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Izdajatelj glasila: Občina Kidričevo, Ulica Borisa Kraigherja 25, 
2325 Kidričevo. Odgovorna urednica: Mojca Trafela
Uredniški odbor: Anton Topolovec, Slavko Pulko, Mateja Krajnc, 
Angela Vindiš, Eva Žunkovič, Monika Šešo, Zvonko Milošič 
Lektoriranje: Vesna Voglar Pulko
Tisk: Ekart design d.o.o., Naklada: 2400 izvodov,  
Spletna stran: www.kidricevo.si

Vabimo vas na osrednjo prireditev

ob 16. občinskem prazniku Občine Kidričevo in dnevu državnosti 
v nedeljo, 23. junija 2013, ob 15. uri v dvorano Restavracije Pan v Kidričevo.

Po končani osrednji prireditvi vas vabimo v prireditveni šotor v Park mladosti  na srečanje 
občanov. Za zabavo bo skrbel ansambel Donačka. Postregli vam bomo z volom na žaru.

Občina Kidričevo
župan Anton Leskovar

Datum in ura 
prireditve

Kraj prireditve Vrsta prireditve Organizator Kontakt

7. 6. 2013 
ob 10. uri 

Športna dvorana Kidričevo Streljanje z zračno puško Društvo upokojencev Kidričevo Srečko Kaker
031 274 739

7. 6. 2013
ob 16. uri

Športna dvorana Kidričevo Strelsko tekmovanje s serijskim in 
z zračnim orožjem

Strelsko društvo Kidričevo Gregor Kmetec
031 392 086

8. 6. 2013
ob 9. uri

Športna dvorana Cirkovce Namiznoteniški turnir Namiznoteniški klub Cirkovce Metod Skamlič
041 478 775

8. 6. 2013 
ob 10. uri 

Športna dvorana Kidričevo Strelsko tekmovanje s serijskim in 
z zračnim orožjem

Strelsko društvo Kidričevo Gregor Kmetec
031 392 086

9. 6. 2013
ob 14. uri 

Vaški dom Pongrce Kmečke igre Društvo podeželskih žena in deklet Marija Metličar
041 363 832

9. 6. 2013
ob 18. uri 

Dvorana Restavracije 
Pan Kidričevo 

Koncert Pihalnega orkestra Talum 
Kidričevo 

Društvo Pihalni orkester Talum 
Kidričevo

Gregor Sagadin
041 311 345

14. 6. 2013
ob 10. uri

Dom upokojencev Lovrenc Turnir v vrtnem kegljanju Društvo upokojencev Lovrenc na 
Dr.p.

Jožef Peršuh
041 664 863

14. 6. 2013
ob 18. uri

Športni park Apače Nogometni nočni turnir veteranov Športno društvo 
Apače

Boris Kmetec
051 682 056

15. 6. 2013
ob 9. uri 

Strelišče LD Boris Kidrič Streljanje na glinaste golobe Lovska  družina Boris Kidrič Franc Turnšek
040 729 412

15. 6. 2013
ob 14. uri

Igrišče na mivki v Cirkovcah Turnir trojk v odbojki na mivki Športno društvo Cirkovce Bogdan Potočnik
040 581 020

15. in 16. 6. 2013
ob 8. uri

Športni park Aluminij Kidričevo Mednarodni otroški nogometni 
turnir

Nogometni klub Aluminij Kidričevo Toni Pernat
051 310 626

16. 6. 2013
ob 8. uri

Športni park Lovrenc Občinsko gasilsko tekmovanje Gasilska zveza Kidričevo Franc Frangež
041 890 875

16. 6. 2013
ob 10. uri

Športni park Apače Turnir v šahu Športno društvo Apače Boris Kmetec
051 682 056

16. 6. 2013
ob 14. uri

Športni park Njiverce Dan invalidov in bolnikov občine 
Kidričevo

Društvo »Invalid« Kidričevo Silvester Skok
031 785 454 

16. 6. 2013
ob 15. uri

Športni park Apače Turnir v igranju kart »šnops« Športno društvo Apače Boris Kmetec
051 682 056

21. 6. 2013
ob 16. uri

Športni park Lovrenc Nočni turnir v malem nogometu in 
dnevni turnir za cicibane

Športno društvo Mladinec Lovrenc 
na Dr. polju

Robert Novak
031 416 155

21. 6. 2013
ob 18. uri

Športni park Apače Turnir v petanki Športno društvo Apače Boris Kmetec
051 682 056

21. in 22. 6. 2013
ob 15.  uri

Teniški center Kidričevo Teniški turnir za moške in ženske TC Marko Mihelič, Kidričevo Marko Mihelič
041 684 911

22. 6. 2013
ob 10. uri

Restavracija Pan Kidričevo Razstava likovnih del DPD Svoboda Kidričevo Alenka Brumen
040 140 123

22. 6. 2013
ob 12. uri

Športni park Apače Igre brez meja PGD Apače Primož Mojzer
040 166 132

22. 6. 2013
ob 13. uri

Športno igrišče Šikole Otroški piknik z napihljivimi igrali Športno društvo Šikole Bogdan Babšek
040 315 315

Obvesti lo uredniškega odbora: prispevke lahko pošljete na elektronski naslov: 
mojca.trafela@yahoo.com s pripisom “Za glasilo”.  Uredniški odbor si pridržuje pravico do izbora 
člankov in fotografi j po lastni presoji, skladno z razpoložljivostjo prostora za objavo, ter do preobli-
kovanja besedil v vsebinsko in oblikovno primerne članke. Za vsebino in točnost podatkov odgovarja 
avtor prispevka. Reklame oziroma voščila niso lektorirana. Glasilo je brezplačno in ga prejme vsako 
gospodinjstvo v občini Kidričevo. Glasilo je vpisano v  razvid medijev pri Ministrstvu za izobraževanje, 
znanost, kulturo in šport pod zaporedno številko 1401.

Prireditve ob občinskem prazniku
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V zadnjih dveh letih, odkar imam prilo-
žnost biti predsednik uprave Taluma, sem 
še bolj prepričan v tisto, v kar sem vedno 
verjel – brez medsebojnega sodelovanja 
ter predvsem spoštovanja in zaupanja ni 
razvoja in ne napredka. Žal je tega spo-
znanja v današnji družbi še vedno prema-
lo. Ko bomo vsi verjeli in z dejanji dokazo-
vali, da cenimo drug drugega in da lahko 
samo skupaj dosegamo dobre rezultate, 
potem bomo zreli za družbeni preobrat, 
ki bo vodil k višji kakovosti življenja vseh 
ljudi, k urejeni pravni državi in bo vsake-
mu omogočil, da s svojim poštenim de-
lom zasluži človeka dostojno plačo. 
Mogoče se zdijo uvodne besede nekoliko 
naivne, vendar je dolgoročno to zago-
tovo naša edina prihodnost, če ne celo 
eksistenca. Pokazalo se bo, da so razdori 
v družbi, politiki, gospodarstvu in v življe-
nju nasploh nepotrebni in škodljivi. De-
jansko se to že vidi. Kot družba smo ob 
osamosvojitvi imeli veliko upanja in pozi-
tivne energije. Ljudje smo bili med seboj 
bolj povezani in složni. Skozi leta hitrih 
sprememb, predvsem prilagajanj razme-
ram v poslovnem svetu, smo se pozabili 
vprašati, kaj je zares pomembno. In prav 
zaradi individualnega kupčkanja, prema-
lo odprtega, konstruktivnega dialoga ter 
posledično nespoštovanja in nezaupanja 
smo tu, kjer smo. Ob rekordni brezposel-
nosti, splošnem nezadovoljstvu, nižanju 
standarda, izgubljenem zaupanju v prav-
no državo smo izgubili vero v prihodnost. 
Prišli smo do točke, od katere naprej res 
upam, da bomo začeli razmišljati drugače 
in se bomo končno zavedali, da lahko le 
skupaj dosežemo premik na bolje. V za-
dnjih dveh letih tudi Talum doživlja spre-
membe. V miselnosti, delovanju in spo-
znavanju, da nismo samozadostni in da 
potrebujemo jasno strategijo, nove ideje 
in priložnosti. Ne kot posamezniki, ampak 
kot celota. Ne samo kot Talum, ampak 
skupaj z lokalno skupnostjo, ker vemo, kaj 
pomeni biti družbeno odgovorno podje-
tje. Vsi skupaj namreč živimo v tem kra-
ju, vzgajamo svoje otroke in se družimo. 
Sodelovanje z občino v zadnjem obdobju 
je po moji presoji zgledno, kar dokazuje-

jo tudi projekti, ki se jih lotevamo skupaj. 
Nekateri izmed njih bodo zaživeli tudi le-
tos, druge smo skupaj zastavili za daljše 
obdobje. Kar nekaj sodelovanja na idejno 
že pripravljenih projektih se nam obeta 
tudi v finančni perspektivi EU za obdo-
bje med letoma 2014 in 2020, ko bodo 
na razpolago sredstva za 
večje, lokalno in regional-
no povezane projekte. Se-
veda pa je nujno, da med 
nami vsemi prevlada misel 
o odprtosti in sodelovanju, 
o spoštovanju in zaupanju. 
Ne samo na lokalnem nivo-
ju, saj se tukaj, nekoliko od-
daljeni od ostale Slovenije, 
tega vse bolj zavedamo. 
Vprašanje je, če lahko to 
miselnost prevzamejo tudi 
drugi, predvsem tisti, ki s 
svojimi odločitvami vpliva-
jo na naš vsakdan. 
Kljub resni situaciji in ob-
čutku, da včasih ne vidimo 
izhoda, sam nisem pesi-
mist. Prepričan sem, da je 
marsikaj odvisno od nas 
samih in da smo sposob-
ni prestati težke trenutke 
– tudi takrat, ko smo po-
tisnjeni v kot in nimamo 
veliko izbire. Glede na tre-
nutno stagnacijo trgov, ne-
gativno kulturo in prevla-
dujoče negativne vrednote 
mogoče res ni razloga, da bi 
komurkoli zaupali, ampak moramo. Ver-
jamem, da bo jutri bolje in da bomo kot 
narod uspeli v tem, kar znamo. Če politika 
sama ne zna pokazati složnosti, ji lahko s 
primeri dobre prakse na lokalnem nivoju 
pokažemo, da to pričakujemo tudi od nje. 
Imamo dovolj prepirov in borb za glaso-
ve, pričakujemo njihovo učinkovitost pri 
ustvarjanju pogojev za naše delovanje 
in odločitve, ki jih žal v zadnjem času ni 
veliko. To bo zagotovo prineslo pozitivne 
rezultate. Predvsem pa potrebujemo več 
medsebojnega sodelovanja.
Preveč že zapravljenih in izgubljenih prilo-
žnosti bi moralo biti jasno opozorilo vsem 
nam, spoštovanje slehernega posamezni-
ka in zaupanje med nami vsemi pa osnov-
no vodilo pri našem delu v prihodnje.
Spoštovani prebivalci občine Kidričevo, 
ob bližajočem se občinskem prazniku 

vam v imenu skupine Talum in v svojem 
osebnem imenu želim vse dobro. Talu-
mov povezovalni člen vrednot pravi SKU-
PAJ ZMOREMO (skoraj) VSE. Velja ga pre-
izkusiti tudi širše. Zagotovo deluje!

Marko Drobnič, 
predsednik Uprave Talum

Odprtost in sodelovanje 
                   ter spoštovanje in zaupanje

uvodnik

Naslednja izdaja glasila 
Ravno polje bo namenjena 

predvsem dogajanju in 
prireditvam ob letošnjem  

občinskem prazniku. 

Prispevke na to tematiko nam 
lahko pošljete do 25. 6. 2013 

na elektronski naslov: 
mojca.trafela@yahoo.com

Hvala vsem, ki pošiljate svoje 
prispevke in s tem pomagate 

oblikovati naše glasilo.

Mojca Trafela
odgovorna urednica

... brez medsebojnega 
sodelovanja ter predvsem 
spoštovanja in zaupanja ni 

razvoja in ne napredka.
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V ponedeljek, 20. 5. 2013, je ob 13. uri 
v sejni sobi Občine Kidričevo potekal 
svečani podpis koncesijske pogodbe za 
gradnjo Zdravstvenega doma Kidričevo 
in stanovanjskega objekta. Koncesijsko 

pogodbo sta podpisala župan Občine Ki-
dričevo, Anton Leskovar, in gospod An-
tunDaljavec, direktor podjetja GP PRO-
JECT ING. Dokončanje del se predvideva v 
letu 2014. Občina Kidričevo bo na osnovi 
javno zasebnega partnerstva skupaj z 
družbo GP PROJECT ING, podjetjem za 
gradbeništvo in inženiring d.o.o., ki je po 
postopku konkurenčnega dialoga izbrano 
za zasebnega partnerja pri sklenitvi kon-

cesijskega javno zasebnega partnerstva 
za projekt »Zdravstveni dom Kidričevo«, 
gradila Zdravstveni dom Kidričevo ter sta-
novanja in parkirišča na lokaciji starega 
vrtca v Kidričevem ob obstoječem Domu 
upokojencev.
Zasebni partner bo zgradil Zdravstveni 
dom in stanovanjski objekt kot soinve-
stitor skupaj z javnim partnerjem – Ob-
čino Kidričevo, po končani gradnji pa bo 
občina pridobila lastninsko pravico na 
Zdravstvenem domu, zasebni partner pa 
lastninsko pravico na stanovanjih. 

Objekt bo vsebinsko razdeljen na:
- zdravstveni del in
- stanovanjski del.
V pritličju se nahajajo prostori Zdravstve-
nega doma z oddelkom s splošnimi am-
bulantami in zobozdravstvenim oddel-
kom ter fizioterapija.V prvem in drugem 
nadstropju so stanovanja. V vsaki etaži bo 
devet stanovanj.

Vrednost celotne investicije je 
2.217.077,97 evrov z DDV. Končni vložek 
občine bo znašal 684.551,63 evrov z DDV.
Z izgradnjo Zdravstvenega doma Kidriče-
vo bo zagotovljena kakovostna in hitrejša 
zdravstvena oskrba občanov.

Svečani podpis koncesijske pogodbe za 
IZGRADNJO ZDRAVSTVENEGA DOMA v Kidričevem

Z izgradnjo Zdravstvenega doma 
Kidričevo bo zagotovljena 

kakovostna in hitrejša 
zdravstvena oskrba občanov.



5Ravno polje, junij 2013

V četrtek, 9. 5. 2013, je v sejni sobi Obči-
ne Kidričevo potekal svečani podpis po-
godbe za izgradnjo sekundarnega kana-
lizacijskega omrežja v naseljih Cirkovce, 
Jablane, Pongrce, Šikole in Stražgonjca. 
Pogodbo je podpisal župan Občine Ki-
dričevo, Anton Leskovar, in direktor Ce-
stnega podjetja Ptuj, Marti n Turk.

Občina Kidričevo se je prijavila na še-
sti  javni razpis za prednostno usmeritev 
»Regionalni razvojni programi« v okviru 
OP krepitve regionalnih razvojnih poten-
cialov za obdobje 2007–2013, razvojne 
prioritete »Razvoj regij« in to s projek-
tom »Sekundarna kanalizacija za naselja 
Cirkovce, Jablane, Pongrce, Šikole in Stra-
žgonjca«. Na razpisu je uspela pridobiti  
fi nančna sredstva za sofi nanciranje inve-
sti cije v višini 700.000,00 evrov. Investi -
cija bo delno fi nancirana iz sredstev EU 
– evropskega sklada za regionalni razvoj.
Na osnovi izvedenega javnega razpisa 
v mesecu marcu 2013 je bil izbran naj-
ugodnejši ponudnik za izvedbo del, to 
je CESTNO PODJETJE PTUJ d.d., Zagreb-
ška c. 49 a, 2250 Ptuj. Vrednost del je 
1.398.244,94 evrov z DDV. Dela bi mo-

Svečani podpis pogodbe za 
IZGRADNJO SEKUNDARNE KANALIZACIJE za naselja 

Cirkovce, Jablane, Pongrce, Šikole in Stražgonjca v občini Kidričevo

Investi cija bo delno fi nancirana iz sredstev EU – evropskega sklada 
za regionalni razvoj.

rala biti  dokončana do avgusta 2014. Iz-
gradnja sekundarnega kanalizacijskega 
omrežja bo potekala v naseljih Cirkovce, 
Jablane, Pongrce, Šikole in Stražgonjca 
ter bo priključena na obstoječo kanaliza-
cijsko omrežje s čisti lno napravo Kidriče-
vo v naselju Apače. Navedeno kanaliza-
cijsko omrežje bo dolgo 7.197 metrov in 
bo sestavljeno iz 25 kanalov, vsi kanali so 

podtlačni in se navezujejo na podtlačno 
postajo v Cirkovcah. Zgrajenih bo pribli-
žno 150 priključnih vakuumskih jaškov. 
Priklop bo zagotovljen približno 461 go-
spodinjstev. Kanalizacija obravnavane-
ga območja je projekti rana po ločenem 
kanalizacijskem sistemu. To pomeni, da 
predviden kanalizacijski sistem vsebuje le 
fekalno (komunalno) vodo. 

Projekt »Mladi v skupnosti  brez ovir« je drugi pro-
jekt, v katerem bo sodelovala Občina Kidričevo. 
Nosilec projekta je Občina Opati ja, kot partnerske 
občine pa sodelujejo še Občina Crikvenica, Občina 
Ajdovščina in Občina Kidričevo. Projekt bo fi nanci-
ran s strani Evropske komisije. 
Cilj projekta »Mladi v skupnosti  brez ovir« je iz-
boljšati  družbeni položaj mladih oziroma mlade 
vključiti  v javno življenje, še posebej v proces spre-
jemanja politi čnih odločitev. Udeleženci projekta 
so mladi iz vseh šti rih občin, mladi predstavniki 
delovnih teles, delavci občinskih uprav, ki pretežno 
delajo z mladimi. Skozi interakti vne delavnice v 
šti rih modularnih srečanjih bodo udeleženci v sku-
pnem dialogu reševali probleme skupnosti , iz kate-
re prihajajo.  Vsaka občina, partnerica v projektu, 
bo gosti teljica ene interakti vne delavnice, ki bo 
trajala tri dni.  Vrednost projekta je 29.221 evrov, 
od tega prispeva Evropska komisije 21.792 evrov, 
Občina Opati ja in Občina Crikvenica pa vsaka po 
4.000 evrov. 

