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Prvošolčki POŠ Dokležovje

Letos je potekal teden mobilnosti pod geslom Združuj in učinkovito potuj
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Spoštovane občanke, spoštovani občani
uredimo, je prav gotovo manjši, kot
morebitna nastala škoda. Tu ne mislim
samo kurjave na trda goriva, enako
je potrebno tudi pri ostalih kurivih,
kot sta na primer kurilno olje in plin.
S pravilno nastavitvijo ne varujemo
samo okolja, prinaša nam tudi nekaj
prihrankov.

Toplo jesensko sonce nas razvaja. Temu
so primerne tudi temperature, kar nam
je prav gotovo po godu. Kurilna sezona
se iz tega razloga odmika, vendar
moramo pričakovati, da bomo pričeli
intenzivno kuriti že v naslednjih dneh,
kar za sabo prinese določene probleme.
Kljub visokim temperaturam je že
potrebno - vsaj ob večerih - temperirati
v domovih. To se zazna predvsem
po izpustih dimnih plinov v ozračje.
Tako lahko zaznamo, da se v kurilnih
napravah sežiga marsikaj, kar ne sodi
vanje.

Prav tako je pomembno, da gorivo
ustrezno pripravimo. Opaža se namreč,
da se še vedno kuri plastika in druge
stvari, ki ne sodijo med kurjavo.
Za zbiranje plastične embalaže
imamo ustrezne vreče, kamor ta sodi.
S kurjenjem takšnega goriva namreč
dodatno
obremenjujemo
zrak,
posledično pa okolje, uničujejo se tudi
kurilne naprave. Prav tako vdihavanje
tovrstnih plinov predstavlja določeno
tveganje za dihalne organe. Vljudno
vas prosim, da ne obremenjujemo naše
okolice s tovrstno kurjavo.

V uvodniku današnjega glasila bi
želel opozoriti ravno na te probleme.
Verjamem, da smo kurilne naprave in
dimnike ustrezno pripravili na kurilno
sezono. Mogoče si mislimo, da je to
opozorilo odveč, vendar se moramo
zavedati, da je tudi v današnjem času
kar nekaj požarov zaradi dotrajanih
kurilnih naprav in neočiščenih
dimnikov. Čas in strošek, da to

55

0,18 € + DDV
59
2-51301 Izi

0,12 € + DDV
2-L3616 Recikliran karton,
sponka in spodnji del plastika

0,18 € + DDV
60
2-67501 Izi color

Spoštovane in spoštovani,
pred nami je praznik spomina na
naše umrle. Slovenci smo znani kot
največji porabniki sveč ta dan. Zato
je prav, da prisluhnemo opozorilom v
zvezi s prižiganjem sveč in posledično
kopičenjem odpadne plastike.
Milan Kerman
župan

D A R I L A

P R O M O C I J S K A

0,11 € + DDV 54
2-L1606 Havana

Želim opozoriti tudi na novo
zakonodajo na področju priprave goriv.
Tako je dovoljeno kuriti le trda goriva,
ki so ustrezno suha. Trdo gorivo, ki ne
dosega ustrezne vlažnosti, je prav tako
onesnaževalec in še preveč ga pokurimo.
Ker je vedno več kurišč na drva, je
pomembno, da se tega zavedamo, pa ne
samo zaradi zagroženih kazni, ampak
predvsem zaradi nas samih.
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0,13 € + DDV
2-L0245 Spiral

2 0 1 9
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0,18 € + DDV 58
2-A3280 Bistrica

0,17 € + DDV
2-T1571 Paros

0,20 € + DDV 62
2-ZC1884 Dex

0,19 € + DDV 61
2-E1698 Novos
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0,22 € + DDV
2-ZC9554 Samo
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0,22 € + DDV
2-10438 Oxford

65
0,23 € + DDV
2-ZC6652 Recikliran karton,
sponka in spodnji del PVC
debelejši Ø12mm

66

0,24 € + DDV
2-10534 Mattaro

0,24 € + DDV
2-10456 Prince
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20 let izhajanja Malega rijtarja
Spoštovani bralci, cenjene bralke,
letošnje leto mineva dvajset let odkar

je prvič izšlo informativno glasilo
občine Beltinci, ki ga je takratna,
prva uredniška ekipa domiselno
poimenovala Mali rijtar in je izhajalo
občasno. Starejši zagotovo veste, da je
bil mali rijtar nekoč vaški kurir in da je
po vaseh peš ali s kolesom in seveda z
obveznim rijtarskim bobnom razglašal
uradna sporočila ter razglase.
Mali rijtar je sčasoma začel izhajati
štirikrat letno, od leta 2012 pa kar na
vsaka dva meseca, tokrat pa v vaše
domove prihaja že sedemdesetič in
je prav tako namenjen predvsem
obveščanju občank in občanov o
pomembnih dogodkih v občini in regiji,
načrtih občinske uprave za prihodnost,
delovanju in uspehih naših zavodov,
društev in posameznikov. Prinašajo
vam ga javne delavke in delavci, ki se
po svojih najboljših močeh in v vsakem
vremenu potrudijo, da ga dobite
pravočasno v svoj poštni nabiralnik.
Se pa kdaj tudi zgodi, da kdo od vas

Mali rijtar
informativno glasilo Občine Beltinci

Vsebina objavljenih člankov ne odraža
vedno stališča uredniškega odbora glasila.
Objavljenih člankov ne honoriramo.

Simona Cizar

Prosimo vas, da nam
prispevke

(do 3500 znakov)

uredniški odbor:
Simona CIZAR (odgovorna urednica)
Martina PERŠA (namestnica odgovorne urednice)
Jožica JAKOB, Genovefa VIRAG, Snežana BRAČKO

za 71. številko, ki izide

jezikovni pregled:
Zlatka HORVAT
Priloge glasilu niso nujno jezikovno pregledane.

do petka,

zbiranje gradiva:
Liljana BEŽAN HORVAT

fotografije:
Sandra KAVAŠ (naslovnica),
Arhiv Občine Beltinci, Arhiv ZTK Beltinci,
Denis CIZAR, Boštjan ROUS, Jožica SLAVINEC
grafično oblikovanje in priprava za tisk:
TILIA PRINT, ROMAN KLEMENČIČ s.p.
tisk:
TILIA PRINT, ROMAN KLEMENČIČ s.p.
oktober 2018, 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
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svojega izvoda ne prejme, za kar se vam
opravičujem.
Tokratna številka po obsegu sicer ne
izstopa, zagotovo pa boste v njej našli
veliko zanimivega branja in morebiti
vas bo katera od vsebin spodbudila, da
tudi sami napišete svoje razmišljanje,
kritiko ali tudi pohvalo. Veseli bomo
vašega mnenja o rečeh, ki se nas vseh
dotikajo. Rubrika Pisma bralcev je
namreč namenjena prav vam, zato vas
prijazno vabim k sodelovanju. Naj bo
vsebina zapisanega le tehtna in podatki
dobro preverjeni.
Zaželimo torej našemu Malemu rijtaru
vse najboljše in še na mnoga skupna
leta!
Naj nam vsem pribobna čim več dobrih
novic!
Za uredniški odbor
Vaša urednica
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21. decembra,
posredujete

7. decembra 2018,
v elektronski obliki
s komentarji k
fotografijam
in navedbo avtorja ter

v ustreznem formatu.

Naš elektronski naslov:

malirijtar@beltinci.si

AKTUALNO
Novice iz Komune

Nedovoljene snovi v kanalizaciji
Pri izvajanju javne službe odvajanja
in čiščenja odpadnih voda zaznavamo
snovi, ki ne sodijo v kanalizacijo.
Prisotnost teh snovi v kanalizaciji
povzroča poleg težav pri izvajanju
dejavnosti
odvajanja in čiščenja
odpadnih voda tudi nepotrebne
stroške, ki bremenijo vse nas.
V kanalizacijo ne sodijo:
- ostanki za osebno higieno (higienski
vložki, tamponi, plenice, osvežilni
in vlažilni robčki za nego dojenčkov,
paličice za čiščenje ušes, britvice…)
- uporabljen sanitetni material,
- gospodinjski odpadki in ostanki
hrane,
- strupene snovi in snovi, ki razvijajo
strupene pline in eksplozivne
mešanice,
- jedke snovi (kisline in alkalije),
- barve, laki, motorna olja in drugi
naftni derivati,
- maščobe in odpadna jedilna olja,
- greznične gošče,
- pepel, kosti, gnoj, gnojevka, škropiva,
rastlinski ostanki, trupla poginulih
živali,
- beton, cement, mavec, pesek, les,
žagovina,
- oblačila in tekstil,
- kužne snovi, zdravila,
- plastika in razni drugi predmeti.
Javna kanalizacija je namenjena
odvajanju komunalne odpadne vode od
uporabnika do čistilne naprave Melinci.
Komunalna odpadna vode se odvaja
gravitacijsko in tlačno preko črpališč.
Pri pregledu kanalizacije in črpališč vse
pogosteje opažamo, da se v kanalizaciji
pojavljajo stvari, ki vanjo ne spadajo
in povzročajo zastoje odpadne vode

in zamašitve kanalizacije ter črpalk. V
rotor črpalk se pogosto zaplete tekstil,
zato se črpalka zamaši in posledično
ne deluje več. Iz rotorja črpalke smo
potegnili že veliko kep tekstilnih
robčkov in brisačk. Razne krpice
in vlažilni robčki za nego dojenčka,
kozmetični robčki ipd. so namreč
narejeni iz materiala, ki se ne raztrga in
ne razpade v vodi.
Odvrženi
odpadki
povzročajo
nepravilno delovanje sistema odvajanja
odpadnih voda in posledično dražijo
sistem odvajanja zaradi dodatnih
intervencijskih čiščenj, napak in
okvar. Zato pozivamo vse uporabnike
javne kanalizacije, da vlažilne robčke,
kozmetične robčke in tekstil, kakor tudi
ostale kosovne odpadke, ne odvajajo
v kanalizacijo, ampak v zabojnike za
odpadke.

Zimska služba je pred vrati
Komuna, javno komunalno podjetje
Beltinci d.o.o., je od avgusta 2018
vzdrževalec občinskih javnih cest in
drugih prometnih površin v občini
Beltinci.
Pomemben del rednega vzdrževanja
javnih cest in ostalih prometnih
površin je zagotavljanje prevoznosti
in prehodnosti teh površin v zimskih
razmerah.
Pravilnik
o
rednem
vzdrževanju javnih cest (Uradni
list RS, št. 38/16) določa, da je
prevoznost zagotovljena, če višina
snega na cestah III. kategorije, med
katere uvrščamo lokalne ceste v občini
Beltinci, ne presega 15 cm, promet pa je
možen z uporabo zimske opreme vozil.
Prevoznost lokalnih cest je potrebno
zagotoviti med 5. in 20. uro. Na ceste IV.
kategorije, med katere uvrščamo večino
krajevnih cest in površine za pešce,
je potrebno zagotoviti prevoznost oz.
prehodnost med 7. uro in 20. uro. Na
cestah V. kategorije, kamor uvrščamo
kolesarske poti, je potrebno zagotoviti
prevoznost skladno s krajevnimi
potrebami, zastoji pa ne smejo trajati
več kot en dan.

Skladno s cilji Izvedbenega programa
zimske službe v občini Beltinci bomo,
ne glede na določila pravilnika,
pričeli s pluženjem in posipanjem
cest, ko bo višina snega presegla
10 cm. Preventivno posipanje cest
se bo izvajalo glede pa potrebe in
vremensko napoved. Prevoznost
lokalnih cest bomo zagotavljali med
5. in 22. uro, prevoznost krajevnih
cest in kolesarskih poti pa med 7.
in 20. uro. Površine za pešce bodo
splužene in posipane med 7. in 20.
uro.
Komuna, javno komunalno podjetje
Beltinci d.o.o., si bo kot vzdrževalec
občinskih javnih cest in drugih
prometnih površin v občini Beltinci
prizadevalo, da bodo ceste tudi v
zimskih razmerah prevozne, predvsem
pa varne za vse uporabnike cest in
drugih prometnih površin.
Urnik blagajne
Blagajna posluje:
▪ v ponedeljek med 9. in 11. uro in od
12. do 15. ure
▪ v sredo med 9. in 11. uro in od 12.
do 16. ure
▪ v petek med 9. in 11. uro in od 12.
do 14. ure
Pomembne številke:
▪ 02 541 35 56, za sporočanje stanja
števcev vode (poroča se zadnji
delovni dan v mesecu)
▪ 041 576 474, dežurna služba izven
delovnega časa za področje oskrbe
s pitno vodo
▪ 031 399 959, dežurna služba
izven delovnega časa za področje
odvajanja odpadne vode
KOMUNA
javno komunalno podjetje
Beltinci d.o.o.
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AKTUALNO
JUBILEJNA PRIZNANJA OBRTNO-PODJETNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE
V okviru 50. obletnice zbornice ter v skladu s Pravilnikom o podeljevanju priznanj in častnih odlikovanj je
konec meseca septembra OOPZ Murska Sobota podelila jubilejna in posebna priznanja članom zbornice.
Letošnji prejemniki iz Občine Beltinci so:
ZA 10 LET DELA V OBRTI
• Gregor Ferenčak s.p., Avtoservis Ferenčak, Lipa
• Dejan Marič s.p., Tatto Dejan, umetniško oblikovanje, Lipa
• Simon Škafar s.p., Servis strojev CNC, klasika, Lipovci.
ZA 20 LET DELA V OBRTI
• Ivanka Tratnjek Karoli s.p., Optika FOCUS, Beltinci.
ZA 25 LET DELA V OBRTI
• Ana Duh s.p., Okrepčevalnica »DUH« Beltinci
• Aleksander Miklošič s.p., Elektroservis, Beltinci
• Janez Perša s.p., Keramičarstvo teracerstvo, Ižakovci
• S.R.P. d.o.o. Beltinci.
Priznanje Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije – ZLATI KLJUČ za prispevek k razvoju in napredku
obrtništva in podjetništva ter dobrega poslovnega sodelovanja in povezovanja znotraj zborničnega
sistema je prejel
STANKO SRŠA, lastnik podjetja SRŠA d.o.o., Beltinci .
ISKRENE ČESTITKE VSEM DOBITNIKOM TER MNOGO POSLOVNIH USPEHOV V PRIHODNJE!

