav 
je javnost za njihove tajne aktivnosti 
izvedela šele jeseni 1990 in zaupanje 
ljudi je bilo še večje, ko so videli 
postrojene pripadnike 27. zaščitne 
brigade TO z novim avtomatskim 
orožjem in v novih uniformah. In 
tudi zato je bil rezultat plebiscita 
tako prepričljiv. Tako oblast kot 
javnost smo se zavedali pomembnosti 
zgodovinskega trenutka in smo verjeli. 
Vzpostavljeno je bilo zaupanje, kar je 
imelo za posledico enotnost naroda.

Ta enotnost je bila izrazita tudi v 
Pomurju, kar se je potrdilo tako v 
pripravah na vojno kot tudi sami 
vojni za osamosvojitev. Med Pomurci 

zaradi svojih političnih pogledov ni 
bilo omembe vrednega izključevanja 
in se to ni poznalo na enotnosti 
prizadevanj za osamosvojitev. 
Prebivalci na obeh straneh reke Mure 
so dojeli zgodovinsko priložnost in se 
kot pripadniki TO in milice ter celotnih 
obrambno-varnostnih struktur borili in 
pripravljali z veliko vneme in poguma.

Skratka, naj ponovim: pogoj za 
enotnost je zaupanje! Tako je bilo 
takrat in tudi danes ni nič drugače, 
razen da se nekateri voditelji zanašajo 
na zaupanje, ki je nekaj samoumevnega 
in je prinešeno na krožniku skupaj z 
oblastjo. Pa temu ni tako - zaupanje 
si je potrebno zaslužiti s trdim 
delom, s poštenostjo, pravičnostjo, 
z medsebojnim spoštovanjem 
in spoštovanjem človekovega 
dostojanstva.

Tako je tudi v mednarodni skupnosti, 
katere enakovredni člani smo postali 
po velikem trudu vseh; politike, 
znanosti, gospodarstva, nacionalne 
varnosti, kulture, športa… Doseženi so 
bili strateški cilji države, sprejeti smo 
bili v OZN, EU, NATO, OVSE in številne 
druge mednarodne asociacije.. Bili 
smo znani in bili smo spoštovani ravno 
zaradi naštetih vrednot. Vse našteto 
so veliki in pomembni dosežki naše 
države, kar moramo spoštovati. Mislili 
smo, da bo doseženo stanje  naš ugled 
v mednarodni skupnosti ohranjalo za 
vedno in da se nam več ni potrebno 
truditi in spoštovati temeljna načela, 
na katerih stoji sodobna Evropa.

Pozabili smo na nekaj, kar je naš rojak 
Evgen Car povedal v svoji zgodbi: Samo 
norček misli, da ga morajo imeti vsi 
radi! Pozabili smo na temeljno načelo: 
Bodi to, kar si in ne želi si, da bi bil nekdo 
drug! Zato spoštuj svoje korenine, 
spoštuj svojo zgodovino takšno, 
kakršna je, saj je naša, skupna. Mi 
Prekmurci to vemo, se tako obnašamo 
in ne pozabljamo!

Spoštovani!

V minulih letih smo doživeli marsikaj 
- od zanikanja pomena osamosvojitve 
do izpolnitve tisočletnih sanj Slovenk in 

AKTUALNO

Slavnostni govornik generalmajor in 
predsednik Zveze veteranov vojne za 

Slovenijo, Ladislav Lipič
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Slovencev; od zanikanja, da je v Sloveniji 
vojna sploh bila do herojskih podvigov 
posameznikov, ki so edini zaslužni, da 
imamo svojo državo;  od tega, da je 
TO leta 1968 bila ustanovljena zato, 
da osamosvoji Slovenijo, do tega, da 
je Slovenijo osamosvojila neka druga 
TO, ustanovljena le nekaj dni pred 
osamosvojitvenimi dogodki. Vse to 
nenehno sprožajo tisti, katerim mirno 
življenje in sobivanje ni v interesu, 
pozabljajo pa na časovno rojevanje 
naše države ter njeno dolgo, mučno in 
v določenih časovnih obdobjih krvavo 
pot v samostojnost, neodvisnost in 
suverenost, za katero so zaslužne 
generacije vseh Slovenk in Slovencev, 
vključno z našo. Pozabljajo na pogum, 

svobodoljubje in domoljubje vseh tistih, 
ki so v najtežjih trenutkih, v katerih se 
je znašel slovenski narod in slovenstvo, 
vedeli, kam in na katero stran se morajo 
postaviti.

Pa vendar, Slovenijo imamo, našo, tvojo, 
mojo državo, potrudimo se, da bi bila 
boljša, veliko bolj podobna tisti, o kateri 
smo govorili in si jo leta 1991 želeli.

Spoštovani, ob našem prazniku, dnevu 
državnosti, izrekam iskrene čestitke 
vsem. Praznujmo z dostojanstvom in 
vso dobroto, ki jo premoremo v svojih 
srcih!«

Povezovalec umetniškega programa 
je bil Jure Miholič, prireditev so 
počastili tudi praporščaki Območnega 

združenja veteranov vojne za Slovenijo 
Pomurja in Območnega združenja  
veteranov vojne za Slovenijo Murska 
Sobota.

Zahvaljujemo se Zavodu za 
turizem, kulturo in šport Beltinci za 
organizacijo dogodka ter Javnemu 
komunalnemu podjetju  Komuna 
Beltinci za logistično podporo. 

»DOMOVINA, TI SI NAŠ BISER POD 
ALPAMI IN ŽELIMO SI,

 DA NIKOLI, PRAV NIKOLI NE IZGUBIŠ 
SVOJEGA EDINSTVENEGA SIJAJA!«

ČESTITKE!

Lilijana Bežan Horvat 

Knjižnica pod zvezdami
V petek, 18. junija 2021, je bil v atriju 
Kulturnega doma Beltinci premierni 
dogodek: literarno - glasbeni večer z 
Aljošo Bagolo in Dominikom Bagolo – 
Balladero v organizaciji Občine Beltinci, 
Pokrajinske in študijske knjižnice 
Murska Sobota in Javnega zavoda za 
turizem, kulturo in šport Beltinci. 
Aljoša Bagola, slovenski kreativni 
direktor desetletja, je predstavil svojo 
knjižno uspešnico Kako izgoreti in vzeti 
življenje v svoje roke. V svoji dvajsetletni 
oglaševalski karieri je osvojil preko 
150 nagrad in priznanj ter ustvaril 
nekatere najbolj znamenite kampanje v 
slovenski marketinški zgodovini. Sedaj 
se posveča predavateljstvu, pisanju, 
svetovanju in spletnim tečajem na 
področju ustvarjalnosti in duševnega 
zdravja, pri čemer si prizadeva čim več 
ljudi motivirati k osebni rasti, napredku 
in uspehu.

Za glasbeni del večera je poskrbel 
Dominik Bagola, priznani klavirski 
kantavtor Balladero, ki po dveh 
uspešnih albumih Club Deuce in 
Perfect You napoveduje svoj tretji 
studijski album. Medtem ko morda 
komu še vedno v ušesih odmeva 
najbolj predvajana skladba leta 2016 
na Valu 202 Zlati časi, je Balladero 
izdal številne nove: Še živim (2019), 

ki je nastala v sodelovanju z Jadranko 
Juras, Ponesi me (2020), Drugačen 
svet (2020) v sodelovanju z Žanom 
Serčičem ter nazadnje letos marca 
izdana skladba  Najina, pri kateri je 
znova sodeloval z mednarodno zasedbo 
pod vodstvom producenta in kitarista 
Uwe-ja Bosserta (Reamonn). Balladero 
tudi sicer v tem za ustvarjalce še naprej 
neprijaznem času kot številni drugi 
glasbeniki vztraja in ostaja aktiven. 
Maja je nastopil v oddaji Izštekani 
na Valu 202, kjer je z 12-člansko 
orkestrsko zasedbo (zgoščeno verzijo 
lanskega prestižnega gostovanja 

na festvalu Ljubljana s Slovenskim 
mladinskim orkestrom - SMO), 
bendom in številnimi gosti predstavil 
presek svoje raznolike glasbene poti. 
Po pestrem koncertnem poletju se bo 
letos širšemu občinstvu predstavil tudi 
v finalu Slovenske popevke s skladbo 
Marelice. Balladera sicer ob polnokrvni 
odrski izvedbi krasijo skladbe, ki imajo 
svoj unikaten karakter, od zasanjanih 
balad do udarnih rokerskih rifov, pa vse 
do prefinjenih “poskočnic”.

Gabrijela Küzma

AKTUALNO
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Sklepi, sprejeti na 19. redni seji Občinskega sveta Občine Beltinci
Na 19. redni seji Občinskega sveta  
Občine Beltinci, ki je bila 29. aprila 202, 
so bili sprejeti naslednji sklepi:

Sklep št. 201/VII:

Občinski svet Občine Beltinci sprejme 
dnevni red 19. redne seje Občinskega 
sveta Občine Beltinci:
1. Sprejem zapisnika 18. redne seje 

Občinskega sveta ter realizacija 
sklepov 18. redne seje Občinskega 
sveta Občine Beltinci.

2. Kadrovske zadeve:
3. Imenovanje predstavnikov Sveta 

zavoda Vrtca Beltinci.
4. Seznanitev z Letnim poročilom 

Zdravstvenega doma Murska 
Sobota za leto 2020.

5. Seznanitev in podaja soglasja k 
Programu dela in finančnemu 
načrtu Zdravstvenega doma 
Murska Sobota za leto 2021.

6. Podaja soglasja k letnemu poročilu 
in zaključnemu računu za leto 
2020 Zavoda za turizem, kulturo in 
šport Beltinci.

7. Sprejem letnega poročila za 
poslovno leto 2020 za družbo 
Komuna, javno komunalno 
podjetje d.o.o. .

8. Odlok o načinu upravljanja lokalne 
gospodarske javne službe oskrbe 
s pitno vodo v občini Beltinci  
obravnava.

9. Nov predlog cene storitve pomoči 
družini na domu za leto 2021 z 
veljavnostjo od 1. 4. 2021.

10. Sklep o sprejemu stališč do 
pripomb z javne razgrnitve Odloka 
o prostorskih ureditvenih pogojih 
za območje občine Beltinci.

11. Druga dopolnitev Načrta ravnanja 
s stvarnim premoženjem Občine 
Beltinci za leto 2021.

12. Zaključni račun Občine Beltinci za 
leto 2020.

13. Sklep o dodatni zadolžitvi.
14. Pobude in vprašanja članov 

Občinskega sveta Občine Beltinci.

15. Poročilo župana o pomembnejših 
dogajanjih v občini Beltinci.

Sklep št. 202/VII:

Občinski svet Občine Beltinci sprejme 
vsebino zapisnika 18. redne seje 
občinskega sveta Občine Beltinci v 
predlagani obliki in vsebini.

Sklep št. 203/VII:

I. V Svet javnega vzgojno-varstvenega 
zavoda Vrtec Beltinci se imenujejo 3 
člani - predstavniki  ustanoviteljice 
zavoda Občine Beltinci in sicer:

1. Barbara Čarni, 
Cankarjeva ulica 31, 
9231 Beltinci, 

2. Monika Horvat, 
Ižakovci 104 a, 9231 Beltinci, 

3. Andrejka Močnik, 
Ribiška pot 1, 9231 Beltinci. 

II. Mandat članov Sveta javnega 
vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec 
Beltinci traja 4 leta  in začne teči s 1. 
konstitutivno sejo sveta.

III. Sklep velja z dnem sprejetja.

Sklep št. 204/VII:

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

Sklep št. 205/VII:

Občinski svet   Občine Beltinci  se je 
seznanil s Programom dela in finančnim 
načrtom Zdravstvenega doma Murska 
Sobota za leto 2021 ter daje soglasje.

Sklepi št. 206/VII:

Občinski svet Občine Beltinci podaja 
soglasje k Letnemu poročilu in 
zaključnemu računu za leto 2020 
Zavoda za turizem, kulturo in šport 
Beltinci.

Sklep št. 207/VII:

1. Občinski svet Občine Beltinci 
sprejme Letno poročilo Komune 
Beltinci d.o.o. za leto 2020 v 

predloženi vsebini in obliki.
2. Čisti dobiček poslovnega  leta 

2020 v višini 33.004,75 EUR se 
razporedi za investicije v osnovna 
sredstva podjetja.

3. Poslovodstvu družbe in 
Nadzornemu svetu Komune 
Beltinci d.o.o. se za leto 2020 
podeli razrešnica.

Sklep št. 208/VII:

Občinski svet Občine Beltinci sprejme 
Odlok o načinu opravljanja lokalne 
gospodarske javne službe oskrbe 
s pitno vodo v Občini Beltinci v 
predlagani vsebini in obliki v drugi 
obravnavi.

Sklep št. 209/VII:

Občinski svet Občine Beltinci daje 
soglasje k novi ceni socialno varstvene 
storitve Pomoč družini na domu, ki jo 
na območju Občine Beltinci izvaja Dom 
starejših Rakičan in k subvencioniranju  
cene te storitve v letu 2021 (v 
nadaljevanju: soglasje) z veljavnostjo 
od 1. 4. 2021 naprej, v predloženi 
vsebini.

Z dnem uveljavitve tega novega soglasja 
k ceni socialno varstvene storitve 
Pomoč družini na domu se preneha 
uporabljati Soglasje Občinskega sveta 
Občine Beltinci  št. 032-01/2020-
15-172/VII  z dne 18.11. 2020 k ceni 
omenjene storitve.

Sklep št. 210/VII:

1. Občinski svet Občine Beltinci 
sprejme Stališča do pripomb z 
javne razgrnitve Sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje 
občine Beltinci, ki je potekala od 4. 
3. 2021 do 5. 4. 2021.

2. Stališča so skupaj s povzetki 
pripomb priloga tega sklepa.

3. Ta sklep se objavi v svetovnem 
spletu in sicer na spletni strani 
Občine Beltinci (www.beltinci.
si), na krajevno običajen način 

IZ OBČINSKE HIŠE
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Hidranti so namenjeni zagotavljanju požarne varnosti, ne polnjenju 
bazenov in za zalivanje
Občane ob nastopu poletnih višjih 
temperatur pozivamo k varčnemu 
ravnanju z vodo, predvsem pa 
opozarjamo na kršitve – nedovoljene 
odvzeme vode iz hidrantov, ki se 
v tem obdobju vsako leto močno 
povečajo (predvsem za polnjenje 
individualnih bazenov in zalivanje).

Opozarjamo, da so hidranti v javnem 
vodovodnem omrežju namenjeni 
zagotavljanju požarne varnosti, 
zato morajo biti vedno dostopni in v 
brezhibnem stanju.

Brez soglasja upravljavca se sme 
voda iz hidranta uporabiti zgolj za 
gašenje požarov in odpravljanja 
posledic elementarnih nesreč. 
Nenadzorovan odvzem pitne vode 
iz omrežja namreč lahko povzroči 
prekinitve dobave pitne vode, 
motnost pitne vode, nihanje tlaka 
v omrežju, vodni udar, poškodbo 
hidranta in podobno. 

Neozaveščeni posameznik lahko z 
nedovoljenim odvzemom:

• ogrozi ali prekine vodooskrbo 
večjemu številu občanov na 
območju ene ali celo več občin,

• poškoduje hidrant in posledično 
onemogoči gašenje požara!

Odvzem pitne vode za polnjenje 
bazenov in zalivanje je dovoljen 
le preko internega vodovodnega 
sistema. 

Vse občane pozivamo, da morebitne 
kršitve nedovoljenega odvzema vode 
iz hidrantov prijavite na telefonsko 
številko 086-820-1841 ali info@

vodovod-b.si, oziroma neposredno 
pristojni komunalni inšpekciji.

Skupaj poskrbimo, da bo oskrba s 
pitno vodo nemotena in varna!

 

in prične veljati naslednji dan po 
objavi na spletni strani.

Sklep št. 211/VII:

Občinski svet Občine Beltinci sprejme 
Drugo dopolnitev Načrta ravnanja s 
stvarnim – nepremičnim premoženjem 
Občine Beltinci v letu 2021- v 
predloženi vsebini in obliki.