Mladi v 
skupnosti brez ovir

V sklopu projektov Evropa za državljane bo 11. in 12. 6. 2013 v Strunjanu 
potekal dvodnevni seminar »Korak za korakom do pobratenja«. Seminarja, 
ki je sofi nanciran tudi s strani Evropske komisije, se bomo udeležili tudi 
predstavniki iz Občine Kidričevo. Na seminarju bodo udeleženci (predstav-
niki občin):
- spoznali ključne prvine uspešnega pobratenja mest in uspešnih partner-
skih projektov pobratenih mest, s poudarkom na vključevanju državljanov;
- spoznali dobre prakse že obstoječih pobratenj mest/občin in akti vnosti , ki 
potekajo v okviru teh pobratenj;
- spoznali korake do uspešnega pobratenja (kako poiskati  partnerja, skleni-
tev partnerstva, utrjevanje vezi, upravljanje partnerstva, fi nanciranje par-
tnerstva);
- spoznali možnosti  uporabe programa Evropa za državljane za sofi nancira-
nje akti vnosti  v okviru partnerstev;
- spoznali koncepte struktur za pobratenja, v katere se akti vno vključujejo 
prebivalci in interesne skupine lokalnih skupnosti ;
- med seboj izmenjali izkušnje s področij oblikovanja pobratenj, sodelova-
nja med pobratenimi občinami in pripravo ter izvedbo skupnih projektov.
V sklopu projekta bo potekal tudi študijski obisk tujih občin v Sloveniji. Ob-
čino Kidričevo bo 2. 7. 2013 tako obiskalo deset predstavnikov tujih občin. 

Korak  za  korakom  do 
pobratenja
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V času od 3. do 14. maja 2013 je v sklo-
pu projektov Evropa za državljane Občina 
Kidričevo sodelovala v izvajanju projekta 
»Skrinjica kulturnih zakladov«. Nosilec 
projekta je bila prijateljska občina Crikve-
nica.  Okoli 200 udeležencev iz Občine 
Kidričevo, kolikor se jih je projekta ude-
ležilo, je spoznavalo bogastvo kulturne 
dediščine mesta Crikvenice in Občine Ki-
dričevo. 
In kaj vse smo počeli v Crikvenici?  Veliko. 
Prvi dan smo spoznavali kuhinjo mesta 
Crikvenice. Ob pokušini le-te pa smo lah-
ko uživali ob petju klap, nastopu pevskih 
zborov in tamburaškega orkestra. Nasle-
dnji dan smo spoznavali kulturno dedišči-
na tako Crikvenice kakor tudi Kidričevega. 
V nedeljo, tretji dan našega gostovanja v 
Crikvenici, smo izdelovali nakit, tako kot 
so ga izdelovali nekoč v mestu gostovanja, 
nato pa še škatlice iz papirja. V ponede-
ljek je bil dan Kidričevega, saj smo pred-

Skrinjica 
KULTURNIH  ZAKLADOV

stavili probleme in prednosti  pri pridobi-
vanju sredstev iz evropskih skladov tako 
na področju nevladnih organizacij kakor 
tudi lokalne skupnosti . Predstavili pa smo 
jim tudi projekte, s katerimi je Občina Ki-
dričevo uspela s kandidiranjem na sred-
stva Evropske unije.  V torek smo se učili 
glagolice, spoznavali smo črke. Po konča-
ni delavnici smo morali napisati  svoje ime 
in priimek ter naslov stalnega bivališča. 
Vsi smo bili uspešni. V sredo smo zopet 
ustvarjali, tokrat smo izdelovali vazice iz 
keramike. Vsak si je svoj izdelek odnesel 
domov v spomin. V četrtek smo na okro-
gli mizi spoznavali anti čno kulturno de-
diščino obeh krajev. V petek smo šli na 
izlet po Crikvenici. Najprej smo si ogledali 
mestne znamenitosti , popoldan pa smo 
imeli piknik, kjer smo se družili ob glasbi 
Veselih polank, Mati ca Fišerja in klape iz 
Crikvenice. Sobota in nedelja sta bili na-
menjeni folklornim plesom. Učili smo se 
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občuti li, saj je zadnja dva dneva bilo lepo 
vreme in smo prosti  čas izkoristi li na pla-
žah. Med samim projektom pa smo imeli 
priložnost kontakti rati  med seboj in sta-
rejši obujati  spomine na mlade dni, mlajši 
pa izmenjevati  predloge in želje za naprej. 
Ob večerih smo sproščeno peli, plesali in 
se nasploh veselo družili. Tega ne doživiš 
kar tako. Te kulturne zaklade si bomo vti -
snili v trajen spomin. Velika zahvala vsem!                                                     

Jože Šafranko 

plese Crikvenice in štajerske plese, pred 
tem pa smo spoznavali ljudsko dediščino 
in folklorne kostume. V ponedeljek smo 
na okrogli mizi, na kateri sta sodelovala 
tudi gradonačelnik Mesta Crikvenice go-
spod Damir Rukavina in župan Občine Ki-
dričevo gospod Anton Leskovar, govorili o 
možnosti h nadaljnjega sodelovanja med 
obema pobratenima občinama. V torek, 
dvanajsti  dan našega gostovanja, pa smo 
imeli zaključno prireditev v Selcah. Na za-
ključni prireditvi, ki se je začela s povorko, 
so nastopila kulturna društva iz Crikveni-
ce in Kidričevega. 
Vsem, ki ste v projektu sodelovali, se za-
hvaljujemo. Prepričani smo, da ste preži-
veli začetek maja drugače, da ste spoznali 
bogastvo kulturnih zakladov dveh pobra-
tenih občin. 

Bližajo se topli poletni dnevi ter čas poči-
tnic in dopustov. V ta namen ljudje, ki ži-
vijo od turizma, hiti jo urejati  vse za dobro 
počutje gostov. To smo videli in doživeli 
tudi občani naše občine, ki smo sodelo-
vali v projektu »SKRINJICA KULTURNIH 
ZAKLADOV« v hrvaški Crikvenici in v bli-
žnjem kraju Selce.
O vsebini omenjenega projekta bodo kaj 
napisali ti sti , ki so poskrbeli, da je pro-
jekt v resnici uspešno zaživel. Sam bi rad 
omenil, da smo doživljali lepe trenutke in 
opažali vsak po svoje dobre in tudi nepri-
čakovane situacije. Nikoli si nismo pred-
stavljali, da bi se kdaj v našem življenju 
srečali tako različni in nepričakovani kra-
jani naše občine z ljudmi v tako lepem, za 
mene prej nepoznanem, kraju Crikvenica 
in Selce. Za ta dva kraja sem pred leti  sli-
šal, ko so naši ljudje hodili počitnikovat v 
okviru doma prejšnje TGA. Tudi tokrat je 
bilo precej krajanov, ki so bili deležni za-
služenih dopustov pred desetletji. Razu-
mel sem njihovo razočaranje nad stanjem 
omenjenega doma, ki je nastalo zaradi 

  Morje nas vabi

Foto: Jože Šafranko

posledice razpada naše skupne države. 
Vsi si lahko želimo in upamo, da bo dom 
ponovno zaživel in nudil oddih sedanjim 
zaposlenim v TALUMU in posredno tudi 
občanom naše občine. Veliko sem poto-
val po svetu in lahko bi primerjal obalo 
in plaže Crikvenice in Selc z najlepšimi, ki 

sem jih imel možnost videti . Toliko me-
trov urejene naravne plaže glede na števi-
lo prebivalcev zlahka ne srečaš. Velik pri-
spevek k lepi plaži nudi prav reški zaliv, ki 
zagotavlja mirno valovanje čistega morja. 
Tu so še številne površine z najrazličnej-
šimi rastlinami, ki dodatno prispevajo 
k blagi in zdravi klimi. Mi smo to klimo 
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Kaj je bila prva naloga, s kate-
ro ste se spopadli ob nastopu 
vaše funkcije? 
Prva naloga je bila spoznati  
delovno okolje, sodelavce v 
podjetju in na občini, sezna-
niti  se z vsemi dejavnostmi, ki 
jih opravljamo, povečati  kako-
vost in količino storitev, izbolj-
šati  zunanjo podobo podjetja, 
zmanjšati  odzivni čas na na-
ročene storitve oz. opozorje-
ne napake s strani občanov, 
nabava nekaterih osnovnih 
sredstev, s katerimi bo podje-
tje lahko nemoteno opravljalo 
svojo dejavnost.

Kakšna je po vašem mnenju 
dodana vrednost javnega 
podjetja, ustanovljenega s 
strani občine?
Za občino in občane ima usta-
novitev javnega podjetja več 

poziti vnih učinkov. Vse stori-
tve izvajamo po konkurenč-
nih, s strani občine vnaprej 
določenih in potrjenih cenah, 
podjetje ni bilo ustanovljeno 
z namenom ustvarjanja do-
bička, ampak z namenom, da 
v čim večji meri zadovolji po-
trebe prebivalcev in okolja v 
občini Kidričevo. V vsa izvajal-
ska dela, ki jih iščemo na trgu, 
in nabavo materiala v največji 
meri vključujemo domače 
obrtnike in podjetnike (pri-
javljene v občini Kidričevo). 
Podjetje bo s širitvijo svojih 
dejavnosti  zaposlilo še nekaj 
ljudi, ki bodo prihajali iz obči-
ne Kidričevo.

Katere so vaše poslovne in 
osebne prioritete pri vodenju 
javnega podjetja?
Moje prioritete in hkrati  iz-

Intervju: Andrej Intihar, 
                       v. d. direktorja podjetja Vzdrževanje in gradnje Kidričevo

V podjetju je trenutno zaposlenih 8 sodelavcev, in sicer: delo-
vodja, ki sedaj opravlja še funkcijo v. d. direktorja, poslovna se-
kretarka, upravnik dvoran, 2 elektrikarja, ki opravljata predvsem 
dela na vzdrževanju in novogradnji javne razsvetljave, vzdrževa-
lec, ki približno 50 % delovnega časa opravlja vzdrževalna dela 
v vrtcu Kidričevo, drugi del delovnega časa vzdrževalna dela za 
potrebe podjetja, in 2 komunalna delavca, razporejena na delih 
urejanja in čiščenja javnih površin ter delih na vzdrževanju lo-
kalnih cest in poti .
Ključne naloge, ki jih v podjetju trenutno opravljajo, so urejanje 
in čiščenje javnih površin na približno 17 ha površin, kamor spa-
dajo košnja trave, praznjenje košev za smeti , pobiranje listja, po 
potrebi obrezovanje dreves in grmovnic ter izobešanje zastav 
in plakatov, vzdrževanje lokalnih cest in poti  (pometanje cest in 
pločnikov, čiščenje snega, vzdrževanje in postavitev verti kalne 
prometne signalizacije, urejanje bankin), vzdrževanje javne raz-
svetljave (približno 1100 sveti lk, katerih število še vedno nara-
šča, ter izvedba novogradnje javne razsvetljave na odsekih, kjer 
se obnavljajo ulice in menjavajo zastarele energijsko potratne 
sveti lke z novimi sodobnimi LED-sveti lkami, s čimer zmanjšuje-
jo stroške za porabljeno električno energijo in hkrati  manjšajo 
onesnaževanje okolja). Zraven tega med njihove naloge sodijo 
tudi vzdrževanje pokopališč, upravljanje večnamenske dvorane 
OŠ Kidričevo, vzdrževanje vrtca Kidričevo ter delo v zbirnem 
centru Kidričevo. 
Kaj je Andrej Inti har povedal o prvih nalogah v vlogi v. d. di-
rektorja in kakšni so načrti  podjetja v prihodnjih mesecih, lahko 
preberete v sledečem intervjuju.

zivi so slediti  poslanstvu in 
ciljem podjetja, to pomeni 
čim bolj zadovoljiti  potre-
be in interese prebivalcev, 
lokalnih skupnosti , gospo-
darstva in okolja v občini Ki-
dričevo ter s tem prepričati  
vse vpletene v upravičenost 
obstoja podjetja.

Kateri so ključni projekti  
javnega podjetja v priho-
dnjih mesecih?
V prihodnjih mesecih je 
ključni projekt javnega 
podjetja v celoti  prevzeti  
v upravljanje obvezno go-
spodarsko službo odvajanje 
in čiščenje odplak. Ta de-
javnost bo predstavljala za 
podjetje po obsegu del naj-
večjo dejavnost, saj bomo 
upravljali čisti lno napravo 
velikosti  8500 PE in kanali-

zacijski sistem s trenutno dol-
žino 43 km, katera pa se še bo 
povečala.

Kako je javno podjetje sprejeto 
med ljudmi? Ali delate tudi kaj 
na prepoznavnosti  le-tega?
V največji meri se trudimo iz-
boljšati  zunanjo podobo podje-
tja z delom, odnosom do dela in 
delovnih sredstev, odnosom do 
ljudi in okolja.

Če bi imeli na voljo tri besede, 
da opišete svoje lastnosti , ka-
tere tri bi izbrali?
Vztrajen, radoveden, inovati -
ven.

MT

Podjetje Vzdrževanje in gradnje Kidričevo, javno podjetje d.o.o., je bilo leta 2011 ustanovljeno z namenom, da bo opravljalo čim 
več obveznih in neobveznih gospodarskih javnih služb v občini Kidričevo. 28. aprila tega leta je funkcijo v. d. direktorja prevzel 
Andrej Inti har iz Gerečje vasi.  
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Težko pričakovana pomlad se je končno le pre-
budila in pregnala sivino predolge zime. S seboj 
je prinesla svež delovni zagon, ki ga doživljamo 
zelo različno. Ukrepi vlade, ki je nastopila z le-
tošnjim letom, so vse prej kot spodbudni. Dvig 
DDV-ja in uvedba kriznega davka ter še kaj, nam 
vse prej kot vliva upanje v boljšo prihodnost. 
Sprašujemo se tudi o neodvisnosti  medijev, saj 
je bil novinar TV Slovenije sankcioniran zaradi 
izjave nenaklonjenosti  predsednici vlade. Pred 
nastopom sedanje vlade so bili le ti  polni poro-
čil, kako je v državi vse narobe. Sindikati  so gore-
če zagovarjali svoje delavce in ulice so se polnile 
s nezadovoljnimi obrazi. Kaj pa sedaj? Ulice so 
naenkrat ti he in prazne. Mediji poročajo zelo malo in vsi so zadovoljni. Samo 
EU in tujina nas opozarja, da v Sloveniji le ni vse tako, kot nam hočejo prikaza-
ti . V mesecu maju je stranka SDS izpeljala že 10. kongres, ki je potekal  v Celju. 

Udeležilo sega je okoli ti soč povabljenih članov 
in članic ter drugih gostov. Vse se je dogajalo v 
zelo prijetnem vzdušju ob izmenjavi strokovnih 
mnenj. Kongres se je končal pozno v noč. Za 
predsednika je bil z večino izvoljen ponovno 
predlagani zdajšnji predsednik g. Janez Janša in 
v sled temu tudi nadaljuje s svojo predsedniško 
funkcijo. Prav tako je tudi naš občinski odbor 
imel v mesecu aprilu volilno konferenco, ki je 

imela volilni značaj. Občinski odbor vodi naprej dosedanje vodstvo z novim 
mandatom. Konferenca je potekala v klubskih prostorih v Lovrencu. Po ura-
dnem delu smo nadaljevali v sproščujočem vzdušju do pozne noči. Za našega 
župana g. Antona Leskovarja in Občino Kidričevo pa moramo reči, da uspešno 
kljubuje negotovim časom in nadaljuje v začrtani smeri realizacije zastavljenih 
projektov. Večina predstavljenih projektov je v različnih fazah izpolnjevanja. 
Nadaljuje s z izgradnjo kanalizacije, obnavljajo se ceste kot na primer v Lo-
vrencu. V okviru projekta Ureditev koti čkov za medgeneracijsko druženje je v 
Lovrencu postavljeno prvo igralo in klopi. Ob težkih in dolgotrajnih pogajanjih 
z izvajalcem je bila dne, 20. 5. 2013, podpisana pogodba za izgradnjo ZD v 
Kidričevem, ki je težko pričakovan že precej let in nujno potreben. Dne 10. 6. 
2013 ob 17. uri bo v Občini Kidričevo poslanec DZ g. Andrej Čuš odprl poslan-
sko pisarno. Je mlad poslanec, ki si želi biti  prisoten med ljudmi in jim s tem 
dati  možnost, da ga seznanijo s težavami, ki pesti jo današnjo družbo in bi jih 
bilo potrebno sistemsko urediti . Pisarna bo delovala v prostorih naše stranke. 
Vljudno vabljeni!

Nuša Ferenčič,
predsednica OO SDS Kidričevo

4. februarja je Branka Mariniča v Državnem zboru RS nadomesti l Ptujčan 
Andrej Čuš. Andrej Čuš je z 22 leti  najmlajši poslanec v zgodovini Republike 
Slovenije. Andrej Čuš je od leta 2011 predsednik podmladka SDS, v marcu 
letos je bil izvoljen še drugič. Pred tem je bil tudi predsednik Dijaške organi-
zacije Slovenije ter Kluba ptujskih študen-
tov. Po izobrazbi je diplomiran družboslo-
vec, od delu pa opravlja tudi magisterij. 
»Prizadeval si bom, da bo v DZ slišan glas 
Spodnjega Podravja. V naše kraje bo tre-
ba pripeljati  več strateško razvojnih pro-
jektov, izboljšati  pogoje za podjetništvo in 
gospodarstvo, pa tudi osnovne življenjske 
in infrastrukturne standarde. Verjamem, 
da bomo na ta način dvignili zaposljivost 
mladih na našem območju. V teh kriznih 
časih si bom prizadeval za pomoč socialno ogroženim družinam in mladim, 
tako da bo velik poudarek mojega delovanja na solidarnosti . Zavedam se 
nepoštenega razvoja regij v Sloveniji; na to ter na slab položaj mladih v 
Sloveniji bom vseskozi opozarjal.«

Poslanska pisarna SDS 
spet odpira vrata v občini Kidričevo

Občina Kidričevo … mlado občinsko središče je zraslo 
ob znani tovarni aluminijskih polizdelkov, v velikih ob-
cestnih vaseh pa obiskovalec najde veliko lepega in 
dobrega. Tukaj so doma znani čebelarji, na kmeti jah 
lahko poskusite slastne salame, klobase in domače 
meso vseh vrst, se ustavite v kmečki pekarni ali si ogle-
date zasebni muzej kamnin in fosilov. Mimo Muzeja 
podeželja in jahalnega centra v Starošincah, od koder 
se lahko na raziskovanje okolice podate tudi na konj-
skem hrbtu, pa vas pot vodi še do ostalin mogočnega 
gradu Ravno polje. Ob mrmranju ene najbolj prilju-
bljenih slovenskih ljudskih pesmi, ki govori o gradu na 
ravnem polju, bo raziskovanje še lepše …
Recimo… Turizem je lahko priložnost za razvoj našega 
območja, kot ponujeno možnost za zaslužek,zaposlitev 
in socialno varnost bi jo bilo potrebno izkoristi ti . Na 
Občini Kidričevo se zavedamo, dateh priložnosti  ne iz-
koristi mo dovolj, same po sebi pa ne dajejo rezultatov.  
Podeželje je namreč zelo kompleksno, saj se kulturni, 
naravovarstveni, ekonomski, sociološki in drugi proble-
mi medsebojno prepletajo ter so povezani s celotnim 
dogajanjem na vasi. Pravzaprav se tudi vsakodnevno 
srečujemo z izzivom, kam peljati  prijatelje, znance in tu-
riste po naši občini oziroma kaj zanimivega jim pokazati .
Četudi organiziramo obletnico osnovne šole, domačo 
zabavo, športno prireditev, pohod s prijatelji, kolesarski 
»giro« z družino, verjamite, imamo dovolj izzivov, ki jih 
lahko izkoristi mo v naši občini. A za odločitev in akcijo si 
vsi in želimo informacijo »iz prve roke«. 
Zato smo se na občini odločili, da pripravimo Turisti čni 
katalog Občine Kidričevo, v katerem bi predstavili ce-
lovite možnosti  zabave, športa in rekreacije, naravnih 
znamenitosti , etnografske in kulturne dediščine, zgo-
dovinskih dejstev, kulinaričnih užitkov, strokovnih pred-
stavitev, inovati vnih podjeti j, možnosti  najema dvoran, 
šotorov in prostorov za večje družinsko srečanje, dvo-
ran za izobraževanja, kulturno, kulinarično in storitveno 
ponudbo pri organizaciji prireditev in zasebnih zabav, 
dopolnilne dejavnosti , kmeti je odprti h vrat, gosti nsko 
ponudbo, domačo obrt, promocijo društvenih akti vno-
sti , prireditev … Skratka  vse in še več. Katalog bi izšel v 
več jezikih v fi zični in spletni obliki. 
A vendar brez vas ne bo šlo. Potrebujemo vas, zato vsa-
kogar, ki želi biti  vključen v turisti čno ponudbo Občine 
Kidričevo, prosimo za predloge pri dopolnjevanju:
- tradicionalnih prireditev,
- vaških znamenitosti  in posebnosti ,
- objektov, ki si jih je možno ogledati  ali koristi ti  v razne 
namene,
- podjeti j, restavracij, ustanov in kmeti j, ki se želijo 
predstaviti  laični ali strokovni javnosti ,
- društev, ki se s svojimi nastopi ali organizacijo želijo 
predstaviti  in
- različnih stvari, ki jih je možno ponuditi  gostu ob obi-
sku naše občine. Veselimo se vaših predlogov in idej.  
Predloge posredujte pisno na naslov občine, na elek-
tronski naslov obcina@kidricevo.si ali po telefonu na 
št. 02 799 06 10 do 30. 6. 2013.