Združuj in učinkovito potuj - evropski teden mobilnosti 2018
Evropski
teden
mobilnosti
je
tradicionalna evropska pobuda, ki
lokalne skupnosti spodbuja k uvedbi
in promociji trajnostnih prometnih
ukrepov. Prizadevanja za človeku in
okolju prijaznejše načine mobilnosti
vsako leto povežejo na tisoče
sodelujočih mest. Aktivnosti potekajo
vse leto, vrhunec dogajanja pa je med
17. in 21. septembrom, ko se evropski
teden mobilnosti zaključi z dnevom
brez avtomobila.
Tudi mi smo delovali z istim namenom
in za skupne cilje; glavni organizator je
Občina Beltinci v sodelovanju s Svetom
za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu, Osnovno šolo Beltinci, Domom
Janka Škrabana ter Ministrstvom za
infrastrukturo. Koordinatorici projekta
v občini Beltinci sta Liljana Fujs Kojek
6
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iz OŠ Beltinci in Martina Vidonja,
ravnateljica Vrtca Beltinci.
Že v tednu mobilnosti od 17. do 20.
septembra so bile pripravljene različne
dejavnosti: vsakodnevno kolesarjenje
po vseh vaseh občine, 21. septembra
pa smo teden ozaveščanja zaključili
z izredno zanimivim in razgibanim
dogajanjem v okviru akcije dan brez
avtomobila. To je dan, ko skupaj
opozarjamo, da imamo do svojih
vsakodnevnih ciljev ponavadi več
možnosti in izbir, ki nam lahko skrajšajo
čas potovanja in potovalne stroške.
Spodbujamo uporabo koles, javnih
prevozov, souporabo avtomobilov, da
hkrati s tem naredimo tudi nekaj zase,
saj je dokazano, da so aktivnejši ljudje
tudi srečnejši.
V petek, 21. 9., se je v Beltincih dogajalo

marsikaj:
- kolesarski poligon za otroke iz Vrtca
Beltinci ter za učence 1. razreda
OŠ Beltinci in OŠ Bakovci – POŠ
Dokležovje;
- tekmovanje
na
kolesarskem
poligonu za učence 6. razredov OŠ
Beltinci;
- delavnica: Izdelajmo avtomobil iz
odpadne plastenke za učence 6.
razredov OŠ Beltinci;
- risanje s kredami po asfaltu na temo
Združuj in učinkovito potuj;
- dejavnosti Policijske postaje Murska
Sobota;
- predstavitev Društva upokojencev
Beltinci, dejavnosti Nacionalnega
inštituta za javno zdravje OE Murska
Sobota, predstavitev društev KS
Beltinci;
- delavnice varnega vstopanja in

AKTUALNO
izstopanja na avtobus za učence
osnovne šole – Avtobusni promet
Murska Sobota;
- športna delavnica ŠZ Beltinci;
- delavnice prve pomoči;
- skrb za redarstvo na prireditvi in
predstavitev gasilskega vozila in
dela: PGD Beltinci, Gasilska zveza
Beltinci ter Civilna zaščita Beltinci;
- delavnice na lokaciji eko vrta
ZRIRAP.
Posebne aktivnosti sta organizirali
Skupina za samopomoč svojcev
obolelih za demenco in Dom Janka
Škrabana z namenom ozaveščanja in
razbijanja tabujev o demenci. Hkrati so
tako s sprehodom za spomin obeležili še
svetovni dan Alzheimerjeve bolezni.
Dan brez avtomobila so izvedli še v
Vrtcu Beltinci, ko so otroke in starše
spodbujali k nemotorizirani obliki
prihoda v vrtec in ga poimenovali V
vrtec peš, s kolesi ali rolerji. Tudi na

OŠ Beltinci so, v tednu mobilnosti še
posebej, spodbujali prihode učencev in
zaposlenih v šolo s kolesom.
Teden mobilnosti se je zaključil v
veselem ter sproščenem duhu in s

prijetnim zavedanjem, da smo naredili
nekaj zase in za svoje okolje.

Jasmina Štaus Žižek
OŠ Beltinci

Praznik spomina na mrtve ali praznik prižiganja nagrobnih sveč?
SKUPNA OBČINSKA UPRAVA
Medobčinski inšpektorat občin
Beltinci, Črenšovci, Odranci,
Turnišče in Velika Polana
Oktober 2018
Bliža se 1. november, praznik, imenovan
dan spomina na mrtve, ko množično
obiskujemo pokopališča in urejamo
grobove svojcev ter jim na različne
načine izkazujemo spoštovanje. Z
nekaterimi svojimi dejanji vplivamo
tudi na okolje, kar se izrazito odraža v
prekomerni porabi nagrobnih sveč.
Kaj pa ta praznik pomeni za nas? Ali je
res praznik spomina na mrtve ali pa ga
poznamo kot praznik prižiganja sveč na
grobovih svojih svojcev?
1. ZMANJŠANJE PORABE

Kot ste lahko zasledili mnogokrat, smo
Slovenci eden izmed vodilnih narodov
po porabi nagrobnih sveč. Vsako leto
prižgemo okrog 15 milijonov sveč oz.
blizu 6.000 ton. Zatorej, prižgimo
svečo manj, predniki nam ne bodo

zamerili, potomci pa nam bodo zaradi
tega še bolj hvaležni. Pomembno je, da
se potrošniki začnemo zavedati, da ni
pomembna količina in velikost sveč,
ampak povsem nekaj drugega, kar ni
vidno.

Vir: www.mladina.si
2. LOČENO ZBIRANJE IN ODDAJANJE
Odpadne nagrobne sveče niso nevarni
odpadek, vendar njihovo odstranjevanje
lahko povzroča škodljive vplive na
okolje.
Zagotavljanje
recikliranja
odpadnih materialov iz nagrobnih sveč
namreč prispeva k ohranjanju naravnih
virov in preprečevanju emisij v okolje
zaradi nevarnih snovi, ki nastajajo
pri razpadanju ali sežiganju PVC. Zato

je odpadne nagrobne sveče treba
zbirati in oddajati ločeno, v posebej
za ta namen postavljene zabojnike
na pokopališčih, na katerih je vidna
oznaka z napisom »samo za odpadne
nagrobne sveče«.
3. OKOLJU PRIJAZNE NAGROBNE
SVEČE
PVC
(polivinilklorid)
in
PP
(polipropilen) nagrobne sveče za
enkratno uporabo so še vedno vodilne
na slovenskem trgu in najpogosteje
uporabljene
na
slovenskih
pokopališčih. Gorijo le 1-3 dni, odvisno
od količine voska. Zato uporabimo
okolju prijazne nagrobne sveče, kot
so modularne steklene ali keramične
sveče z baterijskim vložkom ali
tekočim voskom, nedolgo nazaj pa
so na slovenski trg prišle tudi solarne
sveče, ki svetijo s pomočjo sončne
energije in ne vsebujejo baterij. Res so
take sveče dražje, vendar bodo gorele
tudi po več tednov, zamenjajo pa se
lahko samo vložki.

Mali rijtar - oktober 2018
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AKTUALNO
4. NADOMESTIMO KLASIČNO
NAGROBNO SVEČO

Vir: radio.ognjisce.si

Vsaka prižgana sveča, tudi okolju
prijazna (prejšnja točka), je odpadek.
Svojih najbližjih se lahko spomnimo
tudi na druge načine. Ste že slišali
za virtualno svečo? Popolnoma
brezplačno lahko prižgete svečo na
spletni strani http://svecamanj.si
(RS Ministrstvo za okolje in prostor).
Bodimo korak naprej, glejmo na
prihodnost in ne na to, kaj si bodo
mislili drugi ob pogledu na naš grob!

Namesto klasične nagrobne sveče
lahko prižgemo svečo brez ohišja,
prinesemo cvet, ponekod pa nameščajo
t.i. zastavice, katerih zbran denar od
prodaje je namenjen v dobrodelne
namene.
Petra Hozjan
strokovna sodelavka na MI

Prodajate, kupujete, najemate ali oddajate nepremičnino?
Ne veste, kako bi se lotili posla?

ZAUPAJTE NAM!

Pomurje
www.re-max.si
8
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Ulica Štefana Kovača 3
9231 Beltinci
M: +386 (0)31 307 710
T: +386 (0)2 542 3012
E: pomurje@re-max.si

AKTUALNO
Foto utrinki iz dejavnosti ZTK Beltinci

Posebno lep dogodek v okviru obeleževanja občinskega praznika je bilo odprtje pregledne razstave Ivana Hircija, dolgoletnega
likovnega pedagoga na beltinski osnovni šoli in slikarja s svojstvenim likovnim izrazom. Avtorja in njegov likovni opus je
predstavil mag. Ivan obal, v kulturnem programu pa so nastopili slikarjevi vnuki in mladi družinski prijatelji.

S ponovno oživljenim literarno glasbenim dogodkom Pisatelji in reke – Na valovih besed in glasbe, ki ga je Zavod za turizem in
kulturo pripravil v sodelovanju z Društvom slovenskih pisateljev in projektom Slovenska pisateljska pot smo se na Otoku ljubezni
v Ižakovcih poklonili spominu na stoletnico smrti Ivana Cankarja (1876-1918) in 110-letnico rojstva Miška Kranjca
(1908-1983). Uvodoma je o obeh književnikih spregovoril Franci Just, publicist in literarni zgodovinar, s svojimi deli pa so se
predstavili avtorji Željko Kozinc, Dušan Šarotar in Tine Mlinarič iz Slovenije ter Ivan Kutnjak iz Hrvaške,
za glasbeno spremljavo je poskrbel Moirissimo.

Gibanje Balkan Rivers Defence, ki ga je osnoval Rok Rozman (nekdanji veslaški olimpijec, biolog, naravovarstvenik in ekstremni
kajakaš) je v svojo tretjo izdajo vključilo tudi reko Muro, zato smo se v Zavodu za turizem in kulturo Beltinci z veseljem odzvali
povabilu k sodelovanju in gostili čudovite ljudi iz vsega sveta, ki so na svoji tridesetdnevni poti od Albanije do Slovenije z
veslanjem po ogroženih rekah, predvajanjem dokumentarnega filma, koncerti in protesti pred vladnimi palačami jasno
in glasno izrazili svoje mnenje o uničevanju biserov narave in s tem virov pitne vode na Balkanu.

Mali rijtar - oktober 2018
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IZ OBČINSKE HIŠE
Sklepi, sprejeti na 35. redni seji Občinskega sveta Občine Beltinci
Na 35. redni seji Občinskega sveta
Občine Beltinci, ki je bila 27. septembra
2018, so bili sprejeti naslednji sklepi:

Sklep št. 374/VI:
Potrdi oz. sprejme se vsebina dnevnega
reda 35. redne seje Občinskega
sveta Občine Beltinci in sicer:
1. Sprejem zapisnika 34. redne seje
Občinskega sveta Občine Beltinci
in realizacija sklepov iz te seje.
2. Predlog Sklepa o določitvi vrednosti
točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na
območju občine Beltinci za leto 2019.
3. Predlog Odloka o turistični
in promocijski taksi v Občini
Beltinci v prvi in drugi obravnavi.
4. Odločitev o višini in številu
štipendij
Občine
Beltinci
za
študijsko
leto
2018/2019.
5. Pobude in vprašanja članov
Občinskega sveta Občine Beltinci.
6. Poročilo župana o pomembnejših
dogajanjih v Občini Beltinci.
Sklep št. 375/VI:
Sprejme oz. potrdi se vsebina zapisnika

10
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34. redne seje s tem, da se pri AD 7 –
Pobude in vprašanja članov Občinskega
sveta
Občine
Beltinci
dopišejo
manjkajoče številke pri razpravljalcih
in sicer:
▪ pri članu sveta Mirku Sraki se
dopiše, da je podal na seji vprašanje
št. 62.
▪ pri članu sveta mag. Andreju
Kocipru se dopiše, da je podal na
seji pobudo št. 77.
▪ pri članu sveta Jožefu Ferčaku se
dopiše, da je podal na seji vprašanja
št. 62, 63 in 64.
▪ pri članu sveta Srečku Horvatu
se dopiše, da je podal na seji
dve vprašanji, ki se oštevilčita z
zaporednima številkama 65 in 66.
▪ pri članu sveta Marku Viragu se
dopiše, da je podal na seji sveta
predlog št. 15.
Sklep št. 376/VI:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme
predlagani Sklep o določitvi vrednosti
točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na
območju občine Beltinci za leto 2019.