Sklep št. 212/VII:

1. Občinski svet Občine Beltinci se je 
seznanil s poročili in ugotovitvami 
Nadzornega odbora Občine Beltinci.

2. Občinski svet Občine Beltinci 
sprejme Zaključni račun Občine 
Beltinci za leto 2020 z vsemi 
prilogami.

Sklep št. 213/VII:

V skladu z določilom 16. člena Odloka 
o proračunu Občine Beltinci za leto 
2021 Občinski svet Občine Beltinci 
pooblašča župana, da z najugodnejšim 
ponudnikom kredita po pridobitvi 
soglasja o zadolževanju s strani 
Ministrstva za finance podpiše pogodbo 
o najemu dolgoročnega kredita v višini 

do 1.000.000,00 EUR za dobo vračanja 
do 10-ih let za investicije, vključene v 
veljavni proračun Občine Beltinci za 
leto 2021.

Izvlečke sklepov iz zapisnika 
19. redne seje Občinskega sveta 

Občine Beltinci povzela 
Lilijana Bežan Horvat
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MIŠJA MRZLICA

Kako bolezen poteka?

• Bolezenski znaki se običajno pojavijo 2 do 4 tedne po okužbi, lahko pa vse od nekaj dni do dveh mesecev. 
• Bolezen se začne nenadoma z visoko vročino, mrzlico, močnim glavobolom in bolečinam v ledvenem predelu in trebuhu. 
• Pojavijo se motnje vida, bolečine pri gibanju očesnih zrkel, očesne veznice so močno pordele, bolnik je v obraz rdeč, kot 
   bi bil opečen po sončenju. 
• Kasneje pride do nenadnega padca krvnega pri�ska, pojavijo se motnje zaves�, krči, krvavitve v koži in sluznicah in 
   akutna odpoved ledvic. 
• Okrevanje lahko traja več tednov ali mesecev.

Preprečevanje okužb pri bivanju in delu v naravi

• Pazimo, da zašči�mo hrano in pijačo pred glodavci in odstranimo ostanke hrane.
• Hrane ne puščamo na tleh.
• Ne pijemo vode iz izvirov v naravi.
• Ne poležavamo in posedamo na golih tleh.
• Skrbimo za higieno rok.
• Pazimo na svoje osebne stvari in jih ne puščamo dlje časa nezaščitene na tleh.
• Pri delu, pri katerem se zelo praši, uporabljamo zaščitno masko.

Kaj je mišja mrzlica?

Mišja mrzlica je akutna nalezljiva bolezen, ki jo 
povzročajo virusi, imenovani hantavirusi. 

Kako se okužimo z mišjo mrzlico?

• Virus kroži predvsem med glodavci, kot so miši, voluharji in podgane 
• Bolezen se z glodavca na človeka prenese preko vdihavanja virusov,   
   ki se nahajajo v izločkih glodavcev.
• Bolezen se ne prenaša s človeka na človeka. 

KAKO SE ZAVARUJEMO?
Preprečevanje okužb doma

• Glodavcem preprečimo dostop v hišo.
• Varno odstranjujemo ostanke hrane, da ne privabljamo glodavcev.
• Izvajamo redno dera�zacijo.
• Pred čiščenjem prezračimo prostor tako, da na stežaj odpremo vsa okna in vrata za najmanj 30 min.
• Pripravimo raztopino klornega razkužila, kjer eno enoto razkužila (npr. Varikine), zmešamo z devet enotami vode.
• Površine, kjer so iztrebki ali mrtve miši, razkužimo s pomočjo razpršila, v katerem je pripravljeno razkužilo. Razkužilo 
   naj deluje najmanj 5 min.
• Pri delu si zašči�mo roke z rokavicami iz lateksa.
• Po končanem razkuževanju in čiščenju odstranimo uporabljene rokavice v vrečko za sme� med splošne komunalne 
   odpadke ter si roke temeljito umijemo z vodo in milom.

Kdaj in kje najpogosteje pride do okužbe?

• Bolezen se običajno pojavlja v pomladansko - poletnih in jesenskih mesecih.
• Okužimo se lahko pri opravilih na vrtu, polju ali v gozdu,
• pri čiščenju mest, kjer so vidni sledovi in/ali iztrebki glodavcev (kle�, podstrešja, skladišča),
• pri taborjenju in kopanju, zlas� na divjih kopališčih.

RAZPISI - OBVESTILA
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CSD - Preživninska obveznost in vloga CSD pri izvrševanju
Preživnina je običajno finančna 
oblika dolžnosti, namenjena za 
zagotavljanje materialnih pogojev 
za življenje družinskemu članu, 
predvsem otroku ali odraslemu, ki se 
sam ne zmore preživljati.

Obveznost preživljanja otrok - 
Preživninska obveznost se določi 
v primeru razveze zakonske zveze 
oz. ob razpadu zunajzakonske 
skupnosti, pri čemer se morajo starši 
sporazumeti o varstvu in vzgoji 
skupnih otrok ter o določitvi stikov in 
preživnine. Dolžnost preživljanja je 
določena v Družinskem zakoniku ter 
traja najdlje do otrokovega 26. leta 
starosti. Pred navedeno starostjo ter 
po polnoletnosti upravičenca morajo 
starši preživljati svoje otroke le do 
prvega zaključka srednješolskega 
izobraževanja, v kolikor ima otrok 
status dijaka, oz. do prvega zaključka 
v i š j e š o l s k e g a / v i s o k o š o l s k e g a 
študija, v kolikor ima status študenta. 
Preživnina se določi v mesečnem 
znesku glede na sporazum staršev, pri 
sklenitvi katerega jima lahko pomaga 

tudi CSD v okviru svojih postopkov. O 
primerni višini preživnine na koncu 
odloči sodišče, ki upošteva potrebe 
upravičenca in materialne zmožnosti 
zavezanca. 

Uskladitev preživnin - CSD izdaja 
potrdila ter z vnosom v sistem 
ureja in evidentira preživnine, 
katere so valorizirane v mesecu 
januarju na letni ravni. O novem 
znesku preživnine CSD upravičenca 
in zavezanca pisno obvesti, razen 
v primerih nerednega šolanja 
upravičenca po 18. letu starosti, 
ki pa je v 30 dneh po pridobitvi 
statusa dijaka ali študenta dolžan 
predložiti potrdilo o rednem šolanju. 
Zavezanec za plačilo preživnine 
lahko po otrokovi polnoletnosti pri 
CSD preveri status obstoja dijaka 
ali študenta. CSD pravilne podatke 
v evidenci vzpostavlja z vnosom 
potrdil o šolanju ter s pozivanjem 
upravičencev o predložitvi potrebnih 
dokazil. 

Možnosti v primeru neplačevanja 
preživnine - Če preživninski 

zavezanec ne izpolnjuje svojih 
mesečnih obveznosti plačila 
preživnine tri mesece zaporedoma ali 
jo plačuje neredno, lahko upravičenec  
na pristojnem okrajnem sodišču vloži 
predlog za izvršbo. V kolikor izvršba ni 
uspešna ali če traja več kot tri mesece, 
se lahko otrokom, ki preživnine ne 
prejemajo,  tudi po 18. letu starosti, 
zagotovi nadomestilo preživnine pri 
Javnem štipendijskem, razvojnem, 
invalidskem in preživninskem 
skladu RS. CSD v navedenih primerih 
uporabnikom posreduje potrebne 
informacije, pomaga pri urejanju 
pravice ter jih napotuje na potrebno 
nadaljnje urejanje postopkov. 
Sklenjena preživnina ali nadomestilo 
preživnine pa je potrebno tudi pri 
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 
na CSD, v kolikor se eden od staršev 
po razvezi zakonske zveze ali po 
razpadu zunajzakonske skupnosti ne 
upošteva kot družinski član.  

Obveznost preživljanja staršev ter 
preživljanje zakonca po razvezi 
zakonske zveze - Preživnino lahko 

RAZPISI - OBVESTILA
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CSD - Strokovni posvet » Izzivi sodobne družine«

Center za socialno delo 
Pomurje je ob mednarodnem 
dnevu družine, ki ga vsako 
leto obeležujemo 15. maja,  
pripravil niz kratkih predavanj z 
naslovom Izzivi sodobnih družin. 
Strokovni delavci so se dotaknili 
tem, povezanih  z družino in  s 
storitvami, ki jih nudijo centri za 
socialno delo.  Družina je že od 
nekdaj temeljna enota družbe 
in ima ključno vlogo pri njenem 
razvoju. S spreminjanjem družbe 
v prostoru in času se spreminja 
tudi družina, in sicer njene oblike, 
funkcije, še najbolj pa položaj 
in vloga otroka v njej. Proces 
primarne socializacije, ki se vrši 
v primarni družini in skozi katero 

se otroka vpelje v sistem vrednot 
in norm družbe, v kateri živi, 
dobiva vse večji pomen, hkrati 
pa se, predvsem zaradi hitrega 
tempa življenja, seli v poznejša 
obdobja, ko otrok že obiskuje 
vrtec ali šolo. Tako se na nek 
način odgovornost staršev seli na 
vzgojno-izobraževalne in druge 
institucije. 

Letos že drugo leto zapored 
mednarodni dan družine 
obeležujemo v času, v katerem se 
številne družine soočajo z izzivi, ki 
jih prinaša epidemija. Dnevno se 
soočamo s podatki o posledicah, 
ki jih epidemija pušča tako na 

posameznikih kot tudi družinah. 
Zaradi vseh izzivov in težav je 
podpora družinam v teh razmerah 
še toliko bolj pomembna. Družina 
v času epidemije, ko se vsak po 
svoje in po svojih najboljših močeh 
bori proti novemu virusu, nosi 
največje breme in odgovornost. 
Odgovornost za to, da bodo 
družina in odnosi znotraj nje 
ostali zdravi in nepoškodovani. 
Vloga centrov za socialno delo 
in drugih institucij, ki delajo z 
družinami pa je, da jim pri tem 
aktivno pomagamo. 

Odziv na strokovni posvet je bil 
izjemen, saj so se ga  udeležili 
predstavniki sodišča, policije, 
zdravstva, šol in vrtcev, domov 
za starejše, nevladnih organizacij 
in Skupnosti centrov za socialno 
delo.

Sandra Fekonja  
Direktorica CSD Pomurje

»Vsak potrebuje hišo, v kateri 
lahko živi, ampak samo družina je 

tisto, kar zgradi dom.«

Anthony Liccione

v postopku razveze zakonske zveze 
oz. v določenem roku vsaj začasno 
zahteva tudi nepreskrbljeni zakonec, 
ki nima sredstev za preživljanje ter 
v kolikor so pogoji za preživljanje 
obstajali tudi že v času razveze. Prav 
tako pa so tudi polnoletni otroci 
dolžni preživljati starše, če ti nimajo 
in si ne morejo pridobiti dovolj 
sredstev za preživljanje, razen če 

sami iz neupravičenih razlogov niso 
izpolnjevali preživninske obveznosti 
do otroka. Slednji v takem primeru 
tudi niso dolžni plačevati storitev 
institucionalnega varstva za starša, 
kar se izkazuje z dokazili ter pričami 
v postopku izračuna plačila.

Viri:Družinski zakonik (Uradni list RS, 
št. 15/17, 21/18 – ZNOrg, 22/19, 67/19 

– ZMatR-C in 200/20 – ZOOMTVI), 
Ministrstvo za delo družino in socialne 
zadeve: www.mddsz.gov.si

Pripravila strokovna delavka CSD 
Pomurje, Enota Gornja Radgona:  

Maja Durič, univ. dipl. prav.
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CSD - 15. 6. 2021 – mednarodni dan ozaveščanja o nasilju nad 
starejšimi
Tudi starejši imajo pravico živeti 
v miru in v varnem okolju.

Imajo pravico do življenja brez 
nasilja.

Starost naj bi bila obdobje, ko ima 
človek več časa zase. Lahko se 
posveti aktivnostim, ki se jim prej 
ni utegnil, predvsem pa naj bi v tem 
življenjskem obdobju preživljal čas 
med svojimi domačimi ali prijatelji 
čim bolj polno in kakovostno. Žal 
temu marsikdaj ni tako. Tudi starejši 
so namreč pogosto žrtve različnih 
oblik nasilja oziroma zlorab. 

»Zloraba starejših oseb je posamičen 
dogodek, ponavljajoča se dejanja ali 
opustitev ravnanja, ki se dogaja v 
medsebojnih odnosih, ki temeljijo 
na zaupanju in ki povzročajo 
bolečino in vznemirjenje starejše 
osebe« (WHO)

Zakon o preprečevanju nasilja 
v družini opredeljuje, da je 
nasilje v družini vsaka uporaba 
fizičnega, spolnega, psihičnega 
ali ekonomskega nasilja enega 
družinskega člana/članice proti 
drugemu družinskemu članu/
članici oziroma zanemarjanje 
ali zalezovanje žrtve in telesno 
kaznovanje otrok. 

Nasilje v družini je: 

NESPREJEMLJIVO in 
PREPOVEDANO

kršenje človekovih pravic in je 
kaznivo dejanje

zloraba moči in pomeni izrazito 
neenakovreden odnos, s katerim 
žrtev doživlja ogroženost in se jo 
spravlja v podrejen položaj

namerno, nadzorovano, razumno, 
zavestno, predvidljivo in običajno 
večkratno vedenje, s katerim 
želi povzročitelj nasilja žrtev 
nadzorovati ter si pridobiti moč in 
kontrolo nad njo nasilje je običajno 
dalj časa trajajoče in se stopnjuje 

po pogostosti ter intenzivnosti. Za 
nasilje je vedno odgovoren tisti, ki 
ga izvaja – NIKOLI ni kriva žrtev

Za nasilje ni opravičila

 
Na Centru za socialno delo Pomurje 
(v nadaljevanju CSD) ugotavljamo, 
da so najpogostejše oblike nasilja v 
družini  nad starejšimi:  

• zanemarjanje - opuščanje 
dolžne skrbi

• fizično nasilje - klofutanje, 
lasanje in udarci

• psihično nasilje - zmerjanje, 
poniževanje, žaljenje

• ekonomsko nasilje - kraja 
denarja, zloraba bančne kartice, 
prisila k podpisu pogodbe in/ali 
oporoke

Vloga CSD pri obravnavi nasilja 
v družini je nudenje svetovalne 
pomoči žrtvi in povzročitelju/
povzročiteljici nasilja pri 
spreminjanju vedenjskih vzorcev 
z namenom prekinitve nasilnega 
odnosa, podpora ter opolnomočenje 
pri zagotavljanju varnosti žrtve, z 
odpravo vzrokov oz. okoliščin, v 
katerih prihaja do nasilja. 

Na CSD opažamo, da gre pri 
nasilju nad starejšimi za veliko 
neodkritega, zamolčanega in 
neprijavljenega nasilja. Starejši o 
tem, da doživljajo nasilje s strani 
svojih otrok, vnukov, sorodnikov 
težko spregovorijo. Strah, nemoč 
in sram jim preprečujejo, da bi 

spregovorili o tem, saj se bojijo, 
da bi  razkritje, da so žrtev nasilja 
s strani svojcev, utegnilo povečati 
njihovo ogroženost in stisko ( npr. 
kaj bodo rekli drugi, strah pred 
odhodom v institucijo, da jim nihče 
ne bo verjel, da se bo nasilje samo 
stopnjevalo, da ne bodo imeli koga, 
ki bi zanje skrbel, da ne bodo imeli 
stika s sorodniki, da bo njihov 
najbližji kaznovan in nenazadnje 
tudi dvom, da se bo kaj izboljšalo). 

Največ nasilja se torej dogaja doma, 
v partnerskih ter sorodstvenih 
odnosih in tam, kjer so starejši 
v odvisnem odnosu od svojih 
skrbnikov, negovalcev, torej v 
okolju, kjer bi se moralo starejšim 
zagotoviti nego, skrb, razumevanje, 
potrpežljivost in pomoč. 

Pomembno je, da žrtev zbere moč, 
da si uredi življenje brez nasilja. 
Doživljanje nasilja pušča na žrtvah 
dolgoročne posledice, zato je 
izjemno pomembno, da se čim prej 
zazna in  se ga prijavi na policijo, 
na okrožno državno tožilstvo ali na 
CSD. 