POZIV ZA 
SODELOVANJE PRI 
PRIPRAVI VSEBINE  

TURISTIČNEGA 
KATALOGA 

OBČINE KIDRIČEVO

Kidričevo
katalog turisti čne ponudbe

?

Foto: Staša Cafuta

Nuša Ferenčič, 
predsednica OO SDS 

Kidričevo.
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14. 4. 2013 smo v prijetnem 
in toplem nedeljskem popol-
dnevu Lovrenčani ter člani 
gasilskega društva Lovrenc 
pripravili prireditev ob sajenju 
cepiča potomke najstarejše 
vinske trte na svetu –  žame-
tne črnine ali modre kavčine. 
Prireditve se je udeležilo več 
kot sto obiskovalcev, gasilci 
smo poskrbeli za pijačo ter go-
laž, pripravili smo mize, posta-
vili točilno mizo in vse potreb-
no, da smo se lahko poveselili 

Prireditev ob sajenju cepiča potomke 
NAJSTAREJŠE TRTE NA SVETU

ob tem prijetnem dogodku, 
ki je povod za naslednje pri-
reditve, ki se bodo ob tej po-
tomki odvijale. Odgovornost 
viničarja je prevzel Franc Pišek 
st., ki se je obvezal, da bo za 
potomko najstarejše trte ter 
tudi ostale trte, ki so posajene 
ob brajdah, skozi vso leto skr-
bel. Vaščanom in sodelujočim 
se zahvaljujemo za opravljeno 
delo ob prireditvi in pred njo.   

Uroš Leskovar

Foto: Uroš Leskovar

Vaščani Lovrenca se vsako 
leto zberemo zadnjega aprila, 
da proslavimo praznik dela 
s postavitvijo prvomajskega 
drevesa. Letos smo se člani 
PGD Lovrenc na Dravskem po-
lju organizacije dogodka loti li 
še s člani Športnega društva 
Lovrenc, Kulturnega društva 
Lovrenc ter s Krajevnim odbo-
rom Lovrenc. Skupaj smo po-
vabili vse vaščane Lovrenca na 
manjšo prireditev, ki je sledila 

Postavljanje mlaja 
v LOVRENCU

Foto: Jure Pšajd

sami postavitvi drevesa. Čla-
ni gasilskega društva smo ne-
kaj dni prej pripeljali drevo in 
ga obelili. Dekleta in žene so 
poskrbele za vence in okra-
sitev drevesa. Ob 18. uri pa 
smo pričeli s postavitvijo ter 
drevo v slabi uri tudi postavi-
li. Druženje se je nadaljevalo 
še pozno v noč ob živi glasbi, 
dobri hrani in pijači. 

Uroš Leskovar

Živel 1. maj, praznik vseh delavcev! Kot je v Starošincah že 
dolgoletna tradicija, da na ta praznik postavljamo prvomajsko 
drevo oziroma »majpan«, smo gasilci tudi letos organizirali ta 
običaj. Za ohranitev slednjega v našem kraju skrbimo tako, da 
pri tem sodelujejo vse generacije gasilcev in ostalih vaščanov. 
Najprej se odpravimo v gozd po smreko, ki jo nato s pomočjo 
traktorja in voza pripeljemo pred gasilski dom. Za izkop luknje, 
veje za vence in verigo poskrbijo mladinci, članice pa nato sple-
tejo vence in verigo. Na dan postavitve smo povabili vse vašča-
ne, da nam pomagajo pri sami postavitvi. Tako smo s skupnimi 
močmi najprej drevo okrasili, pripravili »žvaple« za dvig drevesa 
ter na vrh privezali zastavo. Nato smo moški pričeli z dvigova-
njem drevesa. Za nadzor pri postavljanju je zadolžen najstarejši 
gasilski veteran, ki je prisoten, naloga žensk pa je, da nas pri tem 
napornem delu vzpodbujajo in okrepčajo s hladnimi »špricerji« 
in na koncu, ko je »majpan« postavljen in na njem veselo zapla-
pola slovenska zastava, se vsi skupaj odpravimo za mize ter se 
okrepčamo. Ko si vsi naberemo novih moči, pa sledi tradicional-
na nogometna tekma starejši proti  mlajšim. To leto so zmagali 
bolj izkušeni, starejši, ampak naša mladina že zahteva povratno 
tekmo. NA POMOČ!

Danijel Gmajner, tajnik PGD Starošince

Postavitev prvomajskega drevesa 
v STAROŠINCAH
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Med občani je bilo slišati, da tradicionalnega praznovanja 1. 
maja ne smemo opustiti. Člani KO Kidričevo smo se letos odločili 
za tradicionalno postavitev majskega drevesa v počastitev 
praznika dela v torek, 30. 4. 2013, s pričetkom ob 17. uri. Pes-

Druženje v naselju je pomembno
prvomajska prireditev v KIDRIČEVEM

tro dogajanje se je vršilo dneve prej, ko smo si razdelili funk-
cije, naloge in obveznosti. Vnema za prispevek za skupno dobro 
je bila velika. G. Svenšek je dan prej v gozdu podrl smreko, ki 
nam jo je prijazno darovala Občina Kidričevo. Spretne pletilke 
so pomagale splesti venec in kito ter pripravile okraske.  Ob tem 

so nam priskočili na pomoč še naključni mimoidoči krajani, ki so 
nas prijetno presenetili s svojo pripravljenostjo pomoči. Pravijo, 
da ima noč svojo moč in kot je v navadi, se je zgodilo. Naslednje 
jutro – vrez v vrh majskega drevesa. Tistim, ki so se malo pošalili, 
se zahvaljujemo, da vrha niso odrezali v celoti in ga je bilo moč 
sanirati. Drevo je brez kakršnekoli prošnje iz naše strani »pokr-
pal« bližnji sosed Janez, za kar smo mu zelo hvaležni.  Vreme na 
dan postavitve nam je bilo naklonjeno, kar je privabilo krajane. 
Postavitev drevesa je potekala strojno, ker smo se bali premajh-
ne udeležbe in s tem pomanjkanja pomoči močnih moških rok. 
Ko smo drevo postavili, smo se ob pijači in slastnem bograču 
prijetno družili. Za dobro vzdušje so poskrbeli tamburaši iz Cirk-
ovc, ki so nam ob vrhunskem preigravanju uspešnic polepšali 
popoldan. S svojim nastopom so nas razveselili še otroci, ki so 
nam prisrčno zapeli par pesmic. Prijetno nas je presenetil župan 
g. Leskovar, ki si je vzel čas in nas prišel pozdravit.   Majsko drevo 
krasi našo okolico z vso svojo lepoto in veličino. V prvoma-
jskem jutru se je oglasila budnica godbenikov članov Pihalnega 
orkestra Talum. KO Kidričevo se zahvaljuje vsem, ki so po svojih 
močeh prispevali pri izvedbi prireditve:  Restavraciji  PAN, VI-
TAL d.o.o. Kidričevo za odličen bograč, Trgovini JAGER Kidričevo 
za donirane artikle, Tamburaškemu orkestru PD Cirkovce za 
čudovito zaigrane in odpete pesmi, prisrčnemu nastopu otrok 
iz vrtca Kidričevo ob spremstvu vzgojiteljice ge. Lilijane Rumež, 
članicam Društva invalidov Kidričevo – sekcija Sončnice, PGD TA-
LUM Kidričevo za poskrbljeno varnost,  povezovalcu programa 
Patriku Komljenoviću. Zahvalila bi se tudi našima članoma KO 
Kidričevo, Simoni Gaiser za njeno angažiranje pri pridobivanju 
donacij in  Andreju Soršaku za trud pri izvedbi prireditve.
V KO Kidričevo smo zelo veseli, da imamo občane, ki znajo in 
so pripravljeni pomagati, za kar se jim iskreno zahvaljujemo. 
Čeprav bi si želeli še številčnejše udeležbe, smo bili veseli vseh 
vas, ki ste si vzeli čas in bili z nami. Hvala!
                                                                           mag. Jasna Rebernak
                                         predsednica krajevnega odbora

Prvomajsko druženje 
Cirkovčanov
V Cirkovcah smo tako kot že leta poprej 
tudi letos 1. maja postavili majsko drevo. 
Priprave na postavitev so se začele že ne-
kaj dni prej, ko so se mladi fantje iz vasi 
podali po smreko, ki jo je tokrat prispeval 
predsednik krajevnega odbora Cirkovce 
Samo Gajser. Nato so fantje pridno varo-
vali drevo pred morebitnimi vandali vse 
do 1. maja. Na dan postavitve so se po ko-
silu zbrali tudi drugi krajani, ki so poma-
gali pripraviti in okrasiti drevo. Okrog 17. 
ure se je tako začela postavitev mlaja na 
območju že težko pričakovanega krožišča, 
ki predstavlja največjo gravitacijsko točko 
kraja. Da krajani med svojim delom niso 
bili žejni, so poskrbeli »pridelovalci dobre 
kapljice«. Seveda pa po končani postavi-
tvi nismo šli domov, kajti Bar pri Koržetu 
je poskrbel za živo glasbo v večernih urah. Foto: Andrej Hajšek

Zabavali so nas skupina Skater in ansambel Namig. Da 
pa naši krajani ne bi bili lačni, smo se v krajevnem od-
boru Cirkovce v sodelovanju z občinskim svetnikom 
Andrejem Napastom 
dogovorili, da zadnjo 
sejnino namenimo za 
nakup mesa, ki ga je 
odlično spekel Dejan 
Sagadin. Tudi tukaj gre 
zahvala za vse dodatke 
Baru pri Koržetu. Spet 
smo dokazali, da zna-
mo stopiti skupaj in se 
zabavati do jutranjih 
ur oziroma dokler nas 
ne prežene dež.

Za krajevni odbor 
Cirkovce 

Mateja Krajnc
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Kot je v Njivercah že tradicija, smo 
člani Športnega društva Njiverce 
tudi letos, natančneje 30. 4., orga-
nizirali prireditev ob prazniku dela. 
Letos je bila v znamenju izjemno 
pomembnega dogodka, otvoritve 
brunarice na igrišču. Prireditev 
pod velikim šotorom se je zače-
la ob 16. uri, ko so vaščani Njiverc 
začeli postavljati majsko drevo. Po 
končanem postavljanju drevesa se 
je ob 17. uri začel uradni del otvo-
ritve brunarice, ki ga je vodila naša 
članica Tina Milošič. Najprej sta ne-
kaj spodbudnih besed ob otvoritvi 
povedala predsednik ŠD Njiverce, 
Matej Novak, in župan Občine Ki-
dričevo, gospod Anton Leskovar. 
Župan je članom društva čestital 
za opravljeno delo in izrazil upanje, 
da se bomo tam radi zbirali in znali 
ohraniti objekt čimdlje v takšnem 
stanju, kot je sedaj. Predsednik 
društva je v nadaljevanju podelil za-
hvale vsem, ki so pomagali pri gra-
dnji brunarice. Ko se je uradni del 
zaključil, je sledilogled brunarice in 
pogostitev gostov.  Kasneje so se za-
čele igre za najmlajše, ki sta jih vodi-
li Eva Žunkovič in Anja Rajher. Otro-
ci so se razgibali ob zvokih glasbe, 

PRVOMAJSKA PRIREDITEV V NJIVERCAH 
letos v znamenju otvoritve brunarice na igrišču

nato so sledile spretnostne igre. Po 
končanih igrah so se otroci okrep-
čali s pijačo in hrano, še posebej 
so se razveselili ogrlic in svetlečih 
palčk, ki jih je zanje doniral gospod 
Marko Perger.Prireditev je društvo 
popestrilo tudi s srečelovom. Pri-
pravljenih je bilo nekaj manj kot 
osemsto dobitkov, med katerimi je 
bila glavna nagrada panoramski po-
let z letalom, ki ga je doniral Letalski 
center Maribor. Posebej zanimivo je 
bilo tudi vlečenje vrvi med »zgornji-
mi« in »spodnjimi« Njiverčani, kjer 
so po treh poskusih slavili »spodnji« 
Njiverčani. Zbrane je ves večer za-
baval ansambel Uspeh, ki je poskr-
bel, da so se vsi udeleženci lahko 
zavrteli ob zvokih slovenske in tuje 
glasbe. Prav tako so se lahko ves ve-
čer krepčali tudi s hrano in pijačo. 
Še posebej sta teknila golaž, ki ga je 
donirala restavracija Pan iz Kidriče-
vega, in domače kranjske klobase, 
ki so jih pripravili na Kmetiji Godec.
Prireditev se je nadaljevala še dolgo 
v noč. Vodstvo društva se vsem, ki 
so sodelovali pri izvedbi projekta, 
iskreno zahvaljuje.

Kolektiv Športnega društva Njiverce

Člani PGD Mihovce - Dragonja vas smo tudi letos 
kot vsa leta do sedaj postavili majsko drevo. Ker 
smo gasilci iz dveh vasi, smo majsko drevo kot že po tradiciji po-
stavili na središču obeh vasi v ponedeljek, 29. 4. Majsko drevo 
je težko in veliko, je neki simbol druženja, zato smo tudi letos 
k njegovi postavitvi povabili vaščane obeh vasi. Po končanem 
napornem delu smo gasilci za vse pripravili hrano in pijačo. Dru-
ženje vaščanov se je ob dobri kapljici zavleklo dolgo v noč. Prav 
tako pa smo 30. 4. ob 21. uri prižgali kres pri Mihovškem mostu, 
kjer smo s pomočjo vaščanov pripravili velik kup iz okolju prija-
znega materiala. Druženje vaščanov iz obeh vasi se je ob toplem 
ognju zavleklo vse do 1. maja in tako smo dočakali praznik dela.
Z gasilskim pozdravom NA POMOČ.

                                                                                         Uroš Klajnšek

pgd.mihovce.dragonjavas@gmail.com

Postavitev MAJSKEGA DREVESA,
Mihovce - Dragonja vas



13Ravno polje, junij 2013

Na 16. tradicionalnem žegnanju konj, ki se je 28. aprila 2013 pri-
čelo ob zvokih Pepi Kruleta in s pesmijo »Moj očka ima konjička 
dva« v izvedbi domačinke Eve Kozoderc, se je v Župečji vasi tudi 
letos zbralo lepo število konjarjev, konjerejcev ter obiskovalcev. 
V svojem pozdravnem nagovoru je eden izmed organizatorjev, 
Marjan Bezjak, ki je prireditev tudi povezoval, konjarjem zaželel, 
da bi Sv. Jurij, zavetnik konjev, pripomogel k zdravju v njihovem 
hlevu. »Kakovost bivanja v kraju se ne meri zgolj v zgrajenih 
kilometrih asfalti ranih cest, kakovost bivanja se odraža tudi v 
druženju ljudi, za kar so že 16. leto zaporedoma poskrbeli or-
ganizatorji žegnanja konj v Župečji vasi,« je prisotnim povedal 
župan občine Kidričevo Anton Leskovar. 
»V Župečji vasi cerkev stoji in sv. Antona ona časti , prošnje pola-
ga za zdravje ljudi, pa tudi za bolne žvali. Cerkev že več kot 100 
let stoji, procesija delavska se po vasi vrsti , prošnje, namenjene 
Bogu, so vse, da hudega izognili bi se. Danes se je zbralo veliko 
ljudi, ki konje so prijezdili vsi, ko zberejo od daleč in blizu se vsi, 
gospod župnik pa žegnat hiti . Konji na vsaki kmeti ji so bli, edi-
na vlečna sila so bli, konja dva zadoščala sta, danes to premalo 
nam bo. Posebna zahvala Župečanom velja, ki žegnanje konj 
pripravljajo nam … « – tako so dogajanje v Župečji vasi slikovito 
ujeli v svojo pesem domači fantje.
Konj je žlahtna žival, ki je prvotno ljudem pomagal pri njihovem 
delu na polju, pa vendar so letošnjo prireditev popestrili tudi 
konji drugačne vrste, takšni, ki so skozi čas na poljih nadome-
sti li šti rinožne kopitarje. Na ogled prireditve so se pripeljali tudi 
člani Sekcije oldti merjev – traktorjev, Strojnega krožka Dravsko 
polje s svojimi starodobniki.  Organizatorji, organizacijski odbor 
krajanov Župečje vasi v sodelovanju s Turisti čnim društvom ob-
čine Kidričevo, so ponovno opravili odlično delo ter poskrbeli 
za zabavo in zadovoljstvo obiskovalcev ter dobro počutje konj 
in njihovih lastnikov. Za hrano in pijačo so poskrbeli Župečani, 
klobase so bile iz Mesarije Fingušt, vino pa iz vinogradništva 
Krničar. Konjarji so prejeli spominke, ki jih je konjarjem razdelil 
župan občine Kidričevo. Tudi letos je bilo izvedeno tekmovanje 
v metanju podkve v obroč. Tekmovanje je potekalo v dveh kate-
gorijah; ločeno za jahače in kočije oziroma vozove. Nagrado za 
zmagovalce, ki jo je v kategoriji jahačev prejel Gregor Šajtegel in 
v kategoriji vprege (kočije) Marjana Kelc, je prispevalo podjetje 