Sklep št. 377/VI:
Občinski svet Občine Beltinci sprejema
sklep, da se bosta združili prva in druga
obravnava sprejema Odloka o turistični
in promocijski taksi v občini Beltinci.

Sklep št. 378/VI:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme
Odlok o turistični in promocijski taksi
v občini Beltinci v predlagani obliki
in vsebini po združeni prvi in drugi
obravnavi.

Sklep št. 379/VI:
1. Višina štipendije Občine Beltinci
v
študijskem
letu
2018/2019
znaša
120.00
EUR
mesečno.
2. Za študijsko leto 2018/2019
se razpiše skupno 10 štipendij,
pri čemer se pet štipendij dodeli
študentom naravoslovnih oziroma
interdisciplinarnih ved, pet štipendij
pa študentom družbenih oziroma
humanističnih ved.
Izvlečke sklepov iz zapisnika 35. redne
seje Občinskega sveta Občine Beltinci
povzela
Lilijana Bežan Horvat

OBVESTILA

Pobudnik akcije: Društvo za zaščito živali Pomurja

AKCIJA STERILIZACIJ IN KASTRACIJ
PSOV IN MAČK

20 % popust pri ceni storitve
NA VSEH VETERINARSKIH POSTAJAH V POMURJU
od 1. 9. 2018 do 31.10. 2018
Zakaj sterilizirati oz. kastrirati?

Sterilizacija in kastracija psa ali mačke sta pomembni za zdravje živali.

S kastracijo oz. sterilizacijo psov in mačk lahko naredimo največ za njihovo zdravje. S posegoma izničimo in bistveno
zmanjšamo možnost nastanka določenih tumorjev in drugih bolezni, obenem pa preprečimo prekomerno razmnoževanje
živali, ki vodi v njihovo zavrženje ali potepuštvo.

ZA VSE ŽIVALI NI DOVOLJ DOMOV – ZATO STERILIZIRAJ/KASTRIRAJ!
Če se vaše mačke ne pustijo prijeti, nas pokličite na 070/879-212.

KUPON PO PREDHODNEM NAROČILU LAHKO UVELJAVITE V VETERINARSKIHA MBULANTAH:
1. VETERINA ŠKARICA, Ulica Ivana Regenta 37, 9000 Murska Sobota
(02/521-15-73, 041/343-650, 031/684-018)
2. VETERINARSKA AMBULANTA TUŠAR, Mlinska 5, 9220 Lendava (031/663-925)
3. VETERINARSKA POSTAJA LENDAVA d.o.o., Kolodvorska ulica 37, 9220 Lendava (031/343-658)
4. VETERINARSKA AMBULANTA LJUTOMER d.o.o, Razlagova ulica 7, 9240 Ljutomer (02-584-85-55)
5. VETERINARIA MURSKA SOBOTA d.o.o., Markišavska ulica 3, 9000 Murska Sobota (02-521-38-57)
6. ŠANTL VETERINARSKA AMBULANTA d.o.o., Bolehnečici 4/c, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici (051/311-310)
7. NABERGOJ, VETERINARSKI INŽENIRING MORAVSKE TOPLICE d.o.o.,
Dolga ulica 30, Moravske Toplice (02/548-12-30, 041/649-896)
8. VETERINARSKA POSTAJA RADGONA, Partizanska c.44, 9250 Gornja Radgona (02/564-85-90)
Za vedno smo odgovorni za tisto, kar smo udomačili!



(IZVOD ZA DRUŠTVO)

PODATKI O LASTNIKU ŽIVALI (vpišite):
(IZVOD ZA VETERINARSKO POSTAJO)

AKCIJA S/K 2018/II.

Ime in priimek: _____________________________________________
Naslov: ___________________________________________________
Občina: _____________________
Tel.št.: _________________ e-naslov:______________________
Pes (vpiši število pri posameznem spolu): Ž: __________ M: __________
Mačka (vpiši število pri posameznem spolu): Ž: __________ M: __________
POMEMBNO!
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!

Mali rijtar - oktober 2018
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OBVESTILA

VABILO ZA VSE OTROKE IZ OBČINE BELTINCI
V SREDO, 7. novembra 2018,SI BOMO
V KULTURNEM DOMU V BELTINCIH OB 10. URI
OGLEDALI DRUGO IZMED PETIH PREDSTAV
GLEDALIŠKO-LUTKOVNEGA ABONMAJA 2018/19,

CESARJEVEGA SLAVCA.
Igra: DRUŽINSKO GLEDALIŠČE KOLENC

Prijazno vabljeni!

Neozdravljivo ne obstaja – dokumentarni film
Ali je mogoče, da se ljudje osvobodijo tudi od t.i. neozdravljivih bolezni? Ali je mogoče,
da tudi dolgoletna organska obolenja, prav tako strahovi, depresije, alergije pa vse do
zasvojenosti od alkohola in drog preprosto izginejo? Besede preprostega, skromnega
moža iz ljudstva, nam dajejo vedeti: »Neozdravljivo ne obstaja, Bogu ni nič nemogoče.«
Te besede je izrekel Bruno Gröning (1906-1959). Govoril je o Božji moči, ki jo človek lahko
sprejme vase. V filmu je objektivno prikazano njegovo življenje in priče časa poročajo o
svojih nenavadnih doživetjih in ozdravitvah.

Krog prijateljev Bruna Gröninga, ki je leta 2013 prejel svetovno nagrado za mir Organizacije združenih
narodov, vas vabi v

KULTURNI DOM BELTINCI
Ulica Štefana Kovača 3, 9231 BELTINCI
- v nedeljo, 28. 10. 2018 ob 15. uri (do 20.30 ure) in
- v soboto, 26. 1. 2019 ob 17. uri do 22.30 ure (z dvema odmoroma)
na ogled dokumentarnega filma
»Fenomen Bruno Gröning-po sledeh čudežnega izceljitelja«.
Vstop je prost, prosimo za prostovoljne prispevke. Informacije in rezervacije: www.bruno-groening-film.org
ali na tel.: 041 344 317 - Marija Sraka
12
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OBVESTILA
Zbiranje rabljenih oblačil, hišnega tekstila in obutve
Ali tudi vi iščete odgovore na
vprašanja:
• Kam z oblačili, obutvijo, torbicami,
pasovi ipd., ki več niso modni in
zanje v omari ni več prostora?
• Kam z oblačili in obutvijo, ki so jih
otroci prerasli?
• Kam s plišastimi igračami, ki jih več
ne potrebujete?
• Kam z oblačili, obutvijo in modnimi
dodatki, ki so dotrajana in jih
nimamo komu podariti?
Rešitve za vse to vam nudi podjetje
Saubermacher – Komunala. Na
območju, kjer izvajamo aktivnosti
gospodarske javne službe zbiranja
komunalnih odpadkov, lahko občani
oblačila, hišni tekstil in obutev oddate
v specializiranih zabojnikih, ki se
nahajajo:
- v vašem občinskem zbirnem centru
za ločeno zbiranje frakcij,
- v notranjosti trgovskega centra
Maximus,
- ob nakupovalnem središču BTC City
Murska Sobota,
- na zbirnem mestu v Jakobovem
naselju v Murski Soboti,
- pri gasilskem domu v Rakičanu,
- na Molovem bencinskem servisu na
Mali Novi ulici v Murski Soboti,
- pri prodajalni Kmetijske zadruge
Lenart na Cankovi,
- pri trgovini Spar v Beltincih,
- pri supermarketu Jager v Turnišču,
- ob zgradbi občinske uprave Občine
Odranci,
- pri trgovini Mercator v Dobrovniku,
- pri kmetijski zadrugi v Črenšovcih in
- pri supermarketu TUŠ Kocet v
Lendavi.

večje količine oblačil, obutve in hišnega
tekstila lahko le-te oddate v zbirnem
centru za ločeno zbiranje frakcij
Murska Sobota, to je na Obrtni ulici
40, kjer bomo prevzeli tudi oblačila, ki
so na primer raztrgana, imajo madeže
ali niso več modna.
Za lažje zbiranje vam je v pomoč
spodnja preglednica, kaj sodi in kaj ne
sodi v specializiran zabojnik za zbiranje
rabljenih oblačil, hišnega tekstila in
obutve:
SODI
NE SODI
9vse
9 vrste oblačil XX umazana in
9(moška,
9
ženska,
mokra oblačila
otroška)
XX vzglavniki
9posteljno
9
perilo XX prešite odeje
9hišni
9
tekstil
XX vzmetnice
XX preproge
(brisače, prti,
XX trde igrače
kuhinjske
XX dežniki
krpe…)
9zavese
9
9oblačila
9
iz usnja
9čevlji
9
9torbice
9
in
nahrbtniki
9pasovi
9
9pokrivala
9
9plišaste
9
igrače
9koščki
9
tekstila
Čista oblačila, hišni tekstil in obutev
zložite v vreče.

Naj odpadno postane uporabno.

Saubermacher - Komunala

Vaš domači geodet
• UREDITEV MEJE
• PARCELACIJA
• GEODETSKI NA Č RT
• ZAKOLIČENJE OBJEKTOV
• VRIS VODOV GOSPODARSKE

Rabljena oblačila, obutev in hišni
tekstil prevzemamo tudi ob odvozu
kosovnih odpadkov na klic. V primeru

Za dodatne informacije pokličite
podjetje Saubermacher - Komunala
Murska Sobota d.o.o. na telefonsko
številko (02) 526 84 57 ali pišite
na
elektronski
naslov
info@
saubermacher-komunala.si.

JAVNE INFRASTRUKTURE
(KATASTER KOMUNALNIH NAPRAV)

• VRIS OBJEKTA
• INŽENIRSKA GEODEZIJA
• ODMERE DOLŽINSKIH OBJEKTOV
• PRIDOBITEV HIŠNE ŠTEVILKE
• SVETOVANJE

Mali rijtar - oktober 2018
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OBVESTILA
TD Bratonci & TD »Klopotec« Kapela

v soboto, 10. novembra 2018,
organizirata

36. TRADICIONALNI MARTINOV TEK,
POHOD IN KOLESARJENJE
NA RELACIJI

KAPELA - BRATONCI
Proga :
Paričjak - Turjanski Vrh - Hraševski Vrh - Murščak - Murski Vrh - Vučja vas - most na Muri
- Bakovci - Dokležovje - Bratonci
Dolžina proge : 21 km
START :
Preša TD »Klopotec« Kapela na Paričjaku
Po sledečem PROGRAMU:
pohodniki: ob 8.00
tekači:
ob 9.30
kolesarji:
ob 10.30
CILJ :
vaško-gasilski dom Bratonci
●● Okrepčilo na progi v Vučji vasi
●● Priporočeni prostovoljni prispevek vsakega udeleženca je 8 EUR za odrasle, 6 EUR za
dijake in študente
●● Vsak udeleženec mora na poti upoštevati cestno-prometne predpise in sodeluje na
lastno odgovornost
●● Organiziran bo prevoz izpred vaško-gasilskega doma v Bratoncih:
ob 7.15 za pohodnike
ob 8.20 za tekače
●● Prevozi nazaj na Kapelo ob 14. uri
●● Za tekače je možnost tuširanja v slačilnicah ŠRC Bratonci
●● Po prihodu na cilj bo pogostitev in družabno srečanje v vaško-gasilskem dom
Informacije: TD Bratonci, tel.: 02/54-21-215 ali GMS:041-922-648

PRIDRUŽITE SE NAM !