Kam po pomoč, če doživljate 
nasilje v družini: 

policija 113

Center za socialno delo Pomurje, 
enota Murska Sobota (02/ 535 11 
40), enota Ljutomer (02/58 58 
660), enota Gornja Radgona (02/ 
564 93 10) in enota Lendava (02/ 
578 98 40) 

nujna medicinska pomoč 112 ali 
osebni zdravnik

nevladne organizacije

Ustavimo nasilje- skupaj 
zmoremo!

Pripravili: Manuela Moršič, univ. 
dipl. prav. in Saša Car, univ. dipl. 

prav., strokovni delavki CSD Pomurje 
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Biodiverziteti najbolj prijazen vrt
Imate na vrtu cvetočo trato, veliko 
medovitih rastlin, gnezdilnico za čebele 
samotarke, žuželčnik, gnezdilnice 
za ptice in netopirje ali pa mlako? 
Mogoče vas obiskujejo ježi ali na vašem 
vrtu varno domujejo kače? Vrtovi 
so vedno bolj pomemben življenjski 
prostor za številne organizme, zato v 
okviru projekta LIFE NATURAVIVA, 
Biodiverziteta – umetnost življenja, 
iščemo biodiverziteti najbolj 
prijazen vrt!
Vrtove bomo izbirali v štirih 
kategorijah: hišni vrt, vrt na terasi ali 
balkonu, šolski vrt in društveni vrt.
Na natečaju, ki smo ga podaljšali za 
eno leto, lahko sodelujete tako, da na 
elektronski naslov info@botanicni-
vrt.si do 31. 12. 2021 pošljete prijavni 

obrazec in do 10 fotografij vrta. 
Zaželeno je, da so fotografije iz leta 
2020 ali 2021, izjemoma lahko tudi 
starejše. Podroben opis za prijavo je v 
prilogah na spletni strani projekta. 
Prijave bo pregledala strokovna žirija 
Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani 
in Nacionalnega inštituta za biologijo, 
ki bo najbolje ocenjene vrtove 
naslednje leto obiskala za podrobnejše 
ocenjevanje. Zmagovalci bodo znani 
poleti 2022, čakale pa jih bodo lepe 
nagrade.
Vabljeni tudi k spremljanju prispevkov 
o biodiverziteti na vrtovih na projektno 
spletno stran, Facebook in Instagram 
profil. Uredite vrtove tako, da bodo 
zakladnica biodiverzitete!

Več o natečaju: https://www.
naturaviva.si/biodiverziteti-najbolj-
prijazen-vrt/
Dodatne informacije: info@botanicni-
vrt.si 
Nasveti za biodiverziteti prijazen vrt: 
https://www.naturaviva.si/nasveti-za-
biodiverziteti-prijazen-vrt/ 
Spletna stran projekta LIFE 
NATURAVIVA  https://www.naturaviva.
si/
Facebook profil projekta LIFE 
NATURAVIVA https://www.facebook.
com/life.naturaviva 
Instagram profil projekta LIFE 
NATURAVIVA https://www.instagram.
com/lifenaturaviva/ 

Brezplačna računalniška izobraževanja v občini Beltinci

LAS Pri dobrih ljudeh 2020 je skupaj z 
zunanjim izvajalcem v okviru projekta 
Digitalne rešitve za izzive podeželja, 
ki je sofinanciran s strani Evropske 
unije iz Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja in 
Republike Slovenije v okviru 
Programa razvoja podeželja 2014–
2020, izvajal različna brezplačna 

računalniška izobraževanja v krajih 
občine Beltinci. 

Sodobna družba vedno bolj 
temelji na uporabi informacijsko 
komunikacijske tehnologije v vseh 
vidikih življenja. IKT in njena uporaba 
pa je bolj dostopna meščanom 
kot prebivalcem podeželja. Večina 

izobraževanj poteka v mestnih 
središčih, ob urah, ki so prilagojene 
delavnikom zaposlenih v podjetjih, 
kar onemogoča, da bi se tovrstnih 
izobraževanj udeležili kmetje in 
druge ranljive skupine. Prav tako 
so ta izobraževanja draga in tako 
pogosto cenovno nedostopna 
ranljivejšim ciljnim skupinam. Zato 
smo v okviru operacije Digitalne 
rešitve za izzive podeželja pripravili 
in izvedli izobraževanja s posebej 
prilagojenimi vsebinami, v manjših 
skupinah in na lokacijah in terminih, 
ki so bolj ustrezala ciljni skupini. 

Tako smo od oktobra 2019 pa 
do marca 2021 izvedli skupaj 23 
brezplačnih izobraževanj, ki so 
potekala v Beltincih in na Melincih. 
Izobraževanja so potekala po 3 ure, 
potrebno opremo pa je zagotovil 
izvajalec. Vsebine računalniških 
izobraževanj so bile prilagojene glede 
na interes in znanje potencialnih 
udeležencev, zajemale pa so sledeče 
sklope: 
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v Beltincih: 

• uporaba interneta in iskanje 
informacij, torej osnove interneta, 
seznanitev s spletnimi brskalniki 
in iskalniki, nakupovanje na 
spletu, iskanje informacij ipd.;

• uporaba pametnega telefona, 
torej delo v operacijskem 
sistemu Android, klicanje in SMS 
sporočila, shranjevanje stikov, 
prenos in uporaba aplikacij, 
uporaba fotoaparata in video 
kamere, uporaba zemljevidov 
ipd.; 

• oblikovanje besedil – osnovno, 
kar je zajelo spoznavanje okolja 
Word, shranjevanje datotek, 
pisanje in brisanje besedil, 
oblikovanje besedil in odstavkov, 
slogi, uporaba različnih pisav, 
vstavljanje slik, kazal, izdelava 
tabel, grafikonov ipd.; 

• uporaba e-storitev kot so eDavki, 
eUprava, eZdravstvo, spletno 
bančništvo ipd.;

• delo s podatki, tabelami, grafi 
(Excel) – osnovno, kjer so 
udeleženci spoznali osnovne 
funkcije, odpirali in shranjevali 
zvezke, oblikovali tabele, vnašali 
podatke, oblikovali številske 
podatke, uporabljali enostavne 
formule za izračune, uporabljali 
hitre izračune v statusni vrstici 
ipd.; 

• spletne in mobilne aplikacije 
pri kmetovanju, kot je precizno 
kmetijstvo, vodenje KOPOP, 
knjigovodstvo ipd. ter

• računalniško oblikovanje 
(izdelava letakov, vizitk, 
predstavitev…), kjer so 
udeleženci spoznali različne 
brezplačne programe za 
oblikovanje, oblikovali vabila, 
letake, vizitke, pripravili 
predstavitev v PowerPoint ipd.. 

na Melincih:

• osnovna uporaba računalnika, 
torej delo v okolju Windows, 
spoznavanje namizja in ikon, 
ustvarjanje map in delo z njimi, 
funkcije opravilne vrstice, koš 
ipd.; 

• uporaba interneta in iskanje 
informacij, torej osnove 
interneta, seznanili so se s 
spletnimi brskalniki in iskalniki, 
nakupovanje na spletu, iskanje 
informacij, prenašanje datotek iz 
spleta ipd.; 

• oblikovanje besedil – osnovno; 

• uporaba e-storitev; 

• uporaba socialnih omrežij, kjer 
so udeleženci spoznali različna 
socialna omrežja, ustvarjali 
profil, objavljali, oglaševali 
produkte, storitve, dogodke ipd.; 

• uporaba e-pošte, torej odpiranje 
elektronskega računa, pisanje 
sporočil, dodajanje prejemnikov, 
pošiljanje pošte, dodajanje 
priponk, kopija in skrita kopija, 
vstavljanje podpisa v sporočilo, 
preusmeritev sporočil, pošiljanje 
večjih datotek ipd.; 

• spletne in mobilne aplikacije pri 
kmetovanju; 

• fotografiranje in snemanje 
ter njihova obdelava, kjer so 
udeleženci spoznali temeljne 
funkcije fotoaparata, delo z 
bliskavico in ostalimi dodatki 
za izboljšanje fotografije, 
portretno, pokrajinsko, športno, 
arhitekturno, makro fotografijo, 
delali na terenu, obdelali 
fotografije na računalniku in jih 
pripravili za razvijanje ali objavo, 
spoznali osnovne programe za 
obdelavo fotografij in posnetkov, 
osnove snemanja s kamero ipd.; 

• uporaba pametnega telefona ter

• uporaba zunanjih pomnilnikov 
in shranjevanje v oblaku, torej 
so spoznali zunanje pomnilnike, 
prenašali vsebine iz zunanjih 
pomnilnikov in kopirali na njih, 
shranjevali v oblaku (Google 
Drive, Dropbox…) ipd.. 

Nad samo možnostjo udeležbe na 
tovrstnih izobraževanjih v domačem 
okolju so bili udeleženci zelo 
navdušeni, zadovoljni pa so bili tudi s 
samo izvedbo. Čeprav se v današnjem 
času mnogim zdi, da je poznavanje 
in uporaba računalnika in njegovih 
funkcij samoumevna in enostavna, 
pa temu ni vedno tako. Kljub temu, 
da ima večina udeležencev doma 
računalnik, le-tega ne uporabljajo 
pogosto in mnogokrat prosijo mlajšo 
generacijo za pomoč. Zato so bili 
udeleženci veseli nad možnostjo 
udeležbe, saj so tako lahko pridobili 
osnovno IKT znanje ali nadgradili 
obstoječe znanje. Izobraževanja so 
potekala v sproščenem vzdušju, kjer 
so bila vprašanja zelo dobrodošla, saj 
so se tako lahko vsebine prilagodile 
znanju in željam udeležencev. 
Nekateri sklopi izobraževanj 
so predpostavljali že določeno 
predznanje, ki so ga udeleženci potem 
nadgradili ter spoznali in se naučili 
tudi mnogo novega. Pridobljeno 
znanje jim bo tako koristilo 
predvsem v vsakdanjem življenju, pri 
prostočasnih aktivnostih ter pri delu 
na kmetiji. Zadovoljstvo udeležencev 
se je pokazalo tudi v tem, da so 
skoraj vsi izrazili željo po nadaljnjih 
izobraževanjih. 

RAZPISI - OBVESTILA
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Nagovor predstavnika staršev devetošolcev na valeti 2021

Dragi devetošolci, spoštovani zbrani!
Vsak začetek ima svoj konec…Danes 
zbrani na valeti se učenci poslavljate 
od osnovnošolskih klopi. Za vas je 1. 
september 2012, ko ste prvič prestopili 
šolski prag, zagotovo oddaljen spomin. 
Nam staršem pa se zdi, da smo vas 
šele pred kratkim pospremili na prvo 
stopničko izobraževanja. S prevelikimi 
torbami, vendar radovednih oči ste 

se ozirali okrog. Zvedavo in malo 
prestrašeno ste pogledovali proti 
učiteljem in nato hrabro zakorakali v 
učilnice. 
Naši malčki so odraščali, se razvijali in 
danes so pred nami fantje in dekleta, 
na katere smo lahko ponosni. Pod 
budnim očesom učiteljskega zbora smo 
s skupnimi močni skozi turbolentne 
čase pripluli do zaključka osnovne šole. 

Učitelji in vsi, ki ste kakorkoli skrbeli za 
naše nadobudneže, ob tej priložnosti 
se vam v imenu vseh staršev iskreno 
zahvaljujem.
Zopet stopamo v neznano...otroci in 
njihovi starši. Vendar tokrat na pot, 
katero je izbral vsak sam, vsak po svojih 
željah, sanjah, upih. Na pot, ki vodi do 
poklica, na pot odraslosti, na pot novih 
prijateljstev,...
Dragi učenci! Naj vam leta, ki ste jih 
preživeli skupaj, ostanejo v lepem 
spominu. Ko se boste srečevali in se 
smejali dogodivščinam, boste v mislih 
spet postali osnovnošolci, vendar 
vedite, da so brezskrba leta minila. 
Počasi boste prevzeli odgovornost 
zase, za svoja dejanja, za svoje življenje. 
Starši smo z vami, ob vas. Vedno boste 
naši otroci, vedite, da se lahko zanesete 
na nas. Vaša opora bomo, ko se boste 
smejali in z vami bomo še velikokrat 
jokali. Z vami se bomo veselili uspehov, 
vas tolažili ob nesrečnih ljubeznih.
V življenju pa vedno sledite svojim 
sanjam, bodite to, kar ste!

Tomislav Zver

Zaključna prireditev na OŠ Beltinci - Veselo na počitnice

24. junij 2021 smo vsi, učenci in 
zaposleni OŠ Beltinci, vznemirjeno 
pričakovali. Z zaključno prireditvijo 

smo se poslovili od šolskega leta, 
ki je zaradi epidemije bilo ponovno 
drugačno, saj je kar nekaj časa pouk 

potekal na daljavo. Veseli smo, da smo 
konec pouka v šolskem letu 2020-21 
lahko dočakali skupaj, v šoli, s svojimi 
učiteljicami in učitelji ter s prijatelji.
Učenci šole so se predstavili s pesmijo, 
plesom, z igranjem, deklamacijami 
in recitalom. Predstavili smo tudi 
najvidnejše dosežke s tekmovanj. 
Spomnili smo se tudi dneva državnosti, 
ki ga praznujemo 25. junija, ko 
naša država praznuje tudi 30 let 
samostojnosti. 
Zaključna prireditev je bila sproščena 
in prijetna.
Želimo si, da se 1. septembra 2021 v 
šolo vrnemo vsi zdravi in pripravljeni 
na novo znanje ter nove dogodivščine.

Cvetka Rengeo

ZAVODI
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Spominska vožnja članov društva Dimek Beltinci
Člani društva starodobnikov – 
ljubiteljev starih koles Dimek Beltinci  
smo v soboto, 29.05.2021, v čast 
letos preminulega dolgoletnega 
predsednika Gustija Farkaša, 
pripravili spominsko vožnjo s starimi 
kolesi. Zaradi epidemijske situacije 
žal tudi letos nismo mogli izvesti 
vsakoletne množične prireditve Rally 
starodobnikov (letos bi bil že 18-ti) smo 
se pa zato odpravili na vožnjo v spomin 
na našega dolgoletnega predsednika 
in idejnega vodjo ter snovalca našega 
društva. V soboto, 29.05.2021 smo se 
tako zbrali na dvorišču  beltinskega 
gradu in v prisotnosti žene Olge ter 
hčerke Romane s kratkim nagovorom 
počastili vse, kar je dobrega naredil 
za naše društvo.  S težko nogo na 
pedalih  smo se Dimeki podali na pot. 
Najprej v center Beltincev, vožnjo pa 

nato nadaljevali do njegovega groba. 
Z globokim spoštovanjem smo se mu 
priklonili in položili na njegov grob 
šopek cvetja. Vožnjo smo  nadaljevali 
do Otoka ljubezni v Ižakovcih, kjer 
smo se okrepčali in zapeli v njegov 
spomin. Ob prijetnem kramljanju 

in obujanju spominov na našega 
Gustija  je čas hitro minil. Na letošnjo 
komemorialno vožnjo, predvsem pa 
na našega prijatelja Gustija, nas bo 
spominjala tudi majica, ki jo je prejel 
vsak udeleženec. 

Slavko Horvat

Dnevi za knjigo na OŠ Beltinci
V marcu in aprilu praznujemo več 
praznikov, povezanih s knjigo in 
branjem z namenom promocije knjig, 
branja, pisanja, učenja, knjižnic. 

Tako smo 19. marca praznovali dan 
pripovedništva, 21. marca pa svetovni 
dan poezije. 2. aprila ves svet praznuje 
rojstni dan Hansa C. Andersena kot 
mednarodni dan knjig za otroke 
oziroma svetovni dan pravljic. 

23. aprila pa je Unesco razglasil za 
svetovni dan knjige. To je dan, ko 
praznujemo pisatelji, ilustratorji, 
knjižničarji, bralci in vsi, ki imamo 
radi knjige. Dan je posvečen promociji 
branja, založništva in zaščiti avtorskih 
pravic ter intelektualne lastnine. 
Praznovanje svetovnega dneva knjige 
se povezuje z datumi rojstva in 
smrti velikih piscev, to sta Miguel de 
Cervantes in William Shakespeare. 
Svetovni dan knjige obeležujemo tudi 
z Nočjo knjige z namenom, da preko 
najrazličnejših kulturnih dogodkov 
promoviramo branje in knjigo v vseh 
plasteh družbe. Noči knjige se lahko 
pridruži vsak izmed nas, tako da se 

odločimo, da večer preživimo ob branju 
knjig, pripovedovanju in poslušanju 
pripovedk, pesmic, pravljic.