16. TRADICIONALNO ŽEGNANJE KONJ 

v Župečji vasi

avtoprevoznika Darka Dolenc iz Jablan. Sredstva za izvedbo pri-
reditve so prispevali Turisti čno društvo občine Kidričevo, župan 
občine Kidričevo ter sponzorji: ETIM d.o.o., EM-GRAD d.o.o., 
TALEN d.o.o., KRI&ZA d.o.o. in Darko Dolenc s.p. Vsem dona-
torjem in sponzorjem so se organizatorji iskreno zahvalili ter vse 
prisotne že vnaprej povabili, da se udeležijo prireditve tudi v 
naslednjem letu.                                                                             MT

Foto:Branko Trčko
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Osrednji cilj pro-
jekta z akroni-
mom PEDO TUR 
je bil razviti in 

tudi eksperimentalno preizkusiti inova-
tivne čezmejne pedagoško-doživljajske 
in terapevtske turistične programe, ki 
temeljijo na aktivnostih in te-
rapiji s pomočjo konja, name-
njeni pa so specifičnim ciljnim 
skupinam turistov – otrokom, 
mladostnikom, družinam ter z 
zasledovanjem cilja po uresni-
čevanju enakih možnosti tudi 
osebam s posebnimi potre-
bami in težavami v duševnem 
zdravju. Projektna partnerja 
sta želela ponuditi ne zgolj kla-
sičnih rekreativno-turističnih 
programov, temveč programe s 
pedagoško in terapevtsko vre-
dnostjo, ki udeležencem preko 
posebnih doživetij omogočajo pridobiva-
nje pozitivnih izkušenj in novih spoznanj 
o sebi, družbi, svetu in življenju.
Novi programi so bili javnosti predsta-
vljeni pod okriljem blagovne znamke Ho-
-Pe-Tour (Horses-Pedagogics-Tourism), 
ki je bila prav tako zasnovana in razvita 
v okviru omenjenega projekta. Blagovna 
znamka Ho-pe-Tour postavlja tudi krite-

rije in standarde za kakovostno izvedbo 
programov Ho-Pe-Tour, zato je bila že v 
času trajanja projekta posebna skrb na-
menjena informiranju in usposabljanju 
strokovnih kadrov. Zasnovana in izvedena 
sta bila dva programa usposabljanja, in 
sicer »Program usposabljanja za prosto-

voljce instrokovne delavce v programih 
Ho-Pe-Tour« ter »Program informiranja 
za strokovne delavce v turizmu in konje-
ništvu«. Tekom projekta je nove pedago-
ško-doživljajske in terapevtske turistične 
programe brezplačno koristilo več kot 
750 otrok, mladostnikov in odraslih, ki 
so bili v eksperimentalno izvedbo progra-
mov vključeni na podlagi izbora v nagra-

V ponedeljek, 20. maja 2013, in v torek, 
21. maja 2013, smo se otroci in vzgoji-
teljice iz vrtca Cirkovce podali na izlet. V 
sodelovanju s Konjeniškim parkom Staro-
šince smo pripravili zanimiv popoldan v 
svetu konj …  Otroke sta ob 12. uri pred 
vrtcem pričakala dva iskra konjiča, zapre-
žena v veliko kočijo. Otroci so se ob pri-
sotnosti vzgojiteljic na kočiji popeljali do 
Konjeniškega parka Starošince. Tam so si 
ogledali hlev, se sprehodili po prostranih 
pašnikih in imeli priložnost, da so se s ko-
nji srečali tudi »na štiri oči«. Spoznali so, 
kako je potrebno skrbeti za konje, kako jih 
negujemo in pripravljamo za ježo. Preiz-
kusili so se tudi v zabavnem turnirju na 
konjskih hrbtih. Naše druženje smo za-
ključili med 15. in 16. uro, ko so otroke 
v Konjeniški park Starošince prišli iskat 
starši.                Mateja Lampret

USTANOVA FUNDACIJA NAZAJ NA KONJA USPEŠNO 
ZAKLJUČILA EVROPSKI PROJEKT, v okviru katerega je razvila 

nove turistične programe in blagovno znamko HO-PE-TOUR

V marcu 2013 je Ustanova - fundacija NAZAJ NA KONJA, ki ima svoj sedež v Konjeniškem parku Starošince, uspešno zaključila 
dve leti trajajoč projekt, ki ga je skupaj z organizacijo »Udruga za terapijsko jahanje Pegaz Rijeka« izvajala v okviru čezmejnega 
Operativnega programa IPA SI-HR 2007–2013.

dnem natečaju HO-PE-TOUR, na katerega 
so se prijavili posamezno ali kot skupina 
in prispevali čudovite umetniške izdelke. 
Razstava natečaja HO-PE-TOUR, ki jo je 
postavila Irma Brodnjak, pedagoginja in 
profesorica umetnostne zgodovine, bo še 
nekaj časa na ogled v galeriji Konjeniške-

ga parka Starošince. Pri ogledu 
razstave je že na prvi pogled 
moč opaziti, kako pomembno 
vlogo ima konj v otroških očeh 
in koliko občudovanja, ljubezni 
in hrepenenja po povezano-
sti s tem plemenitim bitjem 
je prisotno v njihovih izdelkih. 
Projektni tim, ki je sodeloval 
pri izvedbi projekta PEDO TUR, 
lahko zatrdi, da je vsak izmed 
številnih udeležencev v ekspe-
rimentalnih programih s seboj 
zagotovo ponesel tudi močno 
pozitivno in čustveno izkušnjo. 

Konj bo njihovih dušah za vselej zapisan 
kot živo bitje, vredno ljubezni, spoštova-
nja in zaupanja. Morda so to vrednote, ki 
jih v današnjih časih žal le redko najdemo 
tudi kje drugje… Pomembno pa je, da jih 
najdemo. Pa tudi če je to le enkrat v ži-
vljenju …

Metka Demšar Goljevšček,
vodja projekta PEDO TUR

Program »SPOZNAJMO SVET KONJEV«
ZA OTROKE IZ VRTCA CIRKOVCE 

Konjeniški park Starošince

Več o projektu PEDO TUR in programih Ho-Pe-Tour si lahko preberete na spletni strani projekta www.ho-pe-tour.com.
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Zaključna slovesnost projekta PEDO TUR 
je bila zaradi neusmiljenih vremenskih 
razmer prestavljena s konca marca na 
25. april 2013. K sreči nas je vreme na ta 
dan nagradilo s toplimi temperaturami 
in sončnimi žarki, tako da je bilo vzdušje 

resnično pozitivno. Številni obiskovalci so 
si v uvodnem delu lahko ogledali Konjeni-
ški park Starošince, spoznavali konje, se 
vozili na veliki kočiji, zapreženi v dva ču-
dovita vranca, in izkoristili celo možnost 
brezplačnega jahanja, ki so ga bili pose-
bej veseli otroci iz OŠ KIDRIČEVO – po-
družnice Lovrenc na Dravskem polju. Za 
otroke so bile organizirane tudi različne 
športne igre, zelo vabljiva pa so bila tudi 
nova igrala, postavljena v okviru projekta 
PEDO TUR. Obiskovalci so lahko aktivno 
sodelovali tudi na različnih delavnicah: 
naravoslovni delavnici »Spoznajmo čudo-
viti svet zelišč!«, kreativni medgeneracij-
ski delavnici izdelovanja venčkov iz krep 
papirja, ki so jo pripravili stanovalci ma-

V vrtcu smo se pridružili vseslovenski akciji DAN ZA 
SPREMEMBE. Tako smo se zbrali v soboto, 6. aprila 
2013, v Konjeniškem parku v Starošincah. Ob uvodnem 
pozdravu gospe Metke Demšar Goljevšček smo na stoj-
nicah pripravili razstavo rabljenih igrač, oblačil in knjig, 
ki smo jih pridno zbirali. Za simbolno ceno so obisko-
valci lahko te predmete tudi kupili. Izkupiček od proda-
nega smo namenili v Šolski sklad OŠ Cirkovce z enoto 
vrtec Cirkovce. Denar bo namenjen otrokom iz socialno 
ogroženih družin za šolo v naravi. Tekom dopoldneva 
so se predstavile številne skupine in posamezniki iz OŠ 
Cirkovce, med njimi tudi folklora iz vrtca. Da pa je bil 
sobotni dopoldan res pester, so poskrbeli zaposleni v 
Konjeniškem klubu Starošince in nam omogočili brez-
plačno jahanje konjev, vožnjo s kočijo in vožnjo z vozički 
v pasji vpregi.                                                   
                                                                     Mateja Lampret

Zaključna slovesnost projekta 
PEDO TUR

Otroci vrtca Cirkovce v 
Konjeniškem parku 

riborskega Sončnega doma, ter informa-
tivni delavnici Zavoda PET, ki nam je pred-
stavil terapijo s pomočjo psa. Za pestro 
dogajanje so poskrbeli tudi razstavljavci 
na stojnicah, ki so v projektu PEDO TUR 
sodelovali bodisi kot koristniki ali kot zu-

nanji sodelavci: Čebe-
larstvo Hergan, Juma, 
Kmetija Žitnik, Sloven-
ska Filantropija, Svet 
Igral, Terme Ptuj, VDC 
Polž, Zavod PET, ZUDV 
Dornava. Uradni del 
slovesnosti se je pričel 
s slavnostnimi fanfara-
mi. Diana Kolar je obi-
skovalce ob zvokih iz-
brane glasbe očarala s 
točko »Ples s konjem«, 
v kateri je predstavila 
lepoto harmonije med 

konjem in jahačem. Sledil je prisrčen na-
stop otrok iz OŠ KIDRIČEVO – podružnice 
Lovrenc na Dravskem polju, nato pa se je 
zvrstilo nekaj kratkih govorov ter kulturni 
intermezzi, za katere so poskrbeli učen-
ci OŠ CIRKOVCE in stanovalci Vzgojnega 
zavoda Planina. Obiskovalce je uvodoma 
pozdravil Alexander S. Goljevšček, lastnik 
Konjeniškega parka Starošince, utrinke iz 
obdobja izvajanja projekta je predstavila 
vodja projekta Metka Demšar Goljevšček, 
zbrane pa je nagovorila še Mirjana Stoj-
nović, predsednica organizacije hrvaške-
ga projektnega partnerja. Tudi gospod 
župan Anton Leskovar je nagovoril ob-
činstvo, pohvalil uspešno izveden projekt 
kot primer dobre prakse in si zaželel, da bi 

občani Občine Kidričevo tudi v prihodnje 
svojo energijo usmerjali v razvoj inovativ-
nih projektnih idej. Ob zaključku priredi-
tve je Tjaša Arko, predstavnica Slovenske 
Filantropije, podelila priznanja vsem so-
delujočim prostovoljcem, ki so se v okviru 
projekta udeležili programa usposablja-
nja za strokovne kadre in pomagali pri iz-
vedbi eksperimentalnih programov.  Obi-
skovalci so nato ob okusni pogostitvi še 
malce pokramljali in posedeli pod senco 
ogromne dvestoletne lipe, ki predstavlja 
srce in dušo Konjeniškega parka Starošin-
ce, nato pa pod prijetnimi vtisi odhajali 
domov. Želimo, da bi se k lipi in h konjem 
pogosto in radi vračali! Posebna zahvala 
za pomoč pri izvedbi projekta PEDO TUR 
in zaključne slovesnosti tokrat gre:
- vsem navedenim razstavljavcem in zu-
nanjim sodelavcem
- vsem sodelujočim prostovoljcem v pro-
jektu PEDO TUR
- nastopajočim otrokom iz OŠ CIRKOVCE 
in OŠ KIDRIČEVO – podružnica Lovrenc na 
Dravskem polju
- nastopajočim mladostnikom iz Vzgojne-
ga zavoda Planina
- podjetju REVITAL, ki je poskrbelo za ži-
vobarvno dekoracijo prireditvenega odra
- podjetju VITAL za kulinarična doživetja
- Gasilski zvezi občine Kidričevo za nese-
bično pomoč pri prevažanju uporabnikov 
eksperimentalnih kampov
- Občini Kidričevo in gospodu županu An-
tonu Leskovarju za posluh in podporo v 
obdobju izvajanja projekta ter izposojo 
stojnic Občine Kidričevo na dan prireditve

Metka Demšar Goljevšček
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Kdo bi vedel, zakaj, a gotovo ste se že za-
lotili, da se vam je tožilo po starih časih, 
ali pa, da ste iskali kak vzrok ali rešitev za 
nastale situacije v zgodovini. Velikokrat 
je sodobnost prehitra, njenih vrednot in 
dobrin sploh nimamo časa zaužiti.Mnogi 
izmed nas nedeljske dopoldneve pona-
vadi izkoristimo za odklop od stresnega 
vsakdanjika, za umirjeno preživljanje časa 
s svojo družino, obisk, izlet ... V nedeljo, 
19. maja,pa so ljubiteljiklasičnih in špor-
tnih vozil Kidričevo poskrbeli, da je bil 
zadnji dan v tednu nekaj posebnega in za-
nimivega tako za mimoidoče kot za tiste, 
ki so se na že 10. tradicionalno srečanje 
pripeljali s svojimi starodobniki. Skupini 

ljubiteljev starodobnikov, ki se je zbrala 
pred restavracijo Pan v Kidričevem in se 
je na 25 kilometrov dolgo panoramsko 
vožnjo odpravila okrog 10. ure, sem se le-
tos z družino pridružila tudi sama. Parki-
rišče pred obnovljeno restavracijo Pan so 
napolnili predvsem avtomobili in motorji, 
manjkali niso niti traktor, tovornjak in av-
tobus. Vsak izmed njih se je lahko pohvalil 
z letnico izdelave nižjo od 1960. Obisko-
valci so lahko od blizu občudovali lepo 
ohranjena in restavrirana vozila različnih 
znamk in letnic. V kategoriji avtomobilov 
je ogromno pozornosti pritegnil 1913. 
leta izdelan Ford, med motorji je po sta-
rosti  prednjačil model Laurin&Klement iz 
leta 1903. Stanko Kores, predsednik dru-

štva ljubiteljev klasičnih in športnih vozil 
Kidričevo, ki veliko svojega časa, znanja in 
energije nameni ravno ohranjanju delčka 
avtomobilistične zgodovine, se je vsem 
udeležencem najprej zahvalil za njihov 
prihod ter jihz napotki in organizacijsko 
natančnostjo uspešno in predvsem varno 
popeljal  po Dravskem polju in Halozah, 
vse tja čez Ptujsko Goro do Majšperka in 
nazaj v Kidričevo. Na poti smo si udele-
ženci lahko ogledali tudi del obrata pod-
jetij Talum in Boxmark, cerkev na Ptuj-
ski Gori, novozgrajene prostore Občine 
Majšperk ter muzej v prostorih nekdanje 
tekstilne tovarne Majšperk, kjer obratuje 
podjetje Albin Promotion. Na koncu so se 
starodobniki popeljali tudi skozi zelene 
nasade podjetja Revital, vse tja do izho-
diščne točke, kjer so nadaljevali s prije-
tnim popoldanskim druženjem.
Obilo uspešnih kilometrov je pred od-
hodom na pot udeležencem zaželel tudi 
župan Anton Leskovar ter jih ponovno 
povabil v našo občino v prihodnjem letu.  
Marko Drobnič, predsednik uprave Talu-
ma, je v pozdravnem govoru izpostavil 
pomen zgodovine, pri čemer je pomemb-
no, da jo znamo varovati in na teh stvareh 
tudi graditi prihodnost.  
Z avtobusom starodobnikom smo se lah-
ko po omenjeni trasi popeljali tudi tisti, ki 
nismo člani katerega izmed klubov staro-
dobnikov, in tako izkusili, kakšen je obču-
tek, če se prepustiš, da te jekleni konjički 
v počasnem tempu popeljejo za nekaj de-
setletij v preteklost. Zelo zanimivo je bilo 
izkusiti, kako te ropot starih motorjev in z 
ljubeznijo lepo negovane avtomobilskeali 
motorske karoserije lahko prevzamejo ter 
potegnejo v doživljanje preteklosti, četu-
di nisi lastnih enega izmed teh dragocenih 
starodobnikov in morda tudi nikdar ne 
boš. Čas dejansko začne teči počasneje. 

MT

Ford letnik 1913 –  Vili Šumer, lastnik vozila, 
ki bo oktobra letos dopolnilo 100 let.
»Po poklicu sem strojnik, zato mi je negova-
nje starodobnih vozil v veselje. Vzdrževanje 
konkretno tega vozila ni izredno zahtevno, saj 

nima veliko mehkih oziroma usnjenih delov.«

Motor s prikolico letnik 1952 –  Franc Vek
»Z motorjem se na panoramsko vožnjo odpe-
ljem nekajkrat letno. Prednost tega modela je, 
da lahko v prikolici s seboj vzamem tudi sopro-
go.Motor sem obnavljal približno šest let.«

Fiat topolino karavan letnik 1952 – 
Vincenc Artič
»Srečanj starodobnikov se rad udeležujem. 
Lastnik tega modela sem približno pet let, dru-
gače pa ljubezen do starodobnikov delim tudi 
s svojim sinom, s katerim sva se današnjega 
srečanja udeležila vsak s svojim vozilom.«

Mercedes 170 SAC kabriolet letnik 1950 – 
Karel Vogrin, župnik iz Korene
»Lastnik vozila sem petnajst let. S pomočjo 
prijateljev sem vozilo, ki na začetku ni bilo v 
najboljšem stanju, spravil v današnje stanje. 
Srečanj starodobnikov se zelo rad udeležu-
jem.«

Ko se zdi, da ura teče nazaj...
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Športna dvorana Kidričevo je bila v soboto, 18. 5. 2013, prizo-
rišče ene izmed letno organiziranih šti rih kvalifi kacijskih rati ng 
tekmovanj v lati nskoameriških in standardnih plesih. V organi-
zaciji plesne šole Samba iz Maribora je v dvorani zaplesalo sto 
dvanajst plesnih parov, starih od osem do dvainsedemdeset let. 
Po besedah organizatorja Donalda Keranoviča, predsednika dru-
štva Plesni center Samba in Plesne šole Samba, so tekmovanje 
pripeljali v Kidričevo iz več razlogov. Samo lokacijo poznajo že 
iz sodelovanja z Osnovno šolo Borisa Kidriča iz Kidričevega, saj 

Pod budnim očesom arhitektke Mojce 
Hercog je to pomlad v pol drugem mese-
cu restavracija Pan Kidričevo dobila nov 
izgled. V petek, 17. maja, je restavracija, 
ki se lahko pohvali z organizacijo števil-
nih družabnih in poslovnih dogodkov, 
cateringom na lokacijah izven sedeža in 
kakovostno pripravo in postrežbo hrane, 
ponovno odprla svoja vrata gostom. 

