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V OBČINI BELTINCI SLOVESNO PODELILI ŠTIPENDIJE

V Občini Beltinci smo ponosni na naše študente, ki tako vestno in z veliko mero veselja pridobivajo
znanja in se izobražujejo, da bodo nekoč v svojih življenjih dosegli tisti cilj, ki si ga tako želijo –
opravljati svoj sanjski poklic. Zato jim na poti k njihovim sanjam pomaga tudi Občina Beltinci z
enoletnimi štipendijami, za katere finančna sredstva zagotavlja že 7 let. Pomurska izobraževalna
fundacija iz Murske Sobote pa pomaga pri izvedbi razpisa.
Slavnostni podpis pogodb s podelitvijo štipendij je bil letos 1. marca v občinski stavbi v Beltincih.
Štipendijske pogodbe je podpisalo 10 študentov.
1.

Niko Smej iz Beltinec, študent gradbeništva na Fakulteti za gradbeništvo v Mariboru

2. Nina Hanžič iz Lipovec, študentka medicine na Medicinski fakulteti na Reki
3. Petra Erjavec iz Lipovec, študentka razrednega pouka na Pedagoški fakulteti v Mariboru
4. Špela Rous iz Beltinec, študentka razredne stopnje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani
5. Mitja Ozmec iz Beltinec, študent strojništva na Fakulteti za strojništvo v Mariboru
6. Kaja Cigan iz Lipovec, študentka podjetništva na Ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru
7. Aljaž Opaka iz Beltinec, študent strojništva na Fakulteti za strojništvo v Mariboru
8. Petra Lovšin iz Beltinec, študentka gradbeništva na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v
Mariboru
9. Katja Horvat iz Beltinec, študentka predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v Mariboru
10. Alen Pivar iz Lipovec, študent geografije na Filozofski fakulteti v Ljubljani

Ob podpisu pogodb smo študentom položili na srce naslednjo misel; Albert Einstein fizik in
matematik, ki ga vsi prav dobro poznamo je nekoč zapisal: »Ne pozabite, da so čudovite stvari, ki se jih
učite v šolah, delo mnogih generacij. Vse to znanje, ki vam je položeno v roke, je dediščina, ki jo
spoštujte, jo bogatite in nekega dne zvesto prenesite na svoje otroke!«

Lidija Baligač