Šolska knjižnica deluje zaradi 
epidemije prilagojeno z upoštevanjem 
smernic NIJZ (uporaba maske, razdalja, 
karantena knjig, omejeno število oseb v 
knjižnici, razkuževanje rok). Veseli nas, 
da kljub mnogim omejitvam interes 

za branje ni popolnoma uplahnil, da 
učenci prihajajo v knjižnico in si še 
izposojajo knjige za branje doma. 

Ko beremo, zrastejo duhu peruti.
(M. Engle)

Cvetka Rengeo, 
šolska knjižničarka

ZAVODI
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Projekt Beli zajček v vrtcu Dokležovje

Naša skupina je bila v tem šolskem letu 
v okviru Ministrstva za infrastrukturo 
vključena v projekt »Mehki ukrepi 
trajnostne mobilnosti«. Pripravili in 
posredovali so nam igro »Beli zajček«. 

Dejavnosti smo izvajali v jesenskem 
in spomladanskem času. S tem smo 
spodbujali otroke in starše, da so v 
vrtec prihajali peš, s kolesom, z rolerji 
in jih s tem ozaveščali, da z majhnimi 
dejanji lahko pripomoremo k bolj 
čistemu okolju, s tem pa poskrbimo 

tudi zase in za svoje telo. 

Vsak otrok je imel svojega zajčka, ki je 
zaradi onesnaženega zraka postal siv. 
Vedno, ko je otrok prišel v vrtec peš, s 
kolesom, z rolerji, je dobil bel krog, ki 
ga je zalepil na zajčkov kožušček in tako 
je zajček spet postajal bel. Otrokom 
smo na njim primeren način želeli 
pokazati, kako pomembna je pravilna 
izbira prevoznega sredstva. 

Izvajali smo tudi druge dejavnosti, ki so 
se povezovale na to temo. 

V jeseni smo si izdelali senčno 
gledališče ter otroke tako spodbujali k 
samostojnemu pripovedovanju. Vsak 
otrok pa si je izdelal tudi gibljivo lutko 
belega zajčka. 

V spomladanskem času smo izdelali 
zgodbo v obliki slik. Tako so otroci 
ob pravilnem zaporedju obnavljali 
pravljico. Izdelali pa smo tudi slike 
belega zajčka in se naučili pesmico 
Zajček Dolgoušček. 

Tako v jesenskem kot v spomladanskem 
času smo namenili velik poudarek 
gibanju. Dnevno smo izvajali gibalne 
minute z igro Zajčki v luknje. Naučili 
smo se tudi plesno koreografijo Beli 
zajček in izvajali vadbene ure, kjer smo 
oponašali gibanje zajčkov in se tako 
urili v poskokih. Ker smo obkroženi 
z gozdovi in travniki, smo veliko časa 
preživeli zunaj, izvajali naravne oblike 
gibanja in na ta način poskrbeli za svoje 
telo. 

Ines Antolin

22. april - svetovni dan Zemlje

22. aprila obeležujemo svetovni dan 
Zemlje. Na ta dan se odvijajo dogodki 
za osveščanje glede varovanja okolja na 

Zemlji. Od vsakega od nas je namreč v 
veliki meri odvisno, ali bomo skrbeli za 
Zemljo in jo čuvali  za naše  potomce. 

Pa ne le zato, ker radi gledamo čisto 
naravo in se sprehajamo po njej, ampak 
tudi zato, ker je Zemlja naš planet, 
na katerem živimo. Vsi potrebujemo 
zdrav planet - Zemljo, ki nam že dolga 
leta nudi in nam mora še dolgo nuditi 
preživetje, zdravje, delo. Skrb za čisto 
in neonesnaženo okolje mora postati 
zelo pomembna naloga vsakega izmed 
nas. 

Tudi v našem vrtcu se trudimo, da 
otroke že od malega ozaveščamo, 
kakšen naj bo odnos do narave in 
okolja. Trudimo se, da so otroci deležni 
spoznavanja in doživljanja okolja v ožji 
in širši okolici. Naš vrtec je tudi eko 
vrtec, zato je poudarek glede narave in 
okolja še toliko večji.

Ob letošnjem svetovnem dnevu Zemlje 
smo se otroci in strokovne delavke 

ZAVODI
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enot »Mlinček«  Ižakovci in »Cigelček« 
Melinci udeležili očiščevalne akcije, 
ki sta jo organizirala  Javni zavod za 
turizem, kulturo in šport Beltinci 
ter Zavod RS za varstvo narave, OE 
Maribor.  Slišali smo veliko stvari: 

kako odpadki ogrožajo našo biosfero, 
kako dosledno ločevati odpadke, kaj 
je recikliranje… Nato smo pobrali 
neodgovorno odložene odpadke v 
okolici Otoka ljubezni v Ižakovcih in 
broda na Melincih. 

Bilo je lepo, poučno in nadvse zanimivo 
doživetje. Ob vsem tem pa nas je božalo 
sonce s svojimi topli žarki.

Daniela Lipič Žižek, 
Vrtec Beltinci 

enota Cigelček Melinci

Ekošola - misija: Zeleni koraki

V vrtcu so naše največje bogastvo otroci. 
Z njimi preživljamo dneve, potujemo 
skozi dogodivščine, jih seznanjamo z 
različno paleto dejavnosti, kjer se imajo 
otroci možnost igrati na različne načine, 
spoznavati različne vsebine, se celostno 
učiti in razvijati na vseh področjih. Delo 
poteka po nacionalnem dokumentu 
Kurikulumu. Imamo predpisane cilje, 
načela, vsebine ponujamo glede na 
opazovanje, odzivanje otrok, njihovih 
pobud, potreb, želja. Organizacija 
življenja v vrtcu poteka tako, da je le-ta 
vključen tudi v širše okolje. Zato dajemo 
velik pomen sodelovanju s starši, vsem 
inštitucijam v kraju bivanja in tudi širše. 
Sodelujemo tudi v različnih projektih 
in natečajih, ki še dodatno strokovno 
obogatijo naše delo, motivirajo 
naše male glavice, nas spodbujajo k 
razmišljanju, ustvarjalnosti.

V šolskem letu 2020/21 smo sodelovali 
v programu Ekošole, Misiji: Zeleni 
koraki. Izhodišče za pogovor je bila 
pesmica – izmišljarija, s katero je k nam 
na prakso 3. letnika prišla dijakinja 
predšolske vzgoje GFML Ljutomer, 
Maja Miholič. Bila je v oddelku na 
praktičnem usposabljanju in je otroke 
navdušila s svojo pesmico, ki jo je 
napisala in jo otroke tudi naučila peti. 
Vsebina priložene pesmice opisuje 
hitenje ljudi, ki se jim kar nekam 
mudi in jih lahko ustavi le znak stop. 
Ob razlagi vsebine smo v pogovoru 
našteli posledice tega hitenja, uporabo 
prevoznih sredstev, ki onesnažujejo 
okolje in posledično vplivajo tudi na 
podnebne spremembe. Povezali smo 
jih z vsemi vremenskimi pojavi, ki jih 
spremljamo v jutranjem krogu čez vse 

leto. Po pogovoru v jutranjem krogu 
smo te vremenske pojave tudi naslikali. 
Z otroki smo raziskovali in si na to 
temo tudi ogledali video posnetke o 
podnebnih spremembah. Skupaj smo si 
ogledali risani film o ozonu, na katerem 
nastanejo luknje, kar posledično vpliva 
na podnebne spremembe in vremenske 
pojave.

Po pogovoru so otroci ustvarjali z 
likovno tehniko akvarel, mokro slikanje 
na suho podlago – slikali so doživeto 
vremensko dogajanje v našem kraju.

Ena skupina je risala »prijazna 
prevozna sredstva«, ki so popolne 
inovacije – avto z baloni, prikolica, ki 
jo vlečejo zajčki, avto na oblake, rolke, 
skiroji, kolesarji; risali so s flomastri 
in barvicami. Na plakat smo prilepili 
notni zapis, ki ga je Maja zapisala pri 
predmetu glasbe pod mentorstvom 
prof. Tatjane Rozmarič Poštrak. 

26. 5. 2021 smo prejeli obvestilo 
Ekošole, da se je naša ustanova s 
svojim prispevkom uvrstila med 
zmagovalce projekta Misija: Zeleni 
koraki. Sodelovalo je 59 slovenskih 
vrtcev, osnovnih in srednjih šol, skupaj 
1200 otrok.  Na svoj dosežek smo bili v 
oddelku izredno ponosni.

Naš dosežek dokazuje, da imajo 
otroci izredne ideje, sposobnosti, da 
se morajo področja v vrtcu prepletati 
in povezovati, da se mora vrtec 
povezovati s širšim okoljem, da nudi 
otrokom širino in da se dijaki na praksi 
učijo od  strokovnih oseb v vrtcu, mi pa 
interaktivno od njih, ker če jim damo 
možnost, s svojimi prispevki obogatijo 
strokovno delo v oddelkih.

Vzgojiteljici oddelka 4-6 let, 
Vrtca Beltinci, Janja Škraban 

in Silva Mesarič

ZAVODI



Mali rijtar -  julij 202126

Kače, kuščarji in želve – plazeči prebivalci naše okolice

Plazilci (Reptilia) so skupina živali, 
med katere sodijo vsem dobro 
poznane kače, sem pa spadajo 
tudi želve in pa nemalokrat 
ljubkovalno poimenovani martinčki 
– to so kuščarji. Te živali so izjemno 
dobro prilagojene na kopenski 
način življenja. Njihova koža je 
prekrita z luskami, ki preprečujejo 
izhlapevanje vode in večina vrst 
izlega trdo lupinasta jajca. Imajo kar 
nekaj posebnih lastnosti, kot je redna 
zamenjava kože, ko jim ta postane 
pretesna. Proces zamenjave kože 
imenujemo levitev. V naravi lahko 
naletimo na slečeno kačjo kožo, 
čemur pravimo kačji lev. Njihova 
druga posebnost je, da svojo telesno 
temperaturo uravnavajo s pomočjo 
okolja tako, da se izpostavljajo ali 
umikajo sončnemu sevanju. Ko se 
sončijo, jih tudi mi lažje vidimo, 
saj se drugače večino časa dobro 
skrivajo v travi, grmovju ali kupu 
kamenja. 

V Sloveniji živi 22 vrst plazilcev, ki 
pa so danes ogroženi zaradi izgube 
primernih življenjskih prostorov, 
povozov na cestah, namernega 
pobijanja in podnebnih sprememb. 
Močvirska sklednica je naša 
edina sladkovodna vrsta želve s 

temnim oklepom, ki je na zgornji 
strani posut z drobnimi rumenimi 
pegami. Prebiva v ribnikih, mlakah, 
mokriščih, mirnih in počasnih 
vodotokih z blatnim dnom. Ne 
mara hitro tekočih voda in ne more 
preživeti, če bregovi niso vsaj malo 
zarasli, kjer si najde skrivališče 
pred plenilci. Zato moramo skrbeti 
za ohranjanje zaraslih bregov in 
počasnih voda z blatnim dnom.

Martinček je ime eni od 11-ih vrst 
kuščarjev, ki živijo v Sloveniji. 
Samci so po bokih živo zelene 
barve, medtem ko so samice bolj 
neuglednih rjavih barv. Posebnost ali 
morda kar »super-moč« kuščarjev, ki 
jo poseduje tudi martinček, je ta, da 
lahko odvržejo rep in na istem mestu 
jim zraste nov. To taktiko uporabijo, 
da ubežijo napadalcu, ki jih zagrabi za 
rep. Odtrgan rep se zaradi refleksov 
v mišicah na tleh zvija in poskakuje, 
kar napadalca primerno zamoti 
in kuščarica lahko medtem uide 
na varno. Martinčki zelo radi jedo 
večje žuželke in prebivajo na meji 
travnikov z gozdom. Pri nas beležimo 
drastičen upad pojavljanja te vrste, 
kar je najverjetneje povezano z 
intenzivnim kmetijstvom in uporabo 
insekticidov, ki so zmanjšali število 

njihovega plena. Če pustimo naravi, 
da odigra svojo vlogo, bi martinčki 
in druge kuščarice lahko poskrbeli, 
da žuželk ne bi bilo preveč, vendar 
pa bi morali za to kmetovati bolj 
sonaravno.

Zaradi pritalnega plazečega načina 
premikanja so pri kačah okončine 
povsem zakrnele in so brez nog. Te 
plazeče prebivalke naše okolice so za 
marsikoga razlog za prestrašenost. 
Zelo pogosto gre pri srečanju s kačo 
za prestrašenost obeh vpletenih, 
človeka in kače, saj je namreč prva 
strategija kač, da pred nevarnostjo 
pobegnejo na varno v najbližje 
skrivališče. Izjemno dobre so tudi 
v skrivanju, pri čemer jim pomaga 
varovalna barva. Smokulja je kača, ki 
ima svetlo rjavo ali sivo barvo telesa, 
po celotni dolžini od vratu do repa 
pa ima še temne lise kot šahovnica. 
Živi v travnato-gozdni pokrajini, 
kjer se izredno dobro skrije med 
travo, vejami ali listjem in jo opazi le 
izurjeno oko. 

Vsa ta pestrost plazilcev je 
pomembna v naravi in za nas. 
Njihova vloga v ekosistemu je, da 
plenijo in regulirajo številčnost 
svojega plena. Prehranjujejo se 
s širokim spektrom živali, od 
različnih žuželk, pajkov, polžev, 
do rib, dvoživk, voluharic, miši, 
podgan, tudi ptičev in celo plazilcev. 
Če jih ni, je luknja v prehranski 
mreži velika in ravnovesje se lahko 
podre. Za njihovo ohranjanje lahko 
skrbimo vsi, s tem da jih namerno 
ne ogrožamo, smo pazljivi na cestah, 
spodbujamo sonaravno kmetijstvo 
in uredimo vrtove na biodiverziteti 
prijazen način. V okviru projekta Life 
Naturaviva smo organizirali natečaj, 
v katerem iščemo biodiverziteti 
najbolj prijazen vrt in vas vljudno 
vabimo k sodelovanju! 

Avtor fotografije: 
Davorin Tome

Avtorica besedila: 
dr. Anamarija Žagar

Slepec_foto_DTome
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Obrezali so vinsko trto samorodnico 
Člani Kluba ljubiteljev stare kmetijske 
in ostale tehnike Pomurje Beltinci 
so priskočili na pomoč svojemu 
predsedniku, Ivanu Zadravcu

Čeprav so vinogradniki že obrezali 
svoje vinske trte, so to kmečko opravilo 
opravili tudi člani Kluba ljubiteljev stare 
kmetijske in ostale tehnike Pomurje 
Beltinci, ki so priskočili na pomoč 
svojemu predsedniku Ivanu Zadravcu. 
V občini Beltinci že vrsto let zelo 
uspešno deluje Klub ljubiteljev stare 
kmetijske in ostale tehnike Pomurje 
Beltinci, ki med drugim ohranja stare 
običaje, navade in opravila. V ta opravila 
prav gotovo spada tudi rez vinske trte 
samorodnice. Predsednik Kluba Ivan 
Zadravec namreč ljubiteljsko obdeluje 
15 - arski vinograd med polji med 
Beltinci in Lipo. Gre za več kot 100 let 
star vinogradnik, kjer raste več sort 
vinske trte samorodnice in sicer več 
vrst šmarnice, klinton, jurka, izabela 
in nekaj vrst trte iz Madžarske. To 
samorodnico so posadili predniki iz 
vasi Lipa in sicer družina Pivar, sedaj pa 
vinograd že vrsto desetletij ljubiteljsko 
obdeluje Ivan Zadravec iz Beltincev. 
Potem ko so člani kluba vinsko trto 
samorodnico obrezali, so napeli še žice 
in popravili betonske in lesene sohe 
ter opravili tudi dognojevanje vinske 
trte, saj gre po domače za »divjak«. Čez 
leto je v vinogradu sicer veliko dela, a 
tega največ opravi Ivan Zadravec sam. 
V tem vinogradu se namreč prideluje 

odlična vinska bio kapljica, rdeče 
bio vino. Potem ko v jeseni grozdje 
oberejo, iz njega pridelajo bio vino, 
nekaj pa naredijo tudi grozdnega soka. 
Gre za vinsko trto samorodnico, ki 
se spomladi obreže in se čez leto ne 
škropi. V vinogradu raste mogočni oreh, 
jablana in češnja. Ko ta drevesa začnejo 
cveti, njihove cvetove obiščejo pridne 
čebele, ki iz cvetov nabirajo cvetni prah, 
katerega potem odnašajo v čebelnjak in 
ga predelajo v med. V tem 100-letnem 
vinogradu si svoje zatočišče predvsem 
pozimi najdejo različne prosto živeče 
ptice, zajci, sove in srne. Lansko leto 
so člani kluba nabrali kar veliko 

kakovostnega grozdja. Vino in grozdni 
sok največkrat uporabijo za razne 
društvene prireditve, kot je ročna žetev 
pšenice, mlatitev pšeničnega klasa z 
mlatilnico, košnja trave in društvena 
srečanja. Svoj pridelek pa člani kluba 
velikokrat ponudijo tudi pobratenim 
klubom, ko jih obiščejo v Kogu, Tomažu 
pri Ormožu, Peskovcih in na sejmu 
AGRA v Gornji Radgoni, kajti gre za 
osvežilno pijačo, ki se prileže tudi h 
kmečki malici. Čeprav je vinograd star 
že čez 100 let, je vedno urejen in v njem 
se člani kluba večkrat srečajo.  