Restavracija Pan 
ponovno odprla svoja vrata

Vodja projekta Mirko Veselič in direktor 
restavracije Vlado Pignar sta se ob tej 
priložnosti  zahvalila upravi Taluma za zau-
panje in odobritev realizacije projekta ter 
vsem, ki so kakorkoli sodelovali pri pre-
novi. »Vsi cilji in strategije so zamanj, če 
ni zaupanja gostov,« je povedal direktor 
restavracije Pan, Vlado Pignar. »Izkazano 
zaupanje pri organizaciji najrazličnejših 
dogodkov in prireditev nam je dalo zagon 
pri izvedbi tega projekta«. Velika zahvala 

in tudi pohvala je bila s strani novega vod-
stva restavracije kot tudi ostalih govorcev 
izražena na račun projektnega vodje Mir-
ka Veseliča, ki je v zadnjem letu pusti l 
velik pečat v prid prepoznavnosti  imena 
restavracije in kakovosti  njenih storitev. 
Vizija restavracije je v naslednjem letu 
postati  najuspešnejša restavracija za pri-
reditve v širši ptujski regiji. Njihovo vodilo 
je ostati  prepoznavni po ponujanju odlič-
nosti  in udobnosti  za goste.

MT

Kvalifi kacijsko rating tekmovanje v latinskoameriških in standardnih 
plesih v športni dvorani Kidričevo

organizacija valete že nekaj let zapored poteka pod okriljem za-
devne šole, predvsem pa zaradi funkcionalnosti  in lepote špor-
tne dvorane, ki nudi vse potrebno za izvedbo tovrstnega tekmo-
vanja. Večerni del prireditve se je pričel z mimohodom plesnih 
parov in s predstavitvijo sodniške ekipe. Organizator je poskrbel 
za dober plesni spektakel, poln glamuroznih oblek in vrhunsko 
pripravljenih plesnih parov.                                                                               MT
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Tamburaški orkester Cirkovce v zadnjem času veliko nastopa. 
Tako smo se 17. 3. 2013 predstavili na koncertu Za dušo in srce 
v Gorišnici, kjer je z nami nastopil legenda jugoslovanske scene 
Džo Maračić – Maki, ki je svoj čas močno zaznamoval glasbeno 
sceno. Nastopili smo zadnji s pesmimi Dal´ se sjetiš nekad mene, 
Save the Last Dance for Me, Srce ti je kamen in Doviđenja. Skle-
pni del koncerta smo zaključili tamburaši s skladbo La Bostella 
– E Viva Espana. Na odru so se nam pridružili še ostali nastopa-
joči. Sodelovanje z Džojem Maračićem – Makijem je bilo zelo 
uspešno in želimo si, da ga še kdaj ponovimo. Zahvaljujemo se 
organizatorju koncerta Za dušo in srce, g. Golobu, in Džoju Ma-
račiću – Makiju, da smo lahko zaigrali na koncertu in bili deležni 
odličnega vzdušja. Še posebna zahvala gre našemu dirigentu, g. 
Kleinu, za odlično napisane priredbe zaigranih skladb. Nastopili 
smo tudi ob postavljanju majskega drevesa 31. 4. v Kidričevem 
(v Parku mladosti). Tako je naselje zaživelo in občani občine Ki-

Sodelovanje v Dramski sekciji je prosto-
voljno in v največji meri temelji na lju-
bezni članov do gledališke umetnost; 
tako spremljanja gledaliških predstav 
različnih žanrov v izvedbi gledališč iz ce-
lotne Slovenije kot tudi lastnega ustvar-
janja na ali za gledališkim odrom. »Vsak 
član naše sekcije s svojim delom doda 
kanček v mozaiku, s katerim se lahko na 
koncu predstavimo občinstvu. Morda je 
na prvi pogled vse preprosto, a se za uro 
in pol dolgo predstavo skriva desetine 
ur,preživetih na vajah. Tukaj so tudi posa-
mezniki z darom za oblikovanje, ročnimi 
spretnostmi in praktičnim znanjem, ki se 
lotijo priprave scene. Pa tisti, ki so mora-
li osvojiti znanje ozvočevalcev, lučkarjev 
in tehnikov. Frizerke, garderoberke in ne 
nazadnje nekdo, ki se zakoplje v papirje, 
prebere kakšen dokument in poskrbi, da 
vse teče, kot je treba,« je povedala pred-
sednica Dramske sekcije, Sabina Kelenc. 
S skupnimi močmi so tako letos pripra-
vili komedijo Ana Migrena. Odločitev za 
ponovno sodelovanje z režiserjem Jožem 
Mohorkom se je izkazala kot pravilna. 
Spremljevalka gledaliških predstav na 

Tamburaški orkester Cirkovce ne počiva 

Cirkovški igralci dobivajo nagrade 
za najboljše vloge

dričevo so se sprostili ob zvokih tamburic. Veliko truda in priprav 
smo vložili v samostojni koncert, ki smo ga imeli 12.5. v Starošin-
cah. Z nami so sodelovali pevci moškega pevskega zbora Talum 
Kidričevo, ki jih vodi Oliver Buček. Zelo smo bili zadovoljni z obi-
skom gledalcev in z uspehom skupnega sodelovanja s pevci. Po-
vraten koncert bo v dvorani  Pan v mesecu decembru.  Zelo smo 
bili veseli povabila v glasbeno televizijsko oddajo »Polje, kdo bo 
tebe ljubil« 31. maja. Prireditev je potekala v večnamenski dvo-
rani Starše in bo predvajana po televiziji. Tamburaši iz Cirkovc 
ne počivamo. Vsak petek pridno vadimo v društvenih prostorih 
PD Cirkovce pod vodstvom g. Kleina. Vse, ki vam je naša glasba 
všeč, pozivamo, da se nam pridružite in prijetno izkoristite svoj 
prosti čas. Za vse informacije in aktualne nastope smo na voljo 
na spletni stranihttp://www.tamburasi.eu/.

          Doroteja Terbovšek

območnem srečanju odraslih gledaliških 
skupin OI JSKD Ptuj, Aleksandra Blago-
jević, je Ano Migreno uvrstila v spre-
mljevalni program regijskega srečanja v 
Majšperku. Da je uspeh še popolnejši, je 
Dejana Kalana, ki je v predstavi odigral 
vlogo pijanca in glavnega igralca rekla-
mnih blokov, nagradila s priznanjem za 
najboljšo moško stransko vlogo. Kelenče-
va je ob tej novici spomnila in poudarila: 
»To je že druga nagrada posameznega 
igralca v Dramski sekciji. Leta 2011 smo 
z Jožem Mohorkom pripravljali predstavo 
avtorice Dese Muck Neskončno ljublje-

ni moški. Ljudje se bodo 
zagotovo spomnili tragi-
komične zgodbe Dušana, 
ki išče ljubezen na vseh 
mogočih koncih, tako pri 
ženskah kot moških, pri 
ženi in mami. Naša člani-
ca Dragica Medved, ki je 
odigrala vlogo Dušanove 
mame oziroma omice, 
je bila v tistem letu na 
območnem srečanju na-
grajena s priznanjem za 

najboljšo žensko stransko vlogo.« Dober 
odziv strokovnjakov je odlična nagrada 
za vložen trud celotne ekipe. Nasmejani 
obrazi abonentov po gledaliških predsta-
vah pa dovolj velik motiv za nadaljevanje 
organizacije abonmaja. Kelenčeva za ko-
nec pove: » Gledaliških sezon ne štejemo. 
Desete obletnice nismo posebej prazno-
vali. V dobri družbi človek pozabi na čas, 
»žulje« prostovoljnega dela, kakšen evro 
in uro spanja manj.« Tako se spleta cir-
kovška zgodba abonmajskih sezon in pri-
prav gledaliških predstav. Menda nova že 
jeseni.                                         Tina Baštevc

Člani Dramske sekcije PD 
Cirkovce v predstavi Ana 
Migrena.  

Člani Dramske sekcije Prosvetnega društva Cirkovce so zgodaj spomladi uspešno zaključili že dvanajsto abonmajsko sezono. Po 
tradiciji preteklih let vsako drugo sezono v abonmajski program uvrstijo predstavo, ki jo pripravijo sami. Tako kot s predzadnjo 
so se tudi z zadnjo uspešno udeležili območnega srečanja gledaliških skupin. 

Foto: A. Soršak
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V srbskem mestu Požarevac se je letos 
od 18. do 20. aprila odvijalo že 10. Med-
narodno glasbeno tekmovanje drvenih 
duvača. Sodelovalo je več kot dvesto tek-
movalcev iz osmih držav, ki so tekmovali 
v disciplini fl avte, klarineta, saksofona, 
oboe, fagota in komorne glasbe. Tekmo-
vanje je potekalo v organizaciji glasbene 
šole Stevan Mokranjac iz Požarevca in 
je bilo odlično organizirano in izvedeno. 
Tekmovanja se je udeležil učenec klarine-
ta Urban Erker iz Zasebne glasbene šole v 
samostanu sv. Petra in Pavla Ptuj, pri pro-
fesorju Danijelu Šeguli. V disciplini klari-
net je osvojil vseh sto možnih točk, kar je 
izreden dosežek, ter tako premagal vseh 
ostalih osemnajst tekmovalcev v svoji 
kategoriji. S tem je osvojil prvo nagrado, 
podeljena pa mu je bila tudi posebna na-
grada – laureat, ki jo podeljujejo samo 
najboljšim glasbenikom. Izrečena mu je 
bila tudi posebna pohvala s strani žirije, ki 
ji je predsedoval eden najboljših srbskih 
klarineti stov in komponistov, prof. Ante 
Grgin, nakar sta Urban in njegov profesor 
še posebej ponosna. Profesor Danijel Še-
gula pa je na tem tekmovanju prejel tudi 
diplomo za posebne pedagoške dosež-
ke, ki jo je podelila gosti teljska glasbena 

Urban Erker iz Dragonje vasi 
zmagal na tekmovanju v Požarevcu

šola iz Požarevca. Na klavirju je mladega 
glasbenika odlično spremljala profesorica 
Živa Horvat. Urban igra klarinet šele četr-
to leto, kljub temu pa ima za seboj že ve-
liko uspešnih nastopov in tekmovanj. Naj 
naštejem nekaj najpomembnejših:
– 1. nagrada na 8. mednarodnem tekmo-
vanju drvenih duvača Požarevac, Srbija, 
leta 2011;
– 1. nagrada na 11. mednarodnem tek-
movanju Beograd, Srbija,leta 2012;
– Zlato priznanje in posebna nagrada za 
najboljše izvedeno obvezno skladbo na 
16. Regijskem tekmovanju mladih glasbe-
nikov Štajerske in Pomurja, leta 2013;
– srebrno priznanje na 42. državnem tek-
movanju mladih glasbenikov Republike 
Slovenije, Temsing 2013;
– 1. nagrada (sto točk) in laureat na 10. 
mednarodnem tekmovanju drvenih du-
vača Požarevac, Srbija 2013.
Kot ljubitelj glasbe in igranja je Urban 
glasbeno dejaven tudi izven glasbene 
šole. Je član pihalnega orkestra Talum iz 
Kidričevega, član Tamburaškega orkesta 
Cirkovce, v prostem času pa igra tudi na 
diatonično harmoniko.
                                                   Stojan Erker, 

Danijel Šegula, mag. art.

ZLATOPOROČENCA TRČKO
V najlepšem mesecu sta Karel in Marija Trčko iz Šikol 3, Pragersko, 
4. maja 2013 pred sorodniki in prijatelji obnovila poročno zaoblju-
bo. Karel Trčko se je rodil 11. oktobra 1932 v Šikolah, Marija Trčko, 
rojena Pernat, pa se je rodila 6. oktobra 1941 v Pleterjah.
Da si bosta v dobrem in slabem zvesta, sta si obljubila 27. aprila 
davnega leta 1963. Po petdeseti h leti h skupnega življenja sta v cer-
kvi v Cirkovcah obnovila poročno zaobljubo. Obred cerkvene poro-
ke je vodil cirkovški župnik Janko Strašek, civilno poroko pa župan 
Občine Kidričevo Anton Leskovar. Na kmečkem turizmu Medved v 
Jablanah, kjer se je slavje z glasbo nadaljevalo pozno v noč. Karel 
in Marija – Micka, kot jo kličejo domači, sta vse življenje vestno in 
pridno delala na kmeti ji v Šikolah. Na zemlji je bilo veliko dela, ki 
ga ni nikoli zmanjkalo. Micka je pomagala doma na kmeti ji in kot 
gospodinja skrbela za dom in otroke.  V zakonu so se jima rodili 
trije otroci, sin Branko, hči Marija, ki je žal že preminila, ter hči Ta-
nja. Razveseljujejo pa ju tudi vnukinji Anja in Urška ter vnuki Urban, 
Uroš in Tomaž. Sedaj sta že upokojena ter uživata jesen življenja, 
kolikor jima zdravje to dopušča.

Tanja Kotnik Foto: Miran Fingušt

Urban s priznanjem in laureatom.

Danijel Šegula (učitelj), Urban Erker, 
Živa Horvat (korepeti torka)
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Društvo podeželskih žena in deklet naše 
občine se je 20. aprila prvič udeležilo 
državnih ženskih kmečkih iger, ki so bile 
letos v Hrvatinih. 
Pomerilo se je osemindvajset ekip dru-
štev iz cele Slovenije. Da ne bi prišlo do 
zmede pri ocenjevanju, smo društva tek-
movala pod različnimi imeni – starimi 
izrazi – naše društvo se je prijavilo pod 
imenom »BUBCE«. Po prihodu v Elerje, 
ki je kilometer vstran od obale, blizu mej-
nega prehoda Škofije, so nas gostiteljice 
sprejele z žižolami, olivno pašteto in pr-
šutom ter številnimi sladkimi dobrotami. 
Potem smo si ogledale razvalino tabora 

DRUŠTVO PODEŽELSKIH ŽENA IN 
DEKLET OBČINE KIDRIČEVO

VAŠČANI PONGERC 
vabijo na 

8. KMEČKE IGRE 
v nedeljo, 9. 6. 2013, 

ob 14. uri 
pri Vaškem domu 

v Pongrcah.

Prikazali bomo: 
sestavljanje lojtrskega voza, pobiranje 

boba, žaganje drv, hitro hojo …

Upravni odbor

KMEČKE IGRE v Hrvatinih

na vrhu griča, od koder so domačini pred 
stoletji opazovali, kdo potuje po morju ali 
kopnem, in ob nevarnosti zakurili ogenj, 
kar je pomenilo, da se takoj zberejo in 
skupaj pričakajo nepridiprave. Sledilo je 
tekmovanje v ročnih spretnostih: izdelo-
vanje poročnega šopka, izdelovanje ogr-
lice iz školjk, izdelovanje barčic, peka pic, 
premagovanje burje … Vse igre so bile 
primorsko obarvane. Iz finala smo izpa-
dle, k čemur je pripomogel tudi veter, ki 
je naenkrat zapihal in nam razmetal vse 
z mize. Prireditev je popestrila skupina 
Perpetuum jazzile in njihova folklorna 
skupina.Sproščeno druženje in prijaznost 

domačink nas zavezuje, da se bomo tudi 
same potrudile, ko bodo igre na našem 
terenu. Za prevoz se zahvaljujemo PGD 
Jablane, še posebej šoferju Štefanu Trčku.

            Marija Metličar 

Tržnica v 
Kidričevem za vas 

odprta ob sobotah. 

Vljudno vabljeni!
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»I  N  V  A  L  I  D«
     D R U Š T V O   G I B A L NO 

OV I R A N I H   I N  O S E B   
Z  I N V A L I D N O S T J O

  K I D R I Č E V O

2. DAN INVALIDOV IN BOLNIKOV 
OBČINE KIDRIČEVO

V A B I L O

Občina Kidričevo in društvo »INVALID« 
Kidričevo ob praznovanju 2. dne invali-
dov in bolnikov Občine Kidričevo vabita 
na kulturno-športno prireditev, 

SREČANJE INVALIDOV IN 
BOLNIKOV Občine Kidričevo, 
ki bo v nedeljo, 16. 6. 2013, 

ob 14. uri v 
športnem parku Njiverce.

Po krajšem kulturnem programu se bo 
nadaljevalo druženje ob živi glasbi in 
manjši pogosti tvi v piknik izvedbi.

Tisti , ki boste to želeli, pa se boste lahko 
pomerili tudi v športnem tekmovanju; 
pikadu, vrtnem (ruskem) kegljanju in 
metanju na koš. Najboljši trije posame-
zniki v vsaki disciplini bodo prejeli me-
dalje.

Na prireditev ste vabljeni VSI INVALI-
DI IN BOLNIKI OBČINE KIDRIČEVO, NE 
GLEDE NA ČLANSTVO V DRUŠTVIH, vaši 
svojci in ostali občani.

Organizacijski odbor naproša vse, ki se 
boste srečanja udeležili, da svojo pri-
sotnost potrdite najkasneje do 12. 6. 
2013 pri
- Brigiti  ŠILAK na tel. št. 051 384 077 iz 
območja bivše KS Kidričevo,
- Eriki VIDOVIČ na tel. št. 051 454 170 iz 
območja bivše KS Lovrenc na Dr. polju,
- Neži DOLENC na tel. št. 051 220 650 iz 
območja bivše KS Cirkovce,
saj bomo le na takšen način lahko poskr-
beli za primerno pogosti tev vseh udele-
žencev.

