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Letošnji prejemniki županovih priznanj, priznanja Občine Beltinci ter letošnji naujspešnejši maturanti

V kulturnem programu sta prvič združila talente  
Elizabeth Adjei in Timotej Tivadar

Praznično vzdušje na ULICI OKUSOV ob praznovnaju  
26. občinskega praznika Občine Beltinci

Prašnati so tokrat zaigrali pred pročeljem beltinskega gradu in navdušili občinstvo od blizu in daleč



Mali rijtar - avgust 2022 3

700 let

700 let

700 let

700 let

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.

redniški 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:
Sandra KAVAŠ (naslovnica), Boštjan ROUS,

Ivan MAJC, Boštjan FLEGAR,
arhiv Občine Beltinci, ZTKŠ Beltinci.  

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

tisk:
TILIA PRINT, ROMAN KLEMENČIČ s.p.

avgust 2022, 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 94. številko, ki izide  

v konec meseca 

oktobra 2022, 

posredujete  

do ponedeljka,  

10. oktobra 2022,  

v elektronski obliki  

s komentarji k 

fotografijam  

in navedbo avtorja ter  

v ustreznem formatu.

Naš elektronski naslov:

malirijtar@beltinci.si

Cenjeni bralci,
tokratna številka našega občinskega 
glasila Mali rijtar je vsebinsko in 
slikovno zelo bogata. V poletnih 
mesecih se je zvrstilo veliko družabnih 
dogodkov na občinski, lokalni in 
družbeni ravni. Upam, da ste bili tudi 
vi del katerega od teh in boste sedaj 
v začetnih jesenskih mesecih obujali 
spomine na prijetna doživetja. Če pa 

se katerega niste mogli udeležiti, lahko 
utrinek le- tega najdete v tej številki 
revije. 
Z mesecem septembrom pa je spet 
začel zvoniti šolski zvonec, zato vsem 
šolarjem, predvsem pa prvošolčkom, 
želimo, da bi se počutili sprejeto in 
varno ter da bi vedoželjno prestopali 
šolski prag skozi vse leto.

S poletjem pa se družabni del življenja 
ne končuje, zato vas vabim, da svoja 
jesenska doživetja podelite z nami v 
naslednji številki, ki bo izšla konec 
meseca oktobra.

Za uredniški odbor, Bojan Vereš

UVOD
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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

Zahvala  gasilcem GZ Beltinci za požrtvovalnost in 
strokovnost ter za pomoč ob gašenju največjega požara  

v zgodovini naše domovine - na Krasu.
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AKTUALNO

SEPTEMBER

Delavnica za OŠ otroke
Sobota, 3.9.2022, 16.00
Prekmurska domačija Lipa
Organizator: KD Lipa

»Kako zveni Mura«, 
promenadni koncert Prekmurske godbe Bakovci 
s solistoma Nušo Titan in Damjanom Kuzmo ter 
bakovskimi mažoretkami 
Nedelja, 4.9.2022, 16.00
Otok ljubezni Ižakovci
Organizator: Občina Beltinci in ZTKŠ Beltinci
V primeru slabega vremena prireditev odpade.

40 let KD Lipa
Sobota, 10.9.2022, 16.00
Prekmurska domačija Lipa
Organizator: KD Lipa

Delavnica Kolesarjem prijazen ponudnik
Torek, 13.9.2022, 9.30 – 11.30
Kulturni dom Beltinci
Organizator: LAS Pri dobrih ljudeh

Beltinski kolesarski maraton
Nedelja, 18.9.2022, 10.00
Beltinci
Organizator: KK Prekmurje Beltinci

Občinska prireditev ob evropskem tednu  
mobilnosti - »Dan brez avtomobila«
Sreda, 21.9.2022, 8.00 - 13.30
Beltinci, Ravenska cesta - pred blagovnico Mercator
Organizator: Občina Beltinci in Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu občine Beltinci

Nastop pisateljev v okviru Srečanja slovenskih 
mladinskih pisateljev OKO BESEDE 2022
za Vrtec Beltinci in izven
Petek, 23.9.2022, 10.00 - 11.00
Kulturni dom Beltinci
Organizator: Občina Beltinci in Argo, društvo za humanistična vprašanja

Razstava likovnih del otroških kreativnih delavnic 
Beltinci 2022
Petek, 23.9.2022, 18.00
Grad Beltinci
Organizator: Občina Beltinci in ZTKŠ Beltinci

DAN MLADIH - Športno družabno srečanje mladih. Glavni 
oder: Luka Basi, Dan slovenskega športa
Petek, 23.9.2022, 8.00 - 01.00 (naslednjega dne)
Park Beltinci
Organizatorji: Občina Beltinci, mladi občine Beltinci, NK Gančani in 
Nogometna šola Aluvar Beltinci

Dnevi evropske kulturne dediščine
Kak je inda bilou - življenje na vasi
Nedelja, 25.9.2022, 15.00 - 18.00 
Prekmurska domačija Lipa
Organizator: ZTKŠ Beltinci, KD Lipa in TD Lipa

Dnevi evropske kulturne dediščine
Reka Mura nas uči in bogati
Petek, 30.9.2022, 9.00 - 12.00 
Dokležovje, privez
Organizator: ZRSVN, Zavod Logarica, ZTKŠ Beltinci in DČD

OKTOBER

Pohod po poti Đemsove čete
Nedelja, 2.10.2022, 9.00
Relacija: Selo - Fokovci
Organizator: KOZB NOB Beltinci

Srečanje Hrvatov, Slovencev in Madžarov v Beltincih 
2022,versko srečanje
Sobota, 8.10.2022, 9.00 - 14.00 
Park Beltinci
Organizator: Škofija Murska Sobota, Župnija Beltinci 

Odprtje prenovljenih in dograjenih prostorov Vrtca 
Beltinci
Petek, 14.10.2022, 17.00
Vrtec Beltinci
Organizator: Vrtec Beltinci

Pisatelji in reke - Na valovih besed in glasbe - Mura 2022, 
literarno glasbeni dogodek
Petek, 21.10.2022, 17.00
Otok ljubezni Ižakovci
Sodelujejo: Cvetka Bevc, Robert Titan - Felix in Tine Mlinarič
Glasbeni gost: GŠ Beltinci
Organizator: ZTKŠ Beltinci in Društvo slovenskih pisateljev 

Polaganje venca pri spomeniku narodnega heroja 
Štefana Kovača Marka
Sobota, 15.10.2022, 16.00 
Gančani, pri spomeniku
Organizator: KOZB NOB Beltinci

16. tradicionalni kostanjev spust, zaključek sezone
Nedelja, 16.10.2022, 13.00 
Relacija: Petanjci - Dokležovje (privez)
Organizator: DČD

Ženski večer, Ročno ustvarjanje (izdelava rož iz papirja, 
kvačkanje, vezenje)
Sobota, 22.10.2022
Dokležovje
Organizator: KTD Dokležovje

Delavnica za OŠ otroke
Sobota, 22.10.2022, 15.00 
Prekmurska domačija Lipa
Organizator: KD Lipa

Koledar prireditev za obdobje  
september - oktober 2022

Zavod za turizem, kulturo in šport Beltinci
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UNICEF-ove Varne točke v občini Beltinci
Letos poleti smo na območju občine 
Beltinci vzpostavili mrežo 10-ih Varnih 
točk. 
Varne točke so varni in odprti prostori, 
kjer zaposleni (prostovoljci) otrokom in 
mladostnikom nudijo trenutno zaščito, 
pomoč, nasvet v stiski ali zgolj rešitev 
trenutnega dvoma. 
V ta varen prostor se lahko otroci in 
mladostniki zatečejo zaradi težav s 
sovrstniki, družino, ko so žrtve nasilja, 
ko so v stiski zaradi pritiskov v šoli, če se 
želijo pogovoriti o določeni pereči temi, 
če potrebujejo obliž na rano, če so se 
izgubili, ne morejo priti domov ali v stik 
s starši in ne vedo, h komu bi se obrnili 
po pomoč.
Varne točke pa so tudi točke, ki jih lahko 
otroci in najstniki obiščejo brez razloga, 
z veselo novico ali zgolj iz radovednosti.
Vstop v posamezno Varno točko je 
anonimen, tako ne bo nihče vedel, kdo je 
otrok v stiski in kakšno težavo ima. 
Varne točke predstavljajo tudi bližnjico 
do strokovne pomoči, saj otroke in 
mladostnike, potrebne strokovne 
obravnave, povežejo s pristojnimi 
institucijami znotraj lokalnega okolja. Že 

samo zavedanje, da v naši občini obstajajo 
Varne točke, pa otrokom in mladostnikom 
predstavlja občutek varnosti in občutek, 
da v stiski niso sami.  
Varne točke smo vzpostavili ob šolskih 

poteh in tudi drugod, kjer so prisotni 
otroci in mladostniki.

Varne točke v Občini Beltinci:
1. Občina Beltinci, Mladinska ulica 2
2. SIJ, Center za svetovalno-

terapevtsko pomoč, Majda Baligač s. 
p., Ulica Štefana Kovača 3

3. Lekarna Beltinci, Cvetno naselje 1
4. Osnovna šola Beltinci,  

Panonska ulica 35b
Vrtec Beltinci 
5. Enota Beltinci, Jugovo 33
6. Enota Lipovci, Lipovci 274
7.  Enota Ižakovci, Ižakovci 72a
8. Enota Dokležovje, Glavna ulica 15
9. Enota Melinci, Melinci 64
10. Enota Gančani, Gančani 1

Vse prostore oz. ustanove v naši občini, 
ki so Varna točka, boste prepoznali po 
modri nalepki z belo smejočo se hišico, in 
sicer ob vhodu na vidnem mestu.
Vsi zaposleni v Varnih točkah smo 
opravili usposabljanje, ki ga organizira 
UNICEF Slovenija, kjer so nas pripravili 
na to, kako reagirati ob prihodu otroka, 
kako z otrokom komunicirati ter na 
katero pristojno institucijo se je potrebno 
obrniti, kadar je potrebna strokovna 
pomoč. 
Čeprav so Varne točke namenjene 
otrokom in mladostnikom, pa se v 
posamezno Varno točko lahko zatečete 
vsi, ki potrebujete kakršno koli pomoč.

Majda Baligač, koordinatorka UNICEF-
ovih varnih točk v Občini Beltinci

BB  II  OO  TT  RR  GG  OO  VV  II  NN  AA       

 
 
 

Ulica Štefana Kovača 21, 9231 Beltinci 
telef.:02/58-58-784, 051-362-192, e-mail:biotrgovina@snopje.si 

 
Smo majhna trgovinica z izbranimi domačimi okusi. Pri nas združujemo 

pridelovalce in dobavitelje s 
katerimi ustvarjamo 
ponudbo, ki nam daje večjo 
izbiro za zdrav življenjski slog. 
 
Na naših policah najdete: 
- naravno kozmetiko, 
naravne barve za lase, 
- domače moke, kaše, 
sokove, olja 

- sveže kozje izdelke (mleko, 
jogurt, sir) 

- ekološke zeliščne čaje, 
- prehranska dopolnila, 
- vrče in filtre za čiščenje vode, 
- izdelke iz industrijske konoplje, 
- nudimo brezplačno svetovanje s pomočjo bioresonance 

  

ZZ  zzddrraavviimm  nnaačiinnoomm  žžiivvlljjeennjjaa,,  nnaajjddeemmoo  pprreemmiikk  kk  nnaarraavvii!!  

VVeesseelliimmoo  ssee  vvaaššeeggaa  oobbiisskkaa!!  
 

DELOVNI ČAS:  
 

ponedeljek, torek, četrtek in petek od 8.00 - 16.00 ure  
sreda od 9.00 - 17.00 ure  

sobota, nedelja in prazniki zaprto.–– 

  

Zemljevid Varnih točk v Občini Beltinci

AKTUALNO
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Dan državnosti smo v Občini Beltinci obeležili skupaj  
z Glasbeno šolo Beltinci
Osrednja občinska slovesnost ob dnevu 
državnosti je potekala v ponedeljek, 20. 
junija 2022. Moči smo združili Občina 
Beltinci, Glasbena šola Beltinci, Komuna 
Beltinci in Javni zavod za turizem, 
kulturo in šport Beltinci.

Prireditev se je pričela pri spominskem 
obeležju, postavljenem ob 100. obletnici 
združitve prekmurskih Slovencev z 
matičnim narodom, in se nadaljevala 
na različnih točkah beltinskega parka, 
kjer smo lahko na poti proti glavnemu 
odru prisluhnili različnim glasbenim 
zasedbam, veliki finale s slavnostnim 
nagovorom župana občine Beltinci 
Marka Viraga pa je sledil na grajskem 
dvorišču. 

Župan Marko Virag je za zbrane povedal: 

»Drage občanke in občani, ostali cenjeni 
gostje. 

Svet in z njim Slovenija se soočata z 
zdravstvenimi, varnostnimi, okoljskimi, 
finančnimi, demografskimi in družbenimi 
spremembami ter izzivi. Poznavanje, 
vrednotenje in spoštovanje lastne 
dediščine ter ustrezna skrb zanjo, morata 
imeti v teh izjemno zahtevnih časih 
velik nacionalni pomen. Vsi, ki v srcu 
dobro mislimo, moramo sodelovati na 
vseh področjih, predvsem pa moramo 
in moremo izkazovati še večjo mero 
domoljubja.

Današnje domoljubje mora upoštevati 
vse prvine, ki obstajajo »tu in zdaj« in ki 
oblikujejo našo sedanjost in prihodnost. In 
katere so vrednote, za katere si v Sloveniji 
prizadevamo, in kateri naj bodo dosežki, 
zaradi katerih bomo v prihodnje ponosni 
na našo domovino? To je danes predvsem 
boj proti epidemiji, boj proti polarizaciji, 
boj za še večjo pripadnost narodu in 
domovini, vse to pa moramo podpreti s 
pogumom in spoštovanjem vrednot, ki so 
naše prvinske. Odgovornost, solidarnost, 
enotnost, pogum, dobri zgledi, sočutnost 
z življenjem; s temi vrednotami bomo tudi 
mi junaki in zmagovalci. Zavedajmo se, 
da bomo pri tem vzdržali samo, če bomo 
zagotovili kohezivnost in vero, vero v 
prihodnost naše družbe in našo osnovno 
domovinsko zavest. Ta zmaga bo vir naše 
moči in navdiha pri velikih nalogah, ki so 
pred nami. 

Naši predniki so pred več kot 100 
leti tukaj postavili temelje, da smo si 
lahko podobno enotni in povezani ter 
opogumljeni z njihovimi dejanji pred 
dobrimi tridesetimi  leti ustvarili svojo 
samostojno in neodvisno državo, prvič v 
naši tisočletni zgodovini. V teh tridesetih 
letih smo jo poskušali napraviti čim 
boljšo. Dosti dela nas še čaka, če želimo 
zmanjšati razvojne zaostanke med 
našimi regijami in izboljšati kakovost 
življenja v vseh krajih Slovenije. A zdaj je 
najpomembneje, da jo napolnimo z dušo 
in ji vrnemo optimizem ter upanje v boljši 
jutri. Da jo naredimo čim bolj kakovostno 
in prijetno za življenje ter obisk oz. da 
jo naredimo tako, da bomo nanjo vsi 
upravičeno ponosni. Slovenska država je 
torej pred kratkim praznovala svoj 30. 
rojstni dan. To so za državo mlada leta, 
a dejanja, ki so bila potrebna, da smo jo 
dobili, so bila zrela dejanja  pogumnih 
ljudi. Herojev. Tudi danes, dobrih 100 let 
po združitvi in 30 let po osamosvojitvi, so 
med nami heroji. Hvaležni jim moramo 
biti. Vsem in vsakomur, ki s svojimi dejanji, 
zgledom in odgovornostjo prispevajo k 
temu, da je življenje v naši skupni državi 
lepše. Navkljub izjemno zahtevnim 
in negotovim časom, ko smo se kot 
človeštvo znašli na preizkušnji svetovnih 
razsežnosti, je potrebno še naprej po 
poti hoditi pogumno, z vizijo, enotno in 
samozavestno. 

Svoj nagovor želim končati z željo po tem, 
da bodimo še bolj strpni eden do drugega, 
bodimo še bolj solidarni, enotni s pravo 

mero razuma, predvsem pa imejmo vsaj 
kanček tolikšnega domoljubja, poguma in 
vizionarstva, kot so ga imeli naši predniki, 
ko so se borili za vse to, kar imamo danes 
– svojo samostojno in neodvisno državo, 
na katero smo in moramo biti ponosni. 

Vsem državljankam in državljanom 
Republike Slovenije, občankam in 
občanom naše občine ter vsem našim 
rojakom po svetu čestitam ob dnevu 
državnosti, rojstnem dnevu naše 
domovine Slovenije, ob našem skupnem 
prazniku. SREČNO!«

Osrednjo občinsko slovesnost smo 
zaokrožili s prijetnim druženjem 
pod zvezdnatim nebom v čudovitem 
ambientu beltinskega gradu. V imenu 
Občine Beltinci se iskreno zahvaljujemo 
Glasbeni šoli Beltinci za čudovit koncert, 
Komuni Beltinci za logistično podporo 
pri pripravi dogodka in Zavodu za 
turizem, kulturo in šport Beltinci za 
organizacijo.

Kot je v svojem nagovoru poudaril župan, 
smo letos s skupnimi močmi dokazali, 
da Beltinci nudijo številne možnosti 
za prirejanje kulturnih dogodkov, zato 
bomo obiskovalce tudi v prihodnje vabili 
na nove lokacije in osvežene dogodke, 
saj si prebivalci občine Beltinci zaslužijo 
kakovostne kulturne vsebine.

ZTKŠ Beltinci
Simona Cizar

AKTUALNO
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Imamo v Beltincih "hecno šolo”?
Pozdravljene, drage bralke in bralci.

Ja, lahko vam zagotovo potrdim, da 
imamo hecno šolo, v kateri nikoli ni 
tiho - glasbeno šolo - in to že 14 let! 
Res je, da se nas malo manj vidi, ampak 
skrbimo za to, da se nas sliši. Naša 
dejavnost se izvaja kot organizacijska 
enota Zavoda Cirila in Metoda Beltinci. 
Najdete nas v Župnijskem domu na 
Mladinski ulici 4. Smo mlad kolektiv z 
željo, da svoje znanje delimo z otroki 
in ostalimi zainteresiranimi prebivalci. 
Nazadnje ste nas lahko spremljali na 
prireditvi ob dnevu državnosti, 20. 
junija 2022. Predstavile so se skupine 
in orkestri naše šole. Za prireditveni 
prostor smo si izbrali park z okolico. 
Imeli smo se super! (Priporočamo 
vam, da se kdaj sprehodite po parku 
in posedite na klopeh…) Učenci so 
na različnih mestih v parku igrali v 
skupinah za vse obiskovalce proslave. 

Pot nas je nato vodila do grajskega 
dvorišča, kjer sta na odru kraljevala 
harmonikarski in pihalni orkester ob 
podpori violin. Učenci so bili zelo veseli 
vaših aplavzov in pohval po prireditvi. 
Prav zrasli so od ponosa! 

V mesecu avgustu smo pripravili 
glasbeni tabor za mlade glasbene 
navdušence. Popeljali smo jih skozi 
osnove zaznavanja, poslušanja in 
spremljanja glasbe. Skozi igro in z  
medsebojnim sodelovanjem so dobili 
prve informacije o glasbi. Malo starejši 
udeleženci so se ukvarjali z osnovami 
igranja v ansamblu (pop, rock, klasika, 
narodnozabavni ansamel). Vodili so jih 
naši pedagoški delavci, ki so poskrbeli 
za dobro delovno klimo. Svoje znanje 
so nam predstavili 26. avgusta 2022 ob 
18. uri na zaključnem nastopu za vse 
tiste, ki nas glasba povezuje in veseli. 
S septembrom vstopamo v novo šolsko 

leto, v katerem se bomo trudili z našim 
delom navdušiti naše učence, starše 
in naključne obiskovalce naše šole. 
Po tihem pa se bomo v tem šolskem 
letu pričeli pripravljati na uvedbo 
novih pedagoških pristopov v našem 
Prekmurju, ki bodo zagotovo spodbudili 
željo po glasbenem izobraževanju in 
vključevanju še najmlajših otrok v 
proces glasbenega izobraževanja. 

Želimo si, da bi se naša glasba vpletla 
v vaš vsakdan, vaši obiski na naših 
nastopih pa z aplavzi nagradili delo 
naših učiteljev in učencev.

                                                                                                         
Bojan Bezjak, 

ravnatelj GŠ Beltinci

Sprejem najboljših učencev – devetošolcev in devetošolk  
 - pri županu Občine Beltinci

»Na svetu si, da gledaš sonce. 
Na svetu si, da greš za soncem. 

Na svetu si, da sam si sonce 
in da s sveta odganjaš – sence!« 

(Tone Pavček)

V torek, 28. junija 2022, je župan Marko 
Virag v dvorani kulturnega doma 
sprejel najuspešnejše devetošolce in 
devetošolke, ki so z odliko končali 
osnovnošolsko izobraževanje. 
V nagovoru jim je čestital in jim podal 
kar nekaj lepih misli kot spodbudno 
popotnico za naprej. 
Sprejema se je udeležil tudi predsednik 
Združenja Pomurske akademske 
znanstvene unije – PAZU Murska 
Sobota, dr. Mitja Slavinec, ki je prisotnim 
prav tako namenil nekaj besed. 
Besede pozdrava in čestitke je 
nagrajencem ob koncu slovesnosti 
namenila tudi ravnateljica Osnovne 
šole Beltinci, Mateja Horvat.
V kulturnem programu je sodeloval 
tudi učenec Glasbene šole Beltinci 

David Tinev iz Lipovcev, ki je tudi sam 
med  nagrajenimi devetošolci. Njegov 
mentor je Denis Dimitrić. Na tolkalih 
nam je zaigral dve skladbi: Funky Beat – 
Kopetzki Eckhard – znanega nemškega 
skladatelja in tolkalista, ter skladbo 
ameriškega komponista in tolkalista 
Adama Hopperja z naslovom Ghost 
Garden.
Župan Marko Virag je devetošolcem 
podelil županove petice ter knjižno 
darilo – novo zgodovinsko monografijo 
osemnajstih avtorjev, ki jo je uredil 
naš ugledni zgodovinar, pom. akad. 
dr. Andrej Hozjan, z naslovom Pregled 
zgodovine Prekmurja.
Letošnji nagrajenci, ki so se sprejema 
udeležili, so:
Lia Hirci, Ribiška pot 15 a, Beltinci 
Lia je dobila priznanje za večletno 
doseganje odličnih učnih rezultatov pri 
šolskem delu ter za večletno prizadevno 
delo  v oddelčni skupnosti.
Luka Hoj Kolar, Ižakovci 109

Luka je dobil priznanje in nagrado za 
večletno prizadevnost in doseganje 
izjemnih učnih rezultatov pri šolskem 
delu v vseh letih šolanja ter priznanje  
za večletno doseganje vidnih rezultatov 
na različnih tekmovanjih s področja 
znanja in interesnih dejavnosti.
Tijan Majcen, Ižakovci 163 a
Tijan je dobil priznanje in nagrado 
za večletno doseganje odličnih učnih 
rezultatov pri šolskem delu, za večletno 
doseganje vidnih rezultatov s področja 
znanja (med vidnejšimi je državno 
srebrno priznanje iz znanja nemščine), 
za večletno doseganje vidnih 
rezultatov na področju interesnih 
dejavnosti in prireditev, pomembnih za 
promoviranje šole v širšem slovenskem 
prostoru.
5. Danaja Nedeljko, Ižakovci 174
Danaja je  dobila priznanje in nagrado 
za večletno prizadevnost in doseganje 
izjemnih učnih rezultatov pri šolskem 
delu v vseh letih šolanja, za večletno 
doseganje vidnih rezultatov na različnih 
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tekmovanjih s področja znanja in 
interesnih dejavnosti (med vidnejšimi 
sta državno srebrno in zlato priznanje 
na šolskem plesnem festivalu) ter za 
večletno prizadevno delo v oddelčni 
skupnosti in skupnosti učencev šole.
Neja Panker, Bratonci 61
Neja je dobila priznanje za večletno 
doseganje odličnih učnih rezultatov pri 
šolskem delu, za večletno doseganje 
vidnih rezultatov na področju 
interesnih dejavnosti (med vidnejšimi 
je državno srebrno in zlato priznanje 
na šolskem plesnem festivalu) ter za 
večletno prizadevno delo  v oddelčni 
skupnosti.
Samo Beuermann, Kajuhova ulica 2, 
Beltinci
Samo je dobil priznanje in nagrado za 
večletno prizadevnost in doseganje 
izjemnih učnih rezultatov pri šolskem 
delu v vseh letih šolanja, za večletno 
doseganje vidnih rezultatov na 
različnih tekmovanjih s področja znanja 
(med vidnejšimi sta državni srebrni 
priznanji iz znanja geografije in državni 
srebrni priznanji iz znanja tehnologij), 
za večletno doseganje vidnih rezultatov 
na različnih tekmovanjih s področja 
interesnih dejavnosti, za devetletno 
uspešno sodelovanje pri bralni 
znački. Samo je prejel tudi naziv Zlati 
bralec. Dobil je priznanje za večletno 
prizadevno delo  v oddelčni skupnosti 
in skupnosti učencev šole. Je prejemnik 
naziva Naj učenec Osnovne šole Beltinci.

Matej Bukovec, Lipa 134 a
Matej je dobil priznanje in nagrado za 
večletno prizadevnost in doseganje 
izjemnih učnih rezultatov pri šolskem 
delu v vseh letih šolanja, za večletno 
doseganje vidnih rezultatov na različnih 
tekmovanjih s področja znanja, 
interesnih dejavnosti  in prireditev, 
pomembnih za promoviranje šole.
Katarina Erjavec, Lipovci 68
Katarina je dobila  priznanje in nagrado 
za večletno prizadevnost in doseganje 
izjemnih učnih rezultatov pri šolskem 
delu v vseh letih šolanja, za večletno 
doseganje vidnih rezultatov na različnih 
tekmovanjih s področja športa in drugih 
interesnih dejavnosti ter prireditev, 
pomembnih za promoviranje šole. 
Katarina je prav tako za devetletno 
uspešno sodelovanje pri bralni znački 
pridobila naziv Zlata bralka.
Eva Horvat, Bratonci 62
Eva je dobila  priznanje za večletno 
doseganje odličnih učnih rezultatov 
pri šolskem delu, za devetletno 
uspešno sodelovanje pri bralni znački 
in pridobljen naziv Zlata bralka ter za 
večletno prizadevno delo  v oddelčni 
skupnosti in skupnosti učencev šole.
Nisa Kocet, Travniška ulica 34, 
Beltinci
Nisa je dobila priznanje za večletno 
doseganje odličnih učnih rezultatov 
pri šolskem delu, za devetletno 
uspešno sodelovanje pri bralni znački 
in pridobljen naziv Zlata bralka ter za 

večletno prizadevno delo  v oddelčni 
skupnosti in skupnosti učencev šole.
Alina Kuzma, Melinci 108 b
Alina je dobila  priznanje za doseganje 
odličnih učnih rezultatov pri šolskem 
delu, za devetletno uspešno sodelovanje 
pri bralni znački in pridobljen naziv 
Zlata bralka ter za večletno prizadevno 
delo  v oddelčni skupnosti in skupnosti 
učencev šole.
Marija Lucija Rengeo, Gančani 122 g
Marija Lucija je dobila priznanje in 
nagrado za večletno prizadevnost in 
doseganje odličnih učnih rezultatov pri 
šolskem delu v vseh letih šolanja, za 
večletno doseganje vidnih rezultatov na 
področju različnih znanj in tekmovan s 
področja športa in drugih interesnih 
dejavnosti ter prireditev, pomembnih 
za promoviranje šole.
Nejc Vöröš, Panonska ulica 109, 
Beltinci
Nejc je dobil priznanje in nagrado za 
večletno prizadevnost in doseganje 
izjemnih učnih rezultatov pri šolskem 
delu v vseh letih šolanja, za večletno 
doseganje vidnih rezultatov na 
različnih tekmovanjih s področja znanja 
in interesnih dejavnosti ter za večletno 
prizadevno delo v oddelčni skupnosti.
David Tinev, Lipovci 100 b
David je dobil priznanje za večletno 
doseganje vidnih rezultatov na 
področju različnih znanj in interesnih 
dejavnosti in za večletno sodelovanje 
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na prireditvah, pomembnih za 
promoviranje šole.
David je kot učenec Glasbene šole 
Beltinci v času šolanja sodeloval na 
državnem tekmovanju RS. Kot član 
tolkalne skupine »Beat Chasers« se 
je udeleževal srečanj na republiški 
ravni. V tem letu je s skupino gostoval 
tudi v tujini. V začetku februarja je 
uspešno opravil sprejemni preizkus 
na umetniški gimnaziji v Celju, kjer bo 
nadaljeval šolanje na smeri glasba – 
tolkala.
Larisa Balažic, Melinci 149 a
Larisa je dobila priznanje in nagrado 
za večletno prizadevnost in doseganje 
izjemnih učnih rezultatov pri šolskem 
delu v vseh letih šolanja, za večletno 
doseganje vidnih rezultatov s področja 
znanja - med vidnejšimi je državno 
srebrno priznanje iz znanja Vesele 
šole. Dobila je priznanje za večletno 
doseganje vidnih rezultatov na področju 
interesnih dejavnosti in prireditev, 
pomembnih za promoviranje šole v 
širšem slovenskem prostoru ter za 
večletno prizadevno delo  v oddelčni 
skupnosti.
Lara Kovač, Melinci 153 a
Lara je dobila priznanje in nagrado za 
večletno prizadevnost in doseganje 
izjemnih učnih rezultatov pri šolskem 
delu v vseh letih šolanja, za večletno 
doseganje vidnih rezultatov na področju 
interesnih dejavnosti in prireditev, 
pomembnih za promoviranje šole v 
širšem slovenskem prostoru ter za 
večletno prizadevno delo v oddelčni 
skupnosti
Zala Pal, Lipa 60
Zala je dobila priznanje in nagrado za 
večletno prizadevnost in doseganje 
izjemnih učnih rezultatov pri šolskem 
delu v vseh letih šolanja, za večletno 
doseganje vidnih rezultatov na področju 
interesnih dejavnosti - med  vidnejšimi 
je srebrno priznanje na šolskem 
plesnem festivalu - in na prireditvah, 
pomembnih za promoviranje šole v 
širšem slovenskem prostoru.
Tinkara Tivadar, Lipovci 71
Tinkara je dobila priznanje in nagrado 
za večletno prizadevnost in doseganje 

izjemnih učnih rezultatov pri šolskem 
delu v vseh letih šolanja,  za večletno 
doseganje vidnih rezultatov na 
področju različnih znanj in drugih 
interesnih dejavnosti ter prireditev, 
pomembnih za promoviranje šole, za  
devetletno uspešno sodelovanje pri 
bralni znački in pridobljen naziv Zlata 
bralka ter za večletno prizadevno delo  
v oddelčni skupnosti.
Maša Vlaović, Lipa 57 a
Maša je dobila priznanje in nagrado 
za večletno prizadevnost in doseganje 
izjemnih učnih rezultatov pri 
šolskem delu v vseh letih šolanja,  za 
večletno doseganje vidnih rezultatov 
na področju različnih znanj - med 
vidnejšimi je državno srebrno priznanje 
znanja slovenščine -, in na različnih 
tekmovanjih s področja športa in drugih 
interesnih dejavnosti ter prireditev, 
pomembnih za promoviranje šole,  za 
devetletno uspešno sodelovanje pri 
bralni znački in pridobljen naziv Zlata 
bralka ter za večletno prizadevno delo  
v oddelčni skupnosti in skupnosti 
učencev šole.
Nejc Bujan, Nova ul. 30 Dokležovje
Nejc skozi vseh devet let šolanja na 
OŠ Bakovci dosega visoke rezultate. 
Njegove ocene so bile do vključno 
7. razreda odlične, v 8. in 9. razredu 
pa večinoma prav dobre. V šolskem 
letu 2021/2022 je Nejc v sodelovanju 
s sošolcem zelo uspešno napisal 
in zagovarjal raziskovalno nalogo 
z naslovom Vpliv načrtne športne 

aktivnosti na napredek telesne 
zmogljivosti učencev. Za svoje delo 
je na regijskem srečanju dobil zlato 
priznanje in se uvrstil na državno 
raven, kjer je prav tako pridobil odlično 
zlato priznanje. Učenec ima tudi status 
perspektivnega športnika, skozi vsa leta 
je bil dejaven na kulturnem področju in 
veliko prispeval k promociji razredne 
in šolske skupnosti.