Jože Žerdin 

Prikaz obrezovanja samorodnice

Sredi Beltincev so z ročnimi kosami kosili travo kot nekoč 
Da spomin na nekdanje staro kmečko 
opravilo ne bi šlo povsem v pozabo, 
so se člani Kluba ljubiteljev stare 
kmetijske in ostale tehnike Pomurje 
Beltinci odločili, da bodo v soboto, 15. 
maja, prikazali košnjo trave z ročnimi 
kosami, kot so to nekoč počeli naši 
predniki. Člani, ki so vešči košnje 
trave z ročnimi kosami, so se zbrali na 
travniku v središču Beltincev, ki je last 
predsednika kluba Ivana Zadravca. Šlo 
je za nekaj arov travnika, kjer raste 

sadno drevje, in sicer stare avtohtone 
sorte  jablan, sliv, hrušk. Ker je ponoči 
deževalo, so kosci travo lažje kosili in 
kose so bolj rezale. Najprej so se zbrali 
na zajtrku in šilcu žganja. S seboj so 
prinesli ročne kose »vonder« s kamnom 
za brušenje kos. Preden so se lotili dela, 
so si nekateri kosci kose ročno sklepali, 
da so potem lažje kosili. Ob tem pa so 
obujali spomine na nekdanje čase, saj se 
nekateri še dobro spominjajo časov, ko 
so kmetje travnike ročno kosili, travo pa 

sušili za seno, ki so ga potem s kmečkim 
vozom pripeljali domov in ga shranili 
za prehrano krav in ostale govedi. 
Nekateri so povedali, da so kosci travo 
z ročnimi kosami kosili navsezgodaj. 
Ko pa se je dan prevesil v dopoldanske 
ure, so jim ženske na travnik prinesle 
zajtrk z domačimi dobrotami. Nato so 
v senci počivali in s košnjo nadaljevali 
spet v večernih urah. Taki so bili časi 
nekoč, danes pa je vse drugače. Koscev 
na travnikih ni več videti, zamenjale 
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so jih traktorske kosilnice. Brž ko so 
bile kose nabrušene, so kosci začeli 
s košnjo. Delo jim je šlo lepo od rok, 
kajti nekateri so kose vzeli v roke po 
nekaj letih, a kljub temu so še vešči 
košnje trave z ročnimi kosami. Košnje 
se je udeležil tudi najstarejši član kluba, 
94-letni Štefan Zadravec iz Lipe, ki je 
kljub častitljivim letom zelo vihtel koso 

in kosil travo. Med udeleženci, ki so 
kosili travo, je bila edina ženska Helena 
Cigan iz Beltincev, prav tako njihova 
članica. Dogodek si je prišel ogledat tudi 
prvi predsednik Kluba ljubiteljev stare 
kmetijske in ostale tehnike Pomurje 
Beltinci, Štefan Smodiš iz Biotehniške 
šole Rakičan. Med košnjo je koscem 
Jožica Horvat postregla s pijačo. Ko so 

travnik pokosili, so travo z lesenimi 
vilami raztrosili,  da se je na soncu 
sušila. Zakonca Horvat iz Beltincev 
bosta seno porabila za prehrano zajcev. 
Za vse kosce je bil to lep in nepozaben 
dogodek, kajti člani kluba na ta način 
obujajo stare kmečke običaje, ki vse 
bolj tonejo v pozabo. Ob tej priložnosti 
so prisotni člani na prostem opravili še 
letni občni zbor kluba, ki ga vodi Ivan 
Zadravec. Ta združuje 40 članov iz 
celotnega Pomurja in Avstrije, njihov 
cilj pa je ohranjanje, negovanje in  
restavriranje starodobnih traktorjev, 
ostale kmetijske mehanizacije, starih 
koles in motorjev. Med programskimi 
nalogami jih čaka še razstava s 
prikazom starega kmetijskega orodja, 
žetev in mlatev pšenice s 100-letno 
mlatilnico in jesenska trgatev grozdja.

Jože Žerdin

Budnica malo drugače

Mednarodni praznik delavstva, 1. maj, 
se vsako leto praznuje po celem svetu. 
Ta dan obeležuje krvave demonstracije, 

ki so se dogajale v dneh okoli prvega 
maja, leta 1886 v Chicagu. Delavci so 
takrat postavili zahtevo po 8-urnem 

delovniku in političnih pravicah, 
vendar jih je pri tem ovirala policija. 
Demonstracije v spomin na te dogodke 
so prerasle v proslave, ki so postale 
oblika delavskega boja.

Praznik delavcev je postal eden 
najpomembnejših praznikov po II. 
svetovni vojni, kot državni praznik in 
dela prost dan pa je bil uzakonjen leta 
1948, mnogo večjo težo kot danes pa 
je v Sloveniji imel v socialističnih časih. 
Takrat se je dan začel navsezgodaj 
zjutraj z budnicami delavske godbe.  
Slovenska tradicija prvi maj obeležuje 
zlasti s kresovi in nošnjo nageljnov. 
Prvi maj je po vojni s kurjenjem kresov 
in postavljanjem mlajev nadomestil 
praznik sv. Krstnika oz. kresne noči.

Letošnje razmere, povezane z 
epidemijo so nam žal preprečile 
praznovanje tradicionalnega praznika 
dela, zato smo pripravili budnico v 
malo drugačni izvedbi, v skladu z 
obstoječimi uredbami in možnostmi.
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Kulturniki smo se v  sodelovanju z 
družino Kuzma  zapeljali skozi vas po 
postajališčih in  naše vaščane z glasbo 
prebudili v  praznično jutro. Hvala 
šoferju Slaveku in tistim, ki ste nas 
pričakali na postajah s pogostitvijo 

in osvežilno pijačo. Hvala vsem za 
dobrodelne prispevke. 

Ko smo postali še na zadnji postaji, in 
so otroci za hip odložili dodobra ogrete 
inštrumente, smo zadovoljni sklenili, 

da bo naša »Budnica malo drugače« 
postala tradicionalna. 

Nataša Škraban, 
predsednica  KTD Dokležovje.

Člani Društva ljubiteljev starodobne tehnike »Pufkači« 
poprijeli za kose
Člani društva »Pufkači« smo z veseljem 
sprejeli rahljanje koronskih ukrepov 
in med prvimi društvi v občini Beltinci 
organizirali skromno družabno 
srečanje članov našega društva. Tako 
smo v duhu običaja naših prednikov na 
Hircijevem travniku organizirali košnjo 
po starem.

Prireditev smo pričeli s spominom na 
nedavno preminulega predsednika 
našega društva, Stanka Horvata. Stanko 
je bil predan predsednik našega društva 
in je za njegovo delovanje namenjal 
veliko svojega prostega časa. Poklonili 
smo se mu tudi z minuto molka. Spomin 
na Stanka bo vedno živ.

Na dan košnje smo se zbrali zgodaj 
zjutraj, ko je bila še rosa. Pregledali 
smo naša kosišča in kose; če je bilo 
potrebno, smo jih tudi »sklepali« in 
začeli kositi. Pridno so mahale kosčeve 

roke, kosci in ostali prisotni pa so 
primerjali, kdo izmed njih je lepše in 
natančneje pokosil svoj del.

Ko smo s skupnimi močmi premagali 
vso pokonci stoječo travo, je bilo sonce 
že visoko na obzorju in tudi prve kaplje 

potu so se začele nabirati na čelu. Naše 
skupno delo smo zaključili s skromno 
pogostitvijo in veseljem, da smo se po 
dolgem času spet srečali.

Bojan Vereš

Košnja po starem DLST Pufkači

MePZ Andrej Maroša DU Beltinci 
Lepo petje je zdravilo za dušo in 
telo (besede Andreja Maroše) je nas 
slogan in prav ta nas vodi na tej poti. 
Pevci želimo ohranjati pevsko kondicijo, 
ekipni duh in pozitivno razmišljanj, vse 
pa ob zavedanju svojega življenjskega 
obdobja. 

S svojim delovanjem na kulturnem  
področju želimo  biti vpeti v lokalno 
družbeno dejavnost ob nenehnem 
poudarjanju in dokazovanju  
medgeneracijskega sodelovanja.

Kljub tem posebnim časom in ob 
upoštevanju predpisanih omejitev nam 
je delno uspelo ohraniti vaje in izvesti 
nekaj nastopov, še bolj se pa veselimo 

prihajajočih mesecev v upanju,  da nam 
bo počasi še lažje dosegati naše načrte.

Lep spomladanski maj in junij sta nam 
omogočila kar tri  nastope.

V domu za ostarele v Murski Soboti 
smo 26. 5. 2021 s pol urnim programom 
želeli varovancem in njihovemu osebju 
pričarati lepote pomladi in se spomniti 

DRUŠTVA



Mali rijtar -  julij 202130

vseh mater za materinski dan. Prijetno 
druženje z gojenci doma je tudi nas 
spomnilo na naše jesensko življenjsko 
obdobje.  

Kultura med ljudmi je bil naš moto 
pri javnih vajah v okviru Tedna 
ljubiteljske kulture,  29. maja 2021, 
v centru Beltinec. Skupaj s plej bando 
Beltinci smo uspeli privabiti kar 
precej poslušalcev. Začutili smo, kako 

nam v teh časih primanjkuje takšnih 
dogodkov in druženja ob njih. Naše 
odpete pesmi in melodije beltinske plej 
bande je prevevala pomlad in upanje, 
da so pred nami lepši, s pozitivizmom 
prežeti meseci, na kar nas je s svojim 
nagovorom spomnil tudi župan Marko 
Virag. 

Občinska prireditev Jeričevi dnevi, ki 
je potekala 4. 6. 2021, nas je opomnila 

na prepotrebno domoljubje. Upamo, da 
so naše odpete pesmi Zdravljica, Naš 
kraj, Kaj je Mujra šepetala in Slovenska 
dežela prispevale k tej zelo lepi in 
dobro  obiskani občinski prireditvi. V 
dogovoru s KS Dokležovje in Društvom 
prijateljev mladine smo v DU Beltinci 
organizirali pohod po Jeričevi poti in 
tako zaključili to občinsko prireditev.  

Stanko Sraka 

Organizirana samopomoč bolnikov in bolnic z rakom

»Zaradi bolečine človek misli,
zaradi misli postane modrejši,
zaradi modrosti lažje prenaša 

življenje!« 
(John Patrick)

Tudi v Pomurju že vrsto let deluje 
organizirana skupina za samopomoč. 
Pred epidemijo se je skupina sestajala 
enkrat mesečno (vsak drugi petek) 
v Splošni bolnišnici Murska Sobota 
(kirurška stavba, 5. nadstropje, 
knjižnica). Ker pa sedanje razmere 
v času epidemije tega ne omogočajo 
več, so se člani skupine slišali samo 
preko telefona. Vodja skupine, gospa 
Marija Vugrinec, je vzdrževala stike 
z bolnicami (bolniki) in njihovimi 
svojci in seveda koordinirala delo. 

Veseli smo, da smo se po daljšem 
premoru ponovno srečali 11. junija 
2021. Razmere zaradi epidemije nam 
druženja niso dovoljevale, zato smo 
toliko bolj veseli, da nam je prostore 
v Kulturnem domu v Beltincih dala na 
razpolago Krajevna skupnost Beltinci. 
Udeleženci so bili željni srečanja in 
druženja, ki smo ga zelo pogrešali. 
Vemo, da pogovori po telefonu 
nikakor ne morejo nadomestiti 
pogovora v ŽIVO. Strokovni sodelavec 
naše skupine je dr. Jože Magdič, ki 
je pripravil predavanje in nam z 
njim na enostaven način približal 
življenje v času covida. Hkrati nas 
je spomnil na nevarnosti, ki prežijo 
na vse in jih bomo morali spoštovati 
tudi v prihodnje. Vsi se bomo morali 

naučiti živeti z njimi. Njegove misli 
in razmišljanja si lahko preberete v 
nadaljevanju tega članka.

V očeh zbranih se je ob poslušanju 
zasvetila iskrica zadovoljstva in 
sreče ob spoznanju, da nismo sami 
in da nismo pozabljeni. Čutili so, da v 
življenju kljub bolezni lahko naredijo 
še  veliko lepega in dobrega zase in za 
druge. Leon Calvin Rosten je zapisal: 
»Ne verjamem, da je smisel življenja 
biti »srečen«. Mislim, da je smisel 
življenja biti koristen, odgovoren, 
sočuten. Predvsem pa je smisel 
življenja biti nekomu pomemben: 
biti drugemu v oporo, zavzemati se 
za nekaj, poskrbeti, da je svet zaradi 
tvojega življenja boljši. Verjamem, 
da je vsak izmed nas odhajal domov 
srečen in zadovoljen, ker je tudi sam 
del te skupine, ki zna združevati, 
prisluhniti in pomagati.

Pred nami pa so že priprave na 
velik dogodek, saj bo naša skupina 
praznovala 35 let delovanja. Upamo 
in želimo, da bo to čim prej. 