Da bi se lahko udeležili pohoda tudi manj pripravljeni, vam ponujamo tudi skrajšano
progo Vučja vas - vaško-gasilski dom v Bratoncih
(prevoz s Kapele ob 9. uri, iz Bratoncev ob 8.20 uri.).
14
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ZAVODI
Otok ljubezni na mobilni aplikaciji CŠOD Misija
Meseca septembra sva izvajalki
obšolskih dejavnosti – učiteljici v
Centru šolskih in obšolskih dejavnosti,
Lea Dominko in Nastja Škrlec, v okviru
izobraževanja »Uporaba IKT pri učenju
na prostem: mobilni vodič po učnih
poteh«, izdelali misijo v kraju Ižakovci
na Otoku ljubezni.
Kaj je CŠOD Misija?
Je mobilna aplikacija, ki so jo leta 2015
razvili v Centru šolskih in obšolskih
dejavnosti. Deluje na pametnih
telefonih in tabličnih računalnikih.
Poimenovana je kot mobilni vodič
za samostojno učenje na prostem.
Uporabniki lahko s pomočjo aplikacije
raziskujejo številne učne poti, ki
so vezane na konkretna območja
obiskanega kraja v naravi. V misijah
si uporabniki preberejo zanimivosti,
soočijo se z izzivi – te morajo rešiti,
da uspešno zaključijo misijo - in si na
koncu reševanja pridobijo značko. Vse
to doda posebno noto, saj postane
ogled učne poti še bolj zanimiv, poučen
in predvsem privlačen.

Mobilno aplikacijo si lahko naložite v
spletni trgovini Google Play oziroma
za naprave Iphone, Ipod Touch in iPad
v programu App Store. Lahko jo tudi
ocenite.
Misija Otok ljubezni je vezana na
omenjeni kraj. Javno dostopna je na
mobilni aplikaciji CŠOD Misija. Rešujejo
jo lahko vsi, ki bodo obiskali Otok
ljubezni: turisti, dnevni obiskovalci
in šoloobvezni otroci. Misija je lahko

koristna za učitelje, saj lahko z njo
popestrijo še kakšen naravoslovni dan
– uporabijo jo kot učno vsebino, saj
so v izzivih vključena matematična,
jezikovna in naravoslovna področja.
Veselo raziskovanje in uspešno
reševanje misije Vam želiva.

Lea Dominko, Nastja Škrlec

Gledališka predstava Mojca Pokrajculja
V šolah se ob tednu otroka prepletajo
različne aktivnosti in dejavnosti. Ob
načrtovanju dejavnosti za tekoče šolsko
leto smo letos v načrt sodelovanja
med šolo in vrtcem v Dokležovju
dodali nekaj novih vsebin. Strokovni
delavci obeh vzgojno-izobraževalnih
enot smo se dogovorili, da bomo
naše sodelovanje popestrili z izvedbo
gledališke predstave. Odločili smo se za
ljudsko pravljico Mojca Pokrajculja. S
skupnimi močmi smo pripravili sceno,
glasbene vsebine in oblikovali kostume
likov, ki nastopajo v omenjeni pravljici.
Sledilo je nekaj popoldnevov priprav
in vaj, dokler nismo bili vsi mnenja, da
smo dovolj uigrani za suveren nastop.
Pravljico smo uprizorili v četrtek, 4.
10. 2018, ob 10. uri in nanjo povabili
otroke vrtca, šole in njihove starše.
Bojan Vereš
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ZAVODI
Oko besede 2018 na OŠ Beltinci

Od 27. do 29. 9. 2018 je potekalo v
Murski Soboti 23. srečanje slovenskih
mladinskih pisateljev Oko besede,
v okviru katerega je v četrtek, 27. 9.
2018, potekala podelitev 22. večernice,
nagrade za najboljše slovensko otroško

in mladinsko izvirno literarno delo
preteklega leta. Letos jo je prejela Anja
Štefan za izvrstno pesniško zbirko
Drobtine iz mišje doline.
Vsakoletna stalnica literarnega srečanja
so obiski pisateljev na pomurskih

osnovnih in srednjih šolah. Na naši
šoli smo teh obiskov vedno veseli, saj
je to enkratna priložnost, da učenci
spoznavajo
slovensko
mladinsko
književnost, delo pisatelja in njegovo
ustvarjanje.
V petek, 28. 9. 2018, sta nas obiskali
Tilka Jamnik, ki je predstavila letošnje
nominirance za večernico tretješolcem
in s sabo prinesla druge čudovite knjige,
ter pisateljica Marjana Moškrič, ki je
predstavila svoje ustvarjanje učencem
9. razreda.
Veseli smo, da smo znova bili del velike
literarne družine, ki se vsako leto
zbira v septembru v Murski Soboti na
srečanju Oko besede.
Cvetka Rengeo
šolska knjižničarka

Prvi šolski dan na POŠ Dokležovje

Dolge poletne počitnice so se končale
in začelo se je šolsko leto 2018/19.
16
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Tako je napočil čas, ko so prvošolčki
skupaj s starši prvič prestopili šolski

prag. Najprej jih je sprejela njihova
razredničarka. Sledil je kratek kulturni
program. Učenci od 2. do 4. b razreda so
izrekli glasbeno dobrodošlico z dvema
pesmicama. Učence prvega razreda so
pozdravili ravnateljica Jožica Lukač,
vodja podružnice Metka Behek in župan
Občine Beltinci Milan Kerman. Slednji
je v imenu občine seznanil starše o
možnosti zavarovanja njihovih otrok.
Sledilo je druženje z razredničarko.
Za učence je sledila posebna malica
s presenečenjem. Čas hitro teče in
naše prijetno druženje se je kaj kmalu
končalo. Poslovili smo se z željo, da vsi
skupaj uspešno zakorakamo v letošnje
šolsko leto.
					
		
Sabina Rožman

ZAVODI
Športni dan učencev in staršev OŠ Bakovci v Dokležovju
Ozaveščanje o pomenu gibanja in
uravnoteženi prehrani je v današnjem
času izrednega pomena. Na bakovski
šoli smo se odločili, da v okviru
projekta Zdrava šola organiziramo
medgeneracijski športni dan. Potekal
je v soboto, 29. 9. 2018, in nanj smo
povabili tudi starše in stare starše
učencev naše šole. Ker se zavedamo,
da je podružnica v Dokležovju za
celotno šolo zelo pomembna, smo že
tretje leto zapored izvedli športni dan
v Dokležovju na športnem centru KS
Dokležovje, ki se nahaja za vaškim
domom. Pri organizaciji in izvedbi
omenjene dejavnosti so nam priskočili
na pomoč tudi člani Kulturno –
turističnega društva Dokležovje, za kar
se jim iskreno zahvaljujemo. Skupaj
smo pripravili tri različne težavnostne
pohode. Za učence razredne stopnje
smo izvedli pohod okrog dokležovske
gramoznice, starši so skupaj z
ravnateljico šole Jožico Lukač opravili
pohod do Otoka ljubezni v Ižakovcih,
učenci predmetne stopnje pa so opravili

najdaljši pohod v smeri Bakovcev in
nazaj. Po uspešno prehojeni poti je za
vse udeležence sledila topla malica pri
vaškem domu. Učenci so nadaljevali
z zabavnimi športnimi igrami, ki so
jih pripravili strokovni delavci šole,
starši pa so se lahko udeležili delavnic
Zdravstvenega doma Murska Sobota,
kjer so dobili informacije o zdravem
načinu prehranjevanja in opravili
meritve sladkorja v krvi, krvnega tlaka

in količine visceralne maščobe v telesu.
Vreme, ki je bilo sicer malo vetrovno,
nam je odlično služilo in tudi dobre
volje ni manjkalo.
Bojan Vereš

Sodelovanje s straši - Kostanjev piknik
V enoti Gančani že številna leta
vzdržujemo sodelovanje s starši na
različne načine. Lep primer dobre
prakse je tradicionalni kostanjev
piknik, ki ga organiziramo vsako
leto. Starše prosimo za sodelovanje
in vsako leto se številčno in dobro
organizirani udeležijo piknika. Na tak
način vzdržujemo dobre odnose in
sodelujemo na vseh področjih, kjer se
lahko vključijo v naš proces dela. Na
piknik prinesejo vse potrebno in še
kakšno dobroto zraven. S tem svojim
otrokom polepšajo nepozaben dan.
Vsem skupaj nam je mar, da so naši
otroci nasmejani, zadovoljni, razigrani,
pomembni, zato se vedno znova
potrudimo, da je njihov praznik, teden
otroka, obeležen na poseben, njim drag

način. Za vse nas so pomembne majhne
stvari, ki jih naredimo drug za drugega.
Prav zato si zaposleni prizadevamo in
želimo dobrega sodelovanja z vsemi,

ki nam lahko kakorkoli popestrijo
življenje v vrtcu.
Rebeka Zver
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ZAVODI
Mesec športa

Gibalne
dejavnosti
so
del
najpomembnejšega
področja
v
otrokovem razvoju. Svoj razvoj
sposobnosti, spretnosti in izkušenj
prenaša na druga področja. Gibanje
pri otroku poleg kemičnih sprememb
povezuje sinapse in vpliva na njegov
razvoj. Otrok z različnimi dejavnostmi
pridobiva zaupanje v svoje telo in
gibalne sposobnosti, si s tem gradi
ustrezno predstavo o sebi in si ustvari
čustveno vez z okoljem. Pri gibanju
obvlada svoje telo, občuti veselje,
ugodje, varnost, pridobi občutek
samozaupanja, samozavesti, razvije
tudi skrb za zdravje.
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V našem vrtcu spoznavamo, da otroci
potrebujejo spodbude za gibanje,
organizirane dejavnosti v različnih
okoljih in z različnimi rekviziti. Zato
vsako leto v mesecu septembru
zabeležimo mesec športa. Ves mesec
smo poudarjali pomen gibanja,
predvsem na prostem. Pripravili
smo različne dejavnosti za prvo in
drugo starostno obdobje. Za prvo
starostno obdobje smo pripravili
poligon na terasi vrtca, za večje
otroke pa na našem igrišču. Za prvo
starostno obdobje smo pripravili ples
z medvedki, za drugo orientacijski
pohod. Vsako leto damo poseben

poudarek
dnevu brez avtomobila.
Otroke sta zjutraj pred prihodom v
vrtec za dobrodošlico pričakala zajec
in žaba s premagovanjem gibalnih
izzivov. Za pohvalo, ker so v vrtec
prišli peš, s kolesom ali z rolerji, so
dobili priznanje s pobarvanko. Otroci
prvega starostnega obdobja so dan
nadaljevali s kolesi na dvorišču vrtca.
Otroci drugega starostnega obdobja
so se udeležili prireditve, ki jo je ob
evropskem tednu mobilnosti pripravil
občinski SPV, na kateri so si ogledali
različne predstavitve ob stojnicah in
se igrali s športnimi rekviziti. Prav
posebno doživetje in veselje je bilo pri
otrocih opazno ob ustvarjalnem plesu
s karticami, ki smo ga imeli na igrišču
našega vrtca. Za konec pa smo spoznali
športno panogo hokej na travi, ki sta
nam jo predstavila dva člana lipovskega
hokejskega društva.
Novo šolsko leto smo začeli z veliko žlico
športnih aktivnostih. Zavedamo se, da
telesna aktivnost vpliva k dobremu
vzdušju in zdravemu načinu življenja
med otroci in vsemi strokovnimi
delavci. Vse skupaj nas vodi k našemu
skupnemu cilju in uresničitvi naše
prednostne naloge «Zdravje v vrtcu.«
Ines Antolin

ZAVODI
Zaposlitveno-izobraževalni center (ZIC) Beltinci
V okviru projekta »Zaposlitvenoizobraževalni center (ZIC) II Beltinci«, ki
ga sofinancirata RS in EU iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj in je bil
izbran na podlagi javnega poziva LAS
Pri dobrih ljudeh 2020, ESRR sklad,
je v ponedeljek, 8. 10., in v torek, 9.
10. 2018, v prostorih Zaposlitvenoizobraževalnega centra (ZIC) Beltinci
potekalo dvodnevno predavanje na
temo Socialno podjetništvo in duševno
zdravje v skupnosti. Predavanje je
organiziralo socialno podjetje ZRIRAP
Beltinci v sodelovanju z Občino
Beltinci, Društvom prijateljev agrarne
ekonomike, Zavodom Logarica in
Matjaževo kuharijo, ki je poskrbel za
pogostitev med predavanji. Predavanje
je vodil Zavod Šentprima, ki deluje
na področju socialnega podjetništva
v okviru skupine Šentovih socialnih
podjetij preko regijskih teritorialnih
dogovorov ter v evropskem okolju preko
mednarodnih krovnih organizacij in
projektov. Je koncesionar zaposlitvene
rehabilitacije in od vsega začetka deluje
na področju zaposlovanja ranljivih
skupin.