Dne 5. 7. 2022 so se sprejema naknadno 
(zaradi upravičene odsotnosti na 
prvotnem terminu slovesnosti) pri 
županu Marku Viragu udeležili 
devetošolci:
Erik Börc, Gančani 207
Erik je dobil  priznanje in nagrado za 
večletno prizadevnost in doseganje 
izjemnih učnih rezultatov pri šolskem 
delu v vseh letih šolanja. Prejel je 
priznanje za večletno doseganje vidnih 
rezultatov na različnih tekmovanjih 
s področja znanja in interesnih 
dejavnosti ter za večletno prizadevno 
delo  v oddelčni skupnosti.
Klara Janža, Bratonci 161 
Klara je dobila priznanje in nagrado 
za večletno prizadevnost in doseganje 
izjemnih učnih rezultatov pri šolskem 
delu v vseh letih šolanja. za večletno 
doseganje vidnih rezultatov na 
različnih tekmovanjih s področja 
znanja - med vidnejšimi so državna 
srebrna priznanja iz znanja kemije, 
fizike, matematike in znanja Vesele 
šole  -,  prejela je priznanje za večletno 

Klara Janža, Valentina Pozderec in Erik Börc z županom
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doseganje izjemnih rezultatov na 
različnih tekmovanjih s področja 
športa. Klara je pridobila naziv Naj 
športnica Osnovne šole Beltinci.
Valentina Pozderec, Ribiška pot 10 
a, Beltinci

Valentina je dobila priznanje in 
nagrado za večletno prizadevnost in 
doseganje izjemnih učnih rezultatov 
pri šolskem delu v vseh letih šolanja, za 
večletno doseganje vidnih rezultatov 
na različnih tekmovanjih s področja 
znanja in interesnih dejavnosti ter za 
večletno prizadevno delo  v oddelčni 
skupnosti in skupnosti učencev šole.

Dne 8. 7. 2022 se je naknadnega 
sprejema (zaradi upravičene odsotnosti 
na prvotnem terminu slovesnosti) 
pri županu Marku Viragu udeležil 
devetošolec:

Marko Jerebic, Lipovci 180 i

Marko je dobil priznanje in nagrado 
za večletno prizadevnost in doseganje 
izjemnih učnih rezultatov pri šolskem 

delu v vseh letih šolanja, za večletno 
doseganje vidnih rezultatov na 
različnih tekmovanjih s področja 
znanja in  interesnih dejavnosti ter za 
večletno prizadevno delo  v oddelčni 
skupnosti.

Dragi devetošolci, iskrene in prisrčne 
čestitke!  Nikoli ne nehajte biti ponosni 
na svoje dosežke, svoje uspehe. V svojih 
življenjih bodite sončki, ki oddajate 
toplino, veselje in  radost okoli sebe 
vsak dan in vsak trenutek! Srečno 
vsem!

Lilijana Bežan Horvat

Sprejem »osemnajste generacije« mojstrov pri Območni obrtno-
podjetniški zbornici Murska Sobota
V ponedeljek, 11. julija 2022, je OOZ 
Murska Sobota pripravila sprejem  
novih mojstrov OOZ M. Sobota, 
katerim je OZS na slavnostni podelitvi 
mojstrskih diplom, 23. 6. 2022,  v Celju 
podelila mojstrske diplome. 

Na sprejemu sta bila prisotna Bojan 
Žerdin, podžupan Občine Beltinci in 
Rihard Peurača, podžupan Občine 
Rogašovci, ki sta novim mojstrom 
izrekla čestitke ter jim pri njihovem 
delu zaželela obilo poslovnih uspehov.

Člane zbornice in nove mojstre 
ter cenjene goste je pozdravila 
podpredsednica OOZ Murska Sobota, 
Verica Banfi, ki je izpostavila, da 
zbornica že vse od leta 2000 vzorno 
skrbi, da mojstrstvo v naši regiji ne 
zamre in vedno bolj dobiva na veljavi. 
OOZ Murska Sobota na njenem območju 
do danes pokriva kar 220 mojstric 
in mojstrov, kar nekaj obrtnikov in 
podjetnikov zbornice pa je tik pred 
zaključitvijo mojstrskih izpitov. Da 
postaneš mojster, je potrebno veliko 
znanja, spretnosti, izkušenj in volje. 
Mojstrstvo je življenjska odličnost, velik 
osebni uspeh vsakega izmed njih in 
njihov pomemben dosežek v življenju, 
za podjetje pa konkurenčna prednost 

v dejavnosti, saj se z uporabo blagovne 
znamke »mojster« poudari mojstrstvo 
in kakovost storitev in izdelkov. Z 
znanjem, ki ga mojstri pridobijo, je 
zagotovljena višja kakovost, obrtna 
zbornica pa z njimi dosega zaščito 
kakovosti obrtniškega dela. 

Naziv MOJSTER so v letošnjem letu 
pridobili:

Občina Beltinci:
• Izidor Filip, samostojni podjetnik 

»Elektro Filip« iz Beltinec – 
elektroinštalaterski mojster

•  Silvo Hozjan, samostojni 
podjetnik »Slikopleskarstvo in 
fasaderstvo Hozjan« iz Gančan – 
slikopleskarski mojster

•  Tomaž Palatin, samostojni 
podjetnik »Elektro Palatin, 
elektroinštalacije«  iz Gančan – 
elektroinštalaterski mojster

MO Murska Sobota:
•  Mitja Buzeti, samostojni podjetnik 

»Energetika in strojne inštalacije« 
iz Bakovec  – mojster strojnih 
inštalacij

Marko Jerebic z županom
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50. Mednarodni folklorni festival Beltinci
Med 21. in 24. julijem 2022 smo 
v Beltincih praznovali jubilejni 
50. mednarodni folklorni festival, 
katerega bi morali že leta 2020, a 
zaradi epidemioloških razmer to 
ni bilo mogoče. V štirih festivalskih 
dnevih se je v beltinskem parku na 
novem, večjem odru, poleg vseh sekcij 
Kulturno umetniškega društva Beltinci 
predstavilo 340 nastopajočih iz 21. 
skupin in 4 držav. 

Otvoritev festivala v četrtek, 21. 
julija 2022

Festival smo odprli s fotografsko 
razstavo Janeza Eržena, dolgoletnega 
spremljevalca beltinskega festivala, 
pod naslovom »Tudi to je festival« ter 
nastopom tamburašev KUD Beltinci in 
Vokalne skupine BeleTinke. Otvoritve 
se je udeležila tudi ministrica za 
kulturo, dr. Asta Vrečko. Ob odprtju 
je ministrica poudarila pomen 
tradicionalne gostoljubnosti lokalne 
skupnosti, ki s požrtvovalnim delom 
številnih občank in občanov zagotavlja 
kontinuiteto najstarejšega tovrstnega 
festivala na Slovenskem.

Večer tuje folklore v petek, 22. julija 
2022

Novi, še večji oder, pomaknjen globlje v 
beltinski park, so prvi preizkusili gostje 
iz Portugalske - Viana do Castelo, Grupo 
Folclorico das Lavradeiras da Meadela. 
Za skupino iz Portugalske so nastopili 
gostje iz Grčije: Elassona, Laografiki 
Archeologiki Eteria Elassonas, pester 
večer pa zaključili gostje iz Združenih 
držav Amerike, iz zvezne države Utah - 
American Folk Ensemble, Orem.

Sejmarjenje in prikaz ljudske obrti 
in kulinarike, sobota 23. julija 2022 
popoldne

V soboto popoldne so se številnim 
obiskovalcem v beltinskem parku 

predstavile krajevne skupnosti in 
društva iz celotne občine Beltinci s 
tradicionalno kulinariko in obrtmi, 
značilnimi za njihov kraj.

Poleg KS je več kot 20 ustvarjalcev 
ponujalo svoje ročno izdelane 
produkte, od domačih medenjakov, 
čajev in zelišč do izdelkov iz slame, lesa 
in tekstila.

Etno večer z oddajo Slovenska 
zemlja v pesmi in besedi, sobota 23. 
julij 2022 

Sobotni večer je bil izveden v organizaciji 
in z neposrednim prenosom na prvem 
programu Radia Slovenija. Nastopili 
so Zvezdana Novaković ZveN solo in 
skupaj s komorno zasedbo Grlenice, 
Duo Božič in Barbarič, Gugutke, Ljudski 
pevci iz Luč, Beročka in Marko banda.

Praznik slovenske folklore, nedelja 
24. julij 2022

Zaključno in osrednjo prireditev 
festivala smo začeli s povorko vseh 
nastopajočih na prizorišče na čelu 
z domačo Plej bando in nadaljevali 
z nastopi folklornih skupin iz 
vse Slovenije. Na odru smo lahko 
občudovali nastope FS KUD Beltinci, 
FS ŽKUD Tine Rožanc Veterani, FS COF, 
FS Podgorci, Mladinska FS Mengeš, FS 
Dragatuš, FS ŽKUD Tine Rožanc in FS 
Sava.

Tudi letošnji festival smo uspešno 
izvedli ob pomoči Občine Beltinci, 
Krajevne skupnosti Beltinci, Javnega 
komunalnega podjetja Komuna 
Beltinci ter številnih društvih iz občine. 
Petdeset folklornih festivalov pa seveda 
poleg nastopajočih ne bi bilo možno 
izvesti brez inovativnih, sposobnih in 
požrtvovalnih posameznikov. Kulturno 
umetniško društvo Beltinci se ponaša 
z dolgo tradicijo. Veliko idej, energije, 
časa in seveda ljudi je bilo potrebno, 

da smo danes tu, kjer smo. Hvala vsem 
prostovoljcem, ki ste pred, med in po 
festivalskih dneh nesebično priskočili 
na pomoč. Izjemno smo ponosni, da 
smo še eden redkih festivalov, ki ga 
ustvarjamo izključno prostovoljno. In 
prav ta prostovoljna pomoč ohranja 
našo kulturno dediščino živo tudi za 
prihodnje generacije. 

Ob praznovanju visokega jubileja smo 
v KUD Beltinci s pomočjo dolgoletne 
članice in bivše predsednice društva, 
Elizabete Zadravec, izdali publikacijo 
z naslovom Okroglih petdeset. Gre 
za izbor fotografij iz vseh petdeset 
festivalov iz Lizikinega in društvenega 
arhiva. Publikacijo je mogoče kupiti v 
beltinskem gradu v pisarni ZTKŠ.

Se vidimo drugo leto na 51. 
mednarodnem folklornem festivalu, 
tretji vikend v juliju, v beltinskem 
parku!

     
     
 Petra Vučko
 Predsednica KUD Beltinci

•  Tomaž Merica, direktor podjetja 
»Slikopleskarstvo in fasaderstvo 
Merica d.o.o.« iz M. Sobote – 
slikopleskarski mojster

Občina Rogašovci:
•  Peter Šalamon, samostojni 

podjetnik »Slikopleskarstvo Pero« 
iz Svetega Jurija – slikopleskarski 
mojster

Vsem novim mojstrom želimo, da 
mojstrske diplome in znanje, ki so ga 
pridobili, uspešno vnovčijo na trgu, 
da svoje znanje prenašajo na mlajše 
rodove in nenazadnje tudi na svoje 
zaposlene. V zbornici smo na vse nove 
mojstre in seveda tudi na vse tiste, ki so 
si diplome ter naziv pridobili prejšnja 

leta, iskreno ponosni. Prisrčne čestitke!

 Območna obrtno-podjetniška  
zbornica  Murska Sobota

AKTUALNO
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Ministrica za kulturo, dr. Asta Vrečko in župan Občine Beltinci, 
Marko Virag na otvoritvi festivala

Elassona, Laografiki Archeologiki Eteria Elassonas iz Grčije. 

Praznično dogajanje v beltinskem parku

Zvezdana Novaković skupaj s komorno zasedbo Grlenice in 
presenečenjem večera - Vladom Kreslinom 

FS KUD Beltinci Letošnji zlati festival lepo obiskan

AKTUALNO
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Živahno sejmarsko in kulinarično dogajanje v sklopu jubilejnega 
Mednarodnega folklornega festivala Beltinci
V sklopu jubilejnega Mednarodnega 
folklornega festivala Beltinci je potekalo 
tudi tradicioanalno sejmarjenje in 
prikaz ljudske obrti ter specifične 
kulinarike krajev občine Beltinci. Novo 
prizorišče je dalo nove možnosti 
predstavitev krajevnih skupnost, a sta 
tradicija in ljudskost kljub nekaterim 
novostim ostali neokrnjeni, le nekoliko 
drugače zapakirani. Tako so obiskovalci 
ob sprehodu po prizorišču lahko videli 
vso lepoto Beltinskega parka, saj je 
novo dogajanje razpršeno skozi ves 
park. 
Letos so krajevne običaje in kulinariko 
zares kakovostno predstavili 
predstavniki različnih društev iz krajev 

občine Beltinci. Tako so se Bratonci 
predstavili s krapci iz krušne peči, 
Dokležovje s skečem o življenju na 
vasi, pesmijo ljuskih pevk in z žabjimi 
kraki, Ižakovci z büjraši in tkalkami 
ter pogačami, Lipa s skečem „Kak 
so mejsili langaš“, ljudskimi pevci 
in liplenskim langašem, Gančani s 
sodarstvom, majošem in pogačami, 
Melinci s ciglarji in mürskimi ribami, 
Lipovci z monografijo, izdelki iz slame 
in krep papirja ter pečenim odojkom 
in na koncu še Beltinci s pastirsko igro 
pöcketeš, mlačvijo s starim mašinom 
in böltinskim langašem ter pajanim 
krüjom.
Na stojnicah so se predstavili 

številni ponudniki z raznovrstnimi 
kakovostnimi izdelki vse od ekološko 
pridelanih žit in čajev, oblačil, nakita, 
modnih dodatkov, spominkov, 
uporabnih izdelkov iz gline in lesa, 
naravnih pijač in prehrambenih 
izdelkov.
Pri pripravi in izvedbi popoldanskega 
sobotnega dogajanja, ki je namenjeno 
predstavitvi ljudskih običajev in 
kulinarike krajev občine Beltinci je 
intenzivno sodeloval tudi Javni zavod 
za turizem, kulturo in šport. 

ZTKŠ Beltinci
Simona Cizar

Predstavitev novega romana Borisa Brunca 
Balkanska lepotica
V petek, 5. avgusta 2022, smo se 
zbrali v grajski dvorani na literarnem 
večeru, kjer je domačin, Boris Brunec iz 
Dokležovja, predstavil svoj najnovejši 
roman Balkanska lepotica. Pisatelj  
Boris Brunec ne piše le proze, piše tudi 
pesmi, ustvarja glasbo, saj je glasbenik, 
pa tudi slikar – torej umetnik mnogih 
talentov. Z njim se je  pogovarjal 
direktor izdajatelja Volosov hram iz 
Murske Sobote – zavod Droplja, Robert 
Titan Feliks. Prisotnim gostom sta 
predstavila delček iz vsebine novega 
romana, ki je, kot je povedal avtor, med 
bralci izredno dobro sprejet. Pisatelj 
izbira tematike za svoje romane vedno 
iz realnega življenja, iz aktualnih tem 
družbenega življenja in tako je tudi 
z glavno junakinjo pričujočega dela, 
lepo Angeliko. Izbrana imena njegovih 
junakov in junakinj so v vseh njegovih 
delih povezana z njegovimi predniki, 
kar je res nekaj edinstvenega. 

Literarni večer je bil popestren z 
domačo glasbo in glasbo, ki jo je 
ustvaril Boris Brunec. Solista sta bila 
avtorjev prijatelj in glasbeni kolega 
Miha Balažič, ki se ga mnogi spomnimo 
iz skupine Magnet, in avtorjev brat 
Jože. Na predstavitvi je prvič zazvenela 
Borisova avtorska skladba z naslovom 

Tam kre Müjre, ki jo objavljamo v celoti:

Me pout je prašna gnala deleč v širni svejt,
zaj več ne ven, če živ je tan moj cvejt.

Tan sou spomijni na mlade dnij,
zaj več ne ven, či što še tan živij.

Pozabo san je na tou,
kak tan kre Müjre kaj je tan fajn bilou.

Smo spejvali, igali sakši tan den,
tou bogme zaj van jes poven.

Pozabo san je na tou, 
kak tan kre Müjre kak  je tan fajn bilou.

Smo spejvali, igrali sakši tan den,
tou zaj van jes poven.

Me pout je prašna gnala deleč v širni svejt,
zaj še ne ven, či šou bon te jes mreit.

Tan sou spomijni na vse lidij,
zaj več ne ven, či što še tan živij.

Pozabo san je na tou,
kak tan kre Müjre,  kak je tan fajn bilou.

Smo spejvali, igali sakši tan den,
tau bogme zaj van jes poven.

Avtor romana v družbi podžupana Bojana Žerdina, državnega svetnika Marjana 
Maučeca in založnika Roberta Titana Feliksa

AKTUALNO
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Najstarejša občanka Občine Beltinci praznovala 106 let življenja

V Domu starejših občanov Ljutomer 
je 12. avgusta 2022  častitljivih 106 
let življenja praznovala naša občanka, 
spoštovana Marija Žekš iz Beltinec. V 
domu, ki je Marijin dom zadnjih nekaj 
let, so ji pripravili kulturni program, 
podarili torto in šopek izbranih rož. 

Praznovanja sta se udeležili tudi njena 
hčerka Olga in vnukinja Romana, 
ki sta izrazili hvaležnost vodstvu in 
strokovnemu osebju doma, da tako 
lepo skrbijo za njihovo mamo in 
babico. Privilegij in čast jim je, kot so 

ob snidenju povedali, da lahko skrbijo 
zanjo, saj ni le priletna gospa, ampak 
tudi nadvse prijazna, prijetna in 
pozitivna oseba. Zanjo rade skrbijo tudi 
negovalke in medicinske sestre doma, 
saj je vedno bila in je potrpežljiva, 
skromna ter dobrega srca, ceni red in 
čistočo in se rada lepo uredi. S svojim 
odnosom do ljudi je gospa Marija vse 
življenje lahko marsikomu za zgled. Bila 
je vedno skrbna, poštena in delavna 
ženska, ki je z vso ljubeznijo skrbela za 
svojo družino. Ponosna je na vsakega 
izmed njih, predvsem pa ima izjemno 
rada svoje vnuke in pravnuke. Obiska 
vseh se še kako razveseli, rada pa se 
druži tudi s stanovalci doma. 

Ob njenem  častitljivem osebnem 
prazniku ji je čestital tudi župan Občine 
Beltinci, Marko Virag, ki ji je s poslanim 
simboličnim šopkom hortenzij, kal in 
vrtnic v številki 106-ih cvetov v voščilu 
še naprej zaželel dobrega počutja v 
domu, trdnega zdravja in veselja. 

Lilijana Bežan Horvat

Pisatelju je ob izidu čestital podžupan 
Občine Beltinci, Bojan Žerdin. Besede 
pozdrava je avtorju knjige namenil tudi 
državni svetnik Marjan Maučec.
Kot je Boris Brunec še povedal za 
zbrano družbo, ima v načrtu tudi nekaj 
glasbenih projektov, pesniških zbirk 
in mogoče kdaj tudi razstavo svojih 

slikarskih del v domači občini. 
Prav tako pa se mogoče lahko v 
prihodnosti nadejamo nadaljevanja 
Balkanske lepotice, saj je pisatelju kar 
nekaj bralcev, ki so roman že prebrali, 
namignilo, da le-ta kar kliče po drugem 
delu.

Pri ustvarjanju želimo pisatelju še 
veliko umetniškega navdiha, že zdaj pa 
se veselimo ponovnega druženja z njim 
in njegovima glasbenima gostoma. 
     
    

Lilijana Bežan Horvat

Praznovanje 26. občinskega praznika Občine Beltinci
Lepa avgustovska nedelja je bila v občini 
Beltinci še posebej svečana, saj smo 
obeleževali 26. praznik Občine Beltinci, 
ki ga slavimo na dan, ki je v srcih 
zavednih Prekmurk in Prekmurcev 
zapisan z zlatimi črkami. Hkrati je to 
dan, ko se je slovenski narod združil in 
slovenski teritorij pridobil. 
V uvodu v slovesnost, posvečeno 
prazniku, smo slišali pesem Kaj je Müra 
šepetala v izvedbi Moškega pevskega 
zbora Lipovci, ki ga vodi zborovodja 
Gorazd Tivadar. Pesem je leta 1919 
zapisal Jožef Klekl st., katerega podoba 
krasi tudi spominsko obeležje v 
Beltincih, postavljeno ob 100. obletnici 

združitve prekmurskih Slovencev z  
matičnim narodom. Glasbo je napisal 
profesor Ivan Florjanc, ki je posebej za 
MoPZ Lipovci pripravil harmonizacijo 
za moški zbor.
Ob Kleklovih verzih o "večstoletni 
grozni temi...", pa o "rodu pregnanem...", 
predvsem pa ob nosilnem sporočilu 
pesmi  »…jaz vezalje sem za nje, ki kre 
strani mi žive…«, pa se je vedno znova 
potrebno spomniti besed pokojnega 
škofa Smeja, ki je nekoč dejal, da bi dal 
vse svoje pesmi za to, da bi bil avtor teh 
Kleklovih verzov.
Zelo smo veseli, da so kulturni program 
izvedli naši mladi ustvarjalci. Glasbeno 

sta prireditev obogatila Elizabeth Adjei 
– vokal in Timotej Tivadar na kitari, ki 
sta svoje talente združila posebej za 
občinsko slovesnost, ki jo je suvereno 
moderiral Jan Slavic Bezjak.
Župan Občine Beltinci Marko Virag je v 
svečanem nagovoru povedal:
Spoštovani član državnega sveta, 
Marjan Maučec, spoštovani kolegi 
župani in predstavniki pomurskih 
občin, spoštovana svetnica in svetniki 
Občinskega sveta Občine Beltinci, 
direktor občinske uprave naše občine, 
direktorji in ravnatelji naših javnih 
zavodov in podjetij, spoštovani častni 
občani Občine Beltinci, spoštovana 
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predstavnika verskih ustanov in 
institucij, g. župnik in kaplan, spoštovani 
letošnji dobitniki občinskih priznanj, 
predstavniki društev in klubov, sodelavke 
in sodelavci, drage občanke in občani ter 
vsi ostali cenjeni gostje. 
Lepo pozdravljeni in dobrodošli na 
slavnostni seji Občinskega sveta Občine 
Beltinci in na 26. občinskem prazniku 
naše občine, ki je hkrati tudi praznovanje 
rojstnega dne združitve prekmurskih 
Slovencev z matičnim narodom tukaj, 
tako rekoč na rojstnem kraju Prekmurja 
kot dela Slovenije, pri nas v Beltincih. 
Ni naključje, da se je ravno tu rodilo 
Prekmurje kot del Slovenije ter da je še 
danes, dobrih sto let kasneje, ravno naša 
občina primer zdrave narodne zavesti, 
narodne pripadnosti in zavesti o pomenu 
ohranitve slovenske zemlje, slovenske 
kulture in pristnosti slovenskega naroda. 
Na to smo in moramo biti upravičeno 
ponosni. 
Danes pri nas praznujemo. Praznujemo 
s ponosnim spominom iz preteklosti in 
pogumno razvojno vizijo prihodnosti. 
Praznujemo z zavedanjem, da ni 
nič samoumevno. Vsak napredek je 
posledica dela, spoznavanja, učenja, 
tudi borbe in odrekanja. Včasih je pot 
do napredka lahko zelo boleča. Zato 
je prav, da je spomin trdno zasidran v 
naših srcih, ker bomo z zavedanjem o 
preteklih bolečinah lahko gradili boljši 
svet za naše otroke. Pred dobrimi 100 
leti se je na tem mestu, ki je edini pravi 
rojstni kraj Prekmurja, rodilo Prekmurje 
kot del Slovenije. V zahvalo in počastitev 
teh dogodkov smo ob 100. obletnici 
teh zgodovinskih dogodkov postavili 
obeležje in tako izkazali spoštovanje 
do velikanov našega prekmurskega 
in slovenskega naroda. Prekmurje in 
Prekmurci so eden najponosnejših 

delov naše države Slovenije, zato si 
zaslužimo, da smo njen enakovreden 
gradnik, na kar se žal, predvsem v centru 
odločanja, mnogokrat pozablja. To se 
mora spremeniti. Zato moramo biti še 
bolj odločni, še bolj razvojno povezani 
in še bolj glasni v boju za boljši jutri v 
naši občini in naši regiji. Danes moramo 
z vizijo razvoja regije in naše občine 
doseči, da ustvarimo pogoje za izvedbo 
velikih razvojnih projektov. 
Skupaj smo uspeli našo občino v zadnjem 
obdobju popeljati med razvojno 
najbolj ambiciozne občine. Tega nam 
ne bi uspelo brez vizije, poguma, volje 
in sodelovanja. Velike sanje in veliki 
razvojni cilji so sestavljeni iz številnih 
dejanj ljudi, ki se odzovejo klicu časa in 
oviram navkljub vztrajajo na poti k cilju. 
Zaradi ljudi, ki so v zgodovini naroda 
razumeli zgodovinski kontekst časa, 
smo danes gospodar na svoji zemlji. Tudi 
v aktualnem trenutku, ko so razmere in 
izzivi sicer drugačni, pa bistvo ostaja 
enako. Skupaj delamo za dobro naše 
občine, za dobro regije, za dobro občank 
in občanov, Prekmurcev in Prekmurk, 
Slovenk in Slovencev. To je naš osrednji 
cilj, ki ga dnevno zasledujemo pri svojem 
delu. O našem delu se je v minulem 
obdobju veliko pisalo in govorilo. Tudi 
na napake se je opozarjalo, kar je prav, 
saj nam to daje nov zagon in vnemo, da 
morebitne napake popravimo, se za njih 
opravičimo in da stvari, ki jih počnemo, 
naredimo še boljše in uspešneje. Le tako 
bomo skupaj prispevali k družbenemu 
napredku. 
Včasih se upravičeno sprašujemo, zakaj 
nismo dosegli še več. To je vprašanje, na 
katerega bi vsak od nas znal povedati 
kaj svojega, verjamem pa, da je oz. bi 
bil skupni imenovalec našega neuspeha 
predvsem v pomanjkanju vrlin kot so 
sodelovanje, povezovanje, enotnost in 
medsebojno zaupanje, pomanjkanje 
poguma ter ambicioznosti -  torej vrlin, 
ki so še kako krasile naše prednike, ko 
so pred 100 in več leti gradili temelje 
Prekmurja kot dela Slovenije, vrlin, ki so 
nas krasile pred 30 leti, ko smo vsi skupaj 
začeli graditi novo vizijo samostojne in 
neodvisne države Republike Slovenije 
in vrlin, ki so botrovale k temu, da smo 
pred 26 leti dobili svojo občino. So 
vrline, na katere smo stavili pred štirimi 
leti, ko smo se skupaj podali na našo 
pot razvojnega preboja občine. Danes 
si dovolim reči, da smo se na teh naših 

napakah učili in zato tudi verjamem, da 
korakamo v pravo smer ter da bomo na 
tej pravi poti znali hoditi skupaj še kar 
nekaj časa. 
Ko se oziramo nazaj, je torej jasno, da 
bi marsikaj lahko naredili tudi drugače, 
morebiti boljše. To vedo povedati zlasti 
tisti, ki niso bili neposredno vpeti v 
dogajanje, tako imenovani večni kritiki. 
Verjamem, da smo se v vseh letih 
samostojne občine po svojih najboljših 
močeh s pogajanji, dogovarjanji, 
pogovori, velikokrat težkimi in 
neprijetnimi, trudili za dobrobit naše 
občine. V minulih 26. letih se je marsikaj 
spremenilo. Od zakonodaje, ki nas tako 
in drugače omejuje, do načina življenja. 
V tem obdobju smo preživeli hudo 
gospodarsko krizo, hudo zdravstveno 
krizo, ki je zaznamovala tudi občino 
Beltinci. Zamenjalo se je kar nekaj vlad, 
političnih opcij in posameznikov. Smo 
pa predvsem v zadnjem obdobju postali 
ena najbolj razvojno prodornih občin v 
regiji. Naše projekte je tako regija kot 
država Slovenija prepoznala kot tiste, ki 
bodo prinesli večjo dodano vrednost in 
nova kakovostna delovna mesta. 
Se še spominjamo, kakšna je bila pred 
26. leti komunalna infrastruktura v 
občini Beltinci? Kako smo takrat živeli, 
kaj smo kot družba imeli? Napredek in 
razvoj minulih 26. let je več kot očiten. Ob 
občinskem prazniku nam vsem želim, da 
bi tudi v prihodnje razmišljali pozitivno, 
da bi znali stopiti skupaj pri uresničitvi 
dobrih idej. Življenje v lokalni skupnosti 
ni le gradnja komunalne infrastrukture, 
zgradb, igrišč…, čeprav je vse to seveda 
osnovni pogoj za uspešno bivanje. Na 
prvo mesto je prav gotovo potrebno 
postaviti iskrene medsebojne odnose, 
sožitje, solidarnost in enotnost. Življenje 
v družinski skupnosti je zahtevno, še 
zahtevnejše pa je življenje v širši lokalni 
skupnosti. Zato je potrebna strpnost in 
premišljenost vseh deležnikov, župana, 
izvoljenih svetnic in svetnikov, članic 
in članov občinskih odborov in komisij, 
predstavnikov krajevnih skupnosti, 
občank in občanov. 
Ko se danes v naši občini ozremo 
naokoli, vidimo ogromne spremembe 
na vseh področjih. S sodelavci občinske 
uprave, občinsko svetnico in svetniki, 
predstavniki krajevnih skupnosti in 
drugimi deležniki smo izvedli številne 
investicije oz. projekte, prav tako smo 
pripravili oz. pripravljamo projekte 
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tudi za v bodoče. Zadovoljen sem z 
delom občinske uprave in širšim krogom 
sodelavcev, saj smo v našem štiriletnem 
obdobju uspeli realizirati večino 
zadanih ciljev na mnogih področjih. Še 
naprej se bomo trudili, da vam bomo 
lahko že naslednje leto oz. v naslednjem 
mandatu zopet s ponosom predstavili 
izvedene projekte in uresničene cilje. 
V prihodnost torej zremo pozitivno in 
z ogromno zanosa, saj verjamemo, da 
je tudi z okrnjenimi sredstvi možno 
narediti marsikaj. 
Spoštovane, spoštovani, 
tako kot je torej bilo pred dobrimi 100 
leti slišati iz ust več desettisočglave 
množice “obečamo, obečamo”, 
moramo tudi mi v nas samih vzklikniti: 
»Obečamo, Obečamo!« Obečamo torej, 
da nas bo še naprej vodil pogum, ki 
ne pristaja na podrejanje parcialnim 
interesom, ampak v ospredje postavlja 
interes razvoja celotne občine in 
vsakega občana. Obečamo tudi, da nas 
bo še naprej vodilo predano delo in 
zasledovanje cilja lepše prihodnosti za 
vse. Prav tako obečamo, da je naša želja 
in zaveza hkrati, da naredimo občino 
tako, da bomo nanjo vsi ponosni.
Hvala vsem, ki so se trudili in se borili, 
da danes lahko živimo na svoji zemlji, 
tistim, ki so živeli v upanju, da doživimo 
ta dan. Največja zahvala pa gre tistim, 
ki so za našo zemljo dali največ – svoja 
življenja. Mi jim lahko vračamo samo 
upanje, da se težki trenutki ne bodo 
več ponovili. Hvala tudi vsem tistim, ki 
soustvarjate našo občino, vsem, ki tvorno 
prispevate k skupnemu dobremu, ne 
glede na poklic ali delo, ki ga opravljate 
ali ste ga opravljali. Že danes hvala vsem 
tistim, ki bodo našo občino ustvarjali v 
prihodnosti. Zanje se je treba še posebej 
potruditi in jim omogočiti, da uresničijo 
svoje potenciale in svoje sanje. Mi vsi, 
preteklost, sedanjost in prihodnost, 
smo občina Beltinci. Mi vsi smo naša 
domovina Slovenija! 
Zato vam z upanjem in zaupanjem ter 
v hvaležnem spominu in z globokim 
spoštovanjem iskreno čestitam ob 
občinskem prazniku naše občine 
Beltinci. Naj bo praznik občine Beltinci 
praznik zadovoljnih, pozitivnih ljudi, 
ki čutimo svoj domači kraj in smo ter 
bomo tudi v prihodnje z veseljem in 
vso skrbnostjo delovali za naše skupno 
dobro. Posebna zahvala in pohvala 
gre tudi  vsem letošnjim prejemnikom 

občinskih priznanj. Občini Beltinci, 
Prekmurju in Sloveniji pa še na mnoga 
uspešna leta! 