Vabi organizacijski odbor DI Kidričevo

UDELEŽBA NA ŠPORTNIH IGRAH 
Društva upokojencev Crikvenica

Sodelovali smo v šti rih ženskih disciplinah 
(pikado, rusko kegljanje, met žoge na koš 
in metanje krogov na cilj) in šti rih moških 
disciplinah (pikado, met žoge na koš, met 
krogov na cilj in šah). Skupno je na igrah 
sodelovalo sedemindvajset športnikov in 
triindvajset navijačev. Gosti telji so za nas 
pripravili prav poseben sprejem, pričakal 
pa nas je tudi g. Anton Leskovar, župan 
občine, ki se je mudil v Crikvenici ob od-
prtju projekta Skrinjica kulturnih zakla-
dov v organizaciji obeh pobratenih občin. 
Zraven nas je na športnih igrah sodelova-
lo osem hrvaških društev upokojencev. 
Kljub temu da si ob odhodu na igre ni-
smo zadali nekih visokih ciljev, ampak je 
bil naš moto le sodelovanje in prijetno 
druženje z nam enakimi, pa se je že takoj 
ob prihodu vse bolj čuti l tekmovalni duh. 
Vsi nastopajoči smo si namreč takoj ogle-
dali športne rekvizite, na katerih naj bi 
tekmovali in doživeli takšna in drugačna 
presenečenja. Najbolj so bile preseneče-
ne tekmovalke v ruskem kegljanju, saj se 
je kegljišče zelo razlikovalo od kegljišč, ki 
so jih vajene, presenečeni pa smo bili tudi 
tekmovalci v pikadu, saj so bila elektron-
ska pikada brez električnega napajanja 
in so štele samo puščice, ki so po metu 
ostale v pikadu. Kljub vsem preseneče-

njem pa smo bili z doseženimi rezultati  
več kot zadovoljni. Zasedli smo tri prva 
mesta – ženske in moški v pikadu ter žen-
ske v metanju krogov na cilj, tri druga me-
sta – ženske v ruskem kegljanju, moški v 
metanju žoge na koš in v metanju krogov 
na cilj, šahista pa sta zasedla tretje mesto. 
Brez medalje je na žalost ostala le ženska 
ekipa v metanju na koš.
Po razglasitvi rezultatov je sledilo prijetno 
druženje ob glasbi in plesu, za kratek čas 
pa smo si ogledali tudi mesto Crikvenica.
Županu g. Antonu Leskovarju se udele-
ženci športnih iger iskreno zahvaljujemo 
za sprejem na kraju iger in za donacijo 
stroškov avtobusnega prevoza.
                                                Silvester SKOK, 
                                 predsednik DI Kidričevo

Člani društva »INVALID« Kidričevo, Društva upokojencev Lovrenc na Dr. polju in čla-
nice Akti va kmečkih žena smo se na povabilo Društva upokojencev »SUNCE«  iz Cri-
kvenice dne 4. 5. 2013 udeležili športnih iger upokojencev.
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V Hrastniku so potekale kvalifi kacije za 1. b-državno ligo z zrač-
nim orožjem. V disciplini z zračno pištolo smo zelo uspešno na-
stopili z zanesljivo zmago za uvrsti tev v 1. b-državno ligo. Posa-
mezno je 2. mesto zasedel Tadej Toplak (365krogov), 3. mesto 
Uroš Mohorko (364krogov) in  4. mesto Matevž Mohorko (363 
krogov). V disciplini standard zračna puška pa smo bili prekratki 
za preboj v 1. b-državno ligo.

DANDANES, ko je v zraku vsak dan več NAPETOSTI ..., ko nam 
po službi v popoldanskih urah zadiši prijetno, a vendarle MAL-
CE DRUGAČNO ŠPORTNO sproščanje ..., vam predlagamo, da 
se v naši STRELSKI DRUŽBI sprosti te v PETEK, 7. 6. 2013.  Od 16. 
ure dalje boste lahko na STRELIŠČU V KIDRIČEVEM (v športni 
dvorani) BREZPLAČNO pod strokovnim vodstvom poprijeli za 
zračno orožje – puško in pištolo.  Povabite PRIJATELJE, SOSEDE 
in se pomerite v tem, kdo ima najbolj umirjeno roko in najbolj 
oster pogled. NAJ PADE DESETKA!
Strelsko društvo Kidričevo organizira pokalno tekmovanje v po-
časti tev občinskega praznika Občine KIDRIČEVO v streljanju s 
serijskim zračnim orožjem ter s standardnim orožjem zračna pi-
štola in zračna puška. Tekmovanje bo potekalo v petek, 7. 6., in 
v soboto, 8. 6. 2013, na strelišču v Dvorani Kidričevo, Kajuhova 
ul. 10, 2325 Kidričevo.
SERIJSKI PROGRAM – odprtega ti pa (ni starostne omejitve) – pe-
tek od 17. ure:

Tekmuje se posamezno dvajset strelov za oceno, neomejeno 
poizkusnih strelov v času peti ndvajset minut. Ekipo sestavljajo 
trije strelci, ekipe pa so lahko mešane po spolu. Prijavnina znaša 
šti ri evre in se plača pred tekmovanjem.
STANDARD PROGRAM – tekmovalci SZS (standard zračna puška 
in pištola) – sobota od 9. ure:
Tekmuje se posamezno šti rideset strelov za oceno, neomejeno 
poizkusnih strelov v času petdeset minut. Ekipo sestavljajo trije 
strelci, ekipe pa so lahko mešane po spolu. Tekmovanje ne bo 
potekalo po kategorijah. Tekmovanje bo potekalo na elektron-
ske tarče SIUS ASCOR. Najboljšim trem posameznikom bomo 
podelili medalje, prvim trem uvrščenim ekipam pa pokale. Pri-
javnina za posameznika znaša 8 evrov in se plača pol ure pred 
tekmovanjem. Po končanem tekmovanju bo majhna zakuska.
Informacije: Gregor Kmetec, 031 392 086
Elektronska pošta: sdkidric@gmail.com.
Razpored tekmovanja bo poslan po elektronski pošti  ter bo na 
ogled na naši spletni strani www.sd-kidricevo.com.
S strelskim pozdravom,               
                                                        STRELSKO DRUŠTVO KIDRIČEVO

Gregor Kmetec, predsednik

Smo društvo, ki obratuje, torej živi za 
člane, vaščane in občane. Prav ljudje in 
njihova podpora nam pomenijo največ, 
kar lahko imamo. V Šikolah želimo nuditi  
čim boljše pogoje za preživljanje proste-
ga časa v obliki športa ali pa samo kot 
druženje.  Zato smo si prav letos ob peti  
obletnici delovanja zadali obsežen cilj, da 
povečamo pokriti  del naše terase pred hi-
ško. Prve korake smo že naredili – izkop, 
drenaža, betoniranje plošče, betoniranje 
robnikov ... Utrdili smo teren, kjer bomo 
položili umetno travo in nanjo postavili 

Ekipi z zračno pištolo uspel preboj v 1. b-državno ligo

ŠD ŠIKOLE 
povečuje teraso pred hiško na igrišču

otroška igrala. Čaka nas še polaganje ka-
mna na teraso, lesena konstrukcija, kri-
ti na in zidanje večnamenskega kamina.  
Zastavljen projekt si želimo končati  do 
otroškega piknika 
z napihljivimi igra-
li, ki bo 22. junija 
2013. Za to otroško 
prireditev, ki poteka 
tudi v okviru prire-
ditev ob občinskem 
prazniku, se bomo 
na vso moč potrudi-
li in otrokom pripra-
vili nepozaben dan s 
kar šti rimi napihlji-
vimi igrali, animaci-
jami in pogosti tvijo; 
vse to bo brezplač-

no. Vabimo vas in vaše najmlajše, da se 
nam pridružite na tem otroškem občin-
skem prazniku. Vabljeni na naše igrišče v 
Šikole.                                  Bogdan Babšek



V projekt Go-Car-Go, pri katerem sodelu-
jemo s Strojno šolo Ptuj, smo se vključili 
že ob samem začetku projekta leta 2010.
Seveda smo sodelovali tudi letos. Iz sre-
dnje šole smo dobili podvozje, naša nalo-
ga pa je bila, da razmislimo o nadgradnji 
tega ekstramobila. Padla je ideja, da bi 
uporabili materiale, kot je odpadna em-
balaža. Zbrali smo veliko plastenk različ-
nih oblik in jih spojili v ogrodje avtomo-
bila.
Na leseno podvozje smo namesti li ogrod-
je, ki je bila osnova za lepljenje plastenk. 
Slednje smo pritrdili na ogrodje, oblikova-
li zunanji obroč v črtni barvi in armaturno 
ploščo v pisanih barvah. V sredini smo 
pritrdili še drog iz plastenk in avtomobil-
ček poimenovali PLASTENKO. Namesti li 
smo volan, sedež in varnostni pas, da je 
bil  pripravljen za vožnjo. Potrebna je bila 
tudi ročna zavora, kajti  avtomobil deluje 
tako, da se namesti  na startno rampo in 
se zapelje po klancu. Torej so zavore nuj-
no potrebne. Seveda ni smela manjkati  
tudi glasba, luči in troblja, ki je popestri-
la dogajanje pred startom in med samo 

17. 3. 2013 smo se nekateri avanturisti čni 
učenci deveti h in osmih razredov OŠ Ki-
dričevo kljub zgodnji nedeljski uri zbrali 
pred šolsko avtobusno postajo. Tako se 
je pričel naš tridnevni obisk britanske 
prestolnice. Leteli smo iz Letališča Jože-
ta Pučnika v Ljubljani. Med letom smo 
si premaknili uro in nestrpno pričakovali 
pristanek.  Kar se da hitro smo zapusti li 
letališče in se napoti li proti  hotelu. Tam 
smo se namesti li in že smo se sprehajali 

Strokovna ekskurzija v LONDON
po čudoviti h londonskih ulicah. Obiskali 
smo znameniti  Big Ben, Trafalgarski trg, 
nacionalno galerijo, Tower Bridge, Tower-
sko trdnjavo, Buckinghamsko palačo … 
Peljali smo se tudi z ladjico po mogočni 
reki Temzi. Izčrpani smo se vrnili v hotel, 
a kljub napornemu dnevu nismo ravno 
hitro zaspali. Naslednji dan smo se pe-
ljali z znameniti m londonskim metrojem, 
obiskali muzej voščenih lutk Madam Tus-
souds, muzej, ulico Oxford in še in še. Na 

koncu dneva smo si ogledali tudi zname-
niti  muzikal Fantom iz opere. Pozno zve-
čer smo se vrnili v hotel še bolj utrujeni 
kot prejšnjo noč, a smo kljub temu bedeli 
še dlje.  Tretji dan smo se od Londona po-
slovili in odšli na letališče, od koder smo 
poleteli domov. Slovo je bilo težko, a nuj-
no. Ta ekskurzija nam bo zagotovo še ve-
liko časa ostala v lepem spominu. 

Stella Kociper
(novinarski krožek)

vožnjo.  Srečanje je potekalo pri Šolskem 
centru Ptuj v četrtek, 23. 5. 2013. Na sre-
čanju je bilo veliko različnih avtomobilčk-
ov, nekaj med njimi je bilo tudi ekološko 
obarvanih. Učenci, ki so sodelovali na sre-
čanju, so bili: Žan Medved, Gregor Štefan 
Lenart, Luka Sagadin, Nino Dikavčič, Žiga 
Napast, Jan Medved, Jernej Paj in Luka 

Projekt Go-Car-Go

Beranič. Avtomobilčki so bili po srečanju 
odpeljani na razstavo v Qlandijo Ptuj.

Mentorja v projektu 
Jožica Jurgec in Ivan Kojc
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Končno smo dočakali sredino jutro. 15. 5. 
2013 smo se učenci tretjih razredov od-
pravili v šolo v naravi na Medvedje Brdo.
Na avtobusni postaji smo se poslovili od 
staršev in se odpeljali doživetjem naproti . 
Vožnja z avtobusom je bila zelo zabavna. 
Po dolgih treh urah vožnje smo prispeli v 
dom Medved. Učiteljica nas je odpeljala 
v prvo nadstropje. Razdelili smo se po 
sobah. V sobi sem bila s Katarino in Lino. 
Sledilo je kosilo. Po njem smo se z učitelji-
co Darjo odpravili pogledat okolico doma. 
Popoldan smo po skupinah raziskovali ži-
vljenje v potoku. Našli smo zanimive ži-
vali in njihove ličinke. Sledilo je plezanje. 
Komaj sem čakala, da pridem na vrsto. 
Uspelo mi je priplezati  na vrh stene, na kar 
sem zelo ponosna. Sledila je večerja, nato 
pa nočni sprehod po medvedovih stopi-
njah. Preden smo odšli spat, smo preko 
računalnika pogledali v zvezdno nebo. 
Končno je napočil čas za spanje. Noč je 

Šola v naravi
Medvedje Brdo

hitro minila. Naslednje jutro je bila naj-
prej na vrsti  telovadba, nato pa zajtrk. Po 
zajtrku smo se odpravili v gozd iskat živali. 
Našli smo veliko različnih žuželk. Na poti  
nazaj smo se ustavili še pri kravah. Sledilo 
je lokostrelstvo. Bilo mi je zelo všeč, saj 
sem zadela 26 točk. Ker smo bili že lač-
ni, je bila na vrsti  malica, nato pa različne 
igre in vožnja po toboganu, ki je bila zelo 
vznemirljiva. Ta dan smo kupovali tudi 
spominke. Sledilo je kosilo. Po kosilu smo 
si privoščili še sladoled, nato pa krajši po-
čitek. Kasneje nam je učiteljica Andreja 
razkazala živali v domu: skakače, želve, 
morske prašičke … Sledile so priprave na 
družabni večer. Vsaka soba je pripravila 
eno ali dve točki. Bilo je zelo zanimivo. 
Nato smo plesali in se zabavali. Napočil je 
čas za tuširanje, umivanje zob in spanje. 
Ker sem bila zelo utrujena, sem hitro za-
spala. V petek zjutraj smo spet telovadili, 
se najedli, nato pa izpraznili svoje sobe. 

Preden smo odšli domov, smo se učili še 
o vremenu in orientaciji. Sledila sta kosi-
lo ter podelitev priznanj in diplom. Naša 
soba je dobi-
la diplomo za 
najbolj ureje-
no sobo. Ker 
nas je avto-
bus že čakal, 
smo se poslo-
vili od delav-
cev doma in 
se odpeljali 
proti  šoli. Ko 
smo prispeli 
v Kidričevo, 
smo se skrili pod sedeže. Starši so mislili, 
da nas ni. Nato smo se jim pokazali in se 
jih zelo razveselili. Že na poti  domov sem 
mamici pripovedovala o vseh lepih do-
godkih, ki sem jih doživela na Medvedjem 
Brdu. Bilo je zelo lepo in poučno.

Eva Žunkovič, 3. a

OŠ Kidričevo sodeluje v evropskem »sis-
temu razdeljevanja sadja v šolah« s fi -
nančno pomočjo Evropske unije. Vsako 
sredo lahko zraven redne šolske prehrane 
dodatno brezplačno zaužijemo še sadje in 
zelenjavo. 
V torek, 23. 4. 2013, nas je prvo šolsko 
uro obiskal gospod Ivan Brodnjak, ki je za-
poslen na Kmeti jsko gozdarskem zavodu 
Ptuj. Predaval nam je o pridelavi hrane, o 
zdravi prehrani, kako se zdravo prehranje-
vati , kakšno hrano zaužiti . 

Vid Palčar, 6. b
      (novinarski krožek)

Predavanje o zdravi 
prehrani
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1. dan praznovanja:
SREČANJE S SLIKARJEM JERNEJEM FORBICIJEM
V ponedeljek, 8. 4. 2013, smo zakorakali v teden praznovanja 
dneva šole, ko smo od ponedeljka do srede gostili bivše učence 
naše šole, ki so dejavni in uspešni na različnih področjih, pra-
znovanje pa zaključili v četrtek s sklepno prireditvijo. Prvi dan 
smo gostili g. Jerneja Forbicija, uspešnega slikarja, ki je študiral 
na Akademiji za likovno umetnost v Benetkah. Intervju z njim je 
pripravila ga. Gabrijela Milošič, uspešna novinarka in prav tako 
bivša učenka naše šole. Po pogovoru pa smo se učenci skupaj z 
razredniki preselili v učilnice, kjer smo likovno poustvarjali.

Vid Palčar, 6. b (novinarski krožek)

2. dan praznovanja:
SREČANJE Z DIREKTORJEM PTUJSKEGA GLEDALIŠČA PETROM 
SRPČIČEM
Drugi dan praznovanja dneva šole smo se zjutraj zbrali v večna-
menskem prostoru šole, kjer so nam učenci dramskega krožka 
in gledališkega kluba pod mentorstvom učiteljice Sonje Lenarčič 
zaigrali igro z naslovom Svet bogov. Nato je na oder prišel bivši 
učenec naše šole g. Peter Srpčič, ki je danes gledališki režiser in 
direktor Mestnega gledališča Ptuj. Z njim se je pogovarjal uče-
nec 9. razreda Patrik Komljenović. Gost nam je opisal spomine 
na svoja osnovnošolska leta, predstavil poklic režiserja, kako 
poteka delo z igralci ter načrte za prihodnost. Po intervjuju mu 
je ravnateljica v spomin podarila likovno delo Patrika Komlje-
novića. 
                             Maša Turk in Tjaša Čuš, 6. b (novinarski krožek)

3. dan praznovanja:
SREČANJE Z GLASBENIKOM MLADENOM DELINOM
V sredo, 10. 4. 2013, nas je v sklopu prireditev ob dnevu šole 
obiskal gospod Mladen Delin, nekdanji učenec naše šole. Mla-
den Delin je glasbenik, vodja skupine VOX ARSANA in društva 
ARSANA. Opisal nam je svojo življenjsko zgodbo, svojo poklic-
no pot, kako preživlja prosti čas, z nami je obujal spomine na 
osnovno šolo, nasmejal pa nas je z dogodivščinami, ki jih je 
ušpičil v osnovni šoli. Na projekcijskem platnu smo lahko videli 
tudi nekaj fotografij iz njegovih šolskih dni ter prisluhnili venčku 
pesmi iz njegovih nastopov z glasbeno skupino VOX ARSANA. 
Intervju z njim je tokrat izvedla učiteljica glasbene vzgoje Nataša 
Trobentar Majcen.

Primož Galun, 6. b (novinarski krožek)

4. dan praznovanja:
ZAKLJUČNA PRIREDITEV OB DNEVU ŠOLE
V četrtek, 11. aprila 2013, se je v Dvorani Kidričevo odvijala pro-
slava ob dnevu šole, s katero smo zaključili niz prireditev, ki so se 
odvijale od ponedeljka do srede. Program sta povezovala učenca 
9. razreda, Jan Intihar in Katja Majar. Prireditev sta otvorila Lana 
Kozjak in Miha Muršec. Na klarinet in kitaro sta zaigrala pesem 
Hiša vzhajajočega sonca. V nadaljevanju so učenci 5. a-razreda 
recitirali pesem o šoli, učenci iz podružnične šole Lovrenc pa so 
nas razveselili s petjem in plesom. Najmlajši otroci, prvošolčki, 
so recitirali čudovito pesem o prijateljstvu. Sledilo je še nekaj 
recitacij pesmi starejših učencev. Zatem sta brata Galun zaigrala 
veselo pesem na harmoniko in klarinet. Učenci drugega, tretje-
ga in četrtega razredi so plesali, peli in rapali. Sledilo je še nekaj 
zanimivih in poučnih recitacij haikujev ter pesmi učencev pred-
metne stopnje. Nato se je na kitari predstavil Tomaž Grajfoner, 
za njim pa je na violino zaigral nadarjeni Vid Palčar. Proslavo je 
popestrila tudi plesna točka Kaje Klemenčič. Ob spremljavi go-
spoda Ivana Kojca sta odlično zapela tudi Anja Lampret in Simon 
Žnider, pod vodstvom zborovodkinje Nataše Trobentar Majcen 
pa se nam je z dvema pesmima predstavil tudi mladinski pevski 
zbor. Ob zaključku je prišla na oder ravnateljica, gospa Alenka 
Kutnjak, ki je imela slavnostni govor. Proslava se je zaključila z 
znamenito šolsko himno.