Prvi dan predavanj je bil namenjen
temi Socialno podjetništvo, v katerem
smo spregovorili o temeljni definiciji
o socialnem podjetništvu, politiki in
pravnih določilih ter razčlenili definicijo
v današnji družbi z diskusijo. Preko
praktičnih primerov smo spoznali, kako
vpeljati trajnostna načela in oblikovati
trajnostni poslovni model s primeri
dobrih in drugih praks. Socialno in
zeleno podjetništvo sta zagotovo
promotorja trajnostnega razvoja, zato
smo imeli priložnost tudi preveriti
trajnost posameznih poslovnih idej
socialnih podjetij. V socialnem podjetju
ne gre zanemariti posebne pozornosti
ravnanja s človeškimi viri ter ustrezno
komunicirati vsebine, storitve in
produkte, ki jih socialni podjetniki
ponujajo.
Drugi dan predavanj je bil namenjen
temi Duševno zdravje v skupnosti, v
katerem smo se dotaknili predvsem
preventivnih ukrepov za promocijo
dobrega duševnega zdravja in različnih
tehnik za obvladovanje stresa na
delovnem
mestu,
obvladovanje
psihosocialnega tveganja na delovnem

mestu ter preizkusili eno od tehnik,
ki lahko lajša stres, t.i. čuječnost.
Pozitivna psihologija prinaša nov
pogled na način pomoči človeku, saj
se usmerja predvsem na tisto, kar
človek zmore oz. kar človeku prinaša
dobro počutje. Dobro počutje je način
življenja, usmerjen k optimalnemu
zdravju, blagostanju, v katerem so
telo, um in duša integrirani, tako da
živi posameznik polno življenje, tako
v naravni kot v človeški skupnosti. Je
optimalno stanje zdravja in blagostanja,
ki ga je posameznik zmožen doseči.

V okviru projekta »Zaposlitvenoizobraževalni center (ZIC) II Beltinci«,
ki bo zaživel v prostorih Ambasade
Štefana Kovača Beltinci, smo skupaj
z Občino Beltinci in s strokovno
pomočjo ostalih projektnih partnerjev
vzpostavili potrebne pogoje, s katerimi
bomo
spodbudili
zagotavljanje
zdrave domače hrane ter lokalnih
izdelkov tako javnim zavodom
kakor celotni skupnosti, obenem
pa podprli lokalne podjetnike ter
pridelovalce in predelovalce hrane.

Preko
izobraževalnih
aktivnosti
smo s projektom prispevali k
razvoju
socialnega
podjetništva
ter
profesionalizaciji
strokovnih
nevladnih organizacij, katerih delo je
ključnega pomena pri informiranju
in
neformalnem
izobraževanju
prebivalstva o lastnem okolju in družbi.

S spodbujenim povezovanjem med
razvojnimi partnerji in z vzpostavitvijo
»co-working« pisarne smo prispevali
k razvoju (socialnega) podjetništva,
z
vzpostavitvijo
trgovinice
in
spletne trgovine pa tudi k povečanju
kakovostne
ponudbe
lokalnih
proizvodov.
Vzpostavljeni
novi
tržni storitvi bosta tako še posebej
dobrodošli za manjše kmete in
obrtnike, ki so pogosto tudi pridelovalci
najkakovostnejših produktov, ampak
jih zaradi infrastrukturnih in zakonskih
omejitev sami v ustreznem obsegu niso
sposobni prodati.
Silvo Pozderec mag.
Vodja projekta ZIC Beltinci
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DRUŠTVA
Košnja trave Društva ljubiteljev starodobne tehnike Pufkači

Člani društva Pufkači nismo samo
ljubitelji starodobne tehnike, ampak
tudi starih običajev. Tako smo v soboto,
5. maja, z namenom ohranjanja tradicije
in prenašanja kulturne dediščine na
mlajši rod pri Vaneku in Mirku Hirciju
organizirali košnjo trave po starem in
to že drugič.
Prireditev smo pričeli s spominom

Med

na Hircijevo Micko, mamo Mirka in
Vaneka, ki nas je vsa leta podpirala in
spremljala na vseh prireditvah, ki smo
jih Pufkači organizirali. Poklonili smo
se ji tudi z minuto molka. Spomin na
tako prijetno osebo bo vedno živ.
Na dan košnje smo se zbrali zgodaj
zjutraj, takoj ob sončnem vzhodu, ko
je bila še rosa. Pregledali smo naša

kosišča in kose, če je bilo potrebno,
tudi nabrusili, in začeli s košnjo. Kosci
so pridno mahali s kosišči in primerjali,
kdo izmed njih je lepše in natančneje
pokosil svoj del.
Ob koncu košnje se je poznalo, kdo je “
iz vaje” oz. bi rabil še malo učenja. Ko
smo s skupnimi močmi premagali vso
pokonci stoječo travo, je bilo sonce že
visoko na obzorju in tudi prve kaplje
potu so se začele nabirati na čelu. Naše
skupno delo smo zaključili s skromno
pogostitvijo. Prireditev je obiskal tudi
predsednik KS Ižakovci, Aleš Poredoš,
in nam namenil nekaj vzpodbudnih
besed.
Bojan Vereš

pri prehladih in za povečanje imunske
odpornosti.

Znano je, da med že od nekdaj velja za
domače zdravilo. O tem govorijo razni
zapisi starih civilizacij: Egipčanov,
Grkov, Rimljanov, itd. do dandanes.
To potrjujejo tudi razne strokovne
20
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študije raziskovalnih ustanov, klinik in
bolnišnic, ki preizkušajo med tudi pri
zdravljenju ran. Najbolj pa je poznan
kot živilo, ki se uporablja v prehrani,
lahko samo kot sladilo ali preventiva

Slovenija je izrazito čebelarska dežela,
saj se ponaša z bogato čebelarsko
tradicijo.
Slovensko
čebelarstvo
odlikujejo
številni
čebelarski
strokovnjaki, slovensko podeželje
se ponaša s posebnimi čebelnjaki
in panjskimi končnicami, katerim v
svetu ni para. Zaradi naše unikatne
konstrukcije
panja,
v
katerem
čebelarimo v Sloveniji in v manjšem
obsegu v sosednjih državah, ima
slovenski med nižjo vsebnost vode,
kar ga še dodatno odlikuje v kakovosti.
Odlične naravne danosti omogočajo
pridelavo najkakovostnejšega medu in
bogato pestrost glede na geografsko
velikost območja pridelave.
V Sloveniji se proizvajalci hrane
zavzemamo za to, da kupec prepozna
prednosti lokalno pridelane hrane.
Lokalno pridelana hrana v ožjem smislu

DRUŠTVA
pomeni hrana, pridelana v domači
ali sosednji občini, v malo širšem
smislu pa kot hrana, ki je pridelana
v naši državi. Z nakupom lokalno
pridelane hrane ne naredimo usluge
samo domačim pridelovalcem, ampak
tudi sebi. Naj naštejem samo nekaj
prednosti: zmanjšanje onesnaževanja
zaradi krajših transportnih poti, pomoč
lokalnemu kmetijstvu, gospodarstvu,
manjše možnosti pojava alergij na
živila, sveža hrana, višja hranilna
vrednost, kratek rok skladiščenja, manj
konzervansov, vzpostavljamo nekdaj
pomembno vez med potrošnikom in
proizvajalcem hrane. Odločitev o tem,
kaj bomo jedli mi in naši otroci, je
izključno in samo naša.
Slovensko čebelarstvo sodi v sam
svetovni vrh, kar nam priznavajo
čebelarske organizacije po celem
svetu. V Sloveniji imamo vrhunske
proizvajalce čebelarske opreme in
nemalokrat se zgodi, da ko gremo
čebelarji na strokovne ekskurzije v

tujino, vidimo v vzorčnih čebelarstvih
opremo slovenskih proizvajalcev.

Skrb čebelarja je in mora biti
zagotavljanje kakovostnih živil. Za vsak
kozarec medu, ki ga čebelarji prodamo
ali podarimo, smo produktno odgovorni.
Dejstvo, da v Sloveniji čebelarji veliko
damo na kakovost, se kaže v tem, da
imamo kar tri zaščite geografskega
poimenovanja medu, priznane na
evropskem nivoju. Nekateri čebelarji v
Sloveniji se tako odločajo za pridelavo
medu po višjih kriterijih, ki so nekoliko
strožji, kot jih določa že sam državni
Pravilnik o medu. Govorimo o medu
višje kakovosti, to je o Slovenskem
medu z zaščiteno geografsko označbo
in o Kočevskem gozdnem medu in
Kraškem medu, ki nosita zaščiteno
označbo porekla. Shema kakovosti
pomeni opredelitev posebnih meril in
zahtev glede značilnosti, postopkov
pridelave ali predelave kmetijskih
pridelkov ali živil. Kmetijski pridelki in

izdelki, označeni z oznako ene izmed
shem kakovosti, kažejo na posebnost
ali višjo kakovost proizvoda. Vsak med
izmed naštetih treh shem kakovosti je
100% proizveden v Sloveniji. Takšen
med je izpostavljen tudi dodatnemu
nadzoru kakovosti. Nekateri čebelarji
pa se vključujejo tudi v ekološko
pridelavo medu.
Med višje kakovosti lahko kupite pri
čebelarjih, ki so vključeni v kakovostne
sheme in jih najdete na seznamu, ki je
vsem prosto dostopen na spletni strani
www.okusi-med.si. Na tej spletni strani
so na voljo tudi dodatne informacije
o vseh treh shemah kakovosti, z
opisi raznolikih okusov medu, ki jih s
skrbnostjo pridelujejo naše kranjske
sivke in slovenski čebelarji.
Jejte zdravo, jejte domače.

Matej Mandelj
tajnik ČZS

Z veseljem sprejeli povabilo in zapeli….
Člani mešanega pevskega zbora DU
Beltinci smo s svojim nastopom
popestrili letošnje bujraške dneve in
upamo, da smo gostitelju TD Ižakovci,
kakor tudi poslušalcem, polepšali
sončen sobotni večer 12. 8. 2018.
Pod vodstvom našega dirigenta Matjaža
Horvata smo se s odpetimi pesmi
sprehodili po lepi
prekmurski in vsej slovenski pokrajini.
Izbor pesmi: V našen kraji je lipao,
Tam u dolu, Po laugi lejče, Mož je
sejao repo, Kazen, Slovenska dežela.
Zaključili smo s pesmijo Kaj je
Mura šepetala, ki jo imajo mnogi za
prekmursko » himno ».
Dovolite nam, da zapišemo zadnjo
kitico te prečudovite pesmi:
Ne me Večni záto stvoru
da bi val moj brate ločo
jaz vezalje sem za nje
ki kre strani mi živé.

Tako je zapisal Jožek Klekl, pesem pa je
uglasbil Ivan Florjanc.
Odpete pesmi na brodu sredi Mujre pa
bodo nam, pevcem, še dolgo ostale v

lepem spominu in nas opogumljale za
naprej.

Za MePZ DU Beltinci zapisal
Stanko Sraka
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DRUŠTVA
Osteološko društvo Murska Sobota ob praznovanju 15. obletnice
delovanja

»Ohrani upanje, moč in pozitiven
pogled!«
Od leta 2003, ko smo se odločili, da
ustanovimo svoje društvo, pa vse do
danes smo se veliko družili, ustvarjali,
si iskreno pomagali in ne nazadnje
organizirali ogromno delavnic, srečanj
in različnih dogodkov, ki so marsikomu
ne le olajšali, ampak tudi izboljšali
življenje. S ponosom praznujemo našo
15. letnico delovanja. Ob svetovnem
dnevu osteoporoze, ki ga v Sloveniji
obeležujemo v mesecu oktobru, tudi
me gostimo vsakokrat strokovnjake s
tega področja, vseskozi pa skrbimo tudi
za pestre in zanimive vsebine.
Na svoje delo smo neizmerno ponosni
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in zahvala velja seveda vsem članicam
društva, ki jih je od ustanovitve do
danes že okoli 300. So zelo pridne,
vestne, imajo čut za sočloveka in pomoč
bližnjemu v stiski.
Da se je potrebno ozaveščati in se
sproti seznanjati z novostmi na
področju izboljšanja zdravja in počutja,
se v društvu še kako zavedamo. Zato se
redno udeležujemo dneva zdravja na
Otoku ljubezni v Ižakovcih - letos smo
se na stojnici predstavili že desetič.
Vzdušje ob reki Muri je vsakokrat
še posebej prijetno in veselo. Prav
tako smo se že tretje leto udeležile
sejma Medical na razstavišču v Gornji
Radgoni. Pripravile smo tudi že dva
osteotlona, vsakega 10. maja pa redno

obeležujemo t.i. dan gibanja; lahko
se pohvalimo, da smo z aktivno hojo
obhodili že celo Pomurje od Lendave
do Hodoša.
Povezovanje z drugimi društvi,
zavodi in predvsem medgeneracijsko
druženje nam ni tuje. Na tem področju
bi izpostavila predvsem sodelovanje
z mladimi, ki jih redno seznanjamo in
jim predstavljamo osteoporozo ter jim
svetujemo, kako pomembno je gibanje
na svežem zraku, na soncu in seveda
absorbacija vitamina D – nihče se
namreč ne zaveda, da se osteoporoza
začne že z rojstvom. Že več let se
tudi spletajo močne vezi s Srednjo
zdravstveno šolo Murska Sobota.
Dijaki, ki se izobražujejo v programu
zdravstvena nega, se radi udeležujejo
naših predavanj in drugih dogodkov,
na katerih udeležencem izmerijo krvi
tlak in krvni sladkor. S tem tako tudi
sami pridobivajo prepotrebne izkušnje
neposrednega dela z ljudmi.
Moto Zveze društev bolnikov z
osteoporozo Slovenije je: »NE MOREMO
USTAVITI ČASA, LAHKO USTAVIMO
OSTEOPOROZO.« Tudi v našem društvu
se ga držimo in predstavlja rdečo nit
našega skupnega delovanja.
Z veseljem in pozitivnimi mislimi se
obračamo v prihodnost in na naše
skupne projekte.
Marija Horvat