Svečanost ob občinskem prazniku 
je priložnost, ko se zahvalimo vsem 
zaslužnim in tistim, ki so zaznamovali 
našo občino, doprinesli k njenemu 
razvoju in poskrbeli za njeno 
prepoznavnost zunaj njenih meja.
Priznanja je podelil župan Občine 
Beltinci, Marko Virag. 
V Občini Beltinci smo zelo ponosni 
na naše mlade, ki so in izjemnim 
na področju srednješolskega 
izobraževanja s svojim bogatim in 
izjemnim znanjem dosegli zavidljive 
rezultate. Ob zaključku mature so te 
nazive dosegli:
1. JAN SREŠ iz Bratonec 167, ki 
je ob zaključku srednješolskega 
izobraževanja na Srednji poklicni 
in tehniški šoli v Murski Soboti 
na POKLICNI MATURI prejel naziv 
DIAMANTNI MATURANT.

2. LEA POZDEREC iz Melinec 3, ki 
je ob zaključku srednješolskega 
izobraževanja na Gimnaziji in 
srednji šoli za kemijo in farmacijo 
Ruše na POKLICNI MATURI prejela 
naziv  ZLATA MATURANTKA.

3. MARK JEREBIC iz Panonske ulice 
119, Beltinci, ki je ob zaključku 
srednješolskega izobraževanja na  
Srednji zdravstveni šoli Rakičan 
na POKLICNI MATURI prejel naziv  
ZLATI MATURANT. 

Vsem še enkrat iskrene čestitke, obilo 
uspehov na nadaljnjih izobraževalnih 
poteh in tudi v osebnem življenju.
1. ŽUPANOVO PRIZNANJE  SE 
PODELJUJE PROSTOVOLJNEMU 
GASILSKEMU DRUŠTVU MELINCI. 
Obrazložitev:
Temelji gasilstva na Melincih segajo 
v čas izpred 100 let, ko so vaščani  
ustanovili prostovoljno gasilsko društvo 
z namenom nudenja pomoči ljudem  ob 
morebitnih požarih, naravnih in drugih 
elementarnih nesrečah ter reševanju 
življenj ljudi in njihovega imetja.  
Povezanost, sodelovanje in spoštovanje 
sočloveka ter čut za dobrobit 
posameznika so odlike, ki krasijo 
Prostovoljno gasilsko društvo Melinci. 
So nepogrešljiv člen v verigi naše 
Gasilske zveze Beltinci in skupaj 
z operativci vedno pripravljeni 

priskočiti na pomoč. Nikakor pa ne 
smemo pozabiti, da je tudi na Melincih 
gasilstvo gonilna sila družbenega 
življenja. Gasilci  Prostovoljnega 
gasilskega društva Melinci so ljudje, ki 
jih krasi strokovnost, plemenitost in 
nesebičnost. Ob stalni pripravljenost 
in skrbi za kakovost opravljenega dela 
gradijo razvoj svojega društva tudi na 
izobraževanju članstva, nabavi opreme 
ter prenašanju svojega bogatega znanja 
na mlajši rod gasilcev in gasilk na 
Melinci.
Ob visoki - 100. obletnici uspešnega 
ter aktivnega delovanja na področju 
gasilstva - si Prostovoljno gasilsko 
društvo Melinci zasluži ŽUPANOVO 
PRIZNANJE. 

2.   ŽUPANOVO PRIZNANJE  
SE PODELJUJE KULTURNO 
UMETNIŠKEMU DRUŠTVU BELTINCI. 
Obrazložitev: 
Letos se je v beltinskem grajskem 
parku odvil že 50-ti folklorni 
festival. Zanesenjaki iz vrst Kulturno 
umetniškega društva Beltinci so 
ga zastavili kmalu po ustanovitvi 
društva in tako zagnali blagovno 
znamko, na kateri še danes sloni 
poslanstvo kraja in občine, to je 
ljudski kulturi, vse to pa seveda na 
podlagi večletnega dela ljubiteljskih 
folklornikov in tamburašev, ki 
so takrat predstavljali osnovo za 
začetek nečesa, kar je kmalu postalo 
ogledalo, predvsem pa ponos kraja 
in danes tudi občine. Mednarodni 
folklorni festival Beltinci je bil eden 
prvih na tleh današnje Slovenije, ledino 
tovrstnih prireditev pa je oral tudi na 
območju tedanje Jugoslavije. V letih od 
nastanka se je oblikoval v edinstveno 
štiridnevno prireditev, ki vedno 
postreže s prvobitnostjo: z muziko, 
ki ji ljudskosti ne gre oporekati, s 
plesom, ki še sloni na izročilu in 
ponudbo domačnosti, zaradi katere se 
obiskovalci vedno znova radi vračajo 
v zavetje mogočnih hrastov in gradu 
beltinskega parka.

Pesem in ples družita narode so 
rekli leta 1971 in na tem še vedno 
sloni misel današnjih pripravljavcev 
festivala. Po mnenju stroke s področja 
ljudskega izročila gre za enega redkih 
dogodkov, ki je ohranil svojo identiteto 
in se ni prepustil toku komercializacije. 
Zaradi domačnosti, toplega sprejema 
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in številčnega občinstva je festival 
tudi za gostujoče skupine nepozabno 
doživetje. Zrasel je na temeljih 
delovanja folklorne skupine Kulturno 
umetniškega društva Beltinci, ki 
deluje že več kot 80 let in je poleg 
številnih priznanj leta 1985 prejela tudi 
evropsko nagrado za izvirnost. Obenem 
je prejemnica Maroltove plakete in reda 
za zasluge Republike Slovenije. 

V ozadju veselega dogajanja so se vse 
od začetka vsako leto zvrstili številni 
prostovoljci, ki so z neutrudnim 
delom pripomogli k uspešni izvedbi 
prireditve. Ob njih so stala zasebna 
in družbena podjetja, prijateljska 
društva in zavodi, krajevna skupnost in 
občina. Vsa leta festivala so obiskovalci 
lahko spoznavali kulturno bogastvo 
mnogih narodov iz več kot 30 držav 
sveta, vključno z vsemi pokrajinami v 
Sloveniji. Festivalsko dogajanje si vsako 
leto ogleda okrog 10.000 obiskovalcev, 
ki od četrtka do nedelje uživajo v plesu, 
pesmi, ljudskih šegah in navadah, tudi 
v kulinariki.  

Čeprav so se v vseh teh letih dogajali 
tudi pretresi, ki so zavrli delovanje 
prireditve, je ta vendarle nadaljevala 
svoje poslanstvo, tudi leta 1991, ko 
je bil festival nekoliko okrnjen zaradi 
vojne v Sloveniji in v letih 2020 in 
2021, ko smo se zapirali zaradi covida 
19 in je bilo dogajanje preimenovano v 
Festivalske dneve.  Letos se je ponovno 
pokazala vsa veličina beltinskega 
folklornega festivala, predvsem pa se je 
še enkrat potrdilo, da je festival postal 
sinonim za povezanost ljudi znotraj 
kraja, društev občine, pa tudi folklornih 
in glasbenih skupin, ki se rade vračajo 
v zavetje beltinskih hrastov zato, ker 
jim je tu lepo. Po vsem tem slovi daleč 
naokrog. Festival vsa ta leta poteka 
pod okriljem in v organizaciji Kulturno 
umetniškega društva Beltinci, ki mu 
župan ob visokem jubileju namenja 
tudi svoje priznanje. 

3. ŽUPANOVO PRIZNANJE  SE 
PODELJUJE DRUŠTVU UPOKOJENCEV 
BELTINCI. 
Obrazložitev: 
Društvo upokojencev Beltinci v letu 
2022 praznuje visok jubilej, 70 let 
delovanja. Program  prireditev je 
bil županu predložen  februarja in 
do danes v celoti uresničen. DU je 
najštevilčnejše društvo  in  šteje 712 

članov. So izjemno aktivno društvo, 
njihov program je usmerjen na 
različna področja delovanja: socialno-
humanitarne aktivnosti, šport, kulturo, 
izletništvo in letovanja, skrb za starejše 
nad 80 let in dolgotrajno bolne, 
ročnodelsko  in zeliščarsko vrtnarsko 
sekcijo ter družabna srečanja članov.
Društvo, njihove sekcije in člani se 
vključujejo in sodelujejo na vseh 
občinskih prireditvah ter prireditvah, 
organiziranih v posameznih krajevnih 
skupnostih. Ob  večjih prireditvah 
organizirajo občinska srečanja 
upokojencev ter na tak način pletejo 
niti sodelovanja. Na enak način izvajajo 
pohode po vseh vaseh občine. Letno 
so organizator večih prireditev, ki so 
namenjene vsem občanom (materinski 
dan, mednarodni dan starejših, športi 
turnirji, koncerti mešanega pevskega 
zbora, revija pevskih zborov društev 
upokojencev Pomurja, etno večer 
skupin iz Pomurja). Kot društvo  z 
ekipami sodelujejo na tradicionalnih 
prireditvah krajevnih skupnosti, kot so 
Langašijada, Praznik buč, Gančki majoš, 
stoletnica  združitve prekmurskih 
Slovencev z matičnim narodom… 
Njihovo sodelovanje z zavodi v občini 
pomeni večletno medgeneracijsko  
povezovanje, ki je  z gostovanji  
mešanega pevskega zbora v Sloveniji 
in tujini promocijskega pomena tudi 
za občino. Sodelovanje športnih ekip 
različnih sekcij na državnih prvenstvih, 
pokrajinskih športnih igrah ter 
organizacija turnirjev in tekmovanj za 
pokal občine Beltinci prav tako pomeni 
promocijo društva upokojencev  in 
občine.
Da je  bilo delo Društva upokojencev 
Beltinci opaženo v občini, Pomurju 
in  Sloveniji, pričajo prejeta priznanja 
in plakete  posameznim aktivnim 
članom društva do sedaj. Priznanje 
Občine Beltinci je leta 1999 prejel 
Ivan Glavač. Leta 2000 je priznanja 
Zveze društev upokojencev Slovenije 
prejelo 7 poverjenikov in članov 
organov društva upokojencev. Društvo 
je prejemnik plaket Zveze društev 
upokojencev Slovenije za 50, 60 in 70 
letno delovanje. Leta 2003 je občinsko 
priznanje prejel Ludvik Prša. 
Vsa prejeta priznanja dokazujejo, da 
je bilo dobro  delo članov upravnih 
odborov, ostalih  organov, poverjenikov 
in prostovoljk rdeča nit uspešnega 

delovanja društva. K temu so gotovo 
pripomogli tudi nekdanji predsedniki: 
Ludvig Cigüt, Anton Horvat, Hedvika 
Šajher, Jožef Bojnec in Martin Glavač. 
Za zares močan razmah dela društva 
upokojencev, povečanje sekcij, 
vključevanje v delovanje lokalne 
skupnosti ter mnogih sodelovanj na 
nivoju občine, Pomurja in Slovenije gre 
zahvala sedanjim članom upravnega 
odbora, drugih organov, vodjem 
komisij, vodjem sekcij, vsem aktivnim 
članom in gotovo sedanji,  že 10-letni 
predsednici  Miroslavi  Šömen.

Ob praznovanju 70. obletnice delovanja 
si Društvo upokojencev Beltinci zasluži 
ŽUPANOVO PRIZNANJE.
4. ŽUPANOVO PRIZNANJE  SE 
PODELJUJE BOŠTJANU ROUSU - 
»BOKOJU« iz Beltinec.
Obrazložitev:
Boštjan Rous iz Beltinec se s fotografijo 
ukvarja že od ranih mladostnih let. 
Fotoaparat je njegov zaščitni znak. 
Z ostrino svojega očesa in izjemnim 
občutkom za kader zazna lepoto, ki jo 
zajame v svoj objektiv. 
Je ljubiteljski fotograf, ki je vsa leta 
skozi utrinke prireditev in srečanj 
ter druženj fotografiranja ponesel 
dobro ime naše občine preko njenih 
meja. Oglašajo se nam ljudje iz Južne 
Amerike, Kanade, Avstralije, Združenih 
držav Amerike, ki spremljajo njegove 
fotoreportaže, saj tako ostanejo naši 
izseljenci v stiku z nami in so dobro 
obveščeni o dogajanjih v svoji nekdanji 
domovini.  
Boštjana odlikuje kvaliteta njegovih 
izdelkov, odlikuje ga ažurnost in hitra 
odzivnost, saj je ne glede na čas in kraj 
vedno prilagojen aktualnim dogodkom 
v naši občini. Njegove fotografije 
lahko vidite na socialnih omrežjih, v 
občinskem glasilu Mali rijtar in tudi v  
drugih medijih. 
Vsled navedenega si Boštjan Rous - 
Boko iz Beltinec zasluži ŽUPANOVO 
PRIZNANJE za  najobširnejšo promocijo 
dogodkov v občini Beltinci skozi 
fotografijo.

5. ŽUPANOVO PRIZNANJE  SE 
PODELJUJE REDOVNI SESTRI EMI 
SOBOČAN.
Obrazložitev: 
Redovna sestra Ema Sobočan je 
pomembno zaznamovala veliko 
generacij beltinskih otrok in mladine 
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preko poučevanja verouka  in pravih 
življenjskih vrednot.  S svojo nežno 
vzgojo je pomagala staršem oblikovati 
mlade osebnosti. Našega prvega 
srečanja s  spoštovano sestro Emo 
Sobočan ne preštevamo v letih, ampak 
v desetletjih. Peto desetletje mineva,  
ko je na željo in prošnjo takratnega 
župnika Janka Škrabana leta 1973 
kot rosno mlada redovnica  sestra 
Ema Sobočan prišla iz Ljubljane v  
beltinsko župnijo in postala katehetinja 
predšolskim veroukarjem. 
V red sester Frančiškank 
brezmadežnega spočetja je stopila 
po končani gimnaziji. Čeprav  se je 
spogledovala s študijem stomatologije 
in pozneje študirala teologijo, je 
sestra Ema v sebi začutila klic in mu 
po končani gimnaziji sledila. Postala 
je redovnica in  v sebi  ohranjala 
preprostost in veselje,  vse to pa je 
s  prijazno besedo  in svojim zgledom 
prenašala na svoje veroučence. Koliko 
lepih trenutkov smo preživeli skupaj 
v prvi učilnici, v zvoniku, in pozneje v 
naših prvih, takrat zgrajenih učilnicah. 
Spoštovana sestra Ema, Beltinčani 
pravijo, da je imelo obiskovanje 
verouka v zvoniku beltinske cerkve 
prav poseben čar. Vedno ste nas 
pričakali mili in nasmejani, v toplem 
zavetju preproste učilnice, kjer pa je 
bilo tudi zaradi vaše prisotnosti vedno 
zelo toplo in domače. 
Verouk ste nas poučevali na poseben, 
svoj način, saj ni bilo še multimedijskih 
pripomočkov. Sveto pismo ste nam 
razlagali s slikami, ki so nas navduševale 
in poučevale hkrati, ter se nam vsem 
vtisnile v srce in dušo. Skupaj z vami 
smo zbirali prispevke za lačne otroke v 
Afriki in  s tem ste nas že v otroških letih 
učili dobrodelnosti in plemenitosti.
Naučili ste nas veliko otroških pesmi, 
prav vsi pa smo peli z vami tisto znano 
pesmico..
 »Delajmo, delajmo zlata kolesa, da se 
popeljemo v sveta nebesa…«
Draga sestra Ema, dotaknili ste se 
mlade duše slehernega veroukarja in 
ostali tudi v srcih  vseh tistih, ki so se 
morda v današnjem času odmaknili od 
župnije in Cerkve, pa vendar so ostali 
dobri in plemeniti ljudje. Bili ste naša 
sopotnica in sopotnica naših otrok. 
Koliko posameznikov vam je zaupalo 
svoje življenjske preizkušnje, probleme 
in stiske. S svojo blago besedo ste znali 
potolažiti, spodbuditi, velikokrat le 
razumeti. Še veliko bi lahko naštevali, 

saj vsak od nas nosi v srcu z vami 
povezan kakšen poseben trenutek ali 
spomin.
Eno vaše delovanje pa je bilo manj 
znano. Ob svojem pastoralnem delu 
in poučevanju verouka ste namreč 
vsa ta leta v skupnosti sester skrbeli 
tudi za ostarele sestre redovnice, ki so 
potrebovale pomoč, nego in skrb. Tudi 
to ste poleg vseh obveznostih opravljali 
s sestrsko ljubeznijo in blagostjo.
Sestra Ema, zahvaljujemo se vam 
za vašo srčnost, plemenitost in 
ljubeznivost. Sprejeli ste vse naloge, 
kjer vas je Cerkev potrebovala in živeli 
med nami z vsem srcem.
Imeli smo privilegij, da smo imeli 
takšno katehetinjo. Ob zaprtju 
samostana v Beltincih ste našli svoj 
dom in mir v Veržeju, mi pa vam 
želimo, da nas za vedno povežejo lepi 
in plemeniti spomini. Naj bo še naprej 
blagoslovljena vaša  življenjska pot. 
Vsled navedenega si Ema Sobočan, 
redovna sestra, zasluži ŽUPANOVO 
PRIZNANJE za več kot 50 let aktivnega 
delovanja v redovniškem poklicu.
Občinski svet Občine Beltinci je na 
predlog Komisije za priznanja in 
nagrade na svoji 28. redni seji sprejel 
sklep, da se v letu 2022 ob občinskem 
prazniku podeli PRIZNANJE OBČINE 
BELTINCI:

DRUŠTVU PRIJATELJEV MLADINE 
DOKLEŽOVJE za delo na različnih 
področjih v krajevni skupnosti ter za 
ohranjanje kulturne dediščine.
Obrazložitev: 
Društvo prijateljev mladine Dokležovje 
je bilo ustanovljeno 4. februarja 1999 
na pobudo KS Dokležovje, staršev in 
učiteljice Marije Zver, ki je ves ta čas 
tudi predsednica društva. 
Društvo prijateljev mladine Dokležovje 
je, ob pomoči priznanih mentorjev iz 
vse Slovenije, organizator številnih 
likovnih, literarnih in lutkovnih 
delavnic. Člani so se udeleževali 
različnih natečajev in razpisov državnih 
institucij ter za svoje prispevke prejeli 
številna priznanja in pohvale, prav 
tako tudi mentorji.  K sodelovanju so 
vedno povabili tudi starejše člane, 
ki so s svojimi izkušnjami bogatili 
program društva in vse to prenašali 
na mlajše generacije. Tako je nastalo 
več odmevnih projektov, tudi »V našen 
kraji je lipou« in »Kak je inda bilou«.  
S tema projektoma se predstavljajo na 
mednarodnem folklornem festivalu v 

Beltincih »Na našen gümli«. Večkrat so 
z nastopom popestrili tudi povorko na 
Kmetijsko – živilskem sejmu v Gornji 
Radgoni, kjer so se predstavili z ljudsko 
pesmijo in običaji. 
V okviru društva delujejo ljudske pevke 
Jesensko listje, ki se lahko pohvalijo z 
lastno zgoščenko in video kaseto. 
Člani Društva prijateljev mladine 
Dokležovje so aktivni tudi na drugih 
področjih: 
• v skupini za samopomoč obolelih z 

rakom Pomurja
• v skupini za samopomoč Beltinci
• v Karitasu Dokležovje
• v  Krajevni organizaciji Rdečega 

križa Dokležovje in drugih.
Za svoje delo je tako skupina kot 
njeni posamezni člani prejela številna 
priznanja - Ljudje odprtih rok pod 
pokroviteljstvom revije Naša žena in 
Ministrstva za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti, kjer so 
članice nastopile na podelitvi priznanj 
v Narodni galeriji v Ljubljani. So 
prejemniki Gallusovih in Linhartovih 
značk za dolgoletno delo na pevskem 
in literarnem področju. Člani društva 
so vpeti v številne organizacije izven 
občine. Predstavljali so se tudi v 
različnih radijskih oddajah, kjer so  s 
pesmijo in besedo predstavili svoj 
domači kraj in občino (Potepajte se 
z nami in v oddajah, ki jih pripravlja 
Milan Zrinski).  

Društvo je organizator dveh občinskih 
prireditev: Dnevi  Ivana  Jeriča v mesecu 
juniju in Dneva Generala Rudolfa 
Maistra v mesecu novembru. 
Na njihovo pobudo je prišlo s pomočjo 
posameznikov in Krajevne skupnosti 
Dokležovje ter ob pomoči Zavoda za 
turizem, kulturo in šport Beltinci in 
Občine Beltinci do odprtja  v rojstnem 
kraju dekana Ivana Jeriča, ki je eden 
od ključnih in pomembnih osebnosti 
našega Prekmurja ob priključitvi 
Prekmurja k matični domovini 
Sloveniji.
Vsled navedenega  se Društvu 
prijateljev mladine Dokležovje 
podeljuje OBČINSKO PRIZNANJE. 
Po slovesnosti je zaživela Ulica okusov 
in doživetij, zvečer pa je pred številnim 
občinstvom nastopila vrhunska 
glasbena zasedba Prašnati.

ZTKŠ Beltinci
Simona Cizar

AKTUALNO
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Položitev venca k spominskemu obeležju ob praznovanju 103.
obletnice Združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom  
v Beltincih
Dne 16. 8. 2022 so predstavniki 
domoljubnih in veteranskih organizacij 
Pomurja, združeni v pokrajinski 
Koordinaciji domoljubnih in 
veteranskih združenj, društev in
organizacij, skupaj z županom 
občine Beltinci, Markom Viragom, 
ob državnem prazniku združitve 
prekmurskih Slovencev z matičnim 
narodom položili spominski venec 
k obeležju, ki je bilo postavljeno 
v Beltincih ob praznovanju 100. 
obletnice združitve. Položitev venca 
ob prazniku združitve prekmurskih 
Slovencev z matičnim narodom, v 
posledici zavedanja o velikem pomenu 
zgodovine tistega obdobja, v letih 
od postavitve in odkritja spomenika 
postaja tradicionalna. 

Slovesnosti so se udeležili praporščaki 
vseh domoljubnih in veteranskih 
organizacij pomurskih združenj, 
društev in organizacij.

Ob položivi spominskega venca sta 
zbrane nagovorila  župan Občine 
Beltinci, Marko Virag,  in predsednik 
prekmurskega društva General 
Maister Murska Sobota, Marjan Farič, 
ki sta v svojih govorih poudarila 
pomen združitve za vse Prekmurce 
in Prekmurke, oziroma za celoten 
slovenski narod, ter Beltince, kjer je 
na velikem ljudskem zborovanju v 
prisotnosti več kot 20.000 Prekmurk 
in Prekmurcev oblast iz vojaških rok 
prevzel civilni upravitelj. Jugoslovanske 
čete so v Prekmurje vkorakale 12. 
avgusta, 17. avgusta pa je vojska 
izročila oblast civilnemu upravitelju dr. 
Srečku Lajnšicu, ki je uradno razglasil 
združitev tega ozemlja s preostalim 
slovenskim ozemljem v Kraljevini SHS.

Kot je bilo izpostavljeno v nagovorih 
govornikov, se združitev Prekmurja 
z ostalimi slovenskimi pokrajinami 
ni zgodila sama od sebe, združitev 
tudi ni izključna zasluga dobre volje 

velikih sil, ki so odločale o povojnih 
mejah. Združitev je zlasti zasluga naših 
domačih ljudi, razumnikov z obeh 
bergov Mure,  iz Prlekije in iz Prekmurja, 
poleg dr. Slaviča, še  dr. Kovačiča, in 
Ivana Jeriča, vsi trije so bili Maistrovi 
borci, Klekla, Ivanoczya, Godine in 
številnih ostalih. Večina teh je pripadala 
katoliškim krogom, a so takrat  bili naša 
edina intelektualna moč, ki je za razliko 
od oblasti v Ljubljani premogla uvid 
v pomembnost rešitve nacionalnega 
vprašanja, pomembnost trenutka 
nastanka mnogih nacionalnih držav 
ter zarisovanja novih državnih mej po 
propadu avstroogrskega imperija. Bili 
so domoljubi, ki so zastavili vse sile, 
svoje ime, ves intelektualni potencial, 
svoj vpliv in tudi karierne poti za idejo, 
ki je v prekmurskih srcih tlela že dolga 
desetletja: to je združitev s svojimi 
slovenskimi sobrati.  

Zakaj je pomembno izpostaviti njihove 
zasluge še posebej v trenutku, ko 
praznujemo? Znova in znova se namreč 
soočamo z opazkami, naperjenimi zlasti 
iz tujine, in katerim zlahka  nasedamo 
tudi sami,  da so prekmursko zgodovino 
pisali zlasti drugi, bolj državotvorni 
narodi, da Prekmurci sami nismo zmogli 
domoljubne državotvorne drže. Če so 
opazke iz tujine plod preračunljivosti, 
naša ignoranca ali celo pritrjevanje 
le- tem kaže na globoko pomanjkanje 
poznavanja in spooštovanja lastne 
zgodovine, pa tudi na pomanjkanje 

nacionalne samozavesti. Če sami 
ne bomo prelomnim trenutkom 
prekmurske zgodovine dodali tudi 
imen zaslužnih, potem bo to čez čas 
postala norma, priročna okoliščina 
in poligon za nadaljnje manipulacije, 
izkrivljanje in potvarjanje zgodovine, 
da se za združitev lahko zahvalimo 
samo velikim silam, da je prava meja 
med dvema državama, tudi kulturma,  
pravzaprav na reki Muri in da ta postor 
ne premore  ne samonikle  kulture,  
ne lastne intelektualne potence in ne 
lastnih zgodovinskih osebnosti. 

Praznik združitve prekmurskih 
Slovencev z matičnim narodom je 
državni praznik, zato ne  more in ne 
sme biti omejen le na Prekmurje, na  
njegovo prebivalstvo in na nekaj slabo 
opaznih dogodkov, ki hitro izzvenijo le 
v prekmurskih geografskih in lokalnih 
medijskih mejah. To ni samo regionalni 
praznik! Prekmurke in Prekmurci ne 
tedaj in niti dandanes  v svoji državi 
Sloveniji ne želimo ostati le neka 
obrobna etnična in jezikovna slovenska 
posebnost, temveč smo že dolgo, 
veliko dalj kot minulo stoletje, neločljiv 
in enakovreden del slovenskega 
narodnostnega, kulturnega, 
geografskega in ekonomskega  prostora.

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

MAG. Marjan Farič

AKTUALNO
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Položitev venca braniteljem samostojne Slovenije
Delegacije OZVVS Ljutomer, Veržej in 
Murska Sobota so skupaj z županoma 
Občine Beltinci, Markom Viragom, 
in župan Občine Veržej, Slavkom 
Petovarjem, položili lovorjev venec k 
spominski tabli, posvečeni braniteljem 
samostojne Slovenije, ki je bila v 
lanskem letu obnovljena in nameščena 
na mostu čez reko Muro v Dokležovju. 
Slovesnost je potekala v sredo, 17. 
avgusta 2022, na državni praznik, dan 
združitve prekmurskih Slovencev z 
matičnim narodom.

Lilijana Bežan Horvat

100 let življenjske poti Ane Perša iz Ižakovec
V ponedeljek, 22. avgusta 2022, je 
svoj 100. rojstni dan praznovala draga 
krajanka Ana Perša iz Ižakovec. Ob 
njenem visokem življenjskem jubileju 
smo ji v krogu njene družine čestitali 
tudi predstavniki Občine Beltinci in 
Krajevne skupnosti Ižakovci.

Ob dobrih željah, ki smo ji jih zaželeli, 
predvsem še zdravja mnogo let, nam 
je gospa Ana zaželela vse dobro v 
življenju, predvsem pa se nam je 
zahvalila za obisk, dobre želje in darila. 
Povedala je, da ji je vera in molitev skozi 
življenje pomagala, da je dočakala tako 
visok jubilej. Še posebej ji je molitev 

pomagala pred kratkim, ko se je zaradi 
okužbe z virusom Covida 19 znašla v 
bolnišnici, kar je bila zanjo še posebej 
velika preizkušnja, ki pa jo je uspešno 
premagala. Zahvalila pa se je predvsem 
svojim domačim, ki vsakodnevno 
skrbijo zanjo in ji pomagajo.

Gospa Ana, vse najboljše, predvsem 
zdravja in bistrega duha, s katerim nas 
vedno presenečate ob naših redkih 
obiskih! Še na mnoga leta!

Aleš Poredoš
Predsednik Sveta KS Ižakovci

Sto let gospe Ane iz Ižakovec

Sprejeti  sklepi 27. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci
Na 27. redni seji Občinskega sveta 
Občine Beltinci, ki je bila 23. junija 
2022, so bili sprejeti naslednji sklepi:

Sklep št. 292/VII:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme 
dopolnjeni dnevni red 27. redne seje 
OS, ki glasi:
1. Sprejem zapisnika 26. redne ter 

realizacija sklepov 26. redne seje 
občinskega sveta. 

2. Kadrovske zadeve: 
a) Imenovanje predsednika, 
namestnika predsednika in članov 
Posebne občinske volilne komisije 

Občine Beltinci. 
b) Podaja mnenja k predlogu za 
imenovanje direktorja Pokrajinske 
in študijske knjižnice Murska 
Sobota.

3. Seznanitev z dosedanjimi 
aktivnostmi Luke Koper, 
povezanimi z vzpostavitvijo 
mednarodnega logističnega centra. 

4. Seznanitev s Poslovnim  poročilom 
PIŠK Murska Sobota za leto 2021.

5. Podaja soglasja k Programu dela s 
finančnim in kadrovskim  načrtom 
PIŠK Murska Sobota za leto 2022.

6. Soglasje k predlogu oblikovanja 
oddelkov in sistemizacije v Vrtcu 

Beltinci za šolsko leto 2022/2023.
7. Odobritev sofinanciranja 

nadstandardnih zaposlitev v 
Osnovni šoli POŠ Dokležovje v 
šolskem letu 2022/2023.

8. Seznanitev in podaja soglasja k 
Finančnemu načrtu, programu 
dela in kadrovskemu načrtu za leto 
2022 JVIZ Osnovna šola Beltinci.

9. Odobritev sofinanciranja 
nadstandardnih zaposlitev v 
Osnovni šoli Beltinci v šolskem 
letu 2022/2023.

10.  Obravnava in podaja soglasja k 
Letnemu poročilu in zaključnemu 
računu za leto 2021 Zavoda za 

AKTUALNO / IZ OBČINSKE HIŠE
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turizem, kulturo in šport Beltinci.
11.  Obravnava in podaja soglasja 

k Letnemu programu dela in 
finančnemu načrtu Zavoda za 
turizem, kulturo in šport Beltinci 
za leto 2022.

12.  Obravnava in sprejem Letnega 
poročila družbe Komuna, javno 
komunalno podjetje Beltinci d.o.o., 
za poslovno leto 2021.

13.  Obravnava in sprejem Odloka 
o ustanovitvi javnega podjetja 
Center za ravnanje z odpadki 
Puconci d.o.o., v prvi obravnavi.

14.  Obravnava Elaborata o oblikovanju 
cene izvajanja obvezne občinske 
gospodarske javne službe zbiranja 
določenih vrst komunalnih 
odpadkov v Občini Beltinci za leto 
2022, s poročilom o delu za leto 
2021 in potrditvijo novih cen.

15.  Odločanje o povečanju 
proračunske postavke in sprejem 
Letnega programa ukrepov za 
dodelitev pomoči na področju 
ohranjanja in spodbujanja razvoja 
kmetijstva in podeželja v občini 
Beltinci za leto 2022.

16.  Pobude in vprašanja članov 
Občinskega sveta Občine Beltinci.

17.  Poročilo župana o pomembnejših 
dogajanjih v Občini Beltinci.

Sklep št. 293/VII:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme 
vsebino zapisnika 26. redne seje 
Občinskega sveta Občine Beltinci v 
predlagani vsebini in obliki.

Sklep št. 294/VII:
Občinski svet Občine Beltinci imenuje 
v  Posebno občinsko volilno komisijo 
Občine Beltinci:  
Davorja Korena, Lipovci 203, 9231 
Beltinci - predsednik POVK Občine 
Beltinci 
Anjo Mujdrica, Gančani 50, 9231 
Beltinci -  namestnica predsednika 
POVK Občine Beltinci 
Za člane in njihove namestnike so 
imenovani: 
prvi član:  Slavko Horvat, Dokležovje, 
Murska ulica 28, 9231 Beltinci 
namestnik prvega člana:  Zvonko 
Oršoš, Poljska pot 9 g, 9231 Beltinci 
drugi član:  Sabina Šajher, Ribiška pot 
2, 9231 Beltinci 
namestnik drugega člana: Anja Cigut, 
Dokležovje, Narcisna ulica 16, 9231 

Beltinci 
tretji član:  Renata Šebjan, Dokležovje, 
Severna 23/a, 9231 Beltinci 
namestnik tretjega člana:  Irena Muhič, 
Dokležovje, Glavna ulica 53, 9231 
Beltinci 
Mandat POVK Občine Beltinci začne 
veljati z dnem 12. 7. 2022 in traja štiri 
leta.

Sklep št. 295/VII:
Občinski svet Občine Beltinci daje 
pozitivno mnenje k imenovanju 
kandidatke Klaudije Šek - Škafar, 
Trstenjakova ulica 22/a, 9000 Murska 
Sobota za direktorico Pokrajinske in 
študijske knjižnice Murska Sobota.

Sklep št. 296/VII:
Občinski svet Občine Beltinci se je 
seznanil s Poslovnim poročilom PIŠK 
Murska Sobota za leto 2021.

Sklep št. 297/VII:
Občinski svet Občine Beltinci daje 
soglasje k Programu dela s finančnim 
in kadrovskim načrtom PIŠK Murska 
Sobota za leto 2022.

Sklep št. 298/VII:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme 
sklep  o povečanem normativu za +2 
v vseh 19-ih oddelkih Vrtca Beltinci. 
2. Občinski svet Občine Beltinci podaja 
soglasje k predlogu oblikovanja 
oddelkov in k potrebnemu številu 
kadra ter k sistemizaciji delovnih mest 
v javnem vzgojno izobraževalnem 
zavodu Vrtec Beltinci za šolsko 
leto 2022/2022 in sicer za 54,625 
sistemiziranih delovnih mest in treh 
spremljevalcev gibalno oviranih otrok. 
3. Občinski svet Občine Beltinci podaja 
soglasje za odprtje dodatnega oddelka 
v šolskem letu 2022/2023, v kolikor 
se bo tekom leta izkazala dejanska 
potreba. V primeru odprtja polovičnega 
oddelka med letom se bo sistemizacija 
dodatno povečala za 1 delovno mesto 
vzgojiteljice, v kolikor se bo razširil 
na rednega, pa še 1,5 delovnega mesta 
pomočnika vzgojitelja.

Sklep št. 299/VII:
1. Občinski svet Občine Beltinci daje 

soglasje k sofinanciranju s strani 
Osnovne šole Bakovci predlaganih 
nadstandardnih zaposlitev v 
Podružnični šoli Dokležovje za 

šolsko leto 2022/2023 – učitelj 
v kombiniranih oddelkih prvi in 
drugi razred (5 pedagoških ur na 
teden), učitelj v tretjem in četrtem 
razredu ( skupaj 5 pedagoških 
ur na teden), in 0,35 % čistilke. 

2. Sredstva za izvedbo predlaganih 
nadstandardnih zaposlitev 
Osnovne šole Bakovci, Podružnične 
šole Dokležovje, so v višini 
zaprošenih mesečnih zneskov do 
konca šolskega leta 2022/2023  
zagotovljena v proračunu za leto 
2022, za leto 2023 pa jih bo potrebno 
zagotoviti v proračunu  za leto 2023.  

Sklep št. 300/VII:
Občinski svet Občine Beltinci se je 
seznanil s Finančnim načrtom in 
programom dela ter kadrovskim 
načrtom Osnovne šole Beltinci za leto 
2022 ter daje soglasje.

Sklep št. 301/VII:
1.  Občinski svet Občine Beltinci 

odobri s strani Osnovne šole 
Beltinci predlagane nadstandardne 
zaposlitve v Osnovni šoli Beltinci za 
šolsko leto 2022/2023.

2.  V proračunu za leto  2022 so 
sredstva zagotovljena, sredstva za 
leto 2023 pa bo potrebno zagotoviti 
v proračunu za leto 2023.

Sklep št. 302/VII:
Občinski svet Občine  Beltinci podaja 
soglasje k Letnemu poročilu in 
zaključnemu računu za leto 2021 
Zavoda za turizem, kulturo in šport 
Beltinci.

Sklep št. 303/VII:
Občinski svet Občine Beltinci podaja 
soglasje k Letnemu programu dela in 
finančnemu načrtu Zavoda za turizem, 
kulturo in šport Beltinci za leto 2022.

Sklep št. 304/VII:
1. Občinski svet Občine Beltinci 

sprejme Letno poročilo Komune 
Beltinci d.o.o. za leto 2021, 
skupaj z računovodskimi izkazi 
in poročilom nadzornega sveta 
javnega podjetja, v predlagani 
obliki in vsebini.

2. Čisti dobiček podjetja za leto 
2021, v znesku 20.487,02 EUR, se  
nameni za financiranje osnovnih 

IZ OBČINSKE HIŠE
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sredstev  družbe.
3. Nadzornemu svetu in poslovodstvu 

družbe Komuna Beltinci d.o.o. se za 
leto 2021 podeli razrešnica.

Sklep št. 305/VII:
1. Občinski svet Občine Beltinci 

sprejme Odlok o ustanovitvi 
javnega podjetja Center za 
ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. v 
predlagani vsebini in obliki v prvi 
obravnavi.

2. Odlok  o ustanovitvi javnega  
podjetja Center za ravnanje z 
odpadki Puconci d.o.o. se po 
sprejemu v prvi obravnavi  
posreduje v 30 - dnevno 
javno obravnavo. 

Sklep št. 306/VII:
Obravnava Elaborata o oblikovanju 
cene izvajanja obvezne občinske 
gospodarske javne službe zbiranja 
določenih vrst komunalnih odpadkov v 
Občini Beltinci za leto 2022, s poročilom 
o delu za leto 2021 in potrditev novih 
cen.

Sklep št. 307/VII:
Občinski svet Občine Beltinci na  
predlog Odbora za kmetijstvo 
Občinskega sveta Občine Beltinci 
sprejme Program ukrepov za dodelitev 
pomoči na področju ohranjanja in 
spodbujanja razvoja kmetijstva in 
podeželja v Občini Beltinci za leto 2022, 
predvidenih v 13., 14., 15., 16., 19., 20. 
in 23. členu Pravilnika o ohranjanju 
in spodbujanju razvoja kmetijstva 
in podeželja v Občini Beltinci za 
programsko obdobje 2015 – 2020 in 
sicer:

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

Podukrep 1.1. Posodabljanje kmetijskih 
gospodarstev 

Skupna okvirna višina sredstev za 
izvedbo tega ukrepa (za vse podukrepe 
skupaj) je 7.000,00 EUR.

Pomoč se dodeli za naslednje namene:

-Stroški nakupa rastlinjaka ter opreme 

v rastlinjaku (investicije v rastlinjake, 
zamenjava folije, namakalne cevi, 
folije za prekrivanje iz tkanine, talne-
perfurirane folije); pomoč znaša do 30 
% upravičenih stroškov 

-Stroški nakupa ograje, namenjene 
preprečevanju vdora divjadi na 
proizvodnih vrtnarskih površinah; 
pomoč znaša do 30 % upravičenih 
stroškov, pri čemer se subvencionira 
maksimalna vrednost mreže do 600,00 
EUR/ha 
 
-Stroški nakupa opreme za hleve 
(privezi, boksi, inštalacije, mlekovodi, 
napajalniki, računalniški programi, 
stroški opreme pomožnih objektov - 
pokrivne mreže, folije za silose), pomoč 
znaša do 30 % upravičenih stroškov

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

2. Za ukrep 2 iz 1. čl. pravilnika Pomoč 
za zaokrožitev (komasacijo) kmetijskih 
in gozdnih zemljišč.
Sofinancirajo se stroški pravnih in 
upravnih postopkov pri medsebojni 
menjavi in nakupu kmetijskih in 
gozdnih zemljišč; pomoč je do 100% 
upravičenih stroškov; skupna okvirna 
višina sredstev pomoči za ta ukrep je 
1.500,00 EUR.

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

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

4. Za ukrep 4 iz 16. čl. pravilnika Pomoč 
za plačilo zavarovalnih premij. 
 
 a) Za zavarovanje posevkov je pomoč  
do 10 % vrednosti oz. upravičenih 
stroškov

b) Za zavarovanje živali zaradi bolezni 
- pomoč je do 10% vrednosti oz. 
upravičenih stroškov Skupna okvirna 
višina sredstev za ta ukrep je 12.000,00 
EUR.

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

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

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

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

7. Za ukrep 7. iz 23. čl. pravilnika: 
Podpora ohranjanju oz. povečavanju 
rodovitnosti tal: do 50% upravičenih 
stroškov nakupa sredstev za 
zmanjšanje kislosti tal oz. uravnavanje 
Ph vrednosti oz. analize tal (pri  tem 
velja omejitev, da ne več kot 120,00 
EUR/ha/vsaka tri leta pri nakupu 
sredstva za uravnavanje PH vrednosti 
tal). Okvirna skupna višina sredstev za 
ta ukrep je: 27.000,00 EUR.
 
Skupna višina sredstev za vse ukrepe 
po Programu ukrepov za dodelitev 
pomoči na področju ohranjanja in 
spodbujanja razvoja kmetijstva in 
podeželja v Občini Beltinci za leto 2022 
znaša 50.000,00 EUR. 
  
V kolikor v okviru sprejetega Letnega 
programa ukrepov za ohranjanje in 
spodbujanje razvoja kmetijstva in 
podeželja v Občini Beltinci za leto 2022 
predvidena sredstva za posamezen 
ukrep niso v celoti uporabljena, se 
preostanek teh sredstev lahko uporabi 
/prerazpredi/ za drugi ukrep, ki je 
določen med ukrepi finančnih spodbud 
za to leto.

Ne glede na določila iz prejšnjih 

IZ OBČINSKE HIŠE
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točk Letnega programa ukrepov za 
ohranjanje in spodbujanje razvoja 
kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci 
za leto 2022 se pomoč pri posameznem 
ukrepu sorazmerno zniža, v kolikor 
je iz zahtevkov prosilcev pomoči 
razvidno, da bi bil presežen znesek 
predviden v letnem programu ukrepov 
za posamezen ukrep, pri drugem 
ukrepu pa tudi ni na razpolago »viška«  
teh sredstev. 

Sklep št. 308/VII:
Občinski svet Občine Beltinci na predlog 
Odbora za kmetijstvo Občinskega sveta 
Občine Beltinci zagotovi dodatnih 
10.000,00 EUR za proračunsko 
postavko 9044102110 – OU – UKREPI 
– KMETIJSTVO – SOS, ki se naj nameni 
za ukrep 7. iz 23. čl. pravilnika: Podpora 
ohranjanju oz. povečavanju rodovitnosti 
tal. Župan povečanje vključi v proračun 
s prvim rebalansom za leto 2022.

Izvleček sklepov iz zapisnika 27. redne 
seje Občinskega sveta Občine Beltinci 
je povzela
  

Lilijana Bežan Horvat

Sprejeti  sklepi 28. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci
Na 28. redni seji Občinskega sveta 
Občine Beltinci, ki je bila 28. julija 
2022, so bili sprejeti naslednji sklepi:

Sklep št. 309/VII:

Občinski svet Občine Beltinci sprejme 
dnevni red 28. redne seje občinskega 
sveta:

1. Sprejem zapisnika 27. redne seje 
ter realizacija sklepov 27. redne 
seje občinskega sveta

2. Varnostna ocena za II. policijski 
okoliš (občina Beltinci) Policijske 
postaje Murska Sobota za leto 2021

3. Odločitev o predlogih za podelitev 
priznanj Občine Beltinci za leto 
2022

4. Odločitev o višini in številu 
štipendij Občine Beltinci za 
študijsko leto 2022/2023

5. Sofinanciranje avtobusnih 
prevozov osnovnošolskih učencev 
v Osnovno šolo Beltinci v šolskem 
letu 2022/2023

6. Poročilo o polletni realizaciji 
Proračuna Občine Beltinci za leto 
2022 in sprejem sklepa o dodatni 
dolgoročni zadolžitvi.

7. Pobude in vprašanja članov 
Občinskega sveta Občine Beltinci.

8. Poročilo župana o pomembnejših 
dogajanjih v občini Beltinci

Sklep št. 310/VII:

Občinski svet Občine Beltinci sprejme 
vsebino zapisnika 27. redne seje 
Občinskega sveta Občine Beltinci v 

predlagani obliki in vsebini.

Sklep št. 311/VII:

Občinski svet Občine Beltinci se 
je seznanil z Varnostno oceno II. 
policijskega okoliša Policijske postaje 
Murska Sobota za leto 2021.

Sklep št. 312/VII:

Občinski svet Občine Beltinci sprejme 
odločitev o tem, da se v letu 2022 
Priznanje Občine Beltinci podeli 
Društvu prijateljev mladine 
Dokležovje, Glavna ulica 18, 
Dokležovje, 9231 Beltinci. Priznanje se 
podeli za delo na različnih področjih 
v krajevni skupnosti ter za ohranjanje 
kulturne dediščine.

Sklep št. 313/VII:

1.  Višina štipendije Občine Beltinci v 
študijskem letu 2022/2023 znaša 
120 EUR/mesec.

2. Skupaj se za študijsko leto 
2022/2023 podeli 10 občinskih 
štipendij, pri čemer se pet štipendij 
dodeli študentom naravoslovnih 
oziroma interdisciplinarnih ved, 
pet pa študentom družbenih 
oziroma humanističnih ved.

Sklep št. 314/VII:

1. Občinski svet Občine Beltinci 
soglaša, da se v šolskem letu 
2022/2023 iz občinskega 
proračuna 100% sofinancirajo 
avtobusni prevozi vseh učencev 
vozačev v Osnovno šolo Beltinci 

in nazaj domov, in sicer iz vseh 
vasi in zaselkov v občini, kjer 
je urejen avtobusni prevoz.  
Sredstva za ta namen so 
zagotovljena v Proračunu Občine 
Beltinci za leto 2022, za leto 2023 
pa jih bo potrebno zagotoviti v 
Proračunu Občine Beltinci za leto 
2023.

2. Sklep začne veljati takoj po 
sprejetju, uporablja pa se od 1. 9. 
2022 naprej.

Sklep št. 315/VII:
1. Občinski svet se je seznanil s 

poročilom o polletni realizaciji 
Proračuna Občine Beltinci za leto 
2022.

2. V skladu z določilom 16. člena 
Odloka o proračunu Občine 
Beltinci za leto 2022 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 1,100.000,00 €UR, z dobo 
vračanja do 10-ih let, za investicije, 
vključene v veljavni proračun 
Občine Beltinci za leto 2022.

Izvleček sklepov iz zapisnika 28. redne 
seje Občinskega sveta Občine Beltinci je 
povzela  

Andreja Šlichthuber

IZ OBČINSKE HIŠE
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Obvestilo za javnost: Javno povabilo »Hitrejši vstop mladih na trg dela«  
 
Obveščamo vas, da je bilo dne 29. 7. 2022 v okviru spodbud za zaposlovanje 
objavljeno javno povabilo »Hitrejši vstop mladih na trg dela«. Javno povabilo 
je odprto od 16. 8. 2022 do 31. 1. 2023, oz. do razdelitve razpoložljivih 
sredstev. 
 
Ponudbe delodajalci oddajo na Portalu za delodajalce na spletni strani ZRSZ. 
 
Namen spodbude za zaposlitev: Hitrejši prehod mladih brezposelnih oseb iz ciljne skupine na 
trg dela, pridobitev delovnih izkušenj in kompetenc ob pomoči izkušenega mentorja z 
zaposlitvijo za nedoločen čas pri izbranih delodajalcih, kar prispeva tudi k zmanjševanju 
neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela in povečanju socialne varnosti mladih. 
Tako osebe kot mentorji se morajo usposabljati ali izobraževati pri zunanjih izvajalcih, 
registriranih za dejavnost izobraževanja z namenom pridobitve dodatnih kompetenc v trajanju 
vsaj 30 šolskih ur, zaželeno iz digitalnih vsebin. Izobraževanje mora biti izvedeno v prvih 
šestih mesecih zaposlitve in predložiti ZRSZ ustrezno dokazilo. 
 
Spodbuda za zaposlitev mladih iz ciljne skupine je namenjena delodajalcem, ki poslujejo: 

● v realnem sektorju, razen izjem, določenih v javnem povabilu 
● v okviru sektorja S. 15 kot društvo, njihovo združenje, ustanova, zavod ali mladinski 

svet 
 
Ciljna skupina:  Brezposelni, stari do vključno 25 let in 364 dni oz. mlajši od 26 let.  
V zaposlitev preko spodbude se ne more vključiti brezposelna oseba, ki: 

● je bila v zadnjih 12-ih mesecih pred oddajo ponudbe pri njem zaposlena s sklenjeno 
pogodbo o zaposlitvi, razen v primeru pogodbe o zaposlitvi zaradi izvajanja javnih 
del. 

● je lastnik ali solastnik ali ustanovitelj tega poslovnega subjekta ali ga osebno vodi ali 
ima v njem status prokurista. 

 
Višina subvencija za 18 mesecev za nedoločen čas. 
Odvisna je od trajanja brezposelnosti, izobrazbe in vključitve v dodatno pokojninsko 
zavarovanje.   

Ciljna skupina 
Vključitev v dodatno 
pokojninsko zavarovanje  
(+ 70 EUR) 

Ni vključitve v dodatno 
pokojninsko zavarovanje 

Brezposelna oseba (BO) do 
vključno 25 let in 364 dni 

EUR za  
18 mesecev EUR/mesec EUR za 18 

mesecev EUR/mesec 

BO do vključno 25 let 6.660 370 5.400 300 
BO do vključno 25 let  
in hkrati: 
- 12 mesecev brezposelni  
ali  
- z največ OŠ izobrazbo 

7.740 430 6.480 360 

BO do vključno 25 let in  
12 mesecev brezposelni in  
z največ OŠ izobrazbo 

8.820 490 7.560 420 

Subvencija se izplačuje v mesečnih obrokih. 

OBVESTILA
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OBVESTILA

V primeru zaposlitve invalida za delovni čas skladno z odločbo o invalidnosti se višina 
subvencije sorazmerno zmanjša. 
 
Delodajalci za zaposlitev prejmejo subvencijo, ki se zviša za 70 € v primeru vključitve osebe 
v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje s strani delodajalca z istim dnem, ko nastopi 
zaposlitev.  
 
Mentorstvo: Mentor mora imeti vsaj 3 leta delovnih izkušenj in mora biti osebi obvezno na 
voljo ves čas subvencionirane zaposlitve. Javno povabilo ne določa, da mora biti mentor 
zaposlen pri istem delodajalcu, torej lahko gre tudi za zunanje mentorstvo. 
 
Usposabljanje ali izobraževanje mora trajati vsaj 30 šolskih ur, tako za brezposelno osebo 
kot tudi za mentorja - zaželeno iz digitalnih vsebin. Izvedeno mora biti v prvih šestih mesecih 
zaposlitve, ZRSZ pa mora biti dostavljeno o izvedenem usposabljanju in izobraževanju 
ustrezno potrdilo, v nasprotnem primeru bo mesečno izplačevanje subvencije zaustavljeno. 
 
Spodbuda je sofinancirana iz ESS. 
 
Združljivost spodbude: Spodbuda za zaposlitev za mlade po tem javnem povabilu je 
združljiva s predhodno opravljenim delovnim preizkusom ali usposabljanjem na delovnem 
mestu. 
 
Termin odpiranja ponudb: vsak torek ob 11. uri. 
 
Več info o samem JP najdete na spletni povezavi: ZRSZ - Hitrejši vstop mladih na trg dela 
(gov.si), ali pri svetovalcih za delodajalce na pristojnih uradih za delo. 
 
Vabljeni k sodelovanju. 
 

Branko Baša 
ZRSZ Območna služba M. Sobota 
Vodja oddelka  
Aktivne politike zaposlovanja za Pomurje 

Obvestilo za javnost: Javno povabilo »Hitrejši vstop mladih na trg dela«  
 
Obveščamo vas, da je bilo dne 29. 7. 2022 v okviru spodbud za zaposlovanje 
objavljeno javno povabilo »Hitrejši vstop mladih na trg dela«. Javno povabilo 
je odprto od 16. 8. 2022 do 31. 1. 2023, oz. do razdelitve razpoložljivih 
sredstev. 
 
Ponudbe delodajalci oddajo na Portalu za delodajalce na spletni strani ZRSZ. 
 
Namen spodbude za zaposlitev: Hitrejši prehod mladih brezposelnih oseb iz ciljne skupine na 
trg dela, pridobitev delovnih izkušenj in kompetenc ob pomoči izkušenega mentorja z 
zaposlitvijo za nedoločen čas pri izbranih delodajalcih, kar prispeva tudi k zmanjševanju 
neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela in povečanju socialne varnosti mladih. 
Tako osebe kot mentorji se morajo usposabljati ali izobraževati pri zunanjih izvajalcih, 
registriranih za dejavnost izobraževanja z namenom pridobitve dodatnih kompetenc v trajanju 
vsaj 30 šolskih ur, zaželeno iz digitalnih vsebin. Izobraževanje mora biti izvedeno v prvih 
šestih mesecih zaposlitve in predložiti ZRSZ ustrezno dokazilo. 
 
Spodbuda za zaposlitev mladih iz ciljne skupine je namenjena delodajalcem, ki poslujejo: 

● v realnem sektorju, razen izjem, določenih v javnem povabilu 
● v okviru sektorja S. 15 kot društvo, njihovo združenje, ustanova, zavod ali mladinski 

svet 
 
Ciljna skupina:  Brezposelni, stari do vključno 25 let in 364 dni oz. mlajši od 26 let.  
V zaposlitev preko spodbude se ne more vključiti brezposelna oseba, ki: 

● je bila v zadnjih 12-ih mesecih pred oddajo ponudbe pri njem zaposlena s sklenjeno 
pogodbo o zaposlitvi, razen v primeru pogodbe o zaposlitvi zaradi izvajanja javnih 
del. 

● je lastnik ali solastnik ali ustanovitelj tega poslovnega subjekta ali ga osebno vodi ali 
ima v njem status prokurista. 

 
Višina subvencija za 18 mesecev za nedoločen čas. 
Odvisna je od trajanja brezposelnosti, izobrazbe in vključitve v dodatno pokojninsko 
zavarovanje.   

Ciljna skupina 
Vključitev v dodatno 
pokojninsko zavarovanje  
(+ 70 EUR) 

Ni vključitve v dodatno 
pokojninsko zavarovanje 

Brezposelna oseba (BO) do 
vključno 25 let in 364 dni 

EUR za  
18 mesecev EUR/mesec EUR za 18 

mesecev EUR/mesec 

BO do vključno 25 let 6.660 370 5.400 300 
BO do vključno 25 let  
in hkrati: 
- 12 mesecev brezposelni  
ali  
- z največ OŠ izobrazbo 

7.740 430 6.480 360 

BO do vključno 25 let in  
12 mesecev brezposelni in  
z največ OŠ izobrazbo 

8.820 490 7.560 420 

Subvencija se izplačuje v mesečnih obrokih. 



Mali rijtar - avgust 2022 27

700 let

700 let

700 let

700 let

Društvo za zaščito živali Pomurja
AKCIJA STERILIZACIJ IN KASTRACIJ

20 % popust pri ceni storitve
NA VSEH VETERINARSKIH AMBULANTAH v POMURJU, MOŠKANJCIH in ORMOŽU

od 1. 9. do 31. 10. 2022
Predhodno se naročite na izbrano veterinarsko postajo:

- VETERINA ŠKARICA, Ulica Ivana Regenta 37, 9000 Murska Sobota (02-521-15-73)
- VETERINARSKA POSTAJA LENDAVA d.o.o., Kolodvorska ulica 37, 9220 Lendava (031/343-658)
- VETERINARSKA AMBULANTA LJUTOMER d.o.o, Razlagova ulica 7, 9240 Ljutomer (02-584-85-55)
- VETERINARIA MURSKA SOBOTA d.o.o., Markišavska ul. 3, 9000 Murska Sobota (02-521-38-57)
- ŠANTL VETERINARSKA AMBULANTA d.o.o., Bolehnečici 4/c, 9244 Sv. Jurij ob Ščavnici (051/311-310)
- NABERGOJ, VETERINARSKI INŽENIRING MORAVSKE TOPLICE d.o.o., Dolga ulica 30, Moravske Toplice (02/548-12-30, 041/649-896)
- VETERINARSKA POSTAJA RADGONA, Partizanska c.44, 9250 Gornja Radgona (02/564-85-90)
- VETERINARSKA AMBULANTA VERNIK D.O.O., Moškanjci 79, 2272 Gorišnica (02-743-03-00)
- VETERINARSKA POSTAJA ORMOŽ d.o.o., Ljutomerska cesta 25, 2270 Ormož (02-740-43-00)

ŠIRITE BESEDO: Če veste, da vaši sosedje, sorodniki ali znanci nimajo steriliziranih/kastriranih svojih mačk, jim predlagajte, da to storijo 
sedaj, ko je ceneje. Ste pripravljeni v vaši vasi ali okolici (ulici) raznositi letake o akciji? Sporočite na mail: dzzpom@gmail.com in vam 
dostavimo letake.

POMOČ: Če je strošek še zmeraj prevelik, bomo pomagali. Če se živali ne pustijo prijeti, pomagamo pri ulovu. Če nimate prevoza, poma-
gamo pri tem. 070/879-212.

POZOR! Psi naj bodo na povodcih, mačko pripeljite v prenosni kletki, da vam ne pobegne! Če nimate prenosne kletke, vam jo posodimo. 
070/879-212.

KUPON ODREŽITE, IZPOLNITE IN PRINESITE S SEBOJ NA POSTAJO. 

OBVESTILA

V primeru zaposlitve invalida za delovni čas skladno z odločbo o invalidnosti se višina 
subvencije sorazmerno zmanjša. 
 
Delodajalci za zaposlitev prejmejo subvencijo, ki se zviša za 70 € v primeru vključitve osebe 
v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje s strani delodajalca z istim dnem, ko nastopi 
zaposlitev.  
 
Mentorstvo: Mentor mora imeti vsaj 3 leta delovnih izkušenj in mora biti osebi obvezno na 
voljo ves čas subvencionirane zaposlitve. Javno povabilo ne določa, da mora biti mentor 
zaposlen pri istem delodajalcu, torej lahko gre tudi za zunanje mentorstvo. 
 
Usposabljanje ali izobraževanje mora trajati vsaj 30 šolskih ur, tako za brezposelno osebo 
kot tudi za mentorja - zaželeno iz digitalnih vsebin. Izvedeno mora biti v prvih šestih mesecih 
zaposlitve, ZRSZ pa mora biti dostavljeno o izvedenem usposabljanju in izobraževanju 
ustrezno potrdilo, v nasprotnem primeru bo mesečno izplačevanje subvencije zaustavljeno. 
 
Spodbuda je sofinancirana iz ESS. 
 
Združljivost spodbude: Spodbuda za zaposlitev za mlade po tem javnem povabilu je 
združljiva s predhodno opravljenim delovnim preizkusom ali usposabljanjem na delovnem 
mestu. 
 
Termin odpiranja ponudb: vsak torek ob 11. uri. 
 
Več info o samem JP najdete na spletni povezavi: ZRSZ - Hitrejši vstop mladih na trg dela 
(gov.si), ali pri svetovalcih za delodajalce na pristojnih uradih za delo. 
 
Vabljeni k sodelovanju. 
 

Branko Baša 
ZRSZ Območna služba M. Sobota 
Vodja oddelka  
Aktivne politike zaposlovanja za Pomurje 

Društvo za zaščito živali Pomurja 
AKCIJA STERILIZACIJ IN KASTRACIJ 

20 % popust pri ceni storitve 
NA VSEH VETERINARSKIH AMBULANTAH v POMURJU, MOŠKANJCIH in ORMOŽU 

od 1. 9. do 31. 10. 2022 
Predhodno se naročite na izbrano veterinarsko postajo: 

- VETERINA ŠKARICA, Ulica Ivana Regenta 37, 9000 Murska Sobota (02-521-15-73) 
- VETERINARSKA POSTAJA LENDAVA d.o.o., Kolodvorska ulica 37, 9220 Lendava (031/343-658) 
- VETERINARSKA AMBULANTA LJUTOMER d.o.o, Razlagova ulica 7, 9240 Ljutomer (02-584-85-55) 
- VETERINARIA MURSKA SOBOTA d.o.o., Markišavska ul. 3, 9000 Murska Sobota (02-521-38-57) 
- ŠANTL VETERINARSKA AMBULANTA d.o.o., Bolehnečici 4/c, 9244 Sv. Jurij ob Ščavnici (051/311-310) 
- NABERGOJ, VETERINARSKI INŽENIRING MORAVSKE TOPLICE d.o.o., Dolga ulica 30, Moravske 

Toplice (02/548-12-30, 041/649-896) 
- VETERINARSKA POSTAJA RADGONA, Partizanska c.44, 9250 Gornja Radgona (02/564-85-90) 
- VETERINARSKA AMBULANTA VERNIK D.O.O., Moškanjci 79, 2272 Gorišnica (02-743-03-00) 
- VETERINARSKA POSTAJA ORMOŽ d.o.o., Ljutomerska cesta 25, 2270 Ormož (02-740-43-00) 

 
ŠIRITE BESEDO: Če veste, da vaši sosedje, sorodniki ali znanci nimajo steriliziranih/kastriranih 
svojih mačk, jim predlagajte, da to storijo sedaj, ko je ceneje. Ste pripravljeni v vaši vasi ali okolici 
(ulici) raznositi letake o akciji? Sporočite na mail: dzzpom@gmail.com in vam dostavimo letake. 
 
POMOČ: Če je strošek še zmeraj prevelik, bomo pomagali. Če se živali ne pustijo prijeti, pomagamo 
pri ulovu. Če nimate prevoza, pomagamo pri tem. 070/879-212. 

POZOR! Psi naj bodo na povodcih, mačko pripeljite v prenosni kletki, da vam ne pobegne! Če 
nimate prenosne kletke, vam jo posodimo. 070/879-212. 

KUPON ODREŽITE, IZPOLNITE IN PRINESITE S SEBOJ NA POSTAJO.  

Za vedno smo odgovorni za tisto, kar smo udomačili! 
 

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

 
P O M E M B N O !  

Z enim kuponom lahko popust uveljavite za več živali.  
Pred sterilizacijo oz. kastracijo mora biti vaša žival zdrava in razglistena!  

 
Po zaključku akcije bomo izžrebali 5 nagrajencev, katerim bomo podelili nagrade! 

 
(IZVOD ZA VETERINARSKO POSTAJO) 

 
AKCIJA S/K 2022/II. 
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Predstavitev zbornika Lipovci včeraj, danes, jutri

V sredo, 29. 6. 2022 ob 18. uri, je v 
Lipovcih pri kapeli sv. Petra in Pavla 
potekala predstavitev bogatega 
zbornika z naslovom Lipovci včeraj, 
danes, jutri. Lipovska kapela letos 
praznuje 100. obletnico zgraditve 
(1922). Ta obletnica sovpada z 
drugim pomembnim mejnikom, to je 
700 let od prve pisne omembe kraja 
Lipovci, ki datira v leto 1322. Ti dve 

pomembni obletnici sta razlog, da smo 
se v Lipovcih odločili, da poskušamo 
zgodovino kraja in ljudi, ki so tu živeli 
in ki danes soustvarjajo življenje kraja, 
zbrati v zborniku. Ta  ima 372 strani, 
natisnjen je v velikem formatu, izšel pa 
je v 350 izvodih. Založili sta ga Občina 
Beltinci in KS Lipovci. Tehnična podoba 
zbornika in logo ob 700-letnici je delo 
Daniela Tineva. Zbornik je natisnila 
tiskarna Tilia Print Beltinci.

Kulturni program na predstavitvi je 
pripravilo Kulturno umetniško društvo 
Lipovci (scenarij Cvetka Rengeo, 
predsednica KUD). MePZ Lipovci 
(zborovodja Gorazd Tivadar) je zapel tri 
pesmi: ženski del zbora je zapel pesem 
Spomini na rojstno vas (besedilo Jože 
Tovšak, glasba Matija Tomc), združeni 
zbor je zapel pesem Pridi vsa krščanska 
čreda (Gregor Rihar), moški del zbora 
pa je zapel za to priložnost posebej 
napisano, uglasbeno in harmonizirano 
pesem Lipouvska kapejla 100 lejt 
(besedilo Franc Cigan Caki, uglasbil 
Jože Tivadar, harmoniziral prof. Ivan 
Florjan), na tolkala je zaigral mladi 
Lipovčar David Tinev, literarni del 
zbornika, kjer so objavljene pesmi 

12 lipovskih pesnic in pesnikov, pa je 
predstavil prof. dr. Hotimir Tivadar. 
Prireditev sta povezovala Nuša Horvat 
in Jure Miholič, vezno besedilo pa 
je bilo obogateno s spomini, ki jih je 
za zbornik napisal Jani Ülen, rojen v 
Lipovcih, avtor knjige Ure in ure.

Zbornik sta predstavila urednika Franc 
Cigan Caki in Cvetka Rengeo. Med 
drugim sta povedala tudi: »V zborniku 
je predstavljeno široko zastavljeno 
raziskovalno delo. Zbiranje člankov je 
terjalo veliko časa, a ob izidu smo skupaj 
z avtorji prispevkov nanj zelo ponosni 
in je po eni strani v tem času presežna 
knjižna vrednost našega kraja, po drugi 
strani pa temu zborniku lahko rečemo 
zaslužna monografija kraja Lipovci, ki 
bi si jo v podobni obliki želeli morda ne 
samo majhni, ampak tudi veliki kraji in 
mesta. Vodilo pri sestavi zbornika nama 
je bilo, da vanj vključimo čim več tematik, 
povezanih z Lipovci: od zgodovine 
kraja, kapele, šole, vrtca, pomembnih 
mejnikov razvoja in znamenitosti, do 
opisa verskega življenja. Opisana je 
tudi bogata zgodovina vseh 10 društev 
in organizacij, ki so danes aktivna v 
našem kraju. Opisane so značilnosti 
in posebnosti lipovskega govora ter 
arheološki sledovi našega kraja in 
okolice. V zborniku so predstavljeni 
doktorji znanosti, ki so rojeni v Lipovcih 
in so tu preživeli otroštvo in mladost, 
posebno poglavje pa je namenjeno 
spominom na Lipovce, kjer se posamezni 
avtorji spominjajo svojega rojstnega 
kraja, življenja nekoč in ljudi, ki so jih tu 
srečevali. Zaključuje ga literarna priloga. 
Bogat je z mnogimi novimi in starejšimi 
fotografijami kraja, ljudi in dogodkov. 
Naj bodo zbrani prispevki v zborniku, 
delo mnogih domačih piscev in piscev, ki 
so na različne načine povezani z Lipovci, 
temelj, na katerem bomo gradili naprej, 
in izhodišče za nova raziskovanja o 
Lipovcih. Morda se bo čez desetletje ali 
več znova pokazala potreba, da se do 

LIPOUVSKA KAPEJLA LIPOUVSKA KAPEJLA 
STOU LEJTSTOU LEJT

Franc Cigan Caki, Jože Tivadar, harm. Ivan FlorjancFranc Cigan Caki, Jože Tivadar, harm. Ivan Florjanc

Lipouvska kapejla, stou lejt že stojiš,Lipouvska kapejla, stou lejt že stojiš,
nas vabijo k tebi vse veške potij.nas vabijo k tebi vse veške potij.

Nevoule tij razmiš vse naše skrbij,Nevoule tij razmiš vse naše skrbij,
molijtev si tij in srce si vasij,molijtev si tij in srce si vasij,

trijkrat na den nam tvoj zvoun zazvonij:trijkrat na den nam tvoj zvoun zazvonij:
bimm, bamm, bommbimm, bamm, bomm

nam tvoj zvoun zazvonij,nam tvoj zvoun zazvonij,
bimm bomm.bimm bomm.

Peter in Pavel, veška svetnijka,Peter in Pavel, veška svetnijka,
vüva sta naša vrata nebeška.vüva sta naša vrata nebeška.

Lipouvska kapejla, stou lejt že stojiš,Lipouvska kapejla, stou lejt že stojiš,
na Pinkavi temel te trdno držij.na Pinkavi temel te trdno držij.

Gostanji za senco, pod njimi klopij,Gostanji za senco, pod njimi klopij,
odzaja Spominanja vrt te krasij.odzaja Spominanja vrt te krasij.

Peter in Pavel, veška svetnijka,Peter in Pavel, veška svetnijka,
vüva sta naša vrata nebeška.vüva sta naša vrata nebeška.

1322–1922–2022

LIPOVCI
vceraj, danes, jutri

Zbornik ob 700-letnici prve omembe kraja Lipovci in 
100-letnici kapele sv. Petra in Pavla 1322–1922–2022

Zbornik ob 700-letnici prve omembe kraja Lipovci in 
100-letnici kapele sv. Petra in Pavla

LIPOVCI
vceraj, danes, jutri

 Naslovnica zbornika

Ponosni in hvaležni  
Od leve: Marko Virag, župan Občine Beltinci, Cvetka Rengeo, urednica,  

Dejan Jakob, predsednik KS Lipovci, Franc Cigan, urednik  
Foto: Marjan Štiblar

KRAJEVNE SKUPNOSTI
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100-letnica kapele sv. Petra in Pavla v Lipovcih
V nedeljo, 3 julija 2022, smo v Lipovcih 
s slovesno mašo praznovali 100-letnico 
zgraditve kapele sv. Petra in Pavla. 
Daroval jo je soboški škof dr. Peter 
Štumpf, ki je blagoslovil prenovitvena 
dela na kapeli, somaševala pa sta 
župnik župnije Beltinci Boris Kučko in 
domačin Matija Tratnjek. Pri maši smo 
v imenu župnije Beltinci tudi čestitali 
gospodu škofu za 60 let življenja. 

V Lipovcih so leta 1922 zgradili kapelo 
prav v središču vasi, blagoslovljena pa 
je bila naslednje leto. Tako je kapela 
letos stara 100 let. Skozi leta je bila 
deležna več obnov, zelo velika zunanja 
prenovitvena dela na kapeli pa so bila 
opravljena od leta 2016 do letos. V teh 
letih smo na kapeli prekrili vse tri törne 
oz. zvonike z novo bakreno pločevino, 
montirali nova hrastova polkna na 
zvoniku, zamenjali strešno kritino in 
del ostrešja, na novo uredili strelovod, 
obnovili fasado - vključno s freskami 
-, namestili nove spominske plošče, 
ki smo jih poleg padlih in pogrešanih 
med I. svetovno vojno dopolnili tudi z 
Lipovčarji, ki so padli ali bili pogrešani 
med II. svetovno vojno, preuredili 
prostor pod zvonikom, preurejen 
je bil tudi park pred in za kapelo in 
opravljena druga drobna dela. Strošek 
vsega naštetega je do konca leta 2021 
znašal 52.500,00 €, pokrit pa je bil s 
prostovoljnimi prispevki Lipovčarjev. 

Franc Cigan, predsednik Kapelskega 
odbora, se je ob koncu maše zahvalil 
vsem in povedal, da tako v Lipovcih 
dokazujemo, da skupaj in povezano 
na ta način izpolnjujemo zaobljubo 
zastopnikov lipovske občine iz leta 
1927, ko so se le-ti zavezali in zapisali: 
»Nižje podpisani zastopniki občine 
Lipovci v srezu Dolnja Lendava se v 
imenu občine zavezujemo, da bodemo mi 
in naši potomci vzdrževali, popravljali 
in v vsakem oziru skrbeli za kapelo, 
sezidano na čast svetih Petra in Pavla v 
naši občini.«

Mašo je z lepim petjem obogatil mešani 
pevski zbor iz Lipovec pod vodstvom 
zborovodje Gorazda Tivadarja. 
Sodelovali so tudi gasilci, mladi in 
lipovska društva, pridne lipovske 
gospodinje pa so poskrbele za sladko 
pogostitev vseh obiskovalcev. Vsem, 
ki so kakorkoli sodelovali pri pripravi 
in izvedbi slovesnosti, se iskreno 
zahvaljujemo.

Franc Cigan Caki, Cvetka Rengeo

zdaj zbrani podatki spet ovrednotijo in 
dodajo nova spoznanja.«

Govorci lokalnega (Marko Virag, 
župan Občine Beltinci, Dejan Jakob, 
predsednik Sveta KS Lipovci) in 
verskega življenja (dekan in župnik 
Boris Kučko) so bili enotnega mnenja, 
da je zbornik nekaj enkratnega, da 
povezuje preteklost preko sedanjosti 
v prihodnost. Zahvalili so se vsem 
deležnikom pri njegovem soustvarjanju 

in oblikovanju, še posebej urednikoma, 
katerima je predsednik KS Lipovci 
izročil spominski darili. 

Zbrani obiskovalci so v vročem 
junijskem predvečeru večkrat z 
aplavzom nagradili nastopajoče in 
govorce. Tako so izrazili podporo in 
zaupanje v delo, ki je bilo predstavljeno 
in na katerega smo upravičeno zelo 
ponosni … in ja, ne navsezadnje tudi 
zato radi povemo in podoživimo, da je 

v »Lipouvcaj bilou, je in bo še dele lipou 
…« 

Iskreno se zahvaljujeva vsem, ki so 
na kakršenkoli način sodelovali pri 
nastanku zbornika, pripravi in izvedbi 
predstavitve. Galerijo slik si lahko 
ogledate na fb Nouva LIPOUvska#pout 
in na www.lipovci.si.

Franc Cigan Caki in Cvetka Rengeo

Mešani pevski zbor Lipovci
Foto: Marjan Štiblar
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DRUŠTVO ŠOLA ZDRAVJA, Slamnikarska cesta 18, 1230 Domžale 
TRR: Delavska hranilnica 6100 0002 4587 810 Dav. št: 94506019, Matična št. 4014715, 

Email: info@solazdravja.si, www.solazdravja.com 
 

 
Društvo Šola zdravja vas vabi na gibalno veselico… 
 

Gibalna veselica 
 
 
Ljudje si običajno žur naredimo v večernih urah. Lahko se odločimo in gremo na sprehod, 
potep po vasi, mestu, sami ali pa jo mahnemo na kakšno skupno veselico - vse našteto se 
običajno dogaja šele zvečer. 
Šola zdravja pa organizira skupne veselice že zjutraj in to povsod po Sloveniji! Začnejo se že ob 
7.30 ali 8. uri. Preverite na povezavi https://solazdravja.com/skupine-po-obcinah/, kdaj se 
začne veselica pri vas, da ne bi česa zamudili, saj se na naših druženjih dogajajo pomembne 
reči. Tam se vsako jutro zahvalimo novemu dnevu.  Prvih 30 minut se gibamo in plešemo  po 
metodi "1000 gibov". Glasbo ustvarja orkester »narava bend«, v katerem igrajo psi, mačke, 
ptički, žabe, kokoši in še marsikdo, ki se znajde v bližini lokacije ene od številnih veselic na 
prostem. Tu pa tam zvoke popestrijo veter, dež in grmenje. Nič hudega, saj se v bližini vedno 
najde kakšna streha, pod katero se takrat malo bolj stisnemo, kot se za veselico navsezadnje 
tudi spodobi. Tisti, ki redno hodijo na veselice Šole zdravja, radi poudarijo, da jih radi 
obiskujejo, saj se tam obenem gibajo in družijo, kar pa zelo dobro vpliva tako na fizično kot 
tudi psihično zdravje. Dobre besede o gibalnih veselicah so prišle do Ministrstva za zdravje, ki 
jih zdaj podpira že osmo leto.  Recept za ohranjanje in krepitev našega zdravja je enostaven:  
»Čim več gibanja in čim več druženja”!!! Letos se je tej podpori pridružila še Fundacija za šport.  
Tudi v Pomurju delujejo skupine, ki plešejo in se gibajo ob jutranjih urah in sicer ob 8. uri od 
ponedeljka do petka. Skupine plešejo in se gibajo na Dolnji Bistrici, v Črenšovcih, na Gornji 
Bistrici, v Odrancih, Radencih, Ljutomeru in na Melincih.  
Skupina na Melinci praznuje letos že peto obletnico svojega delovanja, na takšno pravo 
veselico pa ste vabljeni v maju 2023. Vse aktivnosti objavljamo na naši fb strani Šola zdravja 
Prekmurje, zato se nam pridružite in stran delite tudi med prijatelje.  
Pa ne le to: Vsako soboto ob 7.30 uri dihamo z naravo. To je poseben projekt, ki poteka med 
drevesi - nekaj telovadbe, hoje, vizualizacije in meditacije. V kolikor vam je blizu ta vadba, se 
nam pridružite!  
 
Delujoče skupine vabimo, da se nam pridružite. Več  se nas zbere,  bolj bo veselo. Če na vasi, 
v mestu ali naselju, kjer živite, še nimate takšne veselice, se oglasite na naslov Šole zdravja 
info@solazdravja.si ali na marija.kelenc52@gmail.com in potrudili se bomo,  da tudi pri vas 
čim prej organiziramo vsakodnevno jutranjo gibalno veselico. Pa na zdravje! 
 

Neda Galijaš 

In 

Marija Kelenc, skupina Melinci 

DRUŠTVO ŠOLA ZDRAVJA 
tel.: 059 932 066 

KRAJEVNE SKUPNOSTI
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Obisk komune Cenacolo
V Splošni bolnišnici Murska Sobota 
že več kot dve desetletji posvečamo 
pomembno mesto v kakovostni in 
varni obravnavi tudi duhovni oskrbi 
pacientov. Duhovna oskrba pacientov 
pomeni priznavanje obstoja 
duhovnih potreb, ki jih pacienti 
doživljajo, in zagotavljanje ugodnega 
okolja za izpolnjevanje le-teh. 

Elementi duhovne oskrbe so: 
ohranjanje dostojanstva in zasebnosti, 
pozorno poslušanje pacienta, 
omogočanje izvajanja verskih obredov 
v bolnišnici ter pomoč posamezniku, 
da najde pomen in smisel v bolezni. 
Tako imamo na področju zdravstvene 
nege tudi delovno skupino za duhovno 
oskrbo.

Med zdravstvenimi delavci ni 
enotnega mnenja o tem, kdo naj bi bil 
odgovoren za nudenje duhovne oskrbe 
v zdravstvu, a prevladuje mnenje, da 
so medicinske sestre zaradi narave 
svojega odnosa in nenehnega stika s 
pacienti najprimernejše. 

Tako v bolnišnici vsako leto 
organiziramo romanje v Medžugorje 
za tiste sodelavce, ki si želijo preživeti 
nekaj dni odmika od službenih in 
drugih obveznosti in si v mirnem 
okolju, srečanju s samim seboj, nabrati 
moči za delo.

Junija nas je tako 53 zdravstvenih 
delavcev in njihovih svojcev spet 
obiskalo Medžugorje: Majčino selo, 
sirotišnico za otroke, ki na kakršenkoli 

način izgubijo varen dom… Med 
dnevom se smiselno prepletajo delo, 
molitev, iskren pogovor, prosti čas 
in razvedrilo. Osebe s težavami z 
odvisnostjo (mamila, alkohol, igre na 
srečo in druge), ki se želijo pridružiti 
skupnosti, povabijo, da pridejo na 
pripravljalni razgovor, kjer se seznanijo 
z načinom življenja v skupnosti.

Obiskali smo tudi dve komuni za 
zdravljenje odvisnosti: komuno 
Milosrdni otac in komuno Cenacolo. 
Komuno Cenacolo je ustanovila 
redovnica, sestra Elvira Petrozzi, leta 
1983 v Salluzu v Italiji. Po svetu je zdaj 
več kot 65 hiš za fante in dekleta. Sestra 
Elvira Petrozzi je z ustanavljanjem 
komun poskrbela, da je veliko mladih, 
ranjenih od posledic omam in brez volje 
do življenja, spet začutilo sprejetost in 
ljubezen.

Mati Elvira pravi, da je vsak 
zasvojenec biser, ki je padel v blato in 
ga je treba samo pobrati in obrisati. 

Skupnost Cenacolo je prisotna v Evropi, 
Južni in Severni Ameriki ter v Afriki. V 
tej šoli zavedanja se odvisniki srečajo 
s preprostim, urejenim družinskim 
načinom življenja, ki temelji na delu, 
molitvi, iskrenih medsebojnih odnosih.

Številni imajo željo, da bi se znebili 
odvisnosti, a poti so različne in vsaka 
življenjska situacija je drugačna. Zato 
je pomembno, da so v te prve korake 
vključeni družinski člani. 

Pomembno je razumeti, da pot v 
skupnosti Cenacolo ne temelji na 
farmakološki ali psihološki terapiji. 
Verjamejo, da zdravila pomagajo 
zdravju telesa in so lahko orodje v 
procesu razstrupljanja, a kot pravi mati 
Elvira, so prepričani, da nobena tableta 
ne more osmisliti in osrečiti življenja. 
Osebe na farmakoterapiji so vabljene, 
da svojega zdravnika obvestijo o želji, 
da bi se odpravili na to skupno pot in 
se z njim pred vstopom dogovorijo o 
načinih razstrupljanja.

V komuni smo se srečali s fanti 
odvisniki, ki so nam zelo iskreno 
pričevali o svojih življenjskih 
zgodbah, o delu in življenju v komuni. 
Predvsem pa nas je presenetilo, da je 
poleg drog, alkohola in iger na srečo, 
prisotno veliko zasvojenosti s spletom, 
tehnologijami in telefonom in da je 
vse več mladih, ki se srečujejo s temi 
oblikami zasvojenosti. Pričevanja pa 
vedno pripomorejo k razmisleku o 
pravih vrednotah v življenju in k osebni 
rasti vsakega posameznika.

Poleg zdravstvenih delavcev in njihovih 
družinskih članov se nam je na romanju 
pridružilo tudi nekaj  beltinskih 
občanov.

                                                                               
Metka Lipič Baligač,  

dipl. m. s., mag. zdr. nege
   Splošna bolnišnica Murska Sobota

Udeleženci obiska v Majčinem selu, Cenacolo
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Tabor Žabec na OŠ Bakovci

Ko razmišljaš, kako popestriti in 
približati znanje ter zanimive aktivnosti 
današnji mladini v času takoj po koncu 
šolskega leta, se zgodi »tisto nekaj« 
in veš, da lahko daš še več in še malo 

drugače.
Po dveh »koronskih« letih omejenega 
druženja se je naš tabor Žabec vrnil. 
Spisali smo 27. zgodbo tabora, ki je 
tokrat povezovala naravo, gibanje in 

hrano, skratka vsebine, ki so in morajo 
biti del našega vsakdana.
Na 27. taboru Žabec je od 27. 6. − 29. 
6. 2022 31 udeležencev iz Bakovec in 
Dokležovja (učenci od 5. − 8. razreda) 
aktivno sodelovalo na dejavnostih, 
kjer so spoznavali izbrane organizme 
biosfernega območja reke Mure, 
uporabnost zelišč v prehrani, se urili 
v samostojni pripravi jedi, razvijali 
taborniške veščine in spretnosti, 
izkazovali svoje znanje v kvizu znanja 
ter razvijali komunikacijske, športne in 
glasbene spretnosti.
Pika na i pa se nato še zgodi, če se lahko 
prespi v šotoru na šolskem dvorišču!
mag. Alenka Mujdrica Rožman, vodja 
tabora

Socialno podjetje ZRIRAP pričenja s solidarnostnim programom 
pomoči starejšim na domu
Na začetku meseca julija nas 
je v Beltincih v naših prostorih 
zaposlitveno-izobraževalnega centra 
ter na eko-vrtu s svojim obiskom 
počastila visoka delegacija Vlade 
Republike Slovenije. Ekipo je vodil 
prekmurski poslanec Tine Novak, 
pridružile pa so se mu državne 
sekretarke iz Kabineta predsednika 
vlade: Maksimiljana Polak, Nataša Sax 
in Maša Kociper. Predstavili smo jim 
naše dosedanje delovanje, aktualne 
projekte in ideje za prihodnost na 

področju socialnega podjetništva ter 
medgeneracijskega sodelovanja v 
Pomurju. Veseli smo bili nadvse plodne 
in zanimive debate ter optimističnih 
razmišljanj in napovedi za izboljšanje 
pogojev delovanja tudi manjših 
nevladnih organizacij v naši državi.  
 
V našem socialnem podjetju nenehno 
razmišljamo o tem, kako bi lahko še 
dodatno pomagali lokalni skupnosti, 
predvsem v smislu iskanja odgovorov 
na izzive in potrebe sodobnega časa. 

Ena izmed idej, ki se nam je v tem smislu 
porodila, je tudi naš novi solidarnostni 
program pomoči starejšim na domu, s 
katerim smo štartali nedavno. Namen 
programa je brezplačno priskočiti 
na pomoč socialno ranljivim 
starejšim osebam, ki rabijo pomoč 
pri vsakdanjih opravilih, kot so: 
urejanje okolice, pomoč pri delu na 
vrtu, košnji trave, rezanju žive meje, 
ipd. 

Prebivalstvo v naši občini je namreč 
vse starejše, mnogi izmed njih pa si, 
ne glede na vse, še zmeraj želijo ostati 
doma oziroma zanje ni prostora v 
domovih za starejše, ali pa si le-teh 
preprosto ne morejo privoščiti. Na 
drugi strani pa posamezniki fizično 
vseeno niso več toliko pri močeh 
kot v mlajših letih, da bi lahko sami 
poskrbeli za vsa ta nekoč samoumevna 
opravila, radi pa bi še vedno imeli 
svojo domačijo čisto in urejeno. Prav 
tako je zaradi vse bolj naraščajočih 
cen življenjskih stroškov iz izkušenj na 
terenu zaznati, da si zaradi mizernih 
pokojnin in socialnih prejemkov 
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tovrstnih storitev ta generacija na trgu 
preprosto ne more (več) privoščiti. 
Tudi izvajalcem tovrstnih del oz. 
storitev se namreč stroški delovanja 
iz znanih razlogov (povečevanje cen 
energentov, stroškov dela, materiala, 
itn.) vse bolj povečujejo in posledično 
cena njihovih storitev vse bolj narašča. 
Začarani krog je tako sklenjen.  
 
Ker bi se iz navedenih razlogov sami 
tovrstne akcije lahko lotili le v zelo 
omejenem obsegu, nam je z zakupom 
določenega števila delovnih ur 

oziroma zelo velikodušno donacijo 
(slabih 2.000 €) za zagon akcije iz 
svojih sredstev zagotovila občinska 
svetniška skupina Levica. Na tem 
mestu se jim v imenu vseh prejemnikov 
pomoči iz srca najlepše zahvaljujemo.  
 
Naše občanke in občane pa pozivamo, 
da v kolikor morda sami potrebujete 
pomoč oziroma poznate kakšno 
socialno ranljivo starejšo osebo, ki 
bi potrebovala tovrstno pomoč na 
domu, da nas kontaktirate na naš 
elektronski naslov: zrirap@gmail.

com ali na telefonsko številko: 051 
322 739. V izogib kakršnimkoli 
zlorabam bomo vse zbrane predloge s 
pomočjo ostalih relevantnih krajevnih 
deležnikov, kot so društva upokojencev, 
predstavniki občine, KS, Rdečega križa, 
ipd., skupaj preučili in jih uvrstili v 
naš solidarnostni program pomoči.  
 
Skupaj si pomagajmo in ustvarjajmo 
našo občino prijazno za vse generacije!  

Ekipa ZRIRAP so.p., Beltinci

Knjižnica pod zvezdami z dr. Petrom Čeferinom
Pokrajinska in študijska knjižnica 
Murska Sobota obeležuje letos 
5. obletnico poletnih literarno-
glasbenih večerov na prostem, ki 
smo jih poimenovali Knjižnica pod 
zvezdami. Z njimi stopamo iz okvirja 
tradicionalne knjižnice in bralce 
nagovarjamo izven knjižničnih zidov. 
Literaturo predstavljamo na prostem, 
pod poletnim večernim nebom, v 
intimnejšem vzdušju, na drugačen 
način. 
Knjižnico pod zvezdami v atriju 
Kulturnega doma Beltinci smo letos 
organizirali drugič v sinergijskem 
sodelovanju z Zavodom za turizem, 
kulturo in šport Beltinci ter Občino 
Beltinci.
V literarnem delu sta Tadej Golob in 
dr. Peter Čeferin predstavila njegovo 
biografijo Nespodobni odvetnik.
Dr. Peter Čeferin je odvetnik z 
najdaljšim poklicnim stažem v državi. 
Ima 60 let delovne dobe, odvetnik 
pa je že 55 let. Odvetniška zbornica 
Slovenije mu je podelila najvišje 
priznanje za življenjsko delo, Mestna 
občina Ljubljana ga je lani imenovala za 
častnega meščana Ljubljane.

Primeri, v katerih je bil zagovornik, so 
razburili slovensko javnost in polnili 
medije. Deležen je bil kritik, ker 
verjame, da mora odvetnik za klienta 
storiti vse, kar mu zakon omogoča. 
Še vedno gre vsak dan v odvetniško 

pisarno, ki jo je ustanovil s svojima 
sinovoma Aleksandrom in Rokom, 
in svetuje pomoči potrebnim. Je tudi 
avtor strokovnih besedil in leposlovnih 
del, mojster karateja, golfist, svetovni 
popotnik, predan oče, goreči zagovornik 
človekovih pravic, skratka človek - 
zapisano z veliko začetnico.
Tadej Golob – zadnja leta avtor 
kriminalnih uspešnic – je pisatelj, ki se 
je podpisal pod več odmevnih biografij, 
tudi o nekdanjem košarkarju Petru 
Vilfanu, glasbeniku Zoranu Predinu, 
košarkarju Goranu Dragiću, političarki 
Alenki Bratušek, igralki Mileni 
Zupančič, lobistu dr. Božu Dimniku in 
odvetniku dr. Petru Čeferinu.
V biografiji dr. Petra Čeferina lahko 

sledimo njegovemu življenju od 
srečnega otroštva v Ljubljani preko 
divjih študentskih let, nerodnih 
odvetniških začetkov, ustvarjanja 
družine, do njegove uveljavitve v 
slovenskem odvetniškem prostoru in 
nazadnje uživanja v starosti. Zbrane 
prigode iz življenja so napisane tako 
doživeto, vedno s kančkom humorja, da 
bi, če za prispodobo vzamemo sodno 
dvorano, vsekakor dosodili v prid dr. 
Čeferinu.
Pogovor je vodil Jure Longyka, govorec, 
moderator in glasbeni kurator, ki je 
zaznamoval slovenski radio zadnjih 
petintrideset let. Njegov najbolj znani 
radijski otrok je oddaja Izštekani. Je 
prejemnik treh strokovnih viktorjev kot 

Jure Longyka, Peter Čeferin in Tadej Golob na odru atrija KD Beltinci  
ob predstavitvi biografije Nespodobni odvetnik v Knjižnici pod zvezdami
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30. Arhivski raziskovalni tabor 2022 – Beltinci,  28. junija do 1. julija
Pokrajinski arhiv Maribor je letos 
priredil že 30. Arhivski raziskovalni 
tabor. 
Prvi tabor je bil organiziran leta 
1991. Prvotni cilj je bil zbrati ter na 
razstavi prikazati tiste dokumente, ki 
prikazujejo življenje ljudi v obmejnih, 
madžarsko-slovenskih vaseh, njihovo 
medsebojno navezanost, povezanost 
oz. odnos drug do drugega. Tabor je vsa 
ta leta nadaljeval s tem poslanstvom. 
Piko na i so mu dali udeleženci tabora, 
dijaki, ki so prihajali tako iz Slovenije 
kot tudi iz Madžarske. Njihovo skupno 
preživljanje časa in raziskovanje 
so pomagali pri spoznavanju, 
razumevanju jezika drug drugega ter 
kulture. Tabor je prav tako pomagal pri 
krepitvi strpnosti med dijaki ter služil 
za razumevanje tako enega kot drugega 
naroda, s čimer so tudi premagovali 
predsodke in stereotipe. Z našim 
obiskom pri domačinih se je tudi pri 
njih povečevala skrb za njihovo lastno 
pisno kulturno dediščino. 
Naš tabor se je po večletnem 
raziskovanju ob slovensko-madžarski 
meji razširil tudi na druga območja 
Prekmurja, v njegovo notranjost ter na 
območja, ki niso dvojezična. Tako smo 
pred leti raziskovali tudi v Turnišču, 
Gomilicah, Črenšovcih, Fikšincih, 
Kramarovcih, Križevcih … 
Jubilejni, 30. tabor, bi morali izvesti 
že leta 2020. Že takrat smo v načrtih 
imeli Beltince. Zaradi koronavirusnih 
razmer smo se odločili, da izvedbo 
tabora preložimo na ugodnejši  čas. 
Šele letos, po dveletnem premoru, so 

bile razmere  takšne, da smo lahko 
pričeli z njegovo organizacijo. Vendar 
je korona terjala svoj davek tudi pri 
našem mednarodnem taboru; naši 
madžarski kolegi so sodelovanje 
»zamrznili«. Kljub temu smo se v 
Pokrajinskem arhivu Maribor odločili, 
da jubilejni tabor izvedemo, pa čeprav 
sami in samo s slovenskimi dijaki ter v 
malo drugačni obliki. 
Po navadi je tabor potekal tako, da smo 
z dijaki obiskovali domačine, potrkali 
na njihova vrata ter jih povprašali 
po starih dokumentih, fotografijah, 
molitvenikih, učbenikih, knjigah ipd. 
Letos je bilo tega manj, več pozornosti 
pa smo namenili spoznavanju 
zgodovine Beltincev in drugih krajev 
beltinske občine. 
Župnik Boris Kučko nam je razkazal 

mogočno župnijsko cerkev sv. 
Ladislava, grobnico, kjer počivajo člani 
družine Zichi, Marijino kapelo, bogato 
knjižnico, matične knjige in druge 
dokumente, ki jih hrani v župnijskem 
arhivu. Največji vtis je na nas pustila 
grobnica in zgodba grofovske družine 
Zichy, ki je v preteklosti posedovala tudi 
beltinski grad. Podrobno smo spoznali 
tudi judovske družine v Beltincih in 
okolici. O njih nam je pripovedoval 
Bojan Zadravec, ljubiteljski zgodovinar, 
ki nam je pokazal tudi bogato zbirko 
fotografij, ki jih ima. S pomočjo 
judovskih matičnih knjig, ki jih hrani 
naš arhiv, je Bojan uspel identificirati 
tudi beltinsko judovsko poroko iz 
konca 19. stoletja. Z etnologinjo Jelko 
Pšajd iz Pomurskega muzeja Murska 
Sobota smo posedeli v prekmurski 
»iži« v Lipi, pod njenim »gümlom«, 
kjer smo poslušali zanimive zgodbe o 
življenju v dolinskem delu Prekmurju 
nekoč. Ustavili smo se tudi v »ciglarski« 
vasi na Melincih ter na bratonskem 
pokopališču ob nagrobniku Števana 
Küharja, ki ga je zasnoval arhitekt 
Jože Plečnik. Seveda smo se sprehodili 
tudi po sobanah beltinskega gradu, po 
katerem nas je popeljala Simona Cizar 
in nam pripovedovala zgodbe o gradu 
in o grofici.
Z dijakinjami smo letos obiskali samo 
dve družini - Elizabeto Zadravec - 
Liziko v Beltincih in Bojana Bohneca 
v Bratoncih. Oba sta velika zbiratelja; 
Bojan Bohnec zbira tudi predmete. 
Trenutno si prizadeva, da bi zanje našel 
primeren prostor za hrambo. Upamo, 

Intenzivno delo udeleženk tabora pri 
izboru gradiva za razstavo je spremljala 

mentorica Gordana Šövegeš Lipovšek. 
Mentor Jure Maček je dogajanje beležil 

s kamero.

najboljši radijski voditelj ali kot avtor 
najboljše radijske zabavne oddaje. 
Obdarjen je z enim najbolj markantnih 
glasov v deželi.
V glasbenem delu smo gostili Zorana 
Predina, živo legendo slovenskega 
kantavtorstva, ki predstavlja slovensko 
avtorsko glasbo že 41 let, kot pevec in 
komponist, prepoznan skozi melodije 
in samosvojo poetiko, ki je postala 
sestavni del slovenske in jugoslovanske 

zabavnoglasbene identitete.
Posnel je 43 albumov z različnimi 
glasbenimi zasedbami. Piše poezijo in 
prozo, glasbo za gledališke predstave, 
celovečerne filme in TV nadaljevanke. 
Je prejemnik nagrade Zlata ptica 1982, 
Sedem sekretarjev SKOJ-a 1983, Zlati 
Petelini 1996, Viktor 2006, Ježkova 
nagrada 2019.
V številnih glasbenih zasedbah 
uresničuje svoje glasbene ideje, zelo rad 

pa nastopa tudi sam s kitaro, ko lahko 
publiki predstavi pesmi, ki so primerne 
koncertnemu razpoloženju - seveda 
vedno tiste obvezne, najpopularnejše 
iz železnega repertoarja, vsakič pa 
tudi kakšno novo in še kakšno za 
presenečenje, za kar je poskrbel tudi v 
Knjižnici pod zvezdami v Beltincih.

 PIŠK Murska Sobota
 mag. Klaudija Šek Škafar
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da se mu bo želja tudi uresničila in jih 
bo lahko razstavil v gradu. Za zbrane 
dokumente, ki jih imata  Lizika in Bojan, 
smo obema predlagali Pokrajinski 
arhiv Maribor oz. našo enoto v Murski 
Soboti, ki bo predvidoma odprta leta 
2024. Gradivo v arhivu bi bilo ustrezno 
popisano, shranjeno in varovano ter 
tudi na razpolago raziskovalcem. 
Med Lizikinim gradivom kar nismo 
vedeli izbrati, kaj bi si izposodili! Ima 
veliko zbirko fotografij, najrazličnejših 
izkaznic in knjižic, molitvenikov, 
spričeval, potrdil … Ob vsaki fotografiji 
in dokumentu je povedala tudi zgodbo, 
kar je zlata vredno! Dijakinje je 
pritegnila zgodba učiteljice Antonije 
Osterc. Lizika hrani namreč tudi njen 
finančni zvezek, kjer je natančno 
beležila čisto vse svoje izdatke. Na 
podlagi izdatkov za sina Petra so 
udeleženke postale radovedne in iz 

dokumentov in zapiskov ter ohranjenih 
fotografij izvedele marsikaj o družini.
Četrti, zadnji dan tabora, smo v 
beltinskem gradu pripravili razstavo, 
na kateri smo predstavili zbrano 
arhivsko gradivo – dokumente, 
fotografije, izkaznice Lizike Zadravec in 
fotografije Bojana Zadravca.
Zbrano gradivo Elizabete Zadravec 
in Bojana Zadravca je vsebinsko zelo 
bogato, kar priča o bogati preteklosti 
Beltincev. Navdušile so nas predvsem 
fotografije beltinskega gradu, njegovih 
prebivalcev in osebja. Žal so se 
kolesja zgodovine obrnila tako, da je 
vse to preteklost in je veliko vsega 
že izgubljenega, uničenega in tudi 
pozabljenega. S tabori, kakršen je bil 
arhivski, in podobnimi aktivnostmi, 
ki jih v Beltincih izvaja predvsem 
Zavod za turizem, kulturo in šport, se 
lahko poskrbi, da beltinske zgodbe in 

posamezniki iz preteklosti ne potonejo 
popolnoma v pozabo …
Ob tej priložnosti bi se rada zahvalila 
še Katjuši Peterka in Elizabeth Adjei, 
ki sta popestrili otvoritev tabora, 
kvartetu trobil Glasbene šole Beltinci, 
ki so nastopili na zaključku tabora, 
županu Občine Beltinci, Marku Viragu, 
župniku Borisu Kučku, Jelki Pšajd, 
profesoricama zgodovine Gimnazije 
Murska Sobota. Meliti Franko in Mateji 
Sajovic, Simoni Cizar, ki nam je bila 
v veliko pomoč ves čas tabora in je 
poskrbela za vse oz. našla rešitev za 
vsak problem, uslišala vse naše želje, 
ter Liziki Zadravec, Bojanu Zadravcu 
in Bojanu Bohnecu, ki so nam dovolili 
pokukati v njihovo zbirko in nam 
posodili arhivsko gradivo.

Gordana Šövegeš Lipovšek,  
Pokrajinski arhiv Maribor

Poletni kino Beltinci letos navdušil z izbranimi filmi
Atrij Kulturnega doma Beltinci je 
dokončno postal privlačna lokacija 
za raznovrstne kulturne in družabne 
dogodke. Tako smo tudi to poletje za 
naše zveste obiskovalce, pa tudi za 
številne nove goste, pripravili projekcije 
dveh kakovostnih filmov slovenske in 
srbske produkcije.
V četrtek, 28. julija 2022, smo gostili 
radgonski celovečerni film OTO 2, ki mu 
je prisostvovala tudi filmska ekipa na 
čelu z avtorjem scenarija in režiserjem 
Vasjo Rovšnikom. Glavna zvezda večera 
je bil seveda igralec Iztok Horvat, ki je 
še v drugo briljiral v vlogi naslovnega 
junaka. Filmski Oto je namreč lokalni 
bebček, ki je vsem in v vsaki situaciji 
pripravljen pomagati, pri čemer ga 
ljudje pogosto izkoriščajo. Sanja, da 
bi nekoč kupil svoj poltovornjak in 
odprl svoje podjetje. Skozi filmsko 
pripoved se ves čas sooča s situacijami, 
ki poudarjajo njegovo drugačnost, 
kar pogosto izzove humorne reakcije, 
nemalokrat pa so ljudje do njega tudi 
odkrito sovražni. Ker pa v pravih 
zgodbah dobro vedno zmaga, se tudi 
Otu in njegovi družini nasmehne sreča, 
do katere jim pomaga Mürski mož, ki ga 

igra odlični Vlado Kreslin.
V četrtek, 18. avgusta, pa smo naredili 
še en organizacijski korak naprej.  
Predvajali smo namreč novi srbski film 
Bilo je nekoč v Srbiji znanega režiserja 
Petra Ristovskega, v katerem poleg 
legende srbskega in evropskega filma 
Miodraga Mikija Manjlovića nastopajo 

odlični mladi igralci: Viktor Savić, 
Nemanja Oliverić, Teodora Ristovski, 
Sloboda Boba Mićalović ter zvezde 
stalnice najboljše filmske produkcije 
na področju nekdanje skupne 
domovine: Dragan Petrović Pele, Ivan 
Bekjarev, Mira Banjac in Zoran 
Cvijanović. Leskovška komična drama 

Ob ogledu filma Bilo je nekoč v Srbiji, ki se dogaja v Leskovcu okrog leta 1920,  
so gledalci lahko okusili tudi čisto pravi Leskovaćki roštilj
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Kreativne delavnice za otroke v gradu Beltinci
Javni zavod za turizem, kulturo in 
šport Beltinci in Občina Beltinci sta v 
mesecu avgustu letos prvič organizirala 
Kreativni tabor za otroke. Prijavljenih 
je bilo 25 otrok, starih od 7 do 14 
let. Stara učilnica v gradu, ki čaka na 
svojo prenovo, je za kratek čas spet 
služila svojemu namenu. Zaposleni 
na zavodu in nekateri prostovoljci so 
jo pospravili in pripravili, da so lahko 
otroci iz naše in sosednjih občin v njej 
ustvarjali in preživeli kreativni čas 
med grajskimi stenami. Iz podstrešja 
smo prinesli stare šolske stole in mize, 
ki so še primerne za risanje, slikanje 
in ustvarjanje na papir, star omet, 
recikliran material, blago…
Tabor je vodila ilustratorka in 
oblikovalka Anita Pertoci, ki ravnokar 

zaključuje študij psihosocialne pomoči 
in se že vrsto let ukvarja s terapijami 
s pomočjo živali, namenjenih otrokom 
in mladostnikom. Pri tem ji pomaga 
terapevtska psička Elli. Anita je razvila 
tudi program AnifajnART, ki temelji na 
čuječem ustvarjanju, risanju in slikanju. 
Tako so otroci s pomočjo čuječnosti 
in nekaterih elementov vedenjsko 
kognitivne terapije vsak dan slikali in 
risali,ter odkrivali samega sebe, svoje 
potenciale, svoje strahove in krepili 
medsebojne odnose. 
Dan se je začel z enostavnimi vajami 
joge za otroke in meditacijo. Skozi 
vodeno meditacijo so otroci že takoj 
zjutraj začeli svoj kreativni proces in 
si zamislili, kaj bodo kasneje risali in 
slikali. Prav poseben dan je bil, ko je 

prišla na obisk ustvarjalka z zvokom 
gongov, Antonia Pavlin. Otroci so bili 
nad zvočno kopeljo, ko jim je zvok 
dvignil vibracijo, navdušeni in sami so 
z veseljem preizkusili vse dragocene 
inštrumente. 
Kreativni tabor, ki ga je skrbno 
načrtovala Gabrijela Küzma, direktorica 
javnega zavoda, je postregel še z 
drugimi oblikami kreativnosti. Otroci so 
skozi ustvarjanje spoznavali zgodovino 
beltinske občine in njene rokodelsko 
kulturne dediščine. Bernarda Žižek je 
otroke naučila narediti krasne izdelke 
iz slame. Poleg tega so izvedeli, koliko 
truda je potrebnega, da se slamo sploh 
pripravi za predelavo v slamnate 
izdelke, ki krasijo marsikateri dom. 
Otroke je obiskal tudi pozvačin Franc 
Jerebic, ki jim je predstavil svoje izročilo 
in jim razdelil bombone. Z njim so 
prišle tudi marljive članice Turističnega 
društva Sodar Gančani in otroke 
naučile  izdelati rože in pantlike iz 
krep papirja, katere krasijo pozvačinov 
klobuk, obleko in plapolajo na majskih 
mlajih / majošu. Navdušenja nad 
raznobarvnimi in različnimi rožami, ki 
so nastajale, otroci niso mogli skriti. 
Ker je ekologija velik del poslanstva 
naših mlajših generacij, so se otroci 
naučili, kako ustvarjalno lahko znova 
uporabimo zavržene plastenke. V duhu 
ekologije so obiskali tudi ekološki vrt 
podjetja ZRiRAP, kjer so spoznavali 
nove začimbnice, vrtnine in grmovnice. 
Na koncu so se preizkusili, kako dobri 
so v lupljenju graha. 
Otroci so reciklirali in izdelovali 
mandale iz odpadnega tekstilnega 
blaga, katero nam je doniralo podjetje 
Saubermacher Komunala, nekaj 

Na kreativnem taboru so številni gostujoči mentorji otroke  spodbudili k 
ustvarjalnosti in jim pomagali do novih spoznanj in znanj

v treh dejanjih združuje pravljico z 
zgodovino. Film govori o tem, kako je 
malomeščanska “kasaba” postala “mali 
Manchester”, kako sta orientalsko nošo 
zamenjali angleška in pariška moda. 
Eno uro pred filmom pa je že zadišalo 
po znamenitem »leskovačkem 
roštilju«, ki ga je v sodelovanju z ZTKŠ 
Beltinci in Občino Beltinci pripravila 

Stefana Davidovska, kar je bila glede 
na navdušenje obiskovalcev odlična 
poteza našega zavoda, hkrati pa smo 
na svojevrsten način predstavljali 
predhodnico vsakoletne »Roštiljijade«, 
ki se je le nekaj dni pozneje pričela v 
Leskovcu.
Sezona filmov na prostem je sicer 
končana, že sedaj pa vas vabimo v 

dvorano Kulturnega doma Beltinci, 
kjer bomo vsak mesec od novembra 
do marca predvajali kakovostne filme 
slovenske, regionalne in evropske 
filmske produkcije.

ZTKŠ Beltinci:
Simona Cizar

ZAVODI
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pripeljanega materiala (jeans) pa je 
pripravljenega in čaka na nadaljnje 
ustvarjanje, saj je ob natrpanem urniku 
in pestri paleti aktivnosti in delavnic 
zmanjkalo časa. 
Z različnimi tehnikami risanja in 
slikanja so otroci ustvarjali vsak dan. 
Stenske pisane barve so nam donirali 
lokalni slikopleskarji. Tudi Vrtec 
Beltinci nam je pristopil na pomoč in 
nam dal v izposojo potrošni material 
za različno ustvarjanje (škarje, čopiče, 
barvice…)
Zadnji dan je bil rezerviran za 
terapevtsko psičko Elli. Z njeno pomočjo 
so se otroci lažje pogovarjali o težjih 
tematikah. Skupina je zadihala bolj 
povezano in odnosi so se poglobili. Da 
bi to res držalo, so se otroci preiskusili 
v ekipnem delu, kjer so se morali po 

skupinah soočiti z zahtevnimi nalogami. 
A brez skrbi, vsi so jim bili kos.
Grad Beltinci je bil za kreativen tabor 
idealen prostor. Nudil je urejen prostor 
za meditacijo, neobčutljive stene za 
slikarije, restavracijo, kamor so otroci 
šli tešit svojo lakoto, debelo senco 
starih dreves, ko je bilo vroče in v 
bližini še »Labda beach center«, kjer so 
po napornem dnevu lahko zarili prste v 
pesek in se prepustili domišljiji. 
V projektu Kreativni tabor za otroke je 
sodelovalo veliko ljudi, ki so pripomogli 
s svojo dobro voljo in dobroto, med 
drugim tudi slaščičar Aslan Zećiri, ki 
je otrokom podaril sladoled in ekipa 
športnega tabora, ki je odstopila svoj 
napihljiv grad tudi otrokom kreativnega 
tabora.

Zaradi odličnega odziva otrok in staršev 
so si otroci zaželeli, da bi se naslednje 
leto spet srečali. Prijetno izkušnjo bodo 
nesli s seboj. Njihove umetnine bodo 
kmalu razstavljene v gradu na prostem 
in ob pogledu nanje boste lahko tudi vi 
začutili del njihovega veselja, radosti in 
razigranosti.
ZTKŠ Beltinci se zahvaljuje animatorki 
Aniti Mikolič pri interpretaciji in 
prenosu otroške domišljije na papir 
in na drugo kreativno ustvarjanje, 
prv tako pa tudi asistentkama Zarji in 
Živi pri pripravi delavnic in vodenju v 
otroško razigrani skupini. 

Gabrijela Küzma in Anita Mikolič  

Eurorando 2021 - Evropohod 2021-2022 
Po šestih letih smo ponovno dočakali 
start Evropohoda, ki bi moral biti 
že lani, vendar zaradi razmer to ni 
bilo mogoče. Ponovno je bil start v 
Beltincih, tokrat že tretji od petih, ki 
jih je organizirala Komisija za evropske 
pešpoti, pa tudi ostala dva, ki sta sicer 
imela start na Hodošu, sta potekala tudi 
skozi občino Beltince. Lahko rečemo, 
da smo na tem področju postali 
pomemben člen Evrope. Sodelujejo 
tudi vse ustanoviteljice KEUPS-a, Zavod 
za gozdove Slovenije, Planinska zveza 
Slovenije, Turistična zveza Slovenije in 
Zveza gozdarskih društev Slovenije.
Prvi pohod se je začel na Hodošu kot 
velika mednarodna prireditev, kjer 
smo slavnostno prevzeli od Madžarov 
evrofon – magnetofon v obliki 
pohodniške palice, na katerega so 
posneli kulturne in naravne značilnosti 
vsake države. Prvi pohod je bil tudi 
simbolno dejanje Evropske popotniške 
zveze z namenom združiti pohodnike 
po pešpoteh Evrope proti Strasbourgu 
in spodbuditi k miru in sožitju med 
narodi.
Evropska popotniška zveza je v 
letu 2006 vključevala več kot 50 
pohodniških in planinskih organizacij 
iz 28 evropskih držav z več kot 6 

milijoni članov. Evropohod je postal 
osrednja pohodniška prireditev pod 
sloganom »Za mir in sožitje med narodi 
in ljudmi, za zdravje in kulturno rast 
ob doživljanju kulturnih in naravnih 
lepot Slovenije«. Zaključek v čeških 
Budejovicah je pripomogel k temu, da 
so vzhodne države odprle svoje meje za 
pohodnike EU. Start slovenskega dela 
Evropohoda je bil v Beltincih z bogatim 
kulturnim programom in predstavitvijo 
Občine Beltinci preko ZTK Beltinci in 
nekaterih društev.
V letu 2011 je bila osrednja tema 
Evropohoda »Pešpoti in voda«. 
Pohodniki so zajemali vodo iz rek, jezer 
in iz triglavskega ledenika. Zbrano vodo 
so v posebnih lesenih posodah, ki so jih 

nekoč uporabljali gozdarji, prenesli v 
Španijo na zaključno prireditev v mestu 
Granada. Tam so  vode iz držav udeleženk 
Evropohoda zlili v evropski vodnjak. 
Pri nas se je zaključni del odvijal ob 
koncu slovenskega dela Evropohoda s 
startom na Hodošu in zajemanjem vode 
ob poti, kjer je potekal, in z zaključkom 
na prireditvi Dan slovenskih planincev 
na Jeruzalemu. Tam so simbolično 
zlili skupaj zbrano vodo iz slovenskih 
regij in jo pripravili za pot v Španijo. 
Častni pokrovitelj Evropohoda je bil 
predsednik države, dr. Danilo Turk.
Start Evropohoda 2016 je bil spet v 
Beltincih s kulturnim programom in 
otvoritvijo pohoda. Moto Evropohoda 
je bil: »Hoja je energetsko varčna in 
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Andrej Vöröš iz Lipovcev že 100 krat daroval kri

Ste se morda že kdaj vprašali, kdo so 
darovalci krvi?
To so ljudje, ki se zavedajo, kako 
pomembno je, da s svojo krvjo lahko 
rešijo marsikatero življenje.
Med temi darovalci krvi je tudi naš 
krajan, Andrej Vöröš.
16. julija 2022 se je Andrej v 
dopoldanskem času odpravil na 
transfuzijski oddelek Splošne 
bolnišnice  Murska Sobota z enim 
samim namenom, da bo zopet daroval 
kri, kot je to počel že vrsto let pred tem. 
Njegovo srce pa je kljub temu ta dan 
utripalo nekoliko hitreje, čeprav o tem 
ni želel kaj dosti govoriti in razmišljati, 
saj je vedel, da ga je čakalo jubilejno - 
stoto darovanje krvi. Po tem dogodku 

se je tudi on zapisal med viteze 
krvodajalstva. 
Ob visokem jubileju je Andrej prejel 
kristalno plaketo. Na njej je zapisana 
številka 100, ki ga bo vedno spominjala 
na ta dan, ki nosi sporočilo o 
dobrodelnosti in pomenu krvodajalstva 
za nemoteno delovanje zdravstva. 
Poleg tega je prejel številne zahvale 
in čestitke s strani osebja Splošne 
bolnišnice Murska Sobota in drugih.
Poleg krvodajalstva pa je Andrej 
dejaven tudi na drugih področjih. 
Predvsem moram omeniti njegovo 
aktivno vlogo v lokalnem gasilskem 
društvu. Že kot mlad fant se je podal 
v gasilske vrste. Prav v tem društvu je 
našel motivacijo in se skupaj z ostalimi 

gasilskimi tovariši prvič udeležil 
krvodajalske akcije. Zanj je bil to 
nekakšen izziv in od takrat naprej je 
postal in ostal do današnjih dni reden 
krvodajalec. Tudi njegovi bratje in 
sestre so krvodajalci ali pa so predani 
prostovoljnim aktivnostim na različnih 
področjih. 
Vsako tako darilo je neprecenljivo. 
Pomembno je, da v stiski nismo sami, 
dobrodelnost pa nas bogati in osrečuje, 
z njo pridobimo vsi. 
Andrej je srčen človek, ki rad pomaga. 
Enostavno pove, da bo vedno tam, 
kjer bo potrebna pomoč in solidarnost 
(bodisi kot krvodajalec ali gasilec). 
To bo počel, dokler mu bo dopuščalo 
zdravje, za katero upa, da mu bo še 
naprej dobro služilo. Tudi mi upamo z 
njim.
Oblike prostovoljne pomoči na 
različnih področjih prihajajo iz dneva 
v dan bolj v ospredje, v kar smo lahko 
trdno prepričani.
Beseda plemenitost pripada ljudem, ki 
nosijo v sebi pozitivne vrednote, med 
katere prištevamo tudi krvodajalstvo in 
med njimi je zapisano tudi ime Andrej 
Vöröš. 
Ponosni smo na vas, Andrej, in vam 
v svojem in v imenu KORK Lipovci 
čestitamo ob nazivu vitez krvodajalstva. 
Hvala vam!                                                                    

      Za KORK Lipovci, 
Marica Vučko

prijazna okolju«. Glavna tema je bila 
»Energija«, podteme pa Spodbujanje 
hoje kot »idealnega« delovanja, 
spoznavajmo različne vrste energije, 
spoštovanje našega neokrnjenega 
okolja in odkrivanje naravnih 
energetskih virov. Osrednji dogodek 
se je odvijal na Švedskem. Častni 
pokrovitelj je bil predsednik države 
Borut Pahor.
Letošnji Evropohod 2021-2022 
se spet začel v Beltincih pod temo 
»Prijateljstvo« s prisrčnim programom 

učencev OŠ Beltinci in pozdravnim 
nagovorom župana Občine Beltinci 
Marka Viraga in predsednika 
KEUPSa Jožeta Praha. Po pogostitvi 
so se pohodniki podali na pot proti 
Otoku ljubezni v Ižakovcih, kjer so si 
»popajali« kruh. Pohod se je nadaljeval 
proti Ljutomeru, najprej z vožnjo 
z brodom preko reke Mure, kjer so 
vodenje prevzeli planinci PD Ljutomer. 
Zelo pomembno je, da vsi pohodniki, 
ki sodelujejo v popotništvu Euroranda, 
občutijo, da so del vseevropskega 
dogodka. Letošnji zaključek bo v 

Romuniji, v Sloveniji pa bo skupno 
srečanje Evropohodnikov na pohodu 
25. septembra po trasi E7 od Dobrniča 
do Žužemberka. Častno pokroviteljstvo 
je tudi letos prevzel predsednik 
Republike Slovenije Borut Pahor.
Prijateljstvo razveseljuje kot sončni 
žarek, začara kot dobra zgodba, 
navdihuje kot pogumen voditelj, 
povezuje kot zlata veriga, vodi kot 
nebeški privid (Newell D. Hillis).

Jože Ružič
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Regijsko tekmovanje oračev Pomurja (Prlekije in Prekmurja) za pokal 
mednarodno kmetijskega sejma AGRA Gornja Radona 
Orači so se pomerili v oranju na 
strnišču na polju skupine Panvita v 
Beltincih
Kljub suši so brazde pri oranju lepo 
padale 
Na zaključnem tekmovanju so 
najboljšim podelili priznanja in 
pohvale ter praktične nagrade
Kako pomembno je oranje za setev 
žitaric in drugih poljščin, so pomurski 
orači dokazali na regijskem tekmovanju 
na strnišču na polju pašnika Dobel – 
Marof skupine Panvita v Beltincih. Na 
regijskem tekmovanju v oranju se je 
v veliki meri izkazalo prostovoljstvo 
v organizacijskem in tekmovalnem 
duhu. Vsi so združili moči in pokazali 
ljubezen do rodne pomurske zemlje, ki 
ob koncu obrodi sad, ki nam daje naš 
vsakdanji kruh - hrano za preživetje. 
Brez kmetijstva ni proizvodnje hrane, 
skratka ni življenja. Zato je še toliko 
bolj pomembno, da  ljudje znamo ceniti 
slovensko zemljo, domačo pridelano 
hrano, da kmetje in ostali pridelovalci 
zemlje imajo pogoje za tovrstno 
dejavnost. Na odprtju regijskega 
tekmovanja oračev Pomurja za pokal 
mednarodnega kmetijskega sejma 
AGRA Gornja Radgona so tekmovalcem 
in organizatorju besede zahvale izrekli 
podžupan Občine Beltinci Bojan 
Žerdin, vodja kabineta ministrice za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Dejan Süč, izvršni direktor Pomurskega 
sejma Boris Nikolas Erjavec, direktor 
Kmetijsko gozdarskega zavoda 
Murska Sobota dr. Stanko Kapun in 
predstavnica Biotehniške šole Rakičan. 
Na tekmovanju oračev v Beltincih je 
bilo poudarjeno, da prav Pomurje 
zagotavljala hrano Pomurcem in vsem 
Slovencem. Organizator tekmovanja je 
bilo Društvo oračev Pomurja, kateremu 
predseduje Marjan Kardinar. V sodniški 
komisiji za ocenjevanje pri oranju je 
bilo osem članov, vodja tekmovanja 
pa je bil Jože Šemen, ki je skupaj s 
predsednikom Marjanom Kardinarjem 
bdel nad celodnevnim tekmovanjem. 
V veliko pomoč je bil Klub ljubiteljev 
starodobne kmetijske in ostale tehnike 
Pomurja Beltinci in številni sponzorji, 
člani društva ljubiteljev starodobne 
tehnike Abraham Peskovci iz Občine 

Gornji Petrovci, člani starodobne 
tehnike iz Stare Gore v Prlekiji. 
Tekmovanja v Beltincih si je ogledalo 
kar osem državnih prvakov za glavno 
brazdo Slovenije, ki so v preteklosti 
pisali zgodbe o tekmovanju v oranju 
in se udeležili evropskih in svetovnih 
tekmovanj v oranju - Blanka Bukvič, 
Štefan Bukvič, Jože Režonja, Jože Zver, 
Štefan Panker, Matej Sinic, Štefan 
Cigüt, Igor Pate – ki bo letos zastopal 
Slovenijo na Irskem, kjer bo svetovno 
tekmovanje v oranju. Sodniki so 
pri oranju med drugim ocenjevali 
odpiranje in zapiranje brazde - 
sendviča, korono, zapleveljenost, 
pripravo setvenice, vhode in izhode, 
zaključek oranja, ravnino krone, 
nalego brazd in povezovalno brazdo. 
Tekmovalci so tekmovali s plugi krajniki 
in obračalnimi plugi. Obiskovalci so si 
lahko ogledali tekmovanje, spodbujali 
tekmovalce in si ogledali razstavo 
starodobnih traktorjev in kmetijske 
tehnike iz nekdanjih časov. Prikazali 
so tudi oranje z lesenim plugom, ki 
je poželo veliko zanimanja. Nekateri 
so se preizkusili tudi v spretnosti 
vožnji s starodobniki. Tekmovanja 
se je udeležilo 28 tekmovalcev, ki so 
tekmovali s plugi krajniki in obračalnimi 
plugi. Prikazali so tudi spretnostno 
vožnjo. Tekmovali so povečini mladi, ki 
do zemlje in hrane čutijo nekaj več kot 
le lepe besede. Pri podeljevanju pohval 
in priznanj je med drugim sodeloval 
tudi predsednik Kluba ljubiteljev 
starodobne in kmetijske tehnike 
Pomurja Beltinci, Ivan Zadravec. Ob 
koncu je sledila razglasitev najboljših. 
Skupna uvrstitev: plugi tekmovalni - 
krajniki, prvo mesto Matej Sinic, drugo 
mesto Jože Zver, tretje mesto Primož 

Sukič; skupna uvrstitev obračalni plugi: 
prvo mesto Tilen Vogrinčič, drugo 
mesto Štefan Bakan, tretje mesto Rok 
Žižek, regijsko tekmovanje oračev 
Prlekije obračalni plugi: Aljaž Stanko,  
v tekmovanju z navadnimi plugi: prvo 
mesto Peter Kramar, drugo mesto Aljaž 
Novak, tretje mesto Miha Serec. Skupna 
uvrstitev starodobniki: prvo mesto 
Janko Karba, drugo mesto Alen Kerčmar 
in tretje mesto Boris Kerčmar. Regijsko 
tekmovanje oračev Prlekije, tekmovalni 
plugi: prvo mesto Matjaž Nedog, drugo 
mesto Rene Repa; regijsko tekmovanje 
oračev Prekmurja, obračalni plugi: prvo 
mesto Tilen Vogrinčič, drugo mesto 
Štefan Bakan in tretje mesto Rok Žižek; 
skupna uvrstitev spretnostna vožnja: 
prvo mesto Nejc Žižek, drugo mesto 
Gašper Šafarič, tretje mesto Drago 
Abraham; skupna uvrstitev varno in 
spretnostno s traktorjem: prvo mesto 
Drago Abraham, drugo mesto Boris 
Kerčmar, tretje mesto Gašper Šafarič. 
Podeljene so bile tudi zahvale za 
sodelovanje. Pokali bodo najboljšim 
oračem podeljeni letos na sejmu AGRA 
v Gornji Radgoni, ko bo ta praznoval 
60. obletnico. Podelitev bo 20. avgusta. 
Na državnem tekmovanju v oranju, ki 
bo 2. in 3. septembra v Jabljah, bodo 
pomurske barve zastopali: Matej Sinic, 
Tilen Vogrinčič, Matjaž Nedog, Aljaž 
Stanjko, Jože Zver in Štefan Bakan. 
Svoje znanje v oranju pa bosta pokazala 
tudi mlada orača, dijaka Biotehniške 
šole Rakičan, Jože Sambt iz Lukačevcev 
in Rok Žižek iz Gančan. 

Jože Žerdin 

Orači so se pomerili v oranju na strnišču na polju  skupine Panvita v Beltincih
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Ročna žetev rži na stari način - z ročnimi kosami in srpi

Na njivi, posejani z ržjo, so zapele 
kose in srpi, kolo časa pa so zavrteli 
za 50 let nazaj

Letošnja žetev zlatega klasja se na 
pomurskih poljih že poslavlja in 
kombanji so že poželi ječmen, oljno 
ogrščico, pšenico in rž. Žita so že 
v shrambah in po napovedi je bila 
letošnja letina nadpovprečno dobra. 
Klub ljubiteljev stare kmetijske in 
ostale tehnike Pomurje Beltinci je 
v ponedeljek, 11. julija, pripravil 
etnološko prireditev s prikazom ročne 
žetve rži na stari način z ročnimi 
kosami in srpi. Člani kluba iz Beltincev 
in okolice, Avstrije in Biotehniške šole 
v Rakičanu so se zbrali na polju, kjer je 
bila posejana rž - na njivi ob Poljski poti 
v Beltincih. S sabo so prinesli sklepane 
kose in srpe. Košnje so se lotili na stari 
način - z ročnimi kosami. Delo jim je šlo 
lepo od rok. Za kosci so šle članice in 
člani, ko so iz požete slame ročno vezali 
»povresla«, članice pa so s srpi pobirale 
požeto rž in jo dajale na »povresla«, ki 

so jih možje nato povezali v snope. Ker 
je šlo le za obujanje in prikaz starega 
kmečkega opravila, so poželi le nekaj 
arov rženega klasja. 21 snopov so 
potem  zložili v križe; na vrh križa so 
dali zadnji snop, ki bi zadržal morebitni 
dež ali točo. Križi bodo tako nekaj časa 
zloženi počakali, da se bosta zrnje 
in slama posušila. Domov jih bodo 
odpeljali, ko bo čas mlatitve. Kolo časa 
se je tako zavrtelo za 50 let nazaj, ko 
so na pomurskih poljih še pele kose 
in srpi. Po žetvi so se zbrali za skupno 
mizo, kjer so okusili domače dobrote 
(kruh, zaseko, domače kumarice, 
meso iz tünke in domače pogače). Za 
Odžejali so se s šmarnico in rdečim 
domačim bio vinom iz samorodnice. 
“To so bili lepi časi,” so nam povedali 
kosci in žanjice v Beltincih. Vsa žetev 
se je takrat opravljala ročno, nato pa so 
doma z mlatilnico mlatili in si pridelali 
rž in pšenico za vsakdanje življenje. 
Zrnje so shranili v kašče, suhega pa 
potem vozili v bližnji mlin na reki Muri 
ali na potočne mline, kjer so ga zmleli 

v moko.  Gospodinje so doma v krušni 
peči iz tako pridelane moke pekle kruh, 
vrtanke in pogače. Drugo leto bo minilo 
20 let, odkar je bil ustanovljen Klub 
ljubiteljev stare kmetijske in ostale 
tehnike Pomurja na takratni Kmetijski 
šoli Rakičan, sedanji Biotehnični šoli. Iz 
pšenične moke so takrat v mlinu zmleli 
zrnje v moko in spekli kruh, ki so ga 
potem ponujali na sejmu AGRA v Gornji 
Radgoni. Časi so se spremenili in ročno 
žetev s kosami so izpodrinili kombanj, a 
nostalgija nekdanjih časov je pri članih 
kluba še vedno prisotna. Rž so nekoč 
možje vezali v snope z lesenimi klini ali 
ročno. Križe so zlagali šele drugi dan. 
Zadnji snop je bil »pop«, ki je nato vse 
ostale zaščitil pred toče. Križi so bili na 
polju zloženi dva tedna, nato pa so jih 
gospodarji z lesenim kmečkim vozom 
in kravjo vprego odpeljali domov na 
gumno, kjer so počakali na mlatev. Nato 
so na platnenih ponjavah zrnje sušili, 
posušenega pa so do prihodnje žetve 
shranili v kašče in ga sproti vozili v 
mlin, kjer so ga zmleli v dišečo moko. 
Mnoge družine in posamezniki so v 
času žetve hodili delat žetev v Baranjo 
v Slavoniji, kjer so težko služili kruh za 
preživetje družine. Delali so od jutra do 
večera. Prav gotovo so ob koncu žetve 
rži na stari način bili zadovoljni vsi 
člani kluba in domačini, ki so si žetev 
ogledali. Med njimi so bili tudi mladi, ki 
so lahko videli, kako težko je bilo nekoč 
življenje. Tisti, ki so si žetev na stari 
način v Beltincih ogledali, so podoživeli 
nekdanji čas in nekdo je celo dejal, da 
če svoje preteklosti ne spoštuješ, ti tudi 
za prihodnost ni mar. 

Jože Žerdin 

Na njivi, posejani z ržjo, so zapele kose in srpi

V beltinskem parku je zapela stoletna mlatilnica 
Prikazali so mlačev rži s stoletno 

mlatilnico

V okviru letošnjega 50. mednarodnega 
folklornega festivala so posebno 
mesto med predstavitvami etnoloških 
posebnosti imeli člani Kluba ljubiteljev 
stare kmetijske in ostale tehnike 
Pomurja Beltinci, ki so na slikovit 

način prikazali stari način mlačve rži z 
mlatilnico. Potem ko so pred mlačvijo 
nekaj dni prej na njivi ročno poželi 
rž, ki se je potem nekaj časa sušila na 
vročem soncu, so jo na dan mlačve z 
lesenim stoletnim vozom pripeljali 
na prireditveni prostor, kjer je mlačev  
potekala. Kolo časa so zavrteli nazaj 
v čas, ko so po pomurskih kmetijah v 

času žetve od kmetije do kmetije vozili 
mlatilnico, prihod katere je bil za vsako 
družino velik praznik, saj so se kašče 
rži in pšenice napolnile, da potem 
družine čez leto niso bile lačne. Žitarice 
iz kašč so potem s konjsko in kravjo 
vprego vozili mlet v bližnje mline - 
največkrat so to bili plavajoči mlini 
na reki Muri. Časi so se spremenili in 
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mlatilnice so izpodrinili kombajni, ki 
so težko delo olajšali. Kako težko je bilo 
nekoč priti do vsakdanjega kruha, so na 
mlatitvi v Beltincih želeli prikazati člani 
kluba. Mlatilnico je poganjal pogonski 
jermen s pomočjo traktorja, ki ima že 
zgodovinsko vrednost. Vsak član je 
imel svojo zadolžitev, potrebnih pa je 
bilo veliko pridnih rok. Pri tehtanju 
zrnja je bil Avgust Novak. Pri traktorju 
je bil Ciril Sečkar, na mlatilnici pa Ivan 
Zadravec, »mašinister«, ki je snope 
dajal v mlatilnico, da je ta zrnje izluščila 
iz klasja. Na mlatilnici mu je snope 
odvezal Jože Mesarič. Dva člana kluba 
sta z lesenimi vilami odnašala slamo 
na voz. Ob strani so padale iz mlatilnice 
pleve, ki so jih morali odstraniti. Mlačve 
so se udeležili tudi člani sorodnih 
pobratenih društev iz Koga in Miklavža 
pri Ormožu in iz sosednje Avstrije. V 
vreča je priteklo okrog 200 kg rži, iz 
katere bodo zmleli dišečo moko, iz te 

pa bodo članice kluba spekle rženi kruh 
in pogače. Potem, ko so delo opravili, so 
sedli za skupno mizo na domača malico 
(meso, kumare, paprika, domači kruh 
in domače pogače in še druge jedi, ki 
sodijo v čas žetve in seveda domače 
vino). Obiskovalci od blizu in daleč 
so opazovali, kako jim je šlo delo lepo 

od rok. Starejši so obujali spomine na 
nekdanje čase, pri čemer so kmečki 
žetveni duh pričarali na slikoviti način, 
mladi pa so lahko videli, kako težko 
je bilo nekoč priti do kosa kruha, ki je 
danes vse bolj cenjen in spoštovan.

Jože Žerdin 

V beltinskem parku je zapela stoletna mlatilnica

Sedma mednarodna panoramska vožnja starodobnikov Prekmurja, 
Prlekije in Podravja 
Popeljali so se s svojimi »lepotci« po 
prekmurskimi ravnici med žitnimi 

polji

Klub ljubiteljev stare kmetijske in ostale 
tehnike Pomurje je v sodelovanju z 
Občino Beltinci in Krajevno skupnostjo 
Beltinci, Zavarovalnico Maribor in 
ostalimi sponzorji ter donatorji v 
soboto, 25. junija, na dan državnega 
praznika, pripravil sedmo mednarodno 
panoramsko vožnjo starodobnikov 
Prekmurja, Prlekije in Podravja, ki so 
se s starodobnimi traktorji, osebnimi 
in vojaškimi vozili popeljali po 
prekmurskimi ravnici med žitnimi polji. 
Druščina ljubiteljev starodobnikov se 
je zbrala na dvorišču beltinskega gradu, 
kjer so lastniki traktorjev in ostalih 
starodobnih vozil svoja vozila postavili 
na ogled. Pred začetkom panoramske 
vožnje sta udeležence pozdravila, se jim 
zahvalila za udeležbo in za ohranjanje 
stare kmetijske in ostale tehnike, 
kakor tudi dediščine naših prednikov, 
predsednik Kluba ljubiteljev stare 
kmetijske in ostale tehnike Pomurja, 

Ivan Zadravec, in predsednica Krajevne 
skupnosti Beltinci, Lizika Zadravec. 
Panoramske vožnje in srečanja so se 
udeležili člani Kluba ljubiteljev stare 
kmetijske in ostale tehnike Pomurja, 
kot gostje pa so se vožnje udeležili 
člani sorodnih društev in klubov iz 
Miklavža pri Ormožu, Koga, Stare 
Gore pri Svetem Juriju ob Ščavnici in 
Avstrije. Vožnja je potekala po Ravenski 
ulici v Beltincih, mimo Doma Janka 
Škrabana do centra kulturne dediščine 

ob potoku Črncu v Odrancih, kjer jih 
je v imenu Občine Odranci pozdravil 
župan Občine Odranci, Ivan Markoja. 
Ob koncu vožnje je organizator vsem 
sodelujočim podelil zahvale. Šlo je za 
pet kilometrov dolgo vožnjo, pri čemer 
je večji del vožnje potekal med žitnimi 
polji, ki tačas valovijo po prekmurski 
ravnici, zlato rumeno klasje pa že čaka 
na letošnjo žetev. Rdeča nit panoramske 
vožnje in srečanja je bilo obujanje stare 
kmetijske in ostale tehnike. Omenimo, 

Popeljali so se s svojimi »lepotci« po prekmurskimi ravnici med žitnimi polji
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Suša

Klimatske razmere so se spremenile, 
suše so vse pogostejše, a imamo tudi 
vodno bogastvo, katerega manjši del 
lahko uporabimo za kmetijstvo.

Suša je naravni pojav. Zaradi vse višjih 
temperatur, manjših količin padavin 
in človekovih posegov v okolje pa se 

pojavlja čedalje pogosteje in je vse 
intenzivnejša, zato so posledice čedalje 
hujše.
Če imamo svoje reke za naravno 
bogastvo, se po kmečki logiki lahko 
vprašamo, zakaj tega bogastva ne 
znamo koristno uporabiti. Vprašanje 
je še toliko bolj aktualno v času velike 
suše.
Sedaj bo zaradi zelo slabe letine 
razglašena naravna katastrofa in 
kmetje bodo deležni nekaj finančnih 
nadomestil. Ta sredstva pa še zdaleč 
ne bodo pokrila celotnega izpada 
pridelkov, zato bi bilo veliko bolje 
pripraviti ukrepe za zatiranje suše.
V enem dnevu, 5. avgusta 2022, je iz 
Slovenije samo preko največjih rek Save, 

Drave, Mure, Kolpe in Soče odteklo za 
več kot 14 milijonov kubičnih metrov 
vode. Zaloge vode pa nimamo zgolj v 
rekah, temveč tudi v podzemlju.
Že dolgo je jasno, da kmetijska pridelava 
brez namakanja ne bo več mogoča. 
Potrebno je le priti do spoznanja, da je 
hrana strateška dobrina, ob tem pa je 
treba glasno povedati, da hrane ni brez 
kmetov in vode!

Vir: https://tevztavcar.kmeckiglas.com/
post/650762/slovenija-drzava-ki-spusca

Društvo prijateljev agrarne  
ekonomike,
Katja Marič

da je sedmo mednarodno vožnjo in 
srečanje podprla Zveza slovenskih 
društev ljubiteljev starodobne 
kmetijske tehnike. Letos se je srečanja 
udeležilo okrog 40 udeležencev vseh 
starosti, ki so bili nad vožnjo navdušeni 
in so uživali v naravi. Ljubitelji starih 
traktorjev in ostale tehnike so ponosni 

na svoje »lepotce«, saj se z njimi 
radi popeljejo, so lepo ohranjeni in 
restavrirani, stari pa že čez 50 let. 
Večino teh starodobnih traktorjev so 
lastniki uporabljali za kmečka opravila: 
oranje na polju in spravilo kmetijskih 
pridelkov. Člani Kluba ljubiteljev stare 
kmetijske in ostale tehnike Pomurja 

imajo kar pestro in bogato »zbirko« 
traktorjev in ostale kmetijske tehnike. 
Predvsem je namenjena srečanjem 
in za to, da bi mladi rod spoznal vsak 
kanček nekdanje kulturne dediščine. 

Jože Žerdin 

Vir: Pixabay

Pesem in ples družita narode
Letos junija so se člani folklorne skupine 
KUD Beltinci odzvali povabilu KUD 
Bribir blizu Crikvenice na Hrvaškem in 
25. junija 2022 nastopili na njihovem 
19. mednarodnem festivalu oz. t.i. 
smotri v Bribirju.

V okviru KUD-a Bribir, ki je bil 
ustanovljen leta 1974, danes delujejo 
dramska, folklorna in tamburaška 
sekcija. Domačini so beltinske 
folkloriste toplo sprejeli in ponovno 
se je potrdilo pravilo, da pesem in ples 
družita narode.

     
     

Petra Vučko
 Predsednica KUD Beltinci
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Klara Janža, osnovnošolska državna prvakinja Slovenije v teku na 
300 m za leto 2022
V začetku junija je v Mariboru potekalo 
osnovnošolsko državno prvenstvo 
Slovenije v atletiki. Tekmovanje je 
razdeljeno v dve starostni skupini, šesti 
in sedmi razred (mlajši U14) ter osmi 
in deveti razred (starejši U16). Mlajši 
tekmujejo v šestih, starejši pa v sedmih 
atletskih disciplinah ter štafeti.

Tekmovanje je najštevilčnejše v 
Sloveniji, saj po piramidnem sistemu 
vključi vse osnovnošolce. Tekmovanja 
se začnejo na razrednem nivoju, 
nadaljujejo pa na nivoju šole, kjer 
športni pedagogi izberejo tekmovalce za 
občinska ali medobčinska tekmovanja. 
Iz tega tekmovanja se dva najboljša 
uvrstita na regijsko tekmovanje.

to je potem osnova za uvrstitev na 
državno prvenstvo, kamor se uvrsti 
le določeno število učencev glede 
na najboljše dosežene rezultate v 

celi Sloveniji. Število uvrščenih je 
odvisno od discipline (enaindvajset do 
štiriindvajset tekmovalcev).

Klara, Bratončanka, učenka Osnovne 
šole Beltinci, je na državno prvenstvo 
prišla z najboljšim časom na 300 m 
in upravičila vlogo prve favoritinje. V 
izjemnem teku je s časom 39,85 sek 
odtekla enega najhitrejših šolskih 
tekov. Za doseženi rezultat je bila po 
točkah tudi najbolje ocenjena atletinja 
v kategoriji starejših učenk.

Zlati medalji in pokalu za tek na 300 m 
je Klara dodala še srebrno medaljo, ki jo 
je pritekla skupaj s sošolkami Osnovne 
šole Beltinci v štafeti 4 x 100 m.

Čestitamo!

Janez Koren

Klara s pokalom za najboljši rezultat 
med starejšimi učenkami

FOTO: Atletska zveza (Peter Kastelic)

Maj Janža - srednješolski državni prvak Slovenije v teku na 400 m za 
leto 2022
Maj, Bratončan, dijak 4. letnika 
murskosoboške gimnazije in član AK 
Pomurje, je konec maja na srednješolskem 
atletskem državnem prvenstvu Slovenije 
v Mariboru zmagal v teku na 400 m.
S časom 48,49 sek je postavil takratni 
osebni in pomurski rekord in bil z 
doseženimi 950 točkami  drugi najboljše 
ocenjeni atlet na tekmovanju. Dosegel je 
tudi normo za balkansko prvenstvo.
Spomnimo, da je bil Maj leta 2016 v 
Kopru šolski državni prvak na 600 m v 
starostni skupini za mlajše učence in leta 
2018 v Žalcu šolski državni prvak v teku 
na 300 m kot starejši učenec. S štafeto 
Gimnazije Murska Sobota 4 x 100 m pa 
je leta 2019 osvojil srebrno medaljo.

Čestitamo!

Janez Koren
FOTO: Janez KOREN
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Učenke Osnovne šole Beltinci državne podprvakinje  
v štafeti 4 x 100 m
Na osnovnošolskem državnem 
prvenstvu Slovenije v atletiki, ki je 
potekalo v začetku junija v Mariboru, so 
v štafeti 4 x 100 m nastopile tudi učenke 
Osnovne šole Beltinci. Na tekmovanje 
so se uvrstile »skozi šivankino uho«, 
kot radi rečemo za primer, ko nam 
nekaj komaj uspe.
Na regijskem tekmovanju v Murski 
Soboti so nastopile: Zarja Vereš, 
Veronika Erjavec, Lana Kavaš in Klara 
Janža, ter s časom 53,90 sek zasedle 
drugo mesto. S tem časom so se 
kot predzadnje komaj uvrstile med 
sedemnajst štafet, ki so imele pravico 
nastopiti na finalu v Mariboru, vendar 
imajo tudi one zasluge za osvojeno 
srebrno medaljo.
Tu moram poudariti, da so pomurski 
atleti v vseh kvalifikacijah v 
podrejenem položaju z atleti iz drugih 

krajev Slovenije. Vsi teki, daljši od 
100 m, potekajo na stadionu s 300 m 
krogom, na katerem ni možno razviti 
takih hitrosti kot na 400 m stadionu, 
zato upajmo, da bo tudi beltinski 400 

metrski krog čim prej dobil tartansko 
prevleko.
V Mariboru so nastopile najboljše: 
Lucija Marija Rengeo, Veronika Erjavec, 
Maša Vlaović in Klara Janža. Nastopile 
so v prvi od treh tekmovalnih skupin. 
S časom 51,94 sek so prepričljivo 
zmagale in napeto čakale nastope 
naslednjih skupin.
Prehiteti jih je uspela le štafeta OŠ 
Žalec s časom 51,83 sek, tretje pa so 
bile učenke OŠ Novo mesto, 52,08 sek. 
Oboje so tekle v tretji, najmočnejši 
skupini.
Učenke je pripravila in spremljala 
športna pedagoginja na OŠ Beltinci, 
Vesna Godina.

Čestitamo!
 

Janez Koren

Medulični turnir Beltinci 2022

Ekipa Marofa  najboljša

V soboto, 25. 6. 2022, je KMN Beltinci 
organiziral sedaj že tradicionalni 
medulični turnir v malem nogometu. 
Udeležilo se ga je 10 ekip. V skupini 
A so igrali: Herbek,  Partizanska,  Duh 
Dolinsko, Turopolje in Travniška, v 
skupini B pa: Zeleno polje, Kmečka, 
Marof, Žitna in Cankarjeva.  V skupini A 
je 1. mesto osvojila ekipa Duh Dolinsko, 
2. mesto je pripadlo ekipi Turopolje. 
V skupini B je bila najboljša ekipa 
Marofa, 2. mesto pa je osvojila ekipa 
Žitne. Te štiri ekipe so se uvrstile v 
polfinale. V prvem polfinalu je Žitna 
premagala Duh Dolinsko z rezultatom 
4 proti 2. V drugem polfinalu je Marof 

premagal ekipo Turopolja z rezultatom 
4 : 1. Po razburljivih in izenačenih 
tekmah sta se v veliki finale uvrstili 
ekipi Okrepčevalnica Duh in Žitna. Za 
tretje mesto se je tekma med Žitno in 
Turopoljem končala s 4 : 4, po streljanju 
penalov pa je bila boljša ekipa Žitne in 
tako osvojila 3. mesto.
V finalni tekmi je ekipa Marofa po 
razburljivi in kvalitetni igri z 1 proti 
0 premagala ekipo  Duh Dolinsko. Za  
Duh Dolinsko so igrali:  Žiga Legen, 
Anže Legen, Amadej Legen, Apatič, Rok 
Kotnik, Nejc Voroš, Marsel Kranjec, 
Benjamin Draškovič, Jako Voroš, Darko 
Horvat in Tadej Horvat.
Za zmagovalno ekipo Marofa  so igrali:  
Klemen Rous, Miki Senica, Marko Rous, 

Martin Tompa, David Copot, Nemanja 
Zelkovič, Dejan Rengeo in Aljoša 
Gregorec. S klopi je ekipo odlično vodil 
Peter Zadravec – Palak.
Izvedli smo tudi sedaj že tradicionalno 
streljanje penalov.  Največ uspeha, tako 
v streljanju kot branjenju, je letos imel 
Lan Somi.
Pokale najboljšim je podelil predsednik 
Športne zveze Beltinci, Andrej 
Pozderec.
Zahvala tudi sponzorjem: Občini 
Beltinci, KS Beltinci, ŠZ Beltinci, 
Zlatarstvu Tkalec, S.R.P. Beltinci, 
Pekarni Čeh in  Janku Kolarju.
Hvala tudi sodnikom: Luki Geču, 
Petru Gruškovnjaku in Niku Zveru, 
ki so odlično sodili na turnirju in 
vsem članom KMN Beltinci, ki so nam 
pomagali da smo odlično izpeljali to 
športno - zabavno prireditev,  dan 
nogometa v Beltincih, katere se je 
udeležilo veliko igralcev in še več 
gledalcev, od najmlajših do malo 
starejših, ki so ostali v športnem parku 
še dolgo v noč.
                                                                                              

Predsednik KMN Beltinci
     Andrej  Pozderec                                                                                             

FOTO: Janez KOREN
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21. ŠPORTNE IGRE KRAJEVNE SKUPNOSTI OBČINE BELTINCI
ZMAGALI KS DOKLEŽOVJE, 
NAJMOČNEJŠI KS MELINCI

Športna zveza Beltinci, Občina Beltinci 
in KMN Meteor Melinci  so v soboto, 
02.07.2022, v športnem centro Melinci 
v sklopo Pomurskega športnega 
festivala  pripravili tradicionalne 21. 
Športne igre krajevnih skupnosti 
Občine Beltinci.
V vročem poletnem vremenu so 
igre potekale v odličnem vzdušju, 
sproščenosti, dobri volji in  veliki  
borbenosti vseh nastopajočih.
Iger se je udeležilo 4 ekip krajevnih 
skupnosti: Melinci, Ižakovci, 
Dokležovje  in Gančani. Tekmovali so v 
5 zabavnih športnih igrah in v vlečenju 
vrvi.Tekmovanje je bilo zelo zanimivo 
in napeto vse do konca, kjer sta imeli  
KS Dokležovji in Ižakovci isto število 
točk. Zmagovalka iger je postala ekipa 
KS Dokležovji, ki je bila v dodatni igri 
boljša od KS Ižakovec. Drugo mesto so 
dosegli KS Ižakovci, tretje KS Gančani in 
četrto KS Melinci. 
Ekipe so se pomerile tudi v tradicionalni 
in vedno najbolj zanimivi panogi v 
vlečenju vrvi. V prvem polfinalu sta se 

pomerili KS Melinci in KS Dokležovje, 
domačini so bili boljši in so se uvrstili 
v veliki finale. V drugem polfinalu sta 
se pomerili KS Ižakovci in KS Gančani, 
bolši so bili KS Ižakovci. V velikem 
finalu sta se pomerili KS Melinci in KS 
Ižakovci. Po veliki borbi so z 2 proti 1 
bili boljši KS Melinci in tako postali 
najmočnejša KS v občini. 
Ob zaključku iger so podžupan Občine 
Beltinci Roman Činč, predednica KS 

Melinci Tina Zver Vlaj in predsednik 
Športne zveze Beltinci Andrej Pozderec  
vsem sodelujočim podelili pokale in 
priznanja. Zahvala članom in članicam 
KMN Meteor Melinci za odlično 
pripravljene igre,  pogostitev in zabavo, 
ki  je trajala še dolgo v noč.

Predsednik ŠZ Beltinci
Andrej Pozderec

Športne delavnice za otroke 2022
Športna zveza Beltinci in Občina 
Beltinci sta v športnem parku v 
Beltincih pripravili športne delavnice 
za otroke od 6. do 13. leta starosti, ki 
so trajale od ponedeljka, 8. 8., do petka, 
12. 8. 2022. Namen delavnic je bil, da 
otrokom pokažemo različne športe, 
jih poučimo o zdravem življenju, da se 
otroci med sabo družijo in s športom 
in zabavo preživijo vsaj osem ur brez 
telefona in računalnika. 
Različne športne aktivnosti so bile za 
otroke organizirane vsak dan med 7.30 
in 15.30 uro. 
Ponedeljek je bil prvi dan delavnic. To 
je bil dan, ko smo otrokom razložili, 
kaj bomo cel teden počeli. Otroci so 
se med seboj spoznavali in postali 
prijatelji. Po jutranjem sprehodu in 
športnih aktivnostih smo imeli zajtrk. 

Potem smo se igrali na vseh igriščih v 
športnem parku Beltinci.  Po kosilu smo 
nadaljevali naše športne aktivnosti. 
Imeli smo turnir v streljanju penalov. 
Po zanimivih in napetih dvobojih je 

bil najboljši Grega Tratnjek. Igrali 
smo  tudi odbojko na mivki, kar je bilo 
zanimivo tako za fante kot za dekleta, 
in se igrali na otroških igralih. Otroci so 
tudi pridno trenirali na sobnih kolesih 
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Pohod in kolesarjenje  po vaseh občine Beltinci, 2022
Športna zveza Beltinci, Občina Beltinci, 
ZTKŠ Beltinci in TD v občini Beltinci 
so v soboto, 6. 8. 2022, po dveletnem 
premoru pripravili tradicionalno 
športno zabavno prireditev: pohod, 
kolesarjenje in rolanje po vaseh občine 
Beltinci. Namen prireditve je povezati 
prebivalce vseh vasi in pokazati 
pripadnost občini.
Ob 7. uri so iz športnega parka Beltinci 
na 14 km dolgo pot krenili pohodniki. 
Letošnja trasa je bila: Beltinci, Lipa, 

Gančani, Lipovci, Bratonci in povratek 
v športni park Beltinci. Drugo leto 
bodo pohodniki začeli pohod v 
Bratoncih, nadaljevali do Dokležovja, 
naprej proti Ižakovcem in Melincem, 
zaključili pa v športnem parku Beltinci. 
Na predsedstvu ŠZ Beltinci smo se 
na pobudo Jožeta Ružiča odločili, da 
pohod po občini razdelimo na dva dela, 
saj je za večino pohodnikov bila trasa, 
dolga 28 km, predolga. Pohodnike je 
vodil predsednik PD  Matica, Jože Ružič.

Kolesarji so na kolesarjenje krenili 
ob 8. uri. Pot jih je peljala takole: 
športni park Beltinci – Lipa – Gančani 
– Lipovci – Bratonci – Dokležovje  - 
Ižakovci – Melinci in nazaj v športni 
park v Beltincih. V prečudovitem 
vremenu smo uživali v prečudoviti 
naravi. Ustavili smo se v vsaki vasi 
občine, kjer so nas vaščani pričakali 
z brezalkoholno pijačo in prigrizki, v  
športnem parku v Beltincih pa smo se 
okrepčali s toplim obrokom. Kolesarje 

in ostalih fitnes napravah.
V torek smo otrokom pripravili 
presenečenje. Že zjutraj so prišli 
delavci iz podjetja DENGO in postavilo 
veliko napihljivo igralo. Dan smo začeli 
z jutranjim sprehodom po parku in s 
telovadbo, potem pa zajtrk. Po zajtrku 
smo otroke razdelili v štiri skupine. Prva 
je šla na napihljivo igralo, ostale tri pa 
so nadaljevale s športnimi aktivnostmi. 
Vsake pol ure je šla na igralo druga 
skupina. Pripravili smo trening v 
nogometu na malem igrišču, koristili 
smo tudi novo igrišče z umetno travo. 
Nekateri otroci so bili prvič na takem 
igrišču in jim je bilo zelo zanimivo. 
Nadaljevali smo igranje namiznega 
nogometa, igrali smo badminton in 
metali bumerang ter frizbi. Pridno smo 
koristili tudi naše fitnes naprave. Ta dan 
je še prehitro minil, saj se je napihljivo 
igralo izkazalo kot dobra naložba, na 
kateri so otroci izredno uživali in se 
ga bomo posluževali tudi v prihodnjih 
letih.
Sreda je bila namenjena kolesarjenju, 
saj smo po jutranjem razgibavanju 
in malici s kolesi kolesarili v Lipovce. 
Najprej smo obiskali kmetijo Jakob. 
Tam nam je Joži razkazal kmetijsko 
mehanizacijo, ogledali pa smo si tudi 
domače živali: zajce, race, purane, koze, 
osla, ponija in lamo. Hvala kmetiji Jakob 
in Jožetu za prikazano. Potem smo šli v 
športni center v Lipovcih na hokejsko 
igrišče. Predsednik  HK Lipovci, Franc 
Maučec, nam je pripravil hokejske palice 
in žogice za hokej na travi. Poskrbel 
je tudi za hladno pijačo, da nismo bili 
žejni. Obiskal nas je tudi Alojz Forjan, 
legenda lipovskega hokeja. Čeprav  

poškodovan, nam je pokazal osnove 
hokeja skupaj z mladimi hokejisti. Nato 
smo se tudi mi preizkusili v tej zanimivi 
igri, ki je otroke zelo navdušila. Hvala 
jim za prikazano. Sledila je vožnja s 
kolesi nazaj v športni park Beltince, kjer 
smo imeli za kosilo sveže pripravljene 
langaše.  Pohvala našima kuharicama 
Vikici in Katici. 
Po kosilu smo, čeprav vidno utrujeni, 
nadaljevali naše športne aktivnosti. 
Posebna pohvala vsem otrokom 
in mojim sodelavcem za uspešno 
kolesarjenje do Lipovec in nazaj, ki se je 
končalo srečno in brez vsakih zapletov 
in težav.
V četrtek smo pričeli dan malo  drugače. 
Takoj zjutraj smo zakurili ogenj pri 
Labdi in pripravili vse za pajanje kruha.  
Tako smo za zajtrk imeli pajani kruh 
s česnom. Za nekatere otroke je to 
bilo povsem novo doživetje, zato smo 
nekatere kruhke zažgali, vendar nič zato, 
saj smo se vseeno  lepo zabavali.  Potem 
so prišli  člani Planinskega društva 
Matica z neumornim predsednikom 
Jožetom Ružičem in njegovo ekipo, ki 
so nam predstavili osnove planinstva. 
Otroci so se preizkusili v delanju 
markacij, spoznavanju planinskih 
vozlov in njihovi praktični uporabi. 
Zahvala  članom PD Matica za povedano 
in prikazano. Nato smo nadaljevali z 
našimi športnimi aktivnostmi. Za kosilo 
smo imeli pohane  bedrce, čevape in 
pomfri, potem pa nadaljevali z našimi 
športnimi aktivnostmi na fitnes 
napravah in  drugih napravah. Igrali 
smo tudi nogomet na malem igrišču, 
izvedli streljanje penalov, igranje 
nogometa in odbojke na mivki. Otroci 

so na mivki delali gradove, tunele, 
hiše… skratka, lepo smo se imeli.
V petek - zadnji dan, nas je pričakalo 
lepo sončno vreme. Medtem ko smo se 
počasi zbirali, smo že začeli telovaditi 
na sobnih kolesih in igrati namizni 
nogomet. Po zajtrku so otroci igrali 
nogomet in nadaljevali z aktivnostmi. 
Dekleta so začela plesti zapestnice in 
hitro so se jim pridružili še fantje. 
Ob 10.30 uri smo šli na daljši sprehod in 
na sladoled k našemu sponzorju Saliju. 
Hvala tudi njemu za najboljši sladoled 
na svetu. Za zahvalo smo mu podarili 
majico z napisom animator s podpisi 
vseh udeležencev otroških športnih 
delavnic. Vrnili smo se v športni park 
in nadaljevali z našimi športnimi 
dejavnostmi. Naredili smo tudi turnir 
v balinanju na našem lepem balinišču. 
Zadnji dan smo imeli za kosilo pice.
Po kosilo smo nadaljevali z aktivnostmi. 
Koristili smo tudi odbojkarsko igrišče 
pri LABDI. OB 14. uri je predsednik 
ŠZ Beltinci Andrej Pozderec vsem 
udeležencem otroških delavnic podelil 
MEDALJE.
Na koncu bi se rad zahvalil vsem 
otrokom, njihovim staršem, ki so 
pripeljali otroke na delavnice in mojim 
sodelavcem, ki smo - čeprav vidno 
utrujeni -  preživeli nepozaben teden 
v naravi ob zabavnih in športnih igrah 
brez sodobnih elektronskih naprav.
Poslovili smo se z našim pozdravom: 
VIDIMO SE NA NASLEDNJIH 
DELAVNICAH!

Predsednik ŠZ Beltinci,
   Andrej Pozderec
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sta vodila predsednik TIM MLIN, Leon 
Mihalič in Joži Krauthaker. Sledilo je 
družabno srečanje. 
 Zahvala vsem KS in TD, ki so nas 
pričakali v svojih vaseh in nas lepo 
pogostili.
Žal moram povedati, da je bila letos 
udeležba pri kolesarjih slaba. Ne vem, 
če je temu botrovalo, da pred tem dve 
leti nismo izvedli prireditve ali pa je 
kriva korona. Prepričan pa sem, da če 
se v ŠZ, ZTKŠ in ostalih društvih malček 
bolj potrudimo, dodamo pa še rolarje,  
nas bo zagotovo prihodnjič več.  

Predsednik ŠZ  Beltinci:
Andrej  Pozderec

Naša klop
Že od nekdaj so se ljudje radi družili 
ob večerih na kakšnih "herbekih" z 
namenom, da so si kaj povedali, kaj 
novega izvedeli. Pri nas pa se družimo  
na klopi, na "naši klopi". Tako pravimo 
klopi, ki je postavljena na avtobusni 
postaji pri pokopališču oz. mrliški 
vežici v Beltincih. Zasedena je povečini 
v popoldanskih oz. večernih urah skozi 
vse leto. Glavna "akterja" na tej klopi 
sta Vlado in Naci. Največkrat postoji ob 
njiju Cilka, pa Jožek, Janez, Štefan…,..pač 
vsak, ki se pelje mimo in ga "klopaši" 
pokličejo ali pa se kar sam ustavi, da 
izve aktualne novice. Vsak namreč 
prinese nekaj novega, največ pa seveda 

ve o dogajanju v Beltincih Vlado, ki 
vsak dan že rano zjutraj kot raznašalec 
časopisa prekolesari Beltince. Včasih so 
debate kar glasne. Političnih tem se raje 
izogibajo, bojijo se namreč zamer iz 
preteklosti… Tako ostajajo pri tekočih, 
domačih zadevah. 

Tega, kar jim da pristni človeški stik, 
jim ne da nobena televizija ali radio. 
Ena klop pa postaja počasi premajhna 
in prav veseli bi bili, če bi dobili zraven 
še eno.

Darinka Ščavničar 

Suša
Med njivami sonce igra se z odsevi, 

odbija se žarek na kapljici beli, 
od zore do mraka išče pod listi,

nobena ni varna v poletni vročini.
V takem migljanju so stebla uvela,

povešeni listi in rožice bele
šumijo v vetru in žalostne spijo,
novim se jutrom kmalu zbudijo.

Jih rosa poboža in dvignejo glave,
listi veselo se razprostrejo,

dokler ne posije sonce z višave
in rožicam zopet upogne postave.

In čakajo potrpežljivo na roso, 
in čakajo mirno temne oblake,
z upanjem  novim zrejo v nebo,

že tamkaj prihaja pošiljka z vodo.
Po dežju se toplo sonce nasmeje,
znova igra se in sveti  z odsevi,

od zore do mraka na rožice sije,
novo življenje ponudi naravi.

Pavla Škerget
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Jabolko
V jabolku rdečem bogastvo je skrito,

v soncu iskri se v lupino zavito, 
na veji visi res značilne oblike,
v košari nabrano mami dotike.

Nabira okuse si v jutranjih rosah,
pogosto škropijo ga kaplje dežja,

sonce prijazno okoplje ga v žarkih,
ponoči mu luna sveti  z neba.

V sebi ima skrite prelepe zaklade,

jih nudi zastonj, le osvoji navade,
uživaš lahko kar surovo z drevesa
ali ustvarjaš posebne delikatese.

Je dobro v kompotu, čežani, solati,
z zavitkom tekmujejo v kuhinji vsaki,

sušimo ga radi za krhlje pred zimo
ali pa shranimo v klet za družino.

Pavla Škerget

Novemu upanju naproti
Družinska saga 

Četrto poglavje

Andraž je doma čez cel teden 
pripravljal kurjavo ter okrog hiše 
postoril vse potrebno, da bi Uršuli 
olajšal delo. Čez  zimo bo ostala doma 
z otroki, tako sta se odločila po dolgem 
tehtnem razgovoru. Vse, prav vse sta 
se natanko dogovorila. Andraž je v 
mislih že bil na drugem bregu Mure. 
Samo njegova mila ženska Uršula je 
vedela, zakaj je postal tako zamišljen 
in molčeč, dobesedno odsoten. Andraž 
se bo udinjal čez zimo pri videmskem 
veleposestniku in delal v štajerskih 
gozdovih. S starim stricem Jušem bo 
poskušal najti dober stik, da sebi čez 
zimo zagotovi stanovanje. Mogoče bo 
po sreči in bo uspel zagotoviti dom tudi 
družini, tam na pomlad ali poletje. Dom, 
tam čez reko Muro. Ljubi Bog ve, kako 
bo... Tam nekje na dnu srca je Andraža 
neizmerno bolelo, da mora z doma na 
tuje. Toda, odločil se je, da celo življenje 
ne bo poslušal nerganje svojega 
starejšega brata. Pa tudi svoji družini 
je dolžan zagotoviti prijetno življenje in 
mir. Posebno otroci si zaslužijo prijetno 
in lepo otroštvo.

Brat Matija pa je znal biti zelo nadležen 
in žaljiv. Posebno, ko je s sosedom 
Ferkom kar nekaj dni pretakal mošt ali 

vino v goricah. To se je znalo dogajati 
kar po več dni, včasih cel teden. Včasih 
sta pretakala pri Ferkovih, seveda z 
obilnimi predpripravami ob pranju 
sodov in pripomočkov,, nato pa dalje 
pri Škafarjevih. Joj, kako sta znala biti 
tečna in izjemno gostobesedna. S seboj 
sta vzela kar cel kolač kruha, zaseko, 
skuto, čebulo in česen, tudi feferone, 
papriko in paradižnik, če je še kakšen 
bil. Mati so skuhali velik lonec zelja ali 
kisle repe, pa ju kar nekaj dni ni bilo. V 
resnici tako dolgo, dokler ni zmanjkalo 
hrane in sta se toliko streznila od popite 
pijače ter njenih omamnih hlapov, da 
sta ponovno začutila lakoto. Tedaj sta 
se primajala domov. 

Andraž takega bratovega obnašanja ni 
odobraval, niti ni razumel. Sam se ni 
nikoli predajal pivskim navadam. Že 
kot mladenič ni dobro prenašal vina, 
še manj pa žganja. Hvaležen je bil usodi 
za to danost, kajti v gozdovih so lahko 
delali le trezni ljudje. Le tako so lahko 
sebi zagotovili varnost in ohranili pravo 
mero presoje in dovolj hiter odziv za 
trenutek umika na varno. Andraž tudi 
ni maral brezglavega blebetanja in 
neumnega nakladanja pijanih mož. 
Zato je tudi po nedeljski maši vedno 
prvi prispel domov. Ni se želel muditi 
v vaški gostilni in zapravljati prelepih 
nedeljskih ur med glasnimi prepirljivci. 
Zaradi tega so ga nekateri zmerjali z 

nadutežem in svojeglavcem. Vendar 
Andraž ni bil ošaben niti svojeglav. Bil 
je značajen mlad mož s trezno glavo 
in čudovitimi načrti za svoj rod in 
prihodnost. Sedaj je dragocene trenutke 
raje posvečal svoji lepi družinici. To so 
nepozabni trenutki, ki v življenju edini 
štejejo. Andraž je to dobro vedel. 

V otroškem spominu tlakujejo 
nepozabne mozaike za celo življenje. 
In potem otroci črpajo moč in ideje iz 
teh lepih in toplih spominov otroštva. 
Še mnogo kasneje, v odraslem obdobju, 
vedo svojim otrokom in vnukom 
pripovedovati o prelepih nedeljskih 
popoldnevih, o počitku na svežem 
dišečem senu, ko je po strehi škropotala 
nevihta, o zgodnjih jutranjih sprehodih 
po rosi, o dišečih jutrih ob sončnem 
vzhodu in bisernih kapljicah, ki so se 
ujele v pajkove mreže.

Tudi o skrivnostih zelene reke Mure, ki 
še vedno skriva neprecenljive zaklade 
v svojih ločjih. Pa o mnogoterih pticah, 
ki prebivajo ob njenih nedrih. Nato 
seveda o vseh čudovitih rožicah, ki se 
napajajo iz njenih žuborečih voda. Vse 
to je Andraž dobil pri svojem starem 
očetu in vse to neprecenljivo bogastvo 
se je odločil podariti svojim otrokom, 
ne glede na to, kje bodo odraščali, v 
Prekmurju ali na Prlekiji. Otroci bodo 
znali ljubiti naravo, z njo živeti in 
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čutiti zemljo, ki jih hrani. Samo to je 
pomembno in to nekaj velja. 

Tako je razmišljal Andraž in dedku je 
bil zares hvaležen za tako vzgojo. Zato 
ni mogel razumeti brata Matijo in v 
srcu ga je bolelo, kako bo dedek trpel, 
ker se bo on, Andraž, umaknil vsemu 
temu dragemu. Ampak ni imel izbire, 
če je hotel najbolje svoji mladi družini. 
V življenju je treba znati sprejeti tudi 
boleče odločitve. Tudi to mu je znal 
svetovati dedek, ki je bil zelo pameten 
možakar. 

“Preden bom odšel čez Muro, moram 
na samem govoriti z dedkom. Da, zares 
moram govoriti z njim, le tako bom 
miren tam čez,” si je mislil Andraž. In 
res, v soboto popoldan je poiskal dedka. 

"Dedek, rad bi z Vami izmenjal nekaj 
besed, če seveda imate malo časa?" je 
vljudno vprašal Andraž.

"Seveda, dečko moj. Bodi dober in 
nameči malo krme, ker je jutri nedelja. 
Nato pa stopiva malo do njive in se 
sprehodiva." 

Tako sta naredila.

"Veste dedek, le tako bom miren 
zaradi Uršule in otrok, če bom vedel, 
da ste povezani in boste pazili drug 
na drugega. Tudi njej sem rekel, naj 
pazi na vaju," je zaključil svojo izpoved 
mladi Andraž. 

"Pravilno si se odločil, fant moj. Ni nič 
narobe živeti na levi ali desni strani 
reke Mure. Zapomni si le eno. Kjerkoli 
boš živel, bodi pošten in dober. Ljubi 
svoj dom, družino in košček zemlje, ki ti 
daje kruh. In vedi, fant moj, jaz vem, da 
ti bo uspelo. Osreči in poskrbi za svojo 
družino."

Stari mož je objel svojega vnuka in ga 
blagoslovil. S prav zaupljivo otroško 
hvaležnostjo je tudi Andraž objel 
starčka.

Hvaležen mu je bil za podporo in 
razumevanje. Vedel je, da bo jutri 

zjutraj z lažjim srcem odšel na pot in 
pustil družino doma. Nerazumno hitro 
je minila noč. Uršula in Andraž sta se 
celo noč šepetaje pogovarjala o novi 
bodočnosti, novem domu in še o veliko 
drugih stvareh, ki so vsakega od njiju 
tiščale in jima povzročale skrbi. Uršula 
mu je pripravila polno malho suhega 
sadja in dodala pol hlebca kruha. Zasula 
ga je s solzami in s spraševanjem, kdaj 
se vrne.

"Ne vem točno. Če se bo izšlo, bom 
čez teden dni prišel pogledat, kako 
ste vsi skupaj... Ta čas bodi mirna in 
čuvaj najine male zaklade. Karkoli 
boš potrebovala. le stopi do dedka in 
babice in ti bosta z veseljem pomagala. 
Ljubim te, moja Uršula," je še zašepetal 
in odhitel iz izbe, preden bi na licu 
pokazal vsa drhteča čustva. Ni  mu 
bilo lahko, toda ni želel, da bi Uršula 
začutila njegov nemir in žalost. Šlo je 
za bodočnost vseh in ni bilo več možno 
narediti koraka nazaj. 

Spet sta se s konjem podala na pot, ki 
sta jo prejšnjo nedeljo že prehodila. Le 
toliko, da je sedaj Andraž imel poleg 
platnene vrečke s kruhom in suhim 
sadjem še oves za konja ter nekaj cunj 
za delo v gozdu. Računal je na dobro 
voljo starega Juša in na nove prijatelje 
in upal, da bo prvi odločilni teden že 
nekako preživel. Nekoliko ga je skrbelo. 
Končno bi vsakega, ki se odpravlja v 
neznano.

Senčarjeva družina ga je že pričakovala. 
Veselo so ga pozdravili in po hitri malici 
je ata Janez povedal: 

"Glej, Andraž, vse je narejeno. V 
ponedeljek se odpravljamo v Selišče. 
Danes pa greva takoj k Jušu. Na poti 
do tja ti bom povedal ostalo. Današnji 
dan bo hitro minil. Spočiti se moraš, 
ker zjutraj ob pol sedmih že odrinemo. 
Odhod z vozom je od nas, prav tako 
zajtrk ob šestih zjutraj. Glej, da ne 
zamudiš!"

"Krasno, lepše ne more biti! Le upam, 

da me bo stric Juš sprejel," je bil Andraž 
navdušen.

"Bo te, bo. V sredo sem bil pri njem in 
je zares navdušen. Že računa na tvojo 
družino. Bodi brez skrbi, vse bo, kot 
mora biti."

Tako sta med lahkotnim pogovorom 
prekoračila manjšo hosto, se 
nežno vzpenjala po kolovozu in na 
jugozahodnem hribčku zagledala 
čudovito prijazno hišico. Obkrožale 
so jo brajde. Za njo je bila lepa zelena 
livada, pod njo pa gozd, ki se je že 
jesensko obarval. Na ograjenem 
dvorišču so se pasle kokoši in race. V 
malem hlevu je zamukala krava, kakor 
da bi pozdravila prišleka. Na južni 
strani hiške je na klopi sedel sklonjen 
starček. Ta se je prihajajočih očitno 
razveselil, ko ju je ugledal. 

"Bodita pozdravljena," je veselo zaklical 
in jima že sede ponujal roko v pozdrav.

"Pozdravljeni, stric Juš!" je sprejel 
ponujeno roko Andraž.

"Kar Juš mi reci, mladi mož," je stvar 
poenostavil gospodar. 

"No, to je ta fant, o katerem sem ti 
govoril," je takoj postavil stvari na svoje 
mesto Janez.

"Hvala Bogu, da ne bom več sam," je 
veselo začebljal Juš in takoj nadaljeval: 
"Pridi, fant, in si oglej svoj novi domek."

Andraž je sprejemal besede kot čisto 
zlato ali lepe sanje. Komaj jim je sledil. 
Toda eno je vedel: Jutri gre prvič na 
delo in ne sme zamuditi. Srečen je bil, 
da je prijazno sprejet in da to, kar sedaj 
doživlja. niso sanje.

Se nadaljuje...

Irena Šrajner

OD NAŠIH BRALCEV
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Volčja šola
Roque Caroline, Grégoire Mobire

(Založba Hiša knjig, 2020)

Listi na drevesih so začeli rumeneti in 
bliža se začetek novega šolskega leta. 
To je čas, ko bo šel prvič v šolo tudi mali 
Volfi. Izobrazba v njegovi družini je sila 
resna stvar.
»Glej, da v volčji šoli ne boš padel na 
sprejemnem izpitu,« zagrmi njegov 
oče, strašni Volf.
»Ja,« reče mama Volfa z drhtečim 
glasom. »Sicer boš moral v pravo šolo. 
V tisto, kjer se učijo brati, pisati in šteti. 
Pravijo, da je grozna!«
Volfi ne razume, zakaj se njegovi starši 
tako bojijo prave šole. Sam bi se srčno 
rad naučil brati, pisati in šteti. Če bi 
znal brati, bi razumel zgodbe v knjigah, 
ki jih gleda, kadar se skriva v knjižnici. 
Potem mu ne bo treba samo občudovati 
slik. Če bi znal šteti, bi Volfi lahko vso 
noč štel zvezde na nebu. Ali vsaj tiste, 
ki jih vidi skozi okno svoje spalnice. 
Če bi znal pisati, bi lahko pisal pisma 
svojim starim staršem. Volfiju se prava 
šola zdi enkratna, medtem ko čisto nič 
ne ve o tem, česa se učijo v volčji šoli. 
Zato vpraša svoje starše: »Vse boš videl 
jutri,« odvrne oče, »ko bo sprejem za 
prvošolce. Takoj ob jutranjem svitu te 
bova odpeljala tja.« 
Naslednji dan, ko potke še vedno 
prekriva megla, se odpravijo globoko 
v gozd in hodijo, dokler ne pridejo do 
najtemnejšega in najbolj zastrašujočega 
kraja…, kjer zagledajo neverjetno, 
neponovljivo, neprimerljivo, neopisljivo 
šolo po imenu VOLČJA ŠOLA.
»Zdaj ti bom pokazal, kaj vse se tukaj 
učijo!« reče Volf in potisne svoje prsi 
ven. »V volčji šoli se najprej naučiš 
ZAVIJATI.« Volf skupaj z drugimi učenci 
začne zavijati. 
»V volčji šoli se naučiš JESTI kot PUJS,« 
reče Volf in to pokaže v jedilnici…Pljesk, 
ljask, mljask…se sliši za mizo, ko volki 
ugriznejo v piščančja bedra, preden 
izpljunejo kosti na tla. 
»V volčji šoli se naučiš PODITI za 
DRUGIMI,« reče Volf nasmejano, ko 
vidi, kako dva starejša učenca lovita 
mlajšega. 
»V volčji šoli se naučiš PRETEPATI,« 
nadaljuje Volf. “In še najpomembnejše, 
naučiš se biti SLABO VZGOJEN!« 
zadovoljno zaključi Volf. 
»Goflja smrdljiva!« zatuli neki učenec. 

»Tvoj očka je vegetarijanec!« še glasneje 
odgovori nekdo drug.
»Krasno, kajne?« rečeta Volf in Volfa, ki 
je dobila solzne oči. 
»Hmmm….ja…,« odgovori Volfi ne 
preveč prepričan. Volfi ne zna pojasniti 
zakaj, toda nikakor in pod nobenim 
pogojem noče v volčjo šolo. Zdi se mu, 
da je ta šola šola za norce!
»No, zdaj pa pojdi in opravi sprejemni 
izpit,« mu z resnim glasom ukaže oče 
Volf.
»Zelo lahko je, boš videl,« ga skuša 
opomniti mama Volfa. »Prepričana 
sem, da bo za mojega malega Volfija to 
samo formalnost in mala malca!«
Toda za Volfija je bil preizkus prava 
kalvarija. 
Namesto da bi zatulil, je pred 
ocenjevalci komaj slišno zacvilil.
Ko predenj postavijo debelo kokoš in 
krof, izbere krof. Med tekom pade in si 
zvije gleženj. Med pretepom se izogiba 
udarcem. In pri preverjanju kletvic se 
ne spomni nič boljšega kot…Ježeš!
Odločitev je soglasna: Volfi ni opravil 
izpita in ne more biti sprejet v volčjo 
šolo!
Njegovi starši so obupani. »Kakšna 
sramota! Kakšna sramota!« se pritožuje 

Volf. »Kaj bo s tabo, moj mali Volfi,« 
objokano zastoka Volfa. »Ne preostane 
nama nič drugega, kot da te vpiševa v 
pravo šolo!«
Volfi tako zdaj vsako jutro hodi v šolo, 
vendar skupaj z medvedkom, zajčkom, 
malo kozo, s prašičkom, srnico in s še 
veliko drugimi živalmi. 
Kot obljubljeno, se Volfi nauči brati, 
pisati in šteti. Zelo hitro postane 
najboljši v razredu in je najsrečnejši 
volkec v gozdu.
Volf in Volfa kmalu spremenita svoje 
mnenje. Volfi namreč vsak večer iz 
svoje šolske torbe vzame slikanico, 
smukne med starša pod odejo in jima 
prebere pravljico za lahko noč.
»No, prava šola konec koncev sploh ni 
tako slaba!«

Za Vas izbrala,
    Lilijana Bežan Horvat

OTROCI POBARVAJTE VOLFIJA,  
KI JE NASMEJAN IN VESEL, 

DA LAHKO GRE V PRAVO ŠOLO!

USPEŠEN IN VESEL ZAČETEK NOVEGA 
ŠOLSKEGA LETA TUDI VSEM VAM!

ZA NAJMLAJŠE
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Visok obisk na sedežu občine s strani državne sekretarke v  
Kabinetu predsednika vlade za vzpostavitev dialoga s civilno 
družbo in koordinacijo državljanskih pobud, Maksimilijane  

Polak, državne sekretarke za odnose z Državnim zborom RS,   
Maše Kociper in državne sekretarke za medgeneracijski dialog  

in stanovanjsko politiko, Nataše Sax ter poslanca  
v Državnem zboru RS, Tineta Novaka. 

Obisk delegacije - prijateljev iz Poljske 
na tradicionalni Krümplovi noči v Lipi

Koncert Glasbene šole Beltinci ob dnevu državnosti  
v beltinskem parku

Utrinek iz tradicionalnih Büjraških dnevov v Ižakovcih

 Utrinka iz 16. tradicionalne rekrutacije v Beltincih (letniki 2004, 2003 in 2002)