Stella Kociper, 9. a (novinarski krožek)

PRIREDITVE OB DNEVU ŠOLE OŠ KIDRIČEVO
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Učenci OŠ Kidričevo in njihovi mentorji so bili tudi letos zelo 
uspešni na literarnem natečaju »Z domišljijo na potep«. 
Učenka 9. a-razreda Stella Kociper je pod mentorstvom uči-
teljice Jasne Medved napisala mladinski roman z naslovom 
Spregledano, ki je pred kratkim izšel pri založbi Smar-team. 
Stella je na zaključni prireditvi na Vrhniki za svoje delo preje-
la tudi posebno priznanje strokovne komisije. Zelo uspešna 
pa sta bila pod mentorstvom učiteljice Sonje Lenarčič tudi 
Patrik Komljenović in Kaja Klemenčič, ki izid svoje knjige pri-
čakujeta prav v teh dneh. Česti tamo!

Jasna Medved 

Učenec 9. b-razreda Patrik Komljeno-
vić je z dvema pesmima sodeloval na 
literarnem natečaju in dobil prizananje 
XXVI. Roševih dnevov, saj se je pod men-
torstvom učiteljice Sonje Lenarčič uvrsti l 
med dvajset najboljših mladih literarnih 
ustvarjalcev 8. in 9. razredov osnovnih 
šol. 

 Jasna Medved

POTOVANJE 
Potovanje je, ko leti š z letalom.
Potovanje je, ko padaš s padalom.
Potovanje je, ko greš na morje
in ko v daljavi vidiš obzorje.
Potovanje je, ko greš v tujino
in ko obiščeš trgovino.
Naše življenje je veliko potovanje,
v katerem izpolnijo se nam sanje.
Naša potovanja so različna,
čeprav misliš, da pri nekaterih so 
slična.
Potovanje je eno,
ki ga sam zgradiš, 
kakršnega želiš, 
in ga takšnega kasneje živiš.
Potovanje je lahko lepo in fi no,
odvisno od tega, kako ga gradimo.
Vsako potovanje pa se enkrat konča,
zato ga živi, dokler se da. 

Pia Knaus, 8. a

POTOVANJE
Kaj je potovanje?
Potovanje doživiš skozi življenje.
Potuješ lahko marsikje,
če le imaš dobro srce.

Potovanje je doživljaj,
če doživiš marsikaj.
Lahko greš v tople ali mrzle kraje,
vedno najde se pravo znanje.

Če odpraviš se na potovanje,
naj bo to z avtom ali vlakom,
vedno pelješ se pod oblakom,
če potuješ skozi življenje.

Maja Inti her, 9. b

Jeza je slaba.
Postaneš kar slaboten
in zelo besen.
 
Naša država
malo po malo pada
in bo propadla.
 
Gozd in narava – 
tam živijo živali.
Iztrebljamo jih.

Matej Sardinšek, 9. b

Prijatelj molči.
Sklonjeno glavo drži.
Upira se ti .

Alja Soršak, 6. a

Svobodna srca,
domišljija je pri nas.
Nas ti  razumeš?

Nuša Krošl, 9. a

Naše stoletje –
stoletje upiranja
našemu svetu.

Vedno manjvredna,
izžareva drugačnost.
Lutka z napako.

Kaja Klemenčič, 9. b

Protesti ramo,
ker mučite živali,
uboga bitja.
Timotej Jaušovec, 7. b

Matemati ka  …
Je pretežka. Ja, ja, ja …
Me ne zanima.

Tim Ivančič, 7. a

Jezna sem
na vse, ker vsi
ste jezni name. 

Jerica Steiner, 6. b

Kam nas to pelje?
Kaj konkretno nas jezi?
Politi ka nas jezi.
Suzana Korže Režonja, 

6. b

Upor je tukaj.
Sistem je čisto razbit.
Propad človeštva.   

Anja Lampret, 9. b

Svobodno nebo,
svobodno življenje.
Naše nikoli!               

Vanesa Jevšek, 9. a

Jasna Medved

Učenci OŠ Kidričevo in njihovi mentorji so bili tudi letos zelo 
uspešni na literarnem natečaju »Z domišljijo na potep«. 
Učenka 9. a-razreda Stella Kociper je pod mentorstvom uči-

šolar piše

USPEŠNI DOMIŠLJIJCI PRIZNANJE 
Patriku Komljenoviću

POTUJEM
Kam bi se odpravil?
Na morje, na Hrvaško?
Ne, raje potepal se bom
po domovini Sloveniji.
Šel bom na Dolenjsko,
Štajersko in Kranjsko
in se zabaval močno.
                                      Tim Ivančič, 7. a

POTUJEM Z DEŽNIKOM
Dežnik je prava stvar.
Taka za vsakogar.

Moj dežnik je edini.
Tak z veliko piko v sredini.

Spremlja me povsod.
Je le z mano, ne drugod.

Spremlja me na konec sveta,
saj le malokdo takšen dežnik ima.
                                       Eva Žnidarič,7. a

NA KONEC SVETA …
Na konec sveta se ne gre z dežnikom,
tudi ne z oblakom.
Le kako naj pridem tja?

Konec sveta je onkraj meja,
kjer mavrica se konča.

V pravljici je to mogoče?
Kako da ne?
Tam godi se vse, kar možno ni in je.

Le kako, le kako?
Poti  želim si močno!
                            Domen Drevenšek, 7. a

Z MAVRICO
Potujem z mavrico,
ki me odnese v kopalnico
in pripelje v spalnico.
Tukaj ležim kot lunica.
Potem me mavrica odpelje v pravljico.
Ni prav nič lepo,
saj volk hoče vzeti  Rdečo kapico.
                                          Erik Koren, 7. a

MAVRICA
Z mavrico grem po barvico
po deželah vsega sveta.
                       Melissa Pipenbacher, 7. a

USPEŠNI V PISANJU 
HAIKUJEV

Tudi v letošnjem šolskem letu so učenci OŠ Ki-
dričevo pridno pisali haikuje in sodelovali na 
mednarodnem osnovnošolskem haiku nate-
čaju v organizaciji OŠ Franceta Bevka Tolmin. 
Strokovna komisija je skrbno pregledala vse 
prispele haikuje in izbrala najboljše, ki bodo 
izšli v zborniku »Upiram se, torej sem!« Nagra-
jeni haikuji učencev naše šole so:
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Učenci prvega VIO OŠ Cirkovce smo obi-
skali Glasbeno šolo Karola Pahorja Ptuj. 
Tam nas je pričakal Palček Muzikalček. V 
glasbeni pravljici nas je popeljal skozi svet 
glasbe. Predstavil nam je glasbene zakla-
de – družine glasbil. Učenci glasbene šole 
so nam zaigrali na instrumente. Naša Ja-
smina, Sašo in Matej so poskusili zaigrati 
na trobento in pozavno. Po glasbeni pra-
vljici smo si ogledali nekaj učilnic v glas-
beni šoli. Mogoče se bo kdo izmed nas 
odločil za igranje kakšnega instrumenta.

Suzana Menoni Planinšek
OŠ Cirkovce

V glasbeni šoli

Prvošolci OŠ Cirkovce smo sodelovali v natečaju Evropa v šoli z 
likovnimi deli. Tema letošnjega natečaja je bila »Kot evropski dr-
žavljan pravice in priložnosti imam – kako dobro jih poznam?». 
Na državnem nivoju je bila nagrajena prvošolka Ajda Marin iz OŠ 
Cirkovce. Med učenci prvega VIO je pod mentorstvom Suzane 
Menoni Planinšek in Mateje Lampret dosegla drugo mesto na 
likovnem področju. Udeležila se je tudi zaključne prireditve v Kr-
škem, kjer je prejela priznanje in nagrado.

Suzana Menoni Planinšek
OŠ Cirkovce

Naša prvošolka Ajda – 
nagrajenka natečaja Evropa v šoli

V Unescovem desetletju izobraževanja za 
trajnostni razvoj vsako leto poteka na OŠ 
Frana Kranjca Celje mednarodni projekt 
trajnostnega razvoja »Drevo = življenje«. 
Vanj smo se v tem šolskem letu vključili 
tudi učenci prvega razreda OŠ Cirkovce. 
Najprej smo se seznanili s pomenom in 
postopkom samooskrbe s hrano. Razmi-

Projekt »Drevo = življenje«

slili smo, katera zelišča in vrtnine bi lahko 
sami vzgojili v šoli ter na kakšen način. 
Njihovo vzgojo smo načrtovali v odpadni 
embalaži, ki smo jo zbirali od meseca fe-
bruarja (plastenke, pločevinke, jajčne lu-
pine, papirnate tulce). Povezali smo se s 
starši, ki sami vrtnarijo in kmetujejo. Na 
pomoč sta nam najprej z nasveti, potem 
pa z delom, priskočila Simonova mamica 
in Ajdin ati. Predstavila sta nam pogoje, ki 
jih potrebujejo rastline za rast, semena, 
potaknjence. V razredu smo posejali in 
posadili krešo, razna zelišča, redkvico, če-
bulček, krebuljico, fižol, limono, vijolico. 
Rast rastlin smo vsakodnevno spremljali 
in zanje skrbeli. Kreša je hitro dozorela. 
Z velikim tekom smo jo pojedli pri šolski 
malici, na kruhu, namazanem s pašteto. 
Ostale rastline smo presadili na doma-
či vrt. Projekt smo zaključili s kolažem 
fotografij, ki smo jih poslali na OŠ Frana 

Krajnca Celje, kjer bo zaključna prireditev 
in razstava.

Suzana Menoni Planinšek
OŠ Cirkovce»Povezali smo se 

s starši, ki 
sami vrtnarijo in 

kmetujejo.« 
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Iz šole smo se z avtobusom od-
pravili na Ptuj. Nekaj časa smo 
hodili do zbirnega mesta. Tam 
smo dobili majice in pojedli send-
viče. Učiteljica nam je na majčke 
pritrdila štartne številke. Potem 
smo popili malo vode in se ogreli. 
Postavili smo se na start in stekli. 
Tekli smo po hribu navzgor, nekaj 
časa pa navzdol. Ko smo pritekli 
na cilj, smo bili zelo žejni.
Pri eni mizi so sedele tri gospe, ki 
so nam na obraz narisale možič-
ka, ki teče. Odšli smo v šotor, kjer 
sta klovna delala balone različnih 
oblik. Naredila sta nam meče in 
živali. Nato smo odšli na mali-
co. Po malici je dobil vsak svojo 
kokto, ki smo jo popili. Veseli smo 
se vrnili nazaj v šolo. 
      Teja Hajšek, 3. razred

Najbolj mi je ostalo v spominu, da 
sem  tekla po ptujskih ulicah 600 
metrov.

Klara Peršuh, 2. razred

Najbolj mi je bilo všeč, ko so mi 
punce risale na obraz  in da smo 
tekli po ptujskih  ulicah.

Karin Medved, 2. razred

Zelo sem se razveselila risanja na 
obraz in klovnov, ki sta napihova-
la balone. 

Lana Pirc, 2. razred
 
Zelo všeč mi je bilo, ko smo si risa-
li po obrazu in ko nam je Viki delil 
Viki kremo. Vesela sem bila,  da 
sem  lahko pretekla 600 metrov  
po ptujskih ulicah.

 Sanja Kmetec, 2. razred

Vesel sem bil, da me na cilju niso 
ustavili, zato sem pretekel 1200 
metrov. Imel sem se lepo. Počutil 
sem se kot pravi maratonec.  

Žan Dobič, 2. razred

Razveselil sem se vožnje z avto-
mobilčkom. Klovn pa mi je podaril 
balon.

Jaka Valentan, 2. razred

Zabavno je bilo, da sem tekel po 
ptujskih ulicah. Tekli smo 600 me-
trov.  Po teku so nam puncerisale 
na obraz. 

Žiga Kokol, 2. razred

Najljubše mi je bilo, ko sem pre-
hitel sošolce. Na teku je bilo za-
bavno.  

Aleks Mohorko, 2. razred

Unesco ASP tek mladih

Zjutraj smo se z avtobusom od-
peljali na Ptuj na Unescov tek. Ko 
smo prispeli na Ptuj, smo dobili 
športne majice in številke. Poje-
dli smo malico ter se pripravili na 
tekmovanje. Postavili smo se na 
startno mesto in pričeli s tekom. 
Tekli smo po cesti,ki se je dviga-
la in spuščala. Po končanem teku 
smo obiskali klovna, ki nam je na-
redil figure iz balonov. Nato smo 
šli na dvorišče občine, kjer smo 
dobili okusne testenine in zelje. 
Ura je hitro minila in že smo se z 
avtobusom vračali nazaj v šlo. Ta 
dan mi bo ostal v lepem spomi-
nu.    
  Sanja Gorjup, 3. razred
     

Všeč so mi bile priprave na tek-
movanje po ptujskih ulicah.

Tijan Prosenjak,  2. razred

Zabavno je bilo, ko nam je Viki 
delil Viki kremo in ko smo  se raz-
gibavali.

Rebeka Hojnik, 2. razred

Najbolj všeč so mi bili klovni in 
punce, ki so mi risale po obrazu.

 Lana Erhatič, 2. razred

Najljubše mi je bilo, da nam je 
Viki delil Viki kremo.

Doroteja Žnidar, 2. razred

Všeč mi je bilo, da smo na Ptuju 
tekli 600 metrov.

Tine Beranič, 2. razred

Najljubše mi je bilo, ko smo delali 
odtise in ko smo dobili balone. 

Gloria Petje, 2. razred

Najboljše  mi je bilo, ko so  nam 
punce porisale obraze.

Niko Sagadin, 2. razred

Na Unesco teku nam je bilo zelo 
lepo. Pretekli smo 600 metrov. 
Tudi zabavali smo se. Odtisnili 
smo svojo dlan in plesali. Za ma-
lico smo imeli makarone.

Eva Herzog, 2. razred

Po končanem teku smo si s čopiči 
risali znake na obraz in roke.  To 
mi je bilo zelo všeč. Na  koncu 
vsega smo odšli v šotor, kjer so 
nam čarodeji napihnili balone. Bil 
je lep in zanimiv dan.

 Lara Belaj, 2. razred

V šoli smo se pripravljali na Unes-
cov tek. Ko je bila na urniku telo-
vadba, smo vedno tekli na šeststo 
metrov. Doma sem tekala in se 
pripravljala na Unescov tek. Malo 
me je bilo strah, da ne bom do-
bro tekla. Dan pred Unescovim 
tekom sem morala počivati, da 
so se mi noge odpočile. Naslednji 
dan sem bila zelo vznemirjena in 
pripravljena za tek. Ko smo prišli 
na Ptuj, kjer naj bi tekli, smo si 
najprej oblekli majčke. Dobili smo 
številke. Najprej so tekli otroci iz 
vrtcev. Viki nam je delil Viki kre-
mo in punce so nam risale po ro-
kah in licih. In že smo prišli na vr-
sto za tek. Najprej smo se ogreli. 
Zaplesali smo ob pesmih, ki smo 
jih poznali. Nato smo odštevali, 
in ko smo prišli do nič, smo tekli. 
Med tekom smo se prehitevali in 
dali vse od sebe. Po teku smo šli 
po balone in na malico. Z avtobu-
som smo se odpeljali v Cirkovce. 
Tako se je končal  športni dan.

 Klara Lešnik, 2. razred 

V  sredo, 15. 5. 2013,  smo se  učenci 2. in 
3. razreda OŠ Cirkovce udeležili  1. Unes-
co  ASP TEKA MLADIH,  ki ga je organizirala 
Gimnazija Ptuj. Cilj teka mladih temelji na 
načelihnaučiti se zdravo živeti, znati zdravo 
živeti, razvijati svoje  potenciale in sode-
lovati z drugimi.  Tek je potekal po ulicah 
starega mestnega jedra. Učenci prve triade 
so pretekli šeststo metrov. Najboljšo uvr-
stitev izmed deklic je dosegla  Vita Kureš, 
ki je zasedla četrtomesto, izmed fantov pa 
Žan Dobič, ki je zasedel sedmo mesto.  Pri-
reditelji so za udeležence pripravili tudi ve-
liko presenečenj. Zabavali so nas žonglerji, 
klovni in Indijanec , ki je delil  Viki kremo. 
Učenci so lahko odtisnili svojo dlan na pla-
tno »Dohitimo enakost« ter svoj obraz in 
roke prepustili mojstrom poslikav. Vsi smo 
uživali in se zabavali. Učenci so takole zapi-
sali svoje vtise:

Najbolj všeč mi je bilo, ko sta klov-
na delala balone, ki so bili različ-
nih oblik.                  Jure, 3. razred

Všeč mi je bilo, ko sem dobila Viki 
kremo in da sem bila četrta.                       

Vita, 3. razred

Najbolj všeč mi je bila vožnja z 
avtobusom.           Rene, 3. razred

Meni je bil najbolj všeč indijanček 
Viki.                Tosja, 3. razred

Všeč mi je bil ples in tek.   
Martin K., 3. razred
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V vrtcu  Cirkovce smo se to pomlad ukvar-
jali tudi z vzgojo rastlin. 
Prostor smo jim poiskali kar na terasi, in 
sicer v odpadni embalaži (uporabili smo 
odpadne plastenke in gume). Na našem 
improviziranem vrtičku tako spremljamo 
rast rastlin, zanje ustrezno skrbimo in ti-
sto, kar bo dozorelo, bomo tudi pojedli. 
Se že veselimo …           

Vesna Simonič, vzg.