ŠPORT/ZDRAVJE
Uspešen nastop Saša Vüteka na državnem tekmovanju v klasičnem
pikadu
Pikado Zveza Slovenije (PiZS) sporoča
veselo in spodbudno novico. Na
zadnjem, 9. državnem prvenstvu v
klasičnem pikadu v kazinu Faraon Celje,
je igralec ekipe TOP-GUN iz Grlave, Sašo
Vütek, zasedel odlično tretje mesto.
Izgubil je le eno tekmo in to v polfinalu
s poznejšim državnim prvakom iz
Maribora, Benjaminom Pratnemerjem,
drugouvrščenim z zadnjega evropskega
prvenstva v elektronskem pikadu.
Benjamin je bil tudi najuspešnejši
igralec tega prvenstva.
za: zdrave odrasle
Z tem uspehom si je Sašo Velja
zagotovil
mesto v reprezentanci Slovenije
na
prihodnjem
mednarodnem
tekmovanju.
PiZS
Predsednik Jože Grantaša

MEJE MANJ TVEGANEGA
PITJA ALKOHOLA

Dan/teden

Podelitev pokalov na DP v Celju - Sašo Vütek je četrti z leve proti desni

Ne več kot 2 merici/dan
Ne več kot 14 meric/teden

Ne več kot 1 merica/dan
Ne več kot 7 meric/teden

Ne več kot 5 meric
ob priložnosti

Ne več kot 3 merice
ob priložnosti

MladiPriložnost
atlet Maj Janža, član AK Pomurje, zopet izvrsten
Ravne na Koroškem, 16. 9. 2018: Na
OB VSEH NAVEDENIH KOLIČINAH NAJ BI BILI VSAJ EN DAN V TEDNU POVSEM BREZ ALKOHOLA.
državnem prvenstvu za pionirje U
16 je Maj
osvojil
karin tri
medalje
in bilin doječe matere, poklicne voznike, bolne, ...
Ne velja
za: otroke
mladostnike,
nosečnice
najuspešnejši posameznik: srebrna
medalja v štafeti 4x100 m, zlata
medalja v štafeti 4x300m (obe z ekipo
atletov AK Pomurje).

=

=

=

=

=

1

V posamičnem teku na 300 m je z
10 g
odličnim časom osvojil zlato medaljo.
1 dcl vina
2,5 dcl piva
0,3 dcl žganja 2,5 tolkovca
10 g alkohola 1 standardna
S tem rezultatom se je Maj uvrstil v
merica /enota
pionirsko državno reprezentanco
za peteroboj
reprezentanc
Češke,MERICA ALKOHOLNE PIJAČE
ENA ENOTA
OZ. STANDARDNA
VSEBUJE PRIBLIŽNO
10 GRAMOV
ČISTEGA ALKOHOLA
Slovaške, Madžarske,
Hrvaške
in
Slovenije, ki je bil v soboto, 29. 9. 2018, v
madžarskem mestu Györ. V teku na 300
časom 35.98, prav tako je bil drugi v
Več
o
tveganem
in
škodljivem
pitju
ter
virih
pomoči
lahko
preberete
na spletni
straništafeti
projekta 4×300m.
m je dosegel drugo mesto z odličnim
slovenski
mešani
SOPA: Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola na www.sopa.si.
Za informacije lahko obiščete tudi spletni strani www.infomosa.si in www.nalijem.si.

Iskrene čestitke za izjemne dosežke!
Lilijana Bežan Horvat

Le skupaj lahko spremenimo odnos do pitja alkohola v Sloveniji

Za podporo pri opuščanju čezmernega pitja alkoholnih pijač lahko zaprosite izbranega osebnega zdravnika.
Za podporo pri opuščanju čezmernega pitja alkoholnih pijač
lahko zaprosite izbranega osebnega zdravnika.
Prilagojeno po: * Babor TF et al. AUDIT. Geneve: who, 2001 / * WHO, 2014: Global status report on alcohol and health

Slovenija je poznana kot vinorodna
dežela, kjer so vinogradi prej pravilo kot
izjema in še danes veljajo za tradicijo,
ki se prenaša iz generacijo v generacijo.
V duhu tega ne govorimo samo o
tradiciji, ampak tudi o sprejemanju
pitja alkohola, ki se pojavlja ob vseh

NIJZ_PLAKAT ALKO_B_2017_TISK.indd 1

www.sopa.si

možnih priložnostih. O pogostosti
pitja alkohola pričajo tudi podatki
o registrirani porabi alkohola, ki se
v povprečju giblje med 10,3 in 13,5
litra čistega alkohola na prebivalca,
starejšega od 15 let. Pri tem ne smemo
pozabiti na neregistrirano porabo,
27/04/17 14:37

ki je sicer težje ocenljiva, vendar po
vsej verjetnosti visoka, predvsem v
vinorodnih okoliših.
Alkohol je danes v večini držav
dovoljena in lahko dostopna droga.
Ljudje so nagnjeni k pitju alkohola,
države pa imajo ekonomske interese,
povezane s proizvodnjo in prodajo
alkoholnih pijač. Alkohol spada med
droge, ki povzročajo zasvojenost in je
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ZDRAVJE
opojno sredstvo, ki vpliva na strukture
in procese v centralnem živčnem
sistemu.
Vsaka kultura ima do alkohola
specifičen odnos, ki je grajen predvsem
na kulturni tradiciji in preteklih
izkušnjah. Tudi vsak posameznik ima
do alkohola svoj lasten odnos, ki se
izoblikuje že v otroštvu in je sprva pod
močnim vplivom družine, pozneje pa
vrstnikov in širšega družbenega okolja.
Večkrat slišimo in je omenjeno,
da spadamo med tako imenovane
»mokre kulture«, za katere velja, da
je alkohol lahko dostopen, toleranca
do negativnih posledic pitja je visoka,
naše šege in navade spodbujajo
pitje alkohola, nimamo pa dovolj
preventivnih ukrepov.
Slovenija se glede obsega posledic
škodljive rabe alkohola nahaja v
samem evropskem vrhu. Alkohol je pri
nas spremljevalec tako vsakdanjika kot
praznika in družbeno sprejeta norma,
ki se v naše življenje prek odnosa
naše ožje in širše okolice pritihotapi
v že zelo zgodnjem otroštvu. Tvegano
pitje alkohola pa predstavlja za državo
veliko finančno breme. Kot primer je
lahko ocena zdravstvenih stroškov,
ki so povezani s pitjem alkohola in
so v letih 2011–2014 v Sloveniji v
povprečju znašali 153 milijonov evrov
letno, kar znaša ca. 5 % vseh izdatkov
v zdravstvu. Pri tem niso všteti stroški
zaradi prometnih nezgod, nasilja v

družini in drugih kriminalnih dejanj,
kar številko dvigne na 234 milijonov
evrov.
Na vzhodu države je breme alkohola
višje kot na zahodu. Tu je najvišji delež
oseb, ki se čezmerno ali visoko tvegano
opijajo. Prebivalci vzhodnega dela
Slovenije imajo 1,7 krat večje tveganje
za smrt zaradi razlogov, povezanih z
alkoholom.
Zato je Nacionalni inštitut za javno
zdravje v letu 2016 začel s projektom
SOPA, katerega kratice pomenijo
Skupaj za odgovoren odnos do pitja
alkohola in bo trajal do konca leta
2020. Osnovni namen projekta SOPA
je zmanjšati čezmerno pitje alkohola in
njegove negativne učinke na zdravje in
blagostanje obravnavnih ter vzpostaviti
odgovoren odnos do alkohola pri
vključenih deležnikih.
Pristop SOPA stremi k zmanjšanju
alkoholne problematike v Sloveniji in s
tem k doprinosu zdravja v družbi.
V pristopu SOPA sodelujejo različni
strokovnjaki iz zdravstvenega in
socialnega sektorja ter s področja
zaposlovanja in nevladnih organizacij.
Pristop vključuje še občine, policijo in
medije. Zajema 18 t.i. lokalnih okolij,
ki z medsektorskim sodelovanjem
naslavljajo alkoholno problematiko.
V pomurski regiji se bo pristop SOPA
izvajal v 2 lokalnih okoljih in sicer v
Murski Soboti in Gornji Radgoni in se
bo začel izvajati to jesen.

Odnos do pitja alkohola je namreč
potrebno nagovarjati celovito in
sistematično, sodelovanje različnih
poklicev znotraj 18 lokalnih okolij
po Sloveniji pa postavlja dobre
temelje, da nam bo v treh letih skupaj
uspelo oblikovati učinkovit pristop, s
katerim bomo pomembno prispevali k
reševanju te problematike.
Vse pomembne informacije, tako o
SOPA pristopu kot o tveganem in
škodljivem pitju ter o posledicah
tovrstnega početja, lahko najdete na
spletni strani www.sopa.si. Prav tako
lahko na omenjeni spletni strani preko
kratkega vprašalnika dobite grobo
oceno svojega vzorca pitja, ki nakazuje,
kje se gibljete glede na meje tveganega
pitja alkohola. S kvizom se lahko
preizkusite tudi v poznavanju dejstev o
alkoholu. Na enem mestu pa so zbrane
tudi vse kontaktne informacije možnih
virov pomoči po Sloveniji.
Zelo pomembno je, da se zavedamo,
da je odgovornost za zdravje skupna
odgovornost vseh: posameznikov,
družin, skupnosti, širšega družbenega
okolja, tudi politike in drugih sfer.
Jasmina Črnko Papić
(Nacionalni inštitut za javno zdravje,
OE Murska Sobota)

Depresija
Odšla si in čez dan si se vrnila.
V telesu in mojih možganih spiš.
Vse pred mano je črno.
Črna očala nadela si mi.
Ne vidim sonca. Pokrivajo ga črni oblaki.
Ne slišim glasbe.
Ne vidim rose na travnikih in cvetlicah.
V postelji se premetavam, ne daš mi spati.
Ukradla si mi sanje.
Ne prihajaj več, lahko se skriješ v grmovje,
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lahko se utopiš, naj te voda odnese.
Ubijalka mnogih mladih in starih ljudi si.
Metala si me ob tla, a sem se dvignila nazaj.
Veliko smrti in samomorov si povzročila
in mnogo ljudi v zemljo pokopala.
Mene nisi mogla, ker se ti nisem dala.
Pojdi, ti grda, brezmilostna stvar.
Ne vračaj se več nikoli nazaj, odidi za vedno,
odidi, ker te bom ubila, vražja depresija.
Marija Rakita

ZDRAVJE
Ločitev v očeh otroka

Pri svojem delo se pogosto srečujem
z otroki, katerih starši so se ločili/
razvezali oziroma so v ločitvenem
postopku. Razpad družine, ne glede na
njeno obliko, je pomemben mejnik v
otrokovem življenju in mu je potrebno
nameniti kar nekaj pozornosti.
Z razvezo oz. ločitvijo se partnerski
odnos konča, starševski pa ostaja, zato
se vez med moškim in žensko, ki imata
skupaj otroke, nikoli dokončno ne
pretrga. Je pa res, da je pred osebama,
ki sta se odločili iti vsaka svojo pot, a ob
tem ostati starša, veliko več prilagajanja,
usklajevanja
in
kompromisov.
Najpomembneje je, da ne pozabita,
da sta še vedno starša, se pravi, da sta
otroku najbližji in najpomembnejši
osebi. V ločitvenem stresu se pogosto
zgodi, da starši postavijo svoje potrebe
pred potrebe otroka in poskušajo
zdaj že bivšemu partnerju dokazati
svoj prav, ali pa se spuščajo v igrice
izsiljevanja in manipuliranja. Ne bi
smeli pozabiti, da tu ne gre več za njih,
saj se je zakon v bistvu končal, ampak za
otroka. Zato bi v korist otroka razvezani
starši morali stremeti k spoštljivemu
odnosu in komunikaciji, k ohranitvi
enakovrednosti in enakopravnega
položaja obeh staršev.
Poskusite se postaviti v vlogo otroka,
še posebej mlajšega, ki je priča ločitvi
oz. razvezi staršev. Ne razume, kaj se je
zgodilo, ali razloga, zakaj se je zgodilo,
kar pa mu lahko povzroči precej zmede.
Otroci včasih nezavedno krivdo za
razpad družine pripisujejo sebi, ali pa
so v precepu in mislijo, da ne morejo

imeti obeh staršev enako radi (Če imam
rad mamo, ne morem imeti rad atija.).
Velike posledice pa na otrokovi psihi
pusti manipulacija, ko eden od staršev
ščuva otroka proti drugemu staršu. S
tem starš svoja nepredelana boleča
čustva nezavedno prenaša na otroka
– starš se zato počuti nekaj časa bolje,
otrok pa je deležen psihičnega nasilja
in je v veliki stiski. Res pa je, da se otrok
bolje počuti pri staršu, ki ne uporablja
manipulacije, saj ve, da je in bo pri njem
vedno sprejet odprtih rok, ne glede na
izražena čutenja. Ob manipulativnem
staršu pa se otrok počuti manj varno,
saj ve, da bo »zavržen«, če izrazi svoje
mnenje, čustva, pripadnost …
Velikokrat se ob razpadu družine
otroci spremenijo iz ubogljivih in
neproblematičnih v problematične in
s tem skušajo opozoriti nase. Starši
pa pri tem iščejo krivdo pri otroku, ne
pomislijo pa na posledice, ki jih prinaša
ločitev. Otrok s svojim obnašanjem
nezavedno zopet združi »skregana«
starša, se globoko v sebi pomiri, in
takrat vsaj za nekaj časa zopet postanejo
družina. Podobne situacije lahko
sprožijo prehitro sklenjeni partnerski
odnosi, ki jih na novo sklepata mama ali
oče. Potrebno se je zavedati, da otrok
potrebuje čas, da predela ločitev ali se
z njo na nek način sprijazni (raziskave
kažejo, da sta potrebni 2 leti, da otrok
»sprejme« ločitev). Zavedati se je treba,
da je množina (oče, mati, otrok) postala
dvojina (mati in otrok, oče in otrok),
zato morata vsak posebej delati na
dualnem odnosu starš-otrok, kar pa
zahteva svoj čas.
Težave pa se zmeraj dajo rešiti, vendar
se je o njih potrebno pogovarjati sproti.
Vprašajte se, kaj bi si vi kot otrok želeli,
da bi vam starši povedali ob ločitvi, s čim
bi vas pomirili, in to povejte svojemu
otroku. Starši, ki postavljajo otrokovo
dobrobit na prvo mesto, ga spremljajo
in opazujejo njegovo vedenje, hitro
opazijo, če se začne spreminjati ali je
preveč podvržen negativnim vplivom
ločitve. Strokovnjaki zato svetujemo

preventivni pogovor in konstanten
odnos z otrokom. S tem preprečimo,
da bi se drobci nesoglasij ali zamer
predolgo nalagali in se navzven
pokazali šele kasneje, v puberteti.
V centru SIJ nudimo pomoč otrokom v
stiski. S pomočjo terapevtskih tehnik
(fotogovorica,
risanje,
peskovnik,
lutke, glina) se otrok nauči prepoznati,
ubesediti, sprejeti in izraziti čustva na
neškodljiv način ter pridobiti kontrolo
nad situacijo. Starši se velikokrat
težko sprijaznimo s tem, da ima otrok
težave, da je v stiski. Težko si je namreč
priznati, da kot starši nismo idealni oz.
dovolj dobri. Velikokrat pa sami čutimo,
da smo mi tisti, ki bi rabili pomoč, a se
le-te otepamo. Dejstvo pa je, da smo na
pravi poti, ko si napake priznamo ter
poiščemo poti, ki vodijo do rešitve. Moč
je poiskati pomoč, kot pravi neznani
avtor. Starš, ki si je zmožen priznati,
da on ali njegov otrok rabi strokovno
pomoč, je najboljši starš na svetu, saj
iz vloge žrtve in iskanja krivca začne
aktivno reševati nastale težave ter tako
postane odgovoren za svoja dejanja.
Na moj meil lahko sporočite temo, ki
vas zanima in bo rdeča nit naslednjega
članka.
Majda Baligač
magistrica zakonskih in
družinskih študijev

SIJ, Center za svetovalno-terapevtsko
pomoč, Majda Baligač s. p.
Ulica Štefana Kovača 3
9231 Beltinci
Tel. št.: 051-453-301
E-pošta: info@sij-svetovanje.si
www.sij-svetovanje.si
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OD NAŠIH BRALCEV
Nedokončano iskanje
10. poglavje
Z glasnim piskom, puhanjem in
zaviranjem se je vlak ustavil na
železniški postaji v Bratoncih.
Ko sta Julka in stric raztovorila nešteto
zavitkov in kovčkov, sta se začela ozirati
za prevozom.
» Hoj hoj, kaj bi se hotela peljati z
mano domov? Pa tudi toplo malico smo
pripravili za vaju. Kar prisedita,« ju je
povabil s širokim nasmehom na licu
stričev starejši sin. Postavni mladenič
jima je hitro pomagal naložiti tovor
na koleselj in odpravili so se proti
domu. Pri stricu v Melincih so se ju
prisrčno razveselili. Vsi člani družine
so Julko toplo objeli ter jo posadili za
obloženo mizo. Vladalo je prisrčno
domače vzdušje. Julka je vsakemu
izročila drobno darilce, bratrancema pa
je kupila čudoviti enaki kravati z zlato
iglo. Kot družbana na gostiji morata
biti lepa. Po okusni malici in prijetnem
klepetu je napočil čas za odhod domov.
Od ganotja in pričakovanja je Julko kar
stiskalo v grlu, ko sta se z bratrancem
vedno bolj bližala domu.
»No, si končno le našla pot domov!« je
zabevsknil Tine, ki jo je prvi srečal. Ni
ji segel v roko, še manj objel, pa tudi
prtljage ji ni pomagal raztovoriti. K
sreči je uslužni bratranec to uredil brez

nepotrebnih besed. Ko sta z bratrancem
tovorila prtljago proti Julkini sobi, je
prihrumela sestra Micka, tako so jo
klicali na ukaz pokojne babice, ker je
bila sama tudi Micka. V krstni knjigi je
imela zapisano ime Tončka.
»To ni več tvoja soba! Ta je pripravljena
za novorojenca. Ti boš v stari prikleti
nad kletjo,« je zameketala privoščljiva
sestra. “Tole je pa bil zares topel
sprejem,” si je v mislih zabrundala
Julka. Izza vogala je pravkar prišel oče.
»Lepo, da si prišla, Julka, potrebujemo
te,« je dejal in odšel naprej po opravkih.
Vse je brez glave bezljalo v hiši in okrog
nje. Julka se je počutila izgubljeno v
svojem domu, po katerem je tako dolgo
hrepenela. Svojo vrnitev domov si je
zamišljala zares drugače.
»Končno si le tu. Hvala Bogu! Le hitro se
preobleči, nadeni si predpasnik in pridi
v kuhinjo, saj je dela čez glavo.....« Mati
je v govorjenju prehitevala samo sebe
in pozabila hčeri izreči dobrodošlico.
Julka je od prevelikega razočaranja
povesila glavo in le z izjemno muko
zadržala solze.
»Hvala za prijaznost in pomoč, dragi
bratranec. Sedaj se bomo itak videvali,«
se je prijazno zahvalila fantu, ki je
odhitel domov. Sama se je preoblekla
in odhitela v kuhinjo. Dišalo je po sveže
pečenem drobnem pecivu. To je bilo

darvanjsko pecivo, ki so ga gospodinje
pekle že dva do tri tedne pred poroko.
dajalo se je v košare, ki so jih prinašale
sosede, sorodnice in botre. Košare so
vsebovale nujne gospodinjske darove:
jajčka, moko, orehe, mak, rdeče vino,
sladkor, kakšno kokoško, vanilin
sladkor, pecilni prašek, med, domačo
marmelado, suho sadje, drobtine in
še sto drugih dobrot. V kuhinji so
kraljevale štiri sosede, ki jih je mama
poprosila za pomoč. Druga čez drugo
so hitele govoriti in pojasnjevati svoje
zamisli.
»O o, glej, pomoč smo dobile…,« je kar
zasijala soseda Fanika. In so veselo
mesile, rezale, oblikovale, pekle,
pokušale in delile......
Naslednje jutro so zaklali še dva velika
prašiča in zmešnjava je postala še večja.
Seveda je prišel pomagat tudi stric Naci
in njegova dva močna sinova. Moški
so pripravljali velik skedenj in vozili
skupaj klopi in mize kar iz treh vasi.
Dekleta so pletle girlande iz meteka
in zelenja ter krasile prostor z rožami
iz krepa. Tončka oziroma Micka je
bila zadolžena, da pobere po vasi bele
lanene prte za mize pokriti. Le Tinčevo
mlado so vsi varovali dela in skrbi, da
se ne bi kaj zalomilo. Večinoma se je
tako ali tako skrivala v sobi.
Dnevi so minevali z bliskovito naglico.
Tine je postajal vedno bolj zadirčen in
sploh več ni bilo dvoma o tem, da je že
več ali manj gospodar na kmetiji.
»Le kaj me je prineslo domov? Najraje
bi pobegnila nazaj,« si je v trenutku
hude stiske dejala Julka, ko je na smrt
utrujena proti jutru legla na razmajano
babičino posteljo.
Mnogo let pozneje, ko se je spominjala
tega dne, je zares obžalovala, zakaj ni
odšla tisti trenutek nazaj k Martinu, ki
jo je ljubil.
Se nadaljuje...

Irena Šrajner
vir: www.kamra.si
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IN MEMORIAM
Zlatku v slovo

Nekoč, ne tako davno, je filozof zapisal
pomenljiv naslov: Tu bi lahko lebdela
duša! Misel mu je sicer obvisela nad
mursko vodo, pa bi lahko tudi nad nami.
Danes. Lahko bi se pretopila recimo v
mavrico! Paleto barv, v katere ljudje
mnogokrat zremo, pa marsikdaj ne
opazimo njih topline, neskončnost….ali
pa zbežijo mimo naših pogledov, brez
da bi zaznali njihovo mogočnost in moč.
Morda,...samo ugibam,…morda pa je
bilo to tisto, kar je Zlatka že v mladosti
odpeljalo nekam vstran. Recimo vstran
od gneče. Čeprav je vedno znova iskal
ljudi, njih nemir, razposajenost ali topel
nasmeh, kot ga je dajal tudi sam. Vstran

od tegob nekega časa, ki jih je v svojem
življenju spretno pretapljal v barve in
na platno. Vstran od vsakdanjosti, ki jo
je tudi skozi objektiv slikal drugače od
drugih. Drugačnost ga je pač privabljala
in v njem budila tista smela dejanja, ki
so lastna samo nekomu, ki si upa.
Kakorkoli zasučeš platno njegovega
življenja ali izostriš trenutek skozi
njegov objektiv, povsod je videti
sledi. Včasih sramežljivo skromno
nastavljene današnjemu času, pa zato
toliko bolj dragoceno bogate. Spet
drugič usekajo skozi podrobnosti
bodisi barve, objekta, misli….
Takšne bodo ostale. Za Zlatkom, ki ga je
takšnega zarisalo življenje. Prekratko,
seveda. Risalo ga je povsod, kjer je
puščal te svoje sledi. Najprej na Ptuju,
kjer je bil rojen. Svojo umetniško
slikarsko plat je dogradil na akademiji
v Ljubljani, jo potem udejanjal znotraj
Zveze društev likovnih umetnikov
Slovenije in Društva likovnih umetnikov
Prekmurja in Prlekije. Iskal je samosvoj
likovni izraz, a se pri tem opiral tudi na
druge umetnike. Iskal je somišljenike v
umetnosti in vse skupaj zbral v bogat in
obsežen opus - več kot 200 skupinskih
razstav, čez 50 samostojnih. Njegova
dela so videli na tujem – v Italiji, Nemčiji,

Avstriji, na Slovaškem, Madžarskem, po
vsej nekdanji Jugoslaviji. Pa vendar mu
je pomenilo največ, ko jih je pokazal
doma. Bil je nagrajevan. Doma in na
tujem…Pa so ga mnogi – morda tisti iz
malo manj umetniških krogov – znali
srečati tudi na vaški zabavi, veselici,
morda etnološki prireditvi, ali ob Muri,
ki je po svoje skrbela za njegov navdih.
A vedno z objektivom v rokah. Z njim
je risal podobe vsakdanjosti, pa vendar
s prefinjenim občutkom za lepoto.
Monografije, zgodovinske in knjige, ki
opisujejo naravo…katalogi, razglednice,
koledarji…njegova dela je najti povsod.
Pravzaprav bi res lahko tudi tukaj,
danes, lebdela njegova duša. In bi se
risala mavrica iz palete njegovega
življenja. Res je bilo bogato. In pustilo
je sledi. Tistim, ki so z njim stopali po
tej mavrični poti pogosteje, močneje,
drugim morda le za ščepec. Pa bodo
vendarle ostale.
Zlatko….naj bo mavrična tvoja pot tudi
tam nekje med oblaki. Naj se njene
barve zlijejo v neskončnost in nekoč,
kdo ve kje …. se bodo naše barve morda
spet pomešale.
Boštjan Rous
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IN MEMORIAM
Matiji Minariču v slovo in spomin
Ko nje ne bo več tu,
bom tudi jaz odšel nekam,
kjer se dan morda tako kot tu svetlika,
gotovo ptica tako kot tukaj tudi tam
ponoči poje.

Bilo je vroče poletje, sobota, 17. 8. 2018,
ko smo se zbrani žalostnih obrazov in
s solzo v očeh zadnjikrat poslavljali od
našega Tašeka (tako smo ga klicali).
Dolgo smo spremljali tvojo bolezen
in vsi, tudi ti, srčno upali, da se boš
vrnil na lipovske poti, na prekmursko
ravnico, ki si jo imel tako rad in jo
spoštoval. Vsak dan si prepešačil velike
razdalje, a naenkrat nisi imel več moči.
Bolezen te je naglo položila v posteljo
in ni ti dopustila, da bi se postavil na
noge. Sprejel si jo, tiho in potrpežljivo
si trpel. Nikoli se nisi pritoževal. Na
vprašanje, kako si, si dejal, da dobro. “Še
bom pešačil, vsaj tja do Vučje jame.« Na
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žalost se nič od tega ni uresničilo.

Včasih ne moremo dojeti stvari,
razumeti krutosti narave in večnega
odhajanja. Ja, odšel si tudi ti, odšel si za
svojo Katico in zdaj sta zopet združena.

Tašek, bil si dober človek, delaven,
skromen, pošten, spoštovan, prijazen
in pripravljen pomagati vsakomur, ki
si je to želel. Obdarjen si bil z mnogimi
talenti. Bil si zaposlen v Mlinopeku, po
službi pa opravljal dela še doma. Z ženo
sta obdelovala precej zemlje in še za
hobije se je našel čas. Znal si napraviti
marsikatero orodje za domačo
potrebo, plesti košare, delati metle in
še marsikaj. Deloval si tudi v društvih;
bil si dolgoletni član kapelskega
društva, član turističnega društva.
Turistična maketa panonske hišice, ki
krasi marsikatero prireditev doma ali
kjer drugje, je nastala tudi s pomočjo
tvojih spretnih rok. Nedolgo tega si še
dejal, da jo moramo obnoviti. Veliko
si pomagal pri delu TD, bili smo znani
daleč naokrog po prikazovanju starih
običajev, delanju ritusnic, klepanju
kose, košnji, mlačvi s cepci, prikazu
kopinarja, vogledov, svatbe in še
marsičesa lepega. Tako smo ohranjali
bogato kulturno dediščino.
Bil si poln idej. Radi smo te poslušali,
tudi tvoje šale in skupaj peljali
zastavljene
cilje
k
uresničitvi.
Pomembno je bilo, da smo se znali
poslušati in ceniti delo starejših. Skupaj
smo se veselili uspehov in vem, da
se tega spominjajo vsi takrat številni
člani našega turističnega društva. In ti,
Tašek, boš ostal v srcih vseh, ki smo te

imeli radi. Pogrešamo te kot sovaščana,
prijatelja, kot dobrega delavca. Pogreša
te tudi tvoja družina, sinovi in hčerka; s
pokojno ženo Katico sta lepo poskrbela
zanje. Vsi so preskrbljeni, izšolani in
dobri državljani naše lepe domovine.
Sigurno te še posebno pogrešajo vnuki
in pravnuki, ki si jih imel tako rad.

Pogrešamo te tudi me, ljudske
pevke. Dolga leta si se s še drugimi
dobrovoljnimi vozniki udeleževal naših
številnih nastopov. Rabile smo prevoz.
Bil si naš iskren kritik. Rad si dejal:
“Fajn ste djale!” Če pa ni bilo v redu,
pa si povedal po domače: “Ka ste pa
fretale.” Tašek, hvala ti za vse, tudi za
pesem, ki si jo tako rad zapel z nami v
vaši gostoljubni spodnji kuhinji (včasih
so bile tudi vaje pri vas) in tudi za to naj
ti bog poplača. Pred leti ti je opešal vid
in takrat nisi smel več voziti.
Smrt, pozabljena prijateljica ali
neusmiljena sovražnica, nam te je
vzela. Odšel si tja, od koder ni vrnitve.
Tvoja Katica si je želela in molila, da bi
odšel pred njo in se spraševala, kaj boš
brez nje? A najvišji je drugače presodil.
Tvoji domači, prijatelji in sosedje so
lepo skrbeli zate, le odhoda ti niso
mogli preprečiti. Žena Katica te ni dolgo
čakala. Miren počitek vama želimo na
tej božji njivi žalosti in spominov.

Hvala ti za vse, kar si dobrega storil za
svojo družino, ki si jo imel tako zelo
rad, za našo krajevno skupnost, za širšo
družbeno skupnost. Naj ti bo lahka
domača slovenska gruda.
Vera Bezjak

IN MEMORIAM
Življenjska pot Ernesta Eörya, dolgoletnega predsednika slovenskih
prostovoljnih gasilcev!
štirinajstimi leti, leta 1950. Od tu naprej
je dalj časa aktivno deloval v društvu
z opravljenimi potrebnimi znanji in
leta l968 prevzel krmilo predsednika
GZ Murska Sobota, to delo je vestno
in strokovno opravljal vse do leta
1993. Vmes je opravil potrebne izpite
in dosegel čin visokega gasilskega
častnika II, stopnje.

Po odstopu predsednika GZ Slovenije
dr. Branka Božiča v letu 1989, je prevzel
krmilo
slovenskih
prostovoljnih
gasilcev in to funkcijo uspešno opravljal
do izteka mandata 2008.
Rodil se je l6. januarja 1936 v kraju
Hodoš, v Prekmurju ob madžarski meji
.Otroška leta in zgodnjo mladost je
preživel na očetovi kmetiji in od tod tudi
stopil na pot učenja v kmetijski stroki,
kot v Srednji kmetijski šoli Rakičan
in Višji agronomska šoli v Mariboru.
Posvetil se je razvoju kmetijstva zlasti
na Goričkem, v kmetijskem okolišu
Šalovci in Prosenjakovci ter nato kot
pospeševalec kmetijske proizvodnje
v Kmetijskem kombinatu Pomurka za
širše področje Goričkega kjer so ostale
vidne sledi njegovega strokovnega
delovanja,
v
širitvi
živinoreje,
poljedelstva in sadjarstva.

Neumorno je nadaljeval razvoj krajine
in je sredi sedemdesetih let prejšnjega
stoletja prevzel mesto direktorja v
podjetju Pletilstvo v Prosenjakovcih,
kjer so bila odprta številna delovna
mesta za ljudi tega dela Goričkega
.Uspešna proizvodnja tekstilne smeri
pod njegovim vodstvom se je kmalu
soočila z težavami trženja na tekstilnem
trgu, ki jih je le stežka obvladoval, a je
vztrajal v teh razmerah vse do svoje
upokojitve.

Gasilstvo je bilo v njegovi družini
tradicija in sam je tudi sledil tej humani
organizaciji v katero se je vključil že z

vstopa leta 1950 pa do 2o16, ko se je po
kratki bolezni za vedno poslovil od nas

Njegovo uspešno delo v gasilski
organizaciji Slovenije je zapisano v
posebni knjižici in v spomin na njega je
bila 4. novembra 20l7 v rodnem kraju
Hodoš na gasilskem domu odkrita
spominska plošča z napisom:

Vodenje gasilske organizacije je prevzel
v času , ko smo bili priče številnim
spremembam v gasilski organizaciji in
tudi ob osamosvojitvi države Slovenije.
Na gasilskem kongresu v Krškem leta
2008 je
bil imenovan za Častnega
predsednika slovenskih gasilcev. V
vmesnem času se je veliko ukvarjal z
delom soboškega gasilskega društva
pri organizaciji dela in posodabljanju
gasilske tehnike saj je društvo
kvalificirano kot polprofesionalno.

  

V spomin
ERNESTU EÖRYJU
1936-2O16
PREDSEDNIKU
SLOVENSKIH
PROSTOVOLJNIH GASILCEV
1989-2OO7
IN
PRENOVITELJU
SLOVENSKE GASILSKE
ORGANIZACIJE
1991
/ Tudi v madžarskem prevodu/

Franc Gomboc

Veliko truda je vlagal v dvig strokovnotehnične moči slovenskega gasilstva,
njen nadaljnji razvoj ter krepitev
množičnosti. Uveljavljal je svoja stališča
v Mednarodni gasilski organizaciji CTIF
glede uspešnejšega mednarodnega
sodelovanje
Za svoje delo v slovenski gasilski
organizaciji je prejel številna domača in
tuja odlikovanja. Med temi največja.
Odlikovanje predsednika Republike
Slovenije »Zlati red za zasluge«,
Priznanje za življenjsko delo s področja
zaščite in reševanje »Kipec civilne
zaščite« In najvišje priznanje v gasilski
organizaciji
»Priznanje
Matevža
Haceta«

Tu so strnjeni le krajši mejniki njegove
dolge poti v gasilski organizaciji od
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ZA OTROKE
Pozdravljena, pisana hiša
Karolina Kolmanič

Joj, kakšna šesterokotna hiša
je zrasla na hribu! Šest zidov in
vsak druge barve. Prvi se baha na
glavno cesto s svojo nagajivo živo
rdečo barvo, poleg je oranžen, nato
rumen, četrti zelen, peti bel in šesti
je sivo črn in jezno mrko obarvan.
Pustimo, ne glejmo ga, no, saj se s
ceste ne vidi. Vsi drugi so izzivalno
mikavni. Pod svetlimi okni so pisane
rožice, nad njimi pred odprtimi
šipami smehljajoči se obrazi ličnih
deklic in dečkov.
Proti hribu se ozirata dva neznanca,
moški in ženska. Obstojita, si
natakneta naočnike in molče
strmita.
Po hribčku pridrvita dva (sama)
fanta.
»Dober dan, fantje!« slišita in
srečna ujameta glas, ker sta sicer za
vse te šolarčke smrkava in nagajivca
v šoli in doma. Kratkohlačnik Jožek
se ustavi, mlajši Pikec pa odskaklja
naprej po potki.
Ženska pokaže na hrib in vpraša:
»A je v tej cirkuški stavbi vsak dan
predstava?«
Pikec, radovednež, se vrne, nato pa
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z nasmeškom klepeta: »Ne veva,
včeraj še te smešne stavbe ni bilo.
Zrasti je morala ponoči!«
Jožek ga je ostro prekinil: »Greh
je lagati, ti škratek, utihni!¨Bom
vse pojasnil. To je naša nova šola.
Vsaka stran fasade ima svoj pomen.
Ja, rdeča za navihance, nagajivce,
matematično obdarjene.«
»Ah, kako lepo!« se je nasmehnil
možek.
»In ostale barve?« je zanimalo
žensko oziraje se na Pikca.
»Oranžna, rumena in zelena barva
so bolj za srednje, tam so deklice, ki
rade pojo. In naš Jožek je zatreskan
v Evo. Ja, poje že, zna pa malo! Teste
kar prepisuje in uspešno!«
»Kje si pa ti Pikec, ki vse poznaš?« je
zastavil vprašanje gospod.
»Jaz, a jaz?« se je zresnil in se
potrkal po prsih.
»Jaz sem za belim zidom, ker sem
nedolžen. Nič ne lažem, včasih
smuknem na sosedovo češnjo in
naberem zase in še drugim, a ne
kradem!«
Gospod hoče še vedeti: »In tam
zadaj, tako mrko, kiselkasto in
čemerno zidino smo izpustili?«
»Hmm! Mi tudi ne vidimo radi. Tam

so jezni učitelji, cmeravi učenci
in še kak nepridiprav. Ja, črni
prizori so redki. Tudi mi skačemo
tja in se razveselimo z učitelji,
našimi duhovitimi, jezičnimi in
boksarskimi sošolci. Takrat na
mračen zid posije sonce za vse,«
pojasni Jožek.
»Hvala, fanta! Midva sva tudi
učitelja. Takšne zanimive šole
nimava. Vam pa vsem želiva sončne
rdeče zidove.«
»Hvala, pozdravite Vaše učitelje in
vse učence,« se je vljudno poslovil
Jožek in Pikec je tudi pomahal v
slovo.
Spoštovana in cenjena pisateljica
Karolina Kolmanič, ki zelo rada
zapiše kakšno zgodbico za naše
najmlajše bralce glasila, je 29.
septembra 2018 praznovala svoj 88.
rojstni dan. Želimo ji zdravja, da bi še
mnogo let ostala čila, polna energije
ter tako pozitivna oseba, kot je
vedno bila.
Želimo ji, da bi še naprej ustvarjala in
pisala za nas in Vas, dragi otroci, ki,
upam si reči, uživate ob prebiranju
njenih vrstic.

40 let nove stavbe OŠ Beltinci
"Iz beltinske šole prihajajo dobri kadri"

Na prekmurskih ravnicah naša šola stoji. Polna ugank in znanja z modrostjo nas poji

Naši cilji: kvalitetno vzgojno izobraževalno delo, odpiranje v ožje in širše okolje

Naše vrednote: delo, poštenost, strpnost
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