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 Spoštovane Prekmurke in Prekmurci, 

 

cenjene državljanke in državljani Republike Slovenije, 

 

ob 100. obletnici združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom  

 

vas vabimo k obeležitvi praznika,  

 

ki bo v soboto, 17. avgusta 2019, ob 20.30 pred gradom v beltinskem parku. 

 

Slavnostni govornik bo predsednik Vlade Republike Slovenije Marjan Šarec. 

 
Za tiste, ki bi se radi udeležili proslave, smo pripravili nekaj praktičnih informacij. 

 

Če bi jo želeli spremljati od doma, pa vas vabimo k ogledu neposrednega prenosa 
na I. programu Televizije Slovenija, I. programu Radia Slovenija in na spletnem 

portalu RTV Slovenija. 
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DRŽAVNA PROSLAVA OB 100. OBLETNICI ZDRUŽITVE PREKMURSKIH SLOVENCEV 

Z MATIČNIM NARODOM 

 

Avtor koncepta in režiser Primož Ekart in soavtor scenarija Dušan Šarotar sta tematske 

poudarke državne proslave utemeljila na treh vsebinskih pojmih, ki tvorijo tudi naslov 

umetniškega dela proslave: Reka. Pesem. Gravitacijski valovi.  

 

V umetniškem programu bodo nastopili Vlado Kreslin in Mali bogovi, Policijski orkester, 

igralci Anita Gregorec, Nataša Horvat, Irena Varga, Vladimir Vlaškalić in Tjaša Železnik, 

Vokalna skupina BeleTinke, pevka Juneshelen – Nina Šardi, glasbeniki Rihard Zadravec, 

Igor Vićentić, Petra Vidmar, Nejc Avbelj in Marko Kragelnik, plesalka Leja Jurišić, izvajalci 

parkoura Sandi Banović, Matej Kelemen in Jon Natanael Muhovič, Mladinski pevski zbor 

OŠ Beltinci in Mladinski pevski zbor OŠ III Murska Sobota. Na proslavi bodo sodelovali tudi 

zastavonoše, praporščaki in nosilci bojnih zastav Slovenske vojske, Slovenske policije ter 

veteranskih in domoljubnih društev. 

 

Avtorja videoprojekcij sta Luka Dekleva in Matjaž Mrak, scenografija je delo Vasilije Fišer, 

svetlobo oblikuje Andrej Hajdinjak, kostumografijo pa Belinda Radulović – BER BEL. 
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VSTOP NA PRIZORIŠČE 

 

Za ogled proslave ne potrebujete vstopnice, do zapolnitve prostora boste lahko vstopili 

vsi zainteresirani, torej tudi tisti brez uradnega vabila v rokah, ob vstopu pa boste opravili 

krajši preventivni varnostni pregled. Prizorišče se bo za obiskovalce odprlo dobro uro 

pred začetkom prireditve. Zaradi hitrejšega vstopanja vas prosimo, da na prizorišče ne 

vnašate večjih torb, in priporočamo, da zaradi morebitne gneče pred vhod, ki bo v parku 

blizu grajskega stolpa, prispete pravočasno, najkasneje ob 19.30.  

 

Zaradi neposrednega prenosa se bo proslava namreč začela natančno ob določeni uri. 

Zaradi omejitev prostora žal vsem obiskovalcem ne bomo mogli zagotoviti sedežev. 
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DOSTOP IN PARKIRANJE 

 

V soboto, 17. avgusta 2019, bo v Beltincih in okolici zaradi izvedbe državne proslave in 

drugih prireditev veljal poseben prometni režim. Vse obiskovalce naprošamo, da 

upoštevajo navodila oziroma usmeritve policije in redarjev ter jim priporočamo, da se na pot 

odpravijo pravočasno. Nekateri gostje so z vabilom prejeli tudi barvni parkirni listič, s katerim 

bodo lahko parkirali na ustreznem parkirišču. Za ostale obiskovalce bo od 15. ure odprto 

parkirišče P2, od 18. ure pa tudi parkirišči P1 in P3. Z vseh parkirišč bo organiziran 

avtobusni prevoz do prireditvenega prostora. Avtobusi bodo v obe smeri vozili oziroma 

krožili ves čas. Zadnji avtobusni prevoz bo organiziran v noči na nedeljo ob enih zjutraj. 

Parkirišča: 

P1 
Regionalna cesta R3-729/4207 
Beltinci - Lipa 

P2 
Kolesarski stezi ob R2-443/0321 
(Beltinci - Odranci)  

P3 
Kolesarska steza ob R2-443/0320 
(od izvoza iz AC - Beltinci) 
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SPREJEM PO PRIREDITVI 

 

Občina Beltinci s svojimi društvi po proslavi pripravlja sprejem. Nanj so vabljeni vsi, ki se 

bodo udeležili državne proslave. Gostje bodo lahko poizkusili nekatere značilne jedi 

Prekmurja in prisluhnili skupini Ethnotrip. Sprejem bo trajal do 23. ure. Po 23. uri bodo 

ponudniki hrano in pijačo ponujali za plačilo, udeležence pa bo zabavala skupina Orlek. 

 

Vljudno vabljeni! 

 

Koordinacijski odbor za državne proslave in prireditve in Občina Beltinci 
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