Marija Zver, 
članica skupine
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Koronavirus - kakšen je, kako ga premagati
Poskušal bom razložiti, kaj se dogaja v 
telesu med okužbo s koronavirusom, 
ki vdre v človeško celico in se v njej 
zelo hitro razmnožuje. Zahrbtnost 
koronavirusa v primerjavi  z drugimi 
virusi pa je v tem, da zna preslepiti naš 
imunski sistem. Izloča namreč snovi, 
ki onemogočijo aktiviranje imunskega 
sistema. Naš obrambni sistem namreč 
takoj zazna vdor različnih prehladnih 
virusov ali virusa gripe, saj imamo dan ali 
dva po okužbi že znake viroze ; rečemo 
si, da smo prehlajeni. Zelo enostavno 
najdemo »krivca« za bolezen, recimo 
prepih, ali srečanje s »prehlajeno« 
osebo. V nasprotju  s tem pa po infekciji 
s korono traja čas od okužbe do izbruha 
bolezni okoli pet dni. V praksi je to tako, 
da se večina ljudi ne spomni, kje so se 
okužili. V teh petih dneh se virus hitro 
množi, okupira celo telo in je kužen tudi 
za okolico, ne da bi oboleli sploh vedel, da 
je inficiran. 
Imamo dve vrsti imunskega sistema: 
ena je prirojena, »splošna«, druga pa 
pridobljena, specifična. Najprej se 
aktivirajo celice splošnega, prirojenega 
imunskega sistema, ki koronavirus 
obvladajo, ne vedo ga pa uničiti. 
Protitelesa pridobljene imunosti pa 
znajo prepoznati tako imenovani  
virusni antigen na površini virusa in se 
nanj vežejo ter tako virus »označijo«. 
Na ta način postane virus lahek plen 
celic ubijalk, ki jih vsebuje že omenjeni 
primarni, prirojeni splošni imunski 
sistem. Koronavirus je podlo zahrbten! 
Najraje napade posamezne celice v nosu, 
pljučih in črevesju. V nosu so najbolj 

izpostavljene celice, ki proizvajajo sluz. 
V pljučih napade celice, ki so v pljučnih 
mešičkih, strokovno jim rečemo alveole. 
Pljučni mešički so balonaste tvorbe, ki 
so čisto na koncu dihalnih poti. Njihova 
naloga je, da iz pljuč prehaja kisik v kri 
in ogljikov dioksid  iz krvi  v pljuča in ga 
potem izdihnemo. V črevesju se virus  
loteva celic tankega črevesja, ki vsrkavajo 
hranilne snovi. 
Življenjsko najbolj ogrožajoča je 
koronska pljučnica, torej vnetje pljučnih 
mešičkov. Vnetje povzroči izliv tekočine 
- govorimo o  edemu pljuč, po domače 
povedano, pljuča otečejo, zaliva jih voda. 
Bolnik ne dobi kisika, duši se.  Pomagajo 
mu z dovodom kisika, priključijo ga na 
ventilator. Rešitev bolnika je možna le s 
čim hitrejšim razvojem lastnih protiteles, 
ki premagajo koronavirus. To je prava 
bitka s časom. 
Najbolj ogrožene so torej osebe, ki jim ne 
uspe dovolj hitro in učinkovito angažirati 
lastnega imunskega sistema, kamor 
spadajo predvsem starostniki, kronično 
telesno oboleli, rakasti bolniki, sladkorni 
bolniki, debeli ljudje, skratka osebe z 
nerazvitim ali defektnim imunskim 
sistemom. 
Bolniki s srednjo ali težko obliko poteka 
infekcije okrevajo počasi, pogoste  pa 
so tudi posledice. Naj omenim srčne 
težave, 2-3 mesečna odsotnost vonja 
in okusa, depresija, strah, nespečnost, 
panični napadi, urološke težave, okvara 
jeter. Posebej bi opozoril na smrtonosno 
glivično obolevnost, kar je sedaj pojav v 
Indiji! 
Razlog za tako imenovani post-covidni 

sindrom, torej komplikacije obolenja, 
je v tem, da koronavirus v bistvu deluje 
na celotni organizem s posledičnimi 
poškodbami ožilja, srca, jeter, ledvic in 
možganov.  
Virus gripe je med nami že od konca 
prve svetovne vojne, torej od leta 1918. 
Najpomembnejše obvladovanje virusa 
gripe je cepljenje. Razmišljam, da bo 
enako tudi s koronavirusom.  
Od začetka okužbe ali prvega dne 
cepljenja se protitelesa začnejo razvijati 
po enem tednu.  
Postavljam si vprašanje, kako se zaščititi 
pred koronavirusno infekcijo? Nihče ne 
more trditi, da o zaščiti  ni informiran.
Znani so načini, kot je higiena rok s 
predpisanim dezinfekcijskim sredstvom, 
ne se rokovati, objemati, držati je treba 
predpisano razdaljo, pravilno nositi 
maske,  zračiti prostore…
Osnova pa je skrb za obe vrsti imunosti. 
Sodelovanje obeh vrst odpornosti, 
prirojene - splošne in pridobljene - 
specifične. Prva sloni na zdravi prehrani, 
predvsem dovodu beljakovin, saj brez teh 
ni možna tvorba protiteles, ki so v bistvu 
beljakovina. Drugo, pridobljeno imunost, 
pa bomo dobili predvsem s cepljenjem, ki 
ga srčno in strokovno priporočam.  
Kot zdravnik sem se  za cepljenje odločil 
brez  pomislekov, ker hočem živeti. O 
moji življenjski usodi ne bo odločal 
koronavirus, ampak jaz. Ne nasedajmo 
vsevednim, »lažnim prerokom«! 
Zaupajmo sebi in medicini!

Jožef Magdič, dr. med. 

Tudi KUDovci zaigrali, zapeli in zaplesali v Tednu ljubiteljske kulture
Že nekaj let zapored se tudi člani 
Kulturno umetniškega društva Beltinci 
aktivno vključujemo v pripravo 
prireditev ob Tednu ljubiteljske kulture, 
ki sicer poteka pod okriljem Javnega 
sklada RS za ljubiteljske dejavnosti 
po vsej Sloveniji. Letošnje leto je 
bilo sicer še vedno zaznamovano z 
epidemijo in do zadnjega nismo vedeli, 

ali in kako bomo izvedli nastope, ki jih 
tradicionalno pripravljamo v centru 
Beltincev na ploščadi pred gostiščem 
Zvezda in trgovino Mercator. V JSKD so 
se odločili, da bo letošnji teden prerasel 
kar v mesec ljubiteljske kulture in tako 
so se 22. maja prvi predstavili naši 
tamburaši. Zaigrali in zapeli so tisti, ki 
na instrumentih vztrajajo že desetletja 

pod vodstvom Mikija Smeja, prvič pa 
se je javnosti predstavil tudi njihov 
podmladek, ki jih vodi – kot se spodobi 
– Mikijev sin Aleš. Veliko dobre volje in 
pozitivne energije se je sprostilo tisto 
soboto dopoldne v središču Beltincev. 
Malo zato, ker smo bili po letu mirovanja 
vsi skupaj željni dogajanja, druženja, 
seveda petja in igranja, predvsem pa 

DRUŠTVA
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zato, ker smo spet dokazali, da ljudska 
kultura če kje, potem živi prav v 
Beltincih. 
Naslednja sobota, 29. maja, je bila 
namenjena družnemu muziciranju Plej 
bande Böltinci in pevcev DU Beltinci. 
Na ploščadi pred Ledino so zadonele 
koračnice, a tudi umirjeno zapete pesmi. 
Ker so se za svoje nastope v prihodnje 

v neposredni bližini pripravljali tudi 
glasbeniki FS France Marolt iz Ljubljane, 
so se nam kakopak pridružili in sobotno 
dopoldne v središču Beltincev je bilo 
spet prežeto s kulturnim dogajanjem. 
5. junija so Teden ljubiteljske kulture 
obeležili folklorniki KUD Beltinci. 
Zaplesali so starejši in mlajši plesalci, 
ki so še najtežje prenašali koronske 

čase in dejstvo, da se ne smejo družiti. 
Bistvo ljudskega ustvarjanja s pesmijo 
in plesom je pač druženje, zato so se 
z veseljem zavrteli v ritmih sotiša, 
šamarjanke in še kakšnega domačega 
plesa. 
Kultura je v Beltincih doma, o tem 
ni dvoma. KUDovci pa smo z vsemi 
dejavnostmi ob Tednu ljubiteljske 
kulture samo potrdili to dejstvo in….
morda…zastavili še kakšen smeli načrt 
za prihodnje. Za letos nas gotovo čaka 
še en velik zalogaj – Festivalski dnevi, 
kot smo poimenovali prireditve, ki jih 
bomo pripravili namesto vsakoletnega 
folklornega festivala. Malo drugače bo, 
morda še vedno nekoliko bolj skromno, 
kot smo vajeni iz preteklosti, pa kljub 
temu dovolj bogato, da bomo lahko 
rekli….v Beltincih se je spet pelo, plesalo 
in igralo! 
In ker brez tistih pozvačinskih besed 
tudi tokrat ne gre….Prijte vsi! Od 23. do 
25. julija! 

Boštjan Rous 
Predsednik KUD Beltinci 

Atletinje iz ŠD Sloparca dosegle državni rekord 
Atleti društva Sloparca, ki nastopajo 
za Pomurski atletski klub Goričko, 
so v soboto, 24. 4. 2021, nastopili 
na Prvenstvu Slovenije v štafetah, ki 
je potekalo v Radovljici. Dekleta, ki 
nastopajo v skupini Pionirke U16, so 
s časom 2:22.65 dosegle nov državni 
rekord v štafeti 100, 200, 300 in 400 m. 

Tekle so v sestavi: 100 m Nela Gerič, 200 
m Zala Matjašec, 300 m Katarina Erjavec 
in 400 m Marija Lucija Rengeo.

S tem namenom so bile v  četrtek, 17. 6. 
2021, povabljene na sprejem k županu 
Občine Beltinci, Marku Viragu. Župan je 
atletinjam za izjemen uspeh na zadnjih 
tekmovanjih čestital ter se jim zahvalil 

za promocijo naše občine širom države. 

Prav tako je atletinja Zala Matjašec na 
atletskem mitingu »Vučko« v Kranju 
na 300 m z enakim rezultatom kot 
zmagovalka, 41:60, dosegla 2. mesto in 
osvojila srebrno medaljo. Za zmago je 
odločila le tisočinka.

Bojan Vereš

DRUŠTVA / ŠPORT
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16. Pohod po Ferijevi in 5. po Jožetovi  poti
V soboto, 5. 6. 2021, je v organizaciji 
Športne zveze Beltinci in Planinskega 
društva Matica potekal že 16. Pohod 
po Ferijevi in 5. po Jožetovi poti. V 
spomin na Ferija Maučeca in njegovega 
velikega prijatelja Jožeta Horvata, 
dva nekdanja izvrstnega športnika 
in športna delavca, se je v prelepem 
športnem vremenu v Športnem parku 
Beltinci zbralo 63 pohodnikov.
Na začetku pohoda je udeležence 
nagovoril Andrej Pozderec, predsednik 
ŠZ Beltinci, ki je povedal, da je ta 
spominski pohod v spomin na dva 
vrhunska športnika in športna delavca, 
ki sta glas domače vasi ponesla 

po Sloveniji in po svetu, potrebno 
nadaljevati. Vodja pohoda Jože Ružič, 
predsednik PD Matica, je pohodnike 
seznanil o poti, ki jo bodo prehodili in o 
varnostnih ukrepih, ki se jih je potrebno 
držati. Nato smo se podali na pot po 
Ferijevi in Jožetovi priljubljeni poti od 
Beltincev do Lipovcev. V Lipovcih smo 
se okrepčali s hrano in z brezalkoholno 
pijačo in krenili naprej proti Gančanom 
ter nazaj v Beltince do športnega parka. 
Dolžina prehojene poti je bila približno 
8 km.
Po zaključku pohoda so se udeleženci v 
beltinskem športnem parku okrepčali 
s hrano in pijačo, na koncu pa sta se  

Ferijev sin Marjan in Jožetova žena 
Zinka zahvalila vsem udeležencem 
pohoda. Nato smo šli položit šopka in 
prižgat sveči na grob pokojnikov, Ferija 
in Jožeta.
Iskreno se zahvaljujemo tudi Igorju 
Sukiču in ostalim članom NK Mure, 
bivšim soigralcem Ferija, ki so v 
imenu kluba NK Mura prinesli šopek  
v zahvalo za dolgoletno igraje v črno-
belem dresu. Zahvala tudi članom 
Planinskega društva Matica in članom 
predsedstva Športne zveze Beltinci za 
veliko udeležbo.

Predsednik ŠZ Beltinci:
Andrej  Pozderec                                                              

Utrinki iz ŠD Sloparca
Člani in atleti športnega društva 
Sloparca počasi uresničujemo vizijo, 
ki smo si jo zadali že pred nekaj leti, 
ustanoviti Atletski klub v domači 
občini. Naši atleti dobro in predvsem 
redno trenirajo ter napredujejo. Vse to 
se odraža tudi na njihovih rezultatih 
in osebnih rekordih, ki jih redno 
izboljšujejo, ko se udeležujejo tekem 
na državnem nivoju. Pred kratkim 
smo še zastopali barve atletskega 
kluba Pomurje, vendar so se zaradi 
onemogočanje promocije naše Občine 
in samega društva Sloparca naše poti 
razšle. Tako smo se po usklajevanjih 
priključili Pomurskemu atletskemu 

klubu Goričko, kjer lahko sedaj v 
polnosti in brez omejevanj razvijamo 
vizijo za skupno dobro naših atletov 
in naše občine. Glas o kvalitetnem in 
dobrem delu, ki ga krasi predvsem 
prijateljski duh, se širi povsod naokrog. 
Tako se nam redno pridružujejo tudi 
atleti iz sosednjih občin, kakor tudi 
mladi beltinski upi.

Posodobili smo trenerski kader. Že 
pred nekaj časa se nam je pridružil 
mladi domači trener iz Beltincev, 
Robert Kreft, nekoč tudi sam odličen 
atlet, sedaj pa predavatelj na Fakulteti 
za Šport v Ljubljani. Omeniti moram 

tudi naša trenerja, Daria Vardjuko in 
Roberta Rengeoa, ki ob rednih treningih 
najdeta čas še za izobraževanje, kjer 
si pridobivata spekter znaj, ki jih 
potem poskušata vnesti v prakso.  
Starši cenimo delo trenerjev in vseh, 
pomočnikov društva, ki jih v prispevku 
poimensko ne bom omenjal.  Opazimo 
njihovo vnemo, srčnost in motiviranost, 
ki jo nesebično prenašajo na naše 
otroke. Upam in želim si, da bomo tudi 
prihodnje lahko sledi našim ciljem in 
da nas bo še naprej povezoval prijeten 
športni duh, ki krasi naše društvo. 

Bojan Vereš

ŠPORT
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Mini olimpijada Vrtca Beltinci 2020/2021

Letošnja Mini olimpijada, ki smo jo v 
Vrtcu Beltinci tradicionalno pripravljali 
v tukajšnjem športnem parku, je bila 
nekoliko drugačna. Zaradi epidemije 
smo jo pripravili na dvorišču vrtca v 
Beltincih, žal pa so se je udeležili le 
otroci tukajšnje enote Bibe. Športno 
druženje je tudi tokrat potekalo pod 
pokroviteljstvom domače športne zveze.

Z rastjo se otroško telo razvija, kakovost 
tega razvoja pa je močno odvisna 

od gibanja. Strokovnjaki s področja 
predšolske vzgoje so si enotni, da 
morajo otroci plezati, laziti, skakati, 
premagovati ovire… S tem bodo dobili 
dragocene izkušnje doživljanja prostora 
okrog sebe in ob tem razvili kreativnost 
in samozavest. Gibanje je torej osnova za 
nadaljnji razvoj otroka na vseh področjih, 
skladno s potrebami in željami glede na 
njegovo starost. Za predšolske otroke je 
pridobivanje teh »življenjskih« izkušenj 
tesno povezano z igro. 

Naši otroci so se preizkusili v petih 
različnih disciplinah, v katerih so razvijali 
elementarne oblike gibalnega razvoja 
predšolskega otroka: skoki, lovljenje 
žoge, premagovanje ovir, tek in nošenje 
različnih bremen. Vsi so bili najboljši in 
zato ovenčani z olimpijskimi medaljami, 
za nagrado pa jim je predsednik Športne 
zveze Občine Beltinci Andrej Pozderec 
podaril nogometne žoge, ki so se jih 
posebej razveselili. 

V spomin na letošnjo - morda nekoliko 
manjšo, a nič manj srčno Mini olimpijado 
- smo otroci, vzgojiteljice skupaj z 
ravnateljico in županom Markom 
Viragom sredi dvorišča posadili prav 
posebno olimpijsko drevo. Naj vsem 
generacijam, ki bodo še plezale, lazile in 
skakale po dvorišču beltinskega vrtca, 
prinaša čim več olimpijskega duha, v 
vročih poletnih dneh pa predvsem - 
senco. 

Barbara Rehn Rous

Kratko o programu SVIT
Skrb za lastno zdravje in zdrav 
življenjski slog lahko bistveno izboljšata 
kakovost življenja. Preventiva nas ne 
stane nič, lahko pa nam reši življenje. 
Odzovite se na vabilo Program Svit.

V Sloveniji že 11 let uspešno deluje 
Program Svit, preventivni zdravstveni 
program, ki je namenjen preprečevanju 
in zgodnjemu odkrivanju predrakavih 
sprememb in raka na debelem črevesju 
in danki pri moških in ženskah med 50. 
in 74. letom starosti. Poskrbi za svoje 
zdravje in sodeluj v Programu Svit!

Ciljno populacijo Programa Svit 
predstavlja dobrih 600.000 oseb, 
ki na vsaki 2 leti prejmejo vabilo v 
program. S sodelovanjem v Programu 
Svit udeleženci nimajo dodatnih 
stroškov, saj jih v programu nosi Zavod 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
v okviru obveznega zdravstvenega 
zavarovanja.

Tudi v času epidemije covid-19 ne 
smemo pozabiti na skrb za svoje 
zdravje. Sodelovanje v presejalnem 
programu za zgodnje odkrivanje 
predrakavih sprememb in raka na 
debelem črevesu in danki, Programu 
Svit, je tudi v času epidemije varno, 
zato ne zavrzite vabila in se odzovite v 
Program Svit.

Rak na debelem črevesu in danki 
se v telesu razvija več let, preden se 
pojavijo prvi simptomi, zato se je treba 
na povabilo Programa Svit odzvati 
redno, na vsaki dve leti. Program Svit 
je namenjen zdravim ljudem, da svoje 
zdravje tudi ohranijo. 

Pravočasno ukrepanje je bistvenega 
pomena – zato se odzovite na vabilo 
Programa Svit. 

Redno odzivanje v Programu Svit vam 
lahko reši življenje.

Še pred desetimi leti je bila Slovenija 
po umrljivosti zaradi raka na debelem 
črevesju in danki v samem evropskem 
vrhu, saj je bil drugi najpogosteje odkrit 
rak pri obeh spolih skupaj. Danes pa je 
v Sloveniji obolevnost za to boleznijo 
padla na peto mesto med raki, kar lahko 
pripišemo presejalnim kolonoskopijam 
Programa Svit. 

Program Svit je namenjen zdravim 
ljudem, da svoje zdravje tudi ohranijo. 
Pomembno je, da se vabilu odzovete 
redno, vsaki dve leti, saj je to dobra 
popotnica za zdrava aktivna leta v 
prihodnje.

V Programu Svit do 65 % primerov 
raka na debelem črevesju in danki 
odkrijemo tako zgodaj, da onkološko 
zdravljenje ni potrebno, zato vas močno 
spodbujamo, da se odzovete na vabilo 
Programa Svit. 

ŠPORT



Mali rijtar - julij 2021 35

4

ENOTA ZA
MERJENJE
OSVETLJE-

NOSTI

GLAVNO
MESTO

PAKISTANA

TEČAJ
(ZASTAR.)

MJAN-
MARSKA
VALUTA,

KJAT

PESNIK
FLISAR

VSTOP-
NICA

MANJŠA
PTICA
PEVKA

TEMELJNI
ZAKON

DRŽAVE

STROKOV-
NJAK ZA
KLETAR-

STVO

ROČNA
RIBIŠKA

MREŽA NA
PALICI

LEV
TOLSTOJ
IZPIRA-

LEC
ZLATA

PLAČA,
OSEBNI

DOHODEK

HOJA

AMERIŠKI
ASTRONOM

(ASAPH)

RAHLO
VITA

GROBA
BOMBAŽNA

PREJA

PODALJ-
ŠEK

MENICE

OBJAVI-
TEV

NEKDANJI
ETIOPSKI

KNEZ

AVTOR:
IVAN

CINGERLE

OBLIKA
TELESNE
DEJAV-
NOSTI

MORSKA
VODA

KANT-
AVTOR

SMOLAR

KOBILA,
ZLASTI
SUHA

15. IN 4.
ČRKA

BOŽJI
SEL

GLASBENIK
GJURIN

PIŠČAL IZ
LUBJASTE

CEVKE
SPONA,

VEZ

NOŽEV
HRBET

ZVRST
GLASBE

IZLET-
NIŠKA
TOČKA

LJUBLJAN-
ČANOV

PISATELJ
JANČAR

PISATELJ
PARTLJIČ

LIČNICA

MOJZESOV
BRAT

LATINSKO-
AMERIŠKI

PLES

OČRT,
PRIKAZ

TRNAT
GRM Z
BELIMI
CVETI

SPOKOJ

KRAJ NA
KOPRSKEM

OČE

NADA
ŽGUR

RECIKLI-
RANJE

RIHARD
JAKOPIČ

NAZIV

SESTRIN
MOŽ

POLJSKA
PTICA

MAKEDON-
SKO KOLO

ŽELEZOV
OKSID

SKUPINA
PTIC V
LETU

TESNILNA
PRIPRAVA

DELAVNICA
UMETNI-

KOV
AKIJA,
AKIA

BESEDA
ENAKO-

ZVOČNICA

SNEG NA
PODLAGI

AMERIŠKI
PLAVALEC
(MICHAEL)

VARJENI
ŠIV

LENUH,
LENOBA

SPOJ
ROKE S

TRUPOM
LETALNA
NAPRAVA

NEMŠKA
PESNICA
(NELLY)

TEKOČINA
V ŽILAH

NAČRT

FOKSTROT

KANADSKA
PEVKA

LAVIGNE

NASPROTJE
ANIONA

GRŠ. MUZA
LJUBEZEN.

POEZIJE

PLOŠČIN-
SKA MERA

TRSKA

TROPSKO
DREVO,

EBENOVEC

VRHUNEC
SPOLNE

NASLADE,
ORGAZEM
SEŠTEVEK

EMIL
NOLDE

KRAJ V
SOŠKI

DOLINI
VULKAN NA

HAVAJIH

PERUNIKA

PESNIK
MERMOLJA

VAS V
LOŠKI

DOLINI
ANGLEŠKI

PLES

LOŠČILO

OBROBNA
GREDICA
ZA ROŽE
DUŠKO
LOKIN

UŠESNI
NAKIT

OSKAR
KOGOJ

DELAVEC
PRI PRE-
DILNEM
STROJU

SLOVENSKA
TELEVI-

ZIJKA
(ANJA)

AMERIŠKI
IGRALEC
(SYLVE-

STER)

JAPONSKO
MESTO NA
HONŠUJU

OKAJAMA: mesto na Honšuju, SACHS: nemška pesnica, PHELPS: ameriški plavalec, HALL: ameriški astronom, ALONŽA: podaljšek menice

ZDRAVJE



Mali rijtar -  julij 202136

Vojna  na  zelenjavnem vrtu
V času žetve je imela moja babica že 
kar zavidanja vreden zelenjavni vrt. Bil 
je bogat in zgledno urejen. Posejano in 
posajeno zelenje se je bohotilo in vabilo 
k občudovanju. Jagode so že cel mesec 
rodile in vabile k uživanju okusnih 
sadežev. Babica je vedno rekla, da mora 
imeti do prihoda mašina za mlačvo vso 
zelenjavo na lastnem vrtu. Sicer so v 
vasi vse gospodinje tekmovale prav v 
urejanju in bogastvu zelenjavnega vrta.
Nekako štiri dni pred samo mlačvo 
sta se babica in dedek s kolesi 
odpeljala v vinograd v Lendavskih 
goricah opravit nujna dela za ta čas. 
Domov grede, je rekla babica, se bosta 
ustavila še v trgovini in kupila stvari za 
gospodinjstvo. Sama sem dobila nekaj 
nalog in obvezo, da pazim na dom. Ker 
so bile šolske počitnice, je bil idealen 
čas, da sem na obisk povabila dve 
sošolki. Seveda smo najprej pojedle 
vse sladkarije. V tistem času je to 
bil z mastjo namazan kruh, bogato 
posipan s sladkorjem. Sledila je slivova 
marmelada, ki jo je babica pripravila 
za peko potice, pospravile smo tudi 
vse rozine, suhe slive in vse dobrote, 
pripravljene za dogodek. Nato smo se 
odpravile po jagode v zelenjavni vrt. 
Ob robovih vrta je začel cveteti mak 
v krasnih mavričnih barvah. Meni je 
najbolj ugajal rdeč in vijoličen.
Požrešno smo se spravile na jagode, 
tudi bledo rožnate so šle v slast.
„Kaj robutate, butare zabite?!“ je zavpil 
sosedov Janez na nas, tri dekleta.
„Pazi, ti pacek!“ sem zaklicala nazaj. 
Bila sem pogumna, saj sem imela 
pomoč dveh sošolk. Po mojem mnenju 
je bil Janez s sestro in mlajšim bratom v 
slabšem položaju.
Da bi dokazale premoč, smo pobrale 
grude zemlje in jih vrgle proti njim. V 
trenutku je bil odziv seveda enak. In se 
je začelo! Vojno stanje je bilo neizbežno. 
„Kaj bi babnice rade, vojno?“ je spet bil 
glasen vojskovodja sosednjega vrta.
„Da da, vojno, vojno!“ smo zakričale na 
ves glas. 
Pograbile smo grude, zelenje, papriko, 
čebulo in metale kakor ponorele vse, 
kar so lahko roke pograbile. Vojna je 
bila zares popolna. Po zraku je letelo 
vse, kar je ljuba narava ustvarila v 

dobrih treh mesecih. Zelenjava vseh 
vrst, sadeži, gomoljike, čebula, še mlad 
krompir smo izruvale.
V dobrih tridesetih minutah je bilo vse 
bogastvo iz sosedovega vrta na našem 
vrtu in vsi čudeži babičinega vrta na 
sosedovem vrtu. Katastrofa!
Utrujena vojska iz obeh taborov je 
posedla skupaj na travnatem mejašu in 
zadihano strmela v totalno razdejanje.
„Joj, kaj bo rekla moja babica?“ sem 
se prijela za glavo in si ogledovala 
razdejanje. Bojišče je bilo strašljivo, oba 
zelenjavna vrta uničena do skrajnosti. 
Začela sem jokati ob misli, kaj me čaka 
ob babičini vrnitvi. Moje drage bojne 
sojunakinje so me prestrašeno gledale. 
Vse so poznale mojo dominantno 
babico. Ob misli nanjo so se morale 
naenkrat nemudoma vrniti domov. V 
tej strašni muki po veličastnem boju 
sem na opuščenem bojišču ostala sama, 
popolnoma zapuščena.
„Ti si kriva, da veš! Ti boš tepena, pa 
tudi jaz bom dobil porcijo, ko se naši 
vrnejo!“ me je jezno nadrl sosed. Z 
Janezom sva v miroljubnih časih bila 
sošolca in prijatelja. Sedaj, ko sva 
stala na dveh različnih bojiščih, sva 
seveda postala sovražnika. Ampak ta 
trenutek, ko je vojna izzvenela, sva 
bila še le dva prestrašena otroka, ki 
sta imela za domačo nalogo paziti na 
hišo in imetje. Oba sva naredila veliko 
napako in začela brezglavo vojno, ki je 
prinesla veliko opustošenje ter za naju 
pričakovano kazen. Okoli tretje ure sem 
zaslišala glasno kričanje in nato jok 
vseh treh sosedovih otrok. Od strahu 
sem kar otrpnila. Mnogo prezgodaj 
sem začela kidati gnoj v hlevu, navozila 
sem slamo in seno. Nato sem opravila 
delo še v svinjaku. Pospravila sem vse 
sledi obiskov v kuhinji in shrambi. Le 
na zelenjavni vrt si nisem upala. Niti 
gledati nisem upala v tisto smer. Naša 
soseda je divjala tam za hišo, krilila z 
rokami in klela kot sam hudič. Pozno 
popoldne sta  se utrujena od dela in 
dolge poti pripeljala domov tudi moja 
babica in dedek. Od strahu me je zvijalo 
v trebuhu in verjetno sem bila bleda kot 
na novo prepleskana mumija. 
Babica me je takoj vprašala: „Ali je vse v 
redu in kot je bilo naročeno?“
Preden sem prikimala, je z groznim 

kričanjem in mahanjem rok pridirjala 
besna soseda. Na ves glas je klela in 
robantila čez take in drugačne otroke, 
ki niso za drugo, kot za prodati ali dati 
za hlapce ali da se iz  njih skuha milo...
Srčno sem upala, da se ne bom 
onesvestila pred sosedo, ki je vsa 
slinasta in zaripla hitela razlagati 
babici o posledicah našega vojskovanja. 
Odpeljala je babico na zelenjavni vrt in 
potem, ko se je razjarjena babica vrnila 
na dvorišče, so ji zares švigali ognjeni 
plameni iz oči.
Ne vprašajte me, kako sva izvajali 
borbene prijeme, izmikanje in udarce, 
ki so se usipali name kot toča z jasnega 
neba. Tulila sem kakor ranjena žival in 
verjamem, da je zlobna soseda uživala 
ob mojem tuljenju. Zavedala sem se 
tega, da sem prekoračila vse meje 
svobode in odgovornosti. Kazen je bila 
po takem upravičena.
„No, pusti jo vendar, saj jo boš še ubila. 
Kar je, pač je. Jutri se naj pelje v Mursko 
Soboto k materi in naj povabi starše 
na mlatitev. Na list pa napiši, kaj vse 
potrebuješ za kuhinjo, tudi zelenjavo in 
ostalo.“
Tako je dedek modro pomiril razkurjeno 
babico, jaz pa sem vsa zabuhla od joka 
utonila v miren spanec. Bala sem se 
dolge poti, ki jo bom morala prevoziti 
na nerodnem otroškem kolesu vse do 
oddaljene Murske Sobote. 
Naslednji dan zjutraj je bila babica do 
mene osorna in skopih besed. Še vedno 
je gledala hudo kot levinja, očitno mi 
je zelo zamerila. Dopoldan sem se 
odpravila na dolgo pot. V torbici sem 
imela dve jabolki in listek za mamo. 
Vso dolgo pot sem tuhtala, kako naj 
mami razložim situacijo, da bo zdaj 
pač ona morala oskrbeti babičino 
gospodinjstvo z vsem potrebnim zaradi 
moje neodgovornosti.
Naša zelenjavna vojna me je zares 
onesrečila in v mislih sem se spraševala, 
le kako so ljudje šele nesrečni po 
resničnih vojnah. V mojem primeru 
smo uničili le zelenjavo, če ne štejem 
otroških zadnjic, ki so tudi bile na neke 
vrste fronti. 
Mama se me je iskreno razveselila in po 
zelo solzni in čustveni izpovedi me je 
potolažila. 
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„Ne jokaj, oba z očetom te bova odpeljala 
domov in tudi vse, kar je na listku. Tudi 
midva bova tam in pomagala bova pri 
tem velikem opravilu.“ Kamen se mi 
je odvalil od srca in mnogo lažje sem 
zadihala. Bila sem zelo vesela, da sta 
moja starša našla čas in bila prisotna 
pri velikem kmečkem opravilu. Mama 
in babica sta celo noč pekli potice z 

makovim, orehovim in marmeladnim 
nadevom in tudi take z rozinami, ki sem 
jih imela najraje. 
Na kmetih je dan mlačve zares velik 
praznik, tudi če si prašen in je veliko 
dela. Zbere se do dvajset ljudi. Na 
koncu, ko je viden rezultat dela in so vsi 
veseli, da je delo opravljeno, je čudovito 

in veselo praznovanje. Ljudje so srečni 
in zadovoljni. 
Čeprav je pred tremi dnevi za hišo na 
zelenjavnem vrtu divjala velika vojna, 
je bil ta dan prazničen za vse. Ob 
obloženih mizah smo na koncu celo 
zapeli. 

Irena Šranjner

Narišem srce
Narišem veliko srce,

vanj narišem vsa čustva,
neizmerno ljubezen,

vsa hrepenenja,
vse najine skupne sanje in želje.

Vse žalosti in solze,
vsa neizpeta upanja,

intrige in gorje.
In na koncu

spet vse prekrijem
z veliko pisane mavrične barve,

pokapljam z veliko ljubezni,
da srce spet zaživi

ter v novem upanju zadrhti.

Irena Šranjner

Neprepoznan
Vstopi v copatih potiho v nov dan,

ne zmoti tišine nastanjene tam,
premikaj previdno zavese meglene, 
odstri jih z obzorja v zarje rumene.

Prebarvaj jutranjo barvo rdečo,
z zamahom premakni 

kroglo lebdečo,
prikliči nebesno vedro modrino,

odstrani noči pretečo temino.
Nalahno po prstih 
prikradi se v jutro,

zamenjaj gluho sivino s svetlobo,
napolni z glasovi tišino noči,

prebudi v nov dan speče ljudi.

Vstopi pri stranskih vratih počasi,
z nasmehom prikupnim 

negibnost razbij,
pometi v vreče zvezde bleščeče,

z objemom preženi bolesti preteče.
Ko dan naravnaš

po pravih vrednotah,
poišči še srečo, skrito predolgo,

poskrbi za mirno sožitje na svetu,
potlej pa odidi kot prej nepoznan

pri stranskih vratih prav tiho v 
brezdan.

Pavla Škerget
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Čudovito, a nenavadno prijateljstvo 
Owen in Mzee – povodnega konja in želve

(Isabella Hatkoff, Craig Hatkoff (Isabella Hatkoff, Craig Hatkoff 
in dr. Paula Kahumbu, in dr. Paula Kahumbu, 

Lepa beseda 2007)Lepa beseda 2007)

KKo vidiš v časopisu leta 2005 čudovito o vidiš v časopisu leta 2005 čudovito 
lepo in nadvse očarljivo fotografijo lepo in nadvse očarljivo fotografijo 
mladička povodnega konja, ki se stiska k mladička povodnega konja, ki se stiska k 
orjaški želvi, ti ta prizor za vedno ostane v orjaški želvi, ti ta prizor za vedno ostane v 
spominu in tudi sam začneš poizvedovati, spominu in tudi sam začneš poizvedovati, 
brati in iskati, kaj bi še lahko našel o brati in iskati, kaj bi še lahko našel o 
tem čudovitem primeru izjemnega tem čudovitem primeru izjemnega 
prijateljstva v živalskem svetu. Owen, prijateljstva v živalskem svetu. Owen, 
kot rečeno, je povodni konj, Mzee pa je kot rečeno, je povodni konj, Mzee pa je 
velikanska želva iz rodu Aldabra, ki je bila velikanska želva iz rodu Aldabra, ki je bila 
takrat stara 130 let. Do nedavnega sta takrat stara 130 let. Do nedavnega sta 
živela v reševalnem parku Haller v mestu živela v reševalnem parku Haller v mestu 
Bamburi v Keniji. Ko je 26. decembra Bamburi v Keniji. Ko je 26. decembra 
2004 divjal cunami v Indijskem oceanu, 2004 divjal cunami v Indijskem oceanu, 
je bil Owen ločen od svoje črede, ki je je bil Owen ločen od svoje črede, ki je 
štela njegovo mamo in družino, v kateri štela njegovo mamo in družino, v kateri 
je bilo približno 20 povodnih konjev, ki so je bilo približno 20 povodnih konjev, ki so 
se valjali v blatu in pasli ob reki Sabaki v se valjali v blatu in pasli ob reki Sabaki v 
Keniji, na vzhodni obali Afrike. Keniji, na vzhodni obali Afrike. 
Takrat je bil star približno eno leto. V Takrat je bil star približno eno leto. V 
tistem mesecu je bilo veliko deževje. tistem mesecu je bilo veliko deževje. 
Podivjane in narasle reke so zaradi Podivjane in narasle reke so zaradi 
obilnega deževja odnašale s sabo vse obilnega deževja odnašale s sabo vse 
in tako so s seboj odnesle tudi Owena, in tako so s seboj odnesle tudi Owena, 
skupaj z  njegovo družino,  vse do slanega skupaj z  njegovo družino,  vse do slanega 
ustja ob majhnem obalnem mestu ustja ob majhnem obalnem mestu 
Malindi. Tamkajšnji prebivalci so se  na Malindi. Tamkajšnji prebivalci so se  na 
vso moč trudili pognali povodne konje vso moč trudili pognali povodne konje 
nazaj ob reki navzgor. A povodni konji, ki nazaj ob reki navzgor. A povodni konji, ki 
so sicer ena najnevarnejših živali, ki živijo so sicer ena najnevarnejših živali, ki živijo 
v Afriki in kot odrasli tehtajo 3,5 ton, se v Afriki in kot odrasli tehtajo 3,5 ton, se 
od ljudi niso pustili pregnati. Mirno so od ljudi niso pustili pregnati. Mirno so 
uživali v sončni paši na obali in na poljih uživali v sončni paši na obali in na poljih 
vaščanov. Zjutraj, 26. decembra 2004, vaščanov. Zjutraj, 26. decembra 2004, 
se je morje nenadoma dvignilo, visoki se je morje nenadoma dvignilo, visoki 
valovi so udarjali ob obalo in uničili valovi so udarjali ob obalo in uničili 
veliko čolnov. Iz vode so reševali takrat veliko čolnov. Iz vode so reševali takrat 
tudi ribiče. Ko se je morje pomirilo, je tudi ribiče. Ko se je morje pomirilo, je 
povsod vladalo pravo razdejanje. Vaščani povsod vladalo pravo razdejanje. Vaščani 
so se šele naslednji dan spomnili na so se šele naslednji dan spomnili na 
povodne konje in se odpravili pogledat, povodne konje in se odpravili pogledat, 
kako so preživeli nevihto. Videli so enega kako so preživeli nevihto. Videli so enega 
edinega povodnega konja, mladička brez edinega povodnega konja, mladička brez 
mame, utrujenega in prestrašenega. mame, utrujenega in prestrašenega. 
Odločili so se za reševalno akcijo, saj so se Odločili so se za reševalno akcijo, saj so se 
bali, da bo zbolel, če bo predolgo v slani bali, da bo zbolel, če bo predolgo v slani 
vodi. Že takrat je  tehtal  spoštljivih 270 vodi. Že takrat je  tehtal  spoštljivih 270 
kilogramov, viso pa je bil le malo več kot kilogramov, viso pa je bil le malo več kot 

pol metra. Bil je močan in spolzek, zato pol metra. Bil je močan in spolzek, zato 
so ga komajda zajeli z močno mrežo za so ga komajda zajeli z močno mrežo za 
lovljenje morskih psov. Pri reševanju lovljenje morskih psov. Pri reševanju 
je pomagal tudi turist po imenu Owen je pomagal tudi turist po imenu Owen 
Sobien, ki ga je poskušal trdno držati, ko Sobien, ki ga je poskušal trdno držati, ko 
so nameščali mrežo. Tako, sedaj veste, po so nameščali mrežo. Tako, sedaj veste, po 
kom je dobil Owen ime. Zavitega v mrežo kom je dobil Owen ime. Zavitega v mrežo 
so najprej odpeljali v senco. Ljudje, ki so najprej odpeljali v senco. Ljudje, ki 
so se zbrali na obali, so burno in veselo so se zbrali na obali, so burno in veselo 
pozdravljali ter vzklikali reševalcem in pozdravljali ter vzklikali reševalcem in 
Owenu. Poklicali so v Haller park, narodni Owenu. Poklicali so v Haller park, narodni 
park in zavetišče za živali, ki je oddaljen park in zavetišče za živali, ki je oddaljen 
kakšnih 80 km in leži v bližini Mombase. kakšnih 80 km in leži v bližini Mombase. 
Dr. Paula Kahumbu, direktorica, je z Dr. Paula Kahumbu, direktorica, je z 
veseljem skupaj z osebjem sprejela Owna veseljem skupaj z osebjem sprejela Owna 
v svojo oskrbo, saj ga v divjino niso mogli v svojo oskrbo, saj ga v divjino niso mogli 
pustiti; bil je namreč premajhen, druge pustiti; bil je namreč premajhen, druge 
črede povodnih konj bi ga smatrala za črede povodnih konj bi ga smatrala za 
vsiljivca. Zanj so pripravili v zavetišču vsiljivca. Zanj so pripravili v zavetišču 
veliko ogrado, ki je bila pravi mali raj. veliko ogrado, ki je bila pravi mali raj. 
Tam je stanovalo nekaj antilop, opic Tam je stanovalo nekaj antilop, opic 
in orjaška želva Mzee, kar v svahiliju in orjaška želva Mzee, kar v svahiliju 
pomeni »modrec« in je najstarejša žival pomeni »modrec« in je najstarejša žival 
v tem parku. Bila je tam, še preden se je v tem parku. Bila je tam, še preden se je 
rodila babica oskrbnika Stephena Tueija. rodila babica oskrbnika Stephena Tueija. 
Ni posebej prijazna, drži se bolj zase. Ni posebej prijazna, drži se bolj zase. 
Ko so pripeljali Owna, se je le-ta kljub Ko so pripeljali Owna, se je le-ta kljub 
izčrpanosti skobacal s tovornjaka in se izčrpanosti skobacal s tovornjaka in se 
namenil v najbolj oddaljen kot ograje, namenil v najbolj oddaljen kot ograje, 
kjer je počivala Mzee. Tam se je potuhnil kjer je počivala Mzee. Tam se je potuhnil 
za njen hrbet, prav tako kot se mladički po za njen hrbet, prav tako kot se mladički po 
navadi skrijejo za mamin hrbet, ko iščejo navadi skrijejo za mamin hrbet, ko iščejo 
zaščito. Mzee sprva ni bila nič zadovoljna zaščito. Mzee sprva ni bila nič zadovoljna 
zaradi te pozornosti. Sikala je vanj in se zaradi te pozornosti. Sikala je vanj in se 
znova in znova plazila vstran od njega. znova in znova plazila vstran od njega. 
Toda Owen se ji ni pustil odgnati. Počasi Toda Owen se ji ni pustil odgnati. Počasi 
je vztrajal in končno je po preteku nekaj je vztrajal in končno je po preteku nekaj 
dni in noči Mzee privolila v druženje z dni in noči Mzee privolila v druženje z 
njim ter mu je dovolila, da se je stiskal njim ter mu je dovolila, da se je stiskal 
k njej.  Nekaj časa so v zavetišču imeli k njej.  Nekaj časa so v zavetišču imeli 
težave, saj Owen ni hotel jesti. Stephen in težave, saj Owen ni hotel jesti. Stephen in 
drugi delavci so bili v skrbeh za njegovo drugi delavci so bili v skrbeh za njegovo 
zdravje, potem pa so videli, da Mzee kaže zdravje, potem pa so videli, da Mzee kaže 
Ownu, kako mora jesti in ko se je končno Ownu, kako mora jesti in ko se je končno 
pomiril, ni bilo več težav s hranjenjem. pomiril, ni bilo več težav s hranjenjem. 
Vez, ki se je spletla med Ownom in Mzee, Vez, ki se je spletla med Ownom in Mzee, 
mu je še kako pomagala, da si je opomogel mu je še kako pomagala, da si je opomogel 
od strašnih dogodkov, ko je bil ločen od od strašnih dogodkov, ko je bil ločen od 
svoje mame. Čez čas se je zgodilo, kar svoje mame. Čez čas se je zgodilo, kar 
so vsi nekako potiho tudi predvidevali: so vsi nekako potiho tudi predvidevali: 
postala sta neločljiva. Skupaj sta plavala, postala sta neločljiva. Skupaj sta plavala, 
skupaj sta jedla, pila in spala, drug ob skupaj sta jedla, pila in spala, drug ob 

drugem sta se drgnila z nosovi. Najprej drugem sta se drgnila z nosovi. Najprej 
je Owen vodil Mzee po ograji, potem je je Owen vodil Mzee po ograji, potem je 
vodilno vlogo prevzela želva. Owen je z vodilno vlogo prevzela želva. Owen je z 
gobčkom igrivo drgnil njen vrat, saj ji je gobčkom igrivo drgnil njen vrat, saj ji je 
vedno bilo všeč čehljanje. Čeravno bi v vedno bilo všeč čehljanje. Čeravno bi v 
naravnem okolju mogoče bila drug do naravnem okolju mogoče bila drug do 
drugega sovražno nastrojena, sta bila tu, drugega sovražno nastrojena, sta bila tu, 
za ograjo v zavetišču, drug do drugega za ograjo v zavetišču, drug do drugega 
neverjetno nežna in previdna in tako se neverjetno nežna in previdna in tako se 
je med njima spletla tudi vez zaupanja je med njima spletla tudi vez zaupanja 
in spoštovanja. Strokovnjaki z živalskega in spoštovanja. Strokovnjaki z živalskega 
področja,  predvsem s področja  divjine, se področja,  predvsem s področja  divjine, se 
še dandanes čudijo temu prijateljstvu in še dandanes čudijo temu prijateljstvu in 
tej navezanosti. Verjetno je Owen v Mzee tej navezanosti. Verjetno je Owen v Mzee 
videl svojo mamo, saj je po obliki in barvi videl svojo mamo, saj je po obliki in barvi 
spominjala nanjo. Ker pa drugega ni imel, spominjala nanjo. Ker pa drugega ni imel, 
se je z veseljem stisnil k njej in se v zavetju se je z veseljem stisnil k njej in se v zavetju 
mogočnega oklepa tako počutil varnega. mogočnega oklepa tako počutil varnega. 
Težje si strokovnjaki razlagajo obnašanje Težje si strokovnjaki razlagajo obnašanje 
oz. naklonjenost Mzee. Večina želv roda oz. naklonjenost Mzee. Večina želv roda 
Adabra večino svojega življenja preživijo Adabra večino svojega življenja preživijo 
samotno, mogoče pa je ona v Ownu videla samotno, mogoče pa je ona v Ownu videla 
svojega davnega želvjega prijatelja, s svojega davnega želvjega prijatelja, s 
katerim se je bila pripravljena družiti. Vse katerim se je bila pripravljena družiti. Vse 
to so le domneve. Tudi v živalskem svetu to so le domneve. Tudi v živalskem svetu 
se vedno znova potrdi tisto, da so naši se vedno znova potrdi tisto, da so naši 
najboljši prijatelji prav tisti, od katerih to najboljši prijatelji prav tisti, od katerih to 
najmanj pričakujemo ter da srcu pač ne najmanj pričakujemo ter da srcu pač ne 
moreš ukazovati. To veliko nenavadno moreš ukazovati. To veliko nenavadno 
prijateljstvo je kmalu preraslo meje prijateljstvo je kmalu preraslo meje 
zavetišča, ljudje širom sveta so ju vzljubili, zavetišča, ljudje širom sveta so ju vzljubili, 
spremljali in se veselili z njima ter ju tudi spremljali in se veselili z njima ter ju tudi 
obiskovali. O njiju si lahko ogledate tudi obiskovali. O njiju si lahko ogledate tudi 
dokumentarni film, prav tako je bilo dokumentarni film, prav tako je bilo 
napisanih  mnogo člankov, knjig. Konec napisanih  mnogo člankov, knjig. Konec 
koncev ni nikoli bilo nič pomembnejše koncev ni nikoli bilo nič pomembnejše 
kot to, da ko imaš prijatelja, nikoli več kot to, da ko imaš prijatelja, nikoli več 
nisi sam. Ta izjemna zgodba nas lahko nisi sam. Ta izjemna zgodba nas lahko 
marsičesa nauči. Prijatelja spoznaš v marsičesa nauči. Prijatelja spoznaš v 
nesreči, mar ne? Pa tudi to, da smo vsi nesreči, mar ne? Pa tudi to, da smo vsi 
med seboj še kako povezani. Ta čudovita med seboj še kako povezani. Ta čudovita 
zgodba nas prav tako opozarja, da nikoli zgodba nas prav tako opozarja, da nikoli 
ne smemo obupati. Owen in Mzee sta ne smemo obupati. Owen in Mzee sta 
dolgo ostala prijatelja, povezana sta še dolgo ostala prijatelja, povezana sta še 
dandanes, čeravno je Owen že dobil dandanes, čeravno je Owen že dobil 
svojo prijateljico, samičko Cloe in sta se svojo prijateljico, samičko Cloe in sta se 
preselila v večje jezero v Haller parku. preselila v večje jezero v Haller parku. 

Za vas izbrala, Za vas izbrala, 
Lilijana Bežan HorvatLilijana Bežan Horvat

ZA OTROKE
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Položitev venca ob obeležitvi  130-letnice rojstva Ivana Jeriča

Pufkači kosili z ročnimi kosami kot nekoč Člani društva Dimek Beltinci pripravili spominsko vožnjo s starimi 
kolesi v spomin letos preminulega predsednika Gustija Farkaša

Ob obeležitvi tedna ljubiteljske kuture so zaplesali  
beltinski folkloristi

Društvo ljubiteljev stare kmetijske in ostale tehnike Pomurje 
Beltinci  pripravil prikaz košnje trave z ročnimi kosami