Pika Poka 
in otroci iz vrtca Cirkovce

Otroci iz vrtca Cirkovce so se udeležili dr-
žavne revije Pika Poka v Rogaški Slatini, ki 
je bila v petek, 13. 5. 2013. Predstavili so 
se s spletom »Diči diča na konjiča«, kjer 
so prikazali, kako so se včasih otroci v pro-
stem času igrali in plesali. Prikazali so tudi 
igro Bela bela lilija ter odplesali »ziben-
šrit« in »rašplo«. Otroci so revijo zapustili 
z eno izkušnjo več ter z lepimi spomini na 
ta dan. Ponosni smo, da naši otroci nada-
ljujejo pot v ritmu in plesu, ki so ju peljali 
že naši starši, dedki in babice in še mnogi 
drugi.                    Mentorica: Monika Šešo

Otroci vrtca Cirkovce 
vzgajajo rastline 

V torek, 26. marca 2013, smo otroci in strokov-
ne delavke iz vrtca pripravili nastop ob mate-
rinskem dnevu. Zbrali smo se v telovadnici OŠ 
Cirkovce, kjer so z nastopom pričeli naši fol-
kloristi. Ob zvokih harmonike so zaplesali pet 
plesov in pri tem zelo uživali. Najmlajši iz sku-
pine Miške so ob glasbi  nabirali rožice, se malo 
smejali, malo jokali, vsi pa vneto iskali mamice 
na tribuni. Malo starejši iz skupine Pikapoloni-
ce so se predstavili s plesno koreografijo«Trije 
metulji« in s pesmijo »Balalajci«. Da v vrtcu 
radi pojemo in spoznavamo glasbila, so nam 
predstavili otroci iz skupine Mravljice s pesmijo 
»Jaz imam pa goslice« ter nam zaigrali na glas-
bila, ki so jih naredili sami iz odpadnega mate-
riala. Pa smo že pri skupini Zajčki, ki so zaplesali 
na »Plesni vlak« in zapeli pesem »Jaz sem mala 
roža«. Najstarejši iz skupine Metulji so se pred-
stavili s koreografijo na glasbo »Leva-desna« in 
z deklamacijo, ki je mamicam zarosila oči. Tako, 
in že smo pri koncu, ko se je predstavil še pev-
ski zbor in otroci, ki obiskujejo vesele ure 
nemščine.               Mateja Lampret

Nastop ob 
materinskem dnevu

Likovni izdelki otrok iz vrtca Kidričevo

Tija Tamše (5-6 let, Delfinčki) Tadej Čuš (5-6 let, Delfinčki) Tara Čančar (5-6 let, Delfinčki) 
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Tečaj plavanja je bil organiziran za vse 
otroke, stare od pet do šest let, ki bodo 
septembra začeli obiskovati  šolo. Udele-
žilo se ga je enaindvajset otrok. Potekal 
je od ponedeljka, 6. 5. 2013, do petka, 
10. 5. 2013. Otroci so se prilagajali na 
vodo, učili osnovnih plavalnih zamahov, 
se zabavali in družili v vodi. Otroci, ki so 
že imeli izkušnje z vodo, so lahko svoje 
znanje nadgradili in izpopolnili. Plavalni 

PLAVALNI TEČAJ 
v Termah Ptuj

tečaj so vodili učitelji plavanja Plavalnega 
kluba Terme Ptuj, ki so se zelo potrudili 
in otrokom nudili svoje strokovno znanje. 
Za varnost in pomoč ob bazenu smo skr-
bele tudi tri vzgojiteljice. Posamezni dan 
je potekal tako, da smo se zjutraj zbrali v 
vrtcu in se nato z avtobusom odpeljali v 
Terme Ptuj, kjer smo se vsi skupaj najprej 
pripravili na plavanje. Sledilo je razgiba-
vanje v malem bazenu. Prvi dan je pote-
kalo preverjanje prilagojenosti  na vodo, 
po katerem so otroke razdelili v tri sku-
pine. Sledile so igre in vaje v vodi. Otroci 
so bili pogumni in v vodi niso imeli težav. 
Po dveh dneh so se preizkusili v plavanju 
tudi v velikem bazenu. Nekateri so imeli 
strah pred globino, vendar so jih vaditelji 
pripravili do tega, da so vsi zaplavali – ne-
kateri s pomočjo plavalnih rekvizitov, dru-
gi tudi brez. Zadnji dan plavalnega tečaja 
smo pridobljeno znanje preverjali. Pri 
vseh otrocih je bil viden velik napredek. 

Nekateri otroci so že zmogli samostojno 
preplavati  polovico olimpijskega bazena. 
Predvsem pa so bili vsi navdušeni nad 
plavanjem, razigrani in veseli. Vsi so dobili 
diplome. Prav tako so vsi, ki so sodelova-
li na plavalnem tečaju, osvojili nalepko v 
knjižici Mali sonček, ki smo jo podelili v 
vrtcu.

                                      Lilijana Rumež                                                                                                                                            

V letošnjem šolskem letu smo pričeli PE vrtec Kidričevo z izva-
janjem gibalno-športnega programa Mali sonček. Program je 
namenjen otrokom od drugega do šestega leta starosti .  Z njim 
smo obogati li program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi 
gibalno-športnimi vsebinami. Poudarek je na igri in vadbi, ki sta 
prijetni in prilagojeni otroku. 
Program je zasnovan na šti rih ravneh:
* Mali sonček – modri (za otroke od 2. do 3. leta),
* Mali sonček – zeleni (za otroke od 3. do 4. leta),
* Mali sonček – oranžni (za otroke od 4. do 5. leta),
* Mali sonček – rumeni (za otroke od 5. do 6. leta).
Vse šti ri ravni se vsebinsko povezujejo, dopolnjujejo in nadgra-
jujejo, zato je zaželjeno, da otroci sodelujejo na vseh stopnjah 
programa. Poudarek je na usvajanju gibalne abecede; otroci iz-
vajajo naravne oblike gibanja ter postopoma celostno spozna-
vajo osnovne elemente različnih športnih zvrsti . Poglavitni cilj je 
opti malno razvijati  gibalne sposobnosti , še posebej koordinacijo 
(skladnost) gibanja, ravnotežje ter seznaniti  najmlajše s čim več 
različnimi gibalnimi dejavnostmi. Gibalno-športni program Mali 
sonček temelji na elementarnosti  in ne na tekmovalnosti . V 
okviru programa so dejavnosti  načrtovane tako, da spodbujajo 
uspeh vsakega posameznika ter naučijo otroka spoštovati  razli-
ke med vrstniki. Zelo pomembno je tesno sodelovanje s starši. 
Cilj je dosežen, če starši skupaj z otrokom akti vno preživljajo 
prosti  čas ter se zanimajo za njegov telesni in gibalni razvoj. V 
mesecu aprilu smo v vrtcu izvedli športne popoldneve s starši. 
Po dve skupini skupaj sta za svoje otroke in njihove starše pri-
pravili vadbo po postajah, kjer so bile vključene gibalne dejav-
nosti  primerne za posamezno starostno obdobje otrok. Starši 
so z navdušenjem sodelovali in pomagali svojim otrokom pri 
izvajanju posameznih nalog. Vsak otrok, ki sodeluje v progra-
mu, dobi športno knjižico, ki je namenjena beleženju uspešno 
opravljenih nalog. Otrok si v knjižico prilepi nalepko, kar mu je v 

Športno popoldne s starši
GIBALNO-ŠPORTNI PROGRAM MALI SONČEK

veliko zadovoljstvo in moti vacija za naprej. Na koncu prejmejo 
otroci tudi diplome.
                                                                                        Danica Kovačec  
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Jogurtova strjenka z malinovim prelivom

Sestavine za 4 porcije:

180 g navadnega jogurta
180 ml mleka
180 ml smetane
vanilijev sladkor
želatina 
maline (lahko zamrznjene)
sladkor

Mleko in smetano pogrejemo do vretja. Nato odstavimo, dodamo 
vanilijev sladkor in pustimo, da se ohladi. Nato vmešamo še jogurt. 
Po navodilih pripravimo želatino in dobro premešamo. Razdelimo v 
steklene posodice ali nižje kozarce in pustimo nekaj ur (najbolje kar 
čez noč) v hladilniku, da se ohladi. Preden postrežemo, pripravimo 
še malinov preliv. Maline segrejemo, da se zmehčajo, vendar še ne 

Letošnje poletje bo v destinacijah Ptuj, 
Jeruzalem Ormož, Haloze in Slovenske 
gorice  vroče in predvsem kulturno obar-
vano. Koncertov, gledaliških predstav, 
glasbenikov in umetnikov, v času od juni-
ja do avgusta, zagotovo ne bo manjkalo!  
Prva festivalska vrata se bodo odprla v 
Ormožu. V poletnih večerih se bodo na 
prostem v okrilju grajskih zidov odvijale 
gledališke predstave, koncerti ter otroške 
predstave za najmlajše. Nastopili bodo 
Oto Pestner, Klapa Kampanel, Juan Va-
sle, Vlado Kreslin, skupina Partibrejkers, 
ogledali si boste lahko tudi predstave Slo-
venska Muzka od A–Ž, Trojček, Janko in 
Metka sta packona in z otroki zaplesali ob 
čopkomeru … Tako si boste v Ormožu lah-
ko ogledali dela umetnikov, ki jih ni moč 
pogosto videti v teh krajih. Vabljeni v Or-
mož od 20. junija do 25. avgusta. Pestro 
bo tudi v Lenartu, kjer bo letos že osmič 
zapored potekal LEN-ART. Prva prireditev 
bo v Slovenskih goricah potekala že 28. ju-
nija z nastopom tuje folklorne skupine, ki 
nastopa tudi na Folkartu. Ostali dogodki 
se bodo zvrstili vse do konca avgusta. Ob 
vikendih bo na odru predstavljenih pribli-

žno dvajset prireditev – komedij, koncer-
tov od etno glasbe do rocka in prireditev 
za otroke. Z vsemi temi dogodki bodo 
tudi v Lenartu poskrbeli za smeh, zabavo, 
užitke ob klasični glasbi, udarne rock rit-
me in stik s tujimi kulturami. Ptujske ulice 
se bodo prebudile v juliju. Od 14. do 21. 
julija bo namreč potekal prvi dogodek, 
Mednarodni simpozij pripovedovanja 
Parzival. Zgodba Parzivala pomembno za-
znamuje tukajšnje okolje, saj je delo po-
stavljeno v te kraje. Wolfram von Eschen-
bach je v prvi polovici 13. stoletja ustvaril 
visoki srednjeveški ep v 24 600 verzih. Po-
leg Božanske komedije je to najpomemb-
nejše literarno delo tistega časa, ki pred-
stavlja plemenite cilje v družbi, ki zmore 
imeti ideale. S pripovedovanjem oziroma 
storytellingom se bomo tako vračali v 
svoje bistvo, k ljudem, ki želijo poslušati 
in pripovedovati.  Društvo za glasbeno 
umetnost Arsana pa bo med 24. julijem 
in 2. avgustom 2013 izvedlo največje fe-
stivalsko dogajanje v mestu, ki vsako leto 
privabi blizu 25 000 obiskovalcev in po-
staja prepoznaven utrip mesta v Sloveniji 
in Evropi. Gre za 5. mednarodni glasbeni 

Vroče 
FESTIVALSKO POLETJE 

festival Arsana – Art Ptuj 2013, pod sloga-
nom ''EKSPLOZIJA UMETNOSTI''. V dese-
tih dneh bo na vseh zunanjih in notranjih 
prizoriščih mesta na več kot trideset do-
godkih ustvarjalo in nastopilo preko dve-
sto šestdeset glasbenih umetnikov, s po-
dročja klasične, pop, jazz in etno, vokalne 
in instrumentalne glasbene umetnosti. V 
istem obdobju bo potekal tudi Art Stays, 
ki je na področju sodobne umetnosti ena 
najaktivnejših organizacij v Sloveniji. Že 
od leta 2003 poskušajo z Mednarodnim 
festivalom sodobne umetnosti Art Stays v 
najstarejšem slovenskem mestu ustvariti 
živahno mednarodno umetniško okolje 
in platformo za izmenjavo izkušenj, idej 
in mnenj o sodobni umetnosti. V okviru 
Art Stays so se v Sloveniji prvič predstavili 
umetniki, kot so Fernando Prats, Ivan Na-
varro, Yoko Ono, Leo Ferdinand Demetz, 
Regina Jose Galindo, Ilona Nemeth Elisa 
Rossi, Kensuke Koike in mnogi drugi. Av-
gust pa bo minil predvsem v znamenju 
Mednarodnega pesniškega festivala Dne-
vi poezije in vina, ki se bo letos poleti na 
Ptuju zgodil že četrtič. Med 21. in 24. av-
gustom bo mesto gostilo več kot dvajset 
pesnikov iz vsega sveta, na čelu s častnimi 
gosti Yangom Lianom, Michelom Degu-
yem in Josipom Ostijem. Poleg večernih 
branj bodo za vedoželjne tu še številni po-
govori in okrogle mize, za ljubitelje glasbe 
pester izbor koncertov, pravljični program 
za najmlajše, gledališke impro predstave 
za najdrznejše in seveda velika ponudba 
izbranih lokalnih vin za vse sladokusce. 
Podrobnejše informacije o vseh festiva-
lih lahko najdete na spletni strani www.
visitptuj.eu.

Tanja Srečkovič, ZRS Bistra Ptuj

razpadejo. Po okusu sladkamo. Še topel preliv razdelimo v 
posodice s strjenko in takoj postrežemo.

Simona Medved

Foto: Barbara Fideršek
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Melanom je maligni tumor kožnih celic 
melanocitov. Je najnevarnejši kožni rak, 
predvsem zaradi svoje velike sposobno-
sti širjenja na ostale organe. Ker je zdra-
vljenje razširjene bolezni neuspešno, je 
umrljivost visoka. Število bolnikov z me-
lanomom se povečuje hitreje kot število 
bolnikov s katerokoli drugo vrsto raka. 
Predvsem zaskrbljujoče je naraščanje šte-
vila bolnikov z melanomom med mladimi 
odraslimi. 
Melanom je rak, ki se lahko razvije pri 
vsakomur, vendar pa je tveganje za nje-
gov nastanek pri nekaterih ljudeh večje: 
pri svetlolasih, svetlookih in svetlopoltih 
ljudeh, ki so bili zlasti v mladosti pogosto 
izpostavljeni sončnim žarkom, pri ljudeh, 
ki so večkrat utrpeli sončne opekline, pri 
ljudeh, katerih ožji sorodnik je imel me-
lanom, pri starejših ljudeh, pri ljudeh, ki 
imajo veliko število znamenj, ter 
ljudeh, ki so že imeli melanom. 
Melanom se lahko pojavi v ob-
stoječem znamenju, večinoma pa 
nastane na novo. Na koži ves čas 
nastajajo nove pigmentne spre-
membe, med katerimi je lahko 
tudi melanom. Pomembno je, da 

ga ločimo od ostalih nenevarnih pigmen-
tnih sprememb na koži. Melanom je lah-
ko v začetku zelo podoben navadnemu 
znamenju, a se za razliko od znamenja 
nato hitreje spreminja po obliki, barvi in 
velikosti. Je asimetričen (A – asimetry), 
nepravilnih robov (B – border), večbarven 
(C – colour), večji od 5 mm (D – diame-
ter) in raste (E – elevation). Včasih lahko 
tudi srbi. Pri napredovani obliki se lahko 
pojavi tudi krvavitev. Ker se melanomi ne 
spreminjajo vsi po sistemu ABCDE in jih 
je včasih težko razlikovati od znamenja 
in drugih pigmentnih sprememb na koži, 
je ključnega pomena za postavitev pra-
vilne diagnoze dermatoskopski pregled 
kože. Najpomembnejši dejavnik tveganja 
za nastanek melanoma je UV sevanje. Z 
ustrezno zaščito kože pred soncem lah-
ko nastanek melanoma preprečimo. Z 

omejitvijo izpostavljanja 
soncu je treba začeti že 
v zgodnjem otroštvu, saj 
so prav sončne opekli-
ne v zgodnjem otroštvu 
eden od dejavnikov tve-
ganja za razvoj bolezni 
kasneje v življenju. Tudi 

Odkrijmo 
MELANOM PRAVOČASNO

število pigmentnih znamenj je povezano 
z izpostavljenostjo soncu v otroštvu. Več 
kot je otrok izpostavljen soncu v otroštvu, 
več znamenj se bo pojavilo na koži. Večje 
število znamenj pa pomeni večjo verje-
tnost za pojav melanoma kasneje v življe-
nju. Kožo moramo zaščititi predvsem z 
izogibanjem soncu, z uporabo oblačil, po-
krival in očal ter z uporabo zaščitnih krem 
za tiste dele telesa, ki jih pred soncem 
drugače ni mogoče skriti. Ker bodo učinki 
preventivnih akcij o pomenu zaščite pred 
UV žarki vidni šele čez desetletja, je za 
zmanjšanje umrljivosti zaradi melanoma 
trenutno najpomembnejše zgodnje od-
krivanje z rednim samopregledovanjem 
in preventivnimi pregledi kože. 

Nataša Grebenšek, dr. med.
Dermatološki center Arsderma

4. in 5. aprila tega leta je na sejmišču v Gornji Radgoni potekalo 
že 13. državno prvenstvo mladih kleparjev in krovcev Slovenije, 
ki se ga je udeležila tudi ekipa Kleparstva in krovstva Trčko Igor 
s.p. iz Stražgonjce. Kot zastopniki obrtno-podjetniške zbornice 
Ptuj so dosegli odlično 1. mesto in s tem postali državni prvaki 
te stroke. Ekipa enega mentorja in dveh krovcev, ki nista sme-
la biti mlajša od šestindvajset let je morala na tekmovanju po-
kriti steho v celoti, kar zajema komplet vsa dela od postavitve 
zračnega mostu, namestitve paropropustne folije, žlebov, žlota, 
pravilnih razmikov  med letvami, namestitev slemena, montažo 
strešnega okna... Ocenjevalo se je pravilno izvedbo, kakovost, 
natančnost ter hitrost. Izvedbeni čas je bil namreč omejen na 
dva dneva. »Zmaga na tovrstnem tekmovanju nam zelo veliko 
pomeni, ker dokazuje, da so naša prizadevanja in poslovna pot 
ustrezna. Lahko se pohvalimo z nagrado, ki izkazuje, da smo 
podjetje, ki v Sloveniji na objektih vseh vrst trenutno izvaja naj-
bolj kakovostnekleparsko-krovske storitve,« je za naše glasilo 
povedal direktor podjetja Igor Trčko. »Smo mlado podjetje, ki 
se lahko pohvali z večletnimi izkušnjami. Sam sem se teh znanj 
učil od očeta. Nekoč je bilo veliko stvari izdelanih ročno, danes 
je ceneje izdelke, kot so kotlički, kolena, kljuke ... kupiti ter jih 
enostavno kot končne izdelke vgraditi v strešne elemente. Naše 

stališče je, da je bistvo kakovosti, da bi streha kot sistem delo-
vala pravilno, še vedno v malenkostih, predvsem v zaključkih. V 
podjetju se trudimo, da bi ohranili kakovost na najvišji ravni ter 
da bi naše stranke pred odločitvijo o nakupu strehe in strešnih 
elementov bile dobro informirane o tem, kaj in zakaj je dolgo-
ročno najboljše za njihov dom,« je še povedal Trčko.

MT

Kleparstvo-krovstvo Trčko Igor s.p, 
zmagovalec 13. državnega prvenstva mladih kleparjev in krovcev

Redno spremljajmo 
spremembe na koži! 

Če odkrijemo 
melanom pravočasno, 

je ozdravljiv!
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V Občini Kidričevo si prizadevamo nadgrajevati  obstoječi sistem lo-
čenega zbiranja odpadkov in tako zasledovati  nacionalne in evrop-
ske smernice, ki narekujejo, da se čim več odpadkov ločeno zbere 
in nato odda v nadaljnjo predelavo (na primer recikliranje). V ta 
namen smo pričeli tudi z ločenim zbiranjem odpadnih oblačil in 
teksti la. Občani lahko tovrstno blago oddate v za to namenjene za-
bojnike, ki se nahajajo na naslednjih lokacijah:

Lokacija zbiranja
CIRKOVCE – trgovina Mercator

LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU – market Lovrenc
KIDRIČEVO – tržnica

KIDRIČEVO – zbirni center

Ločeno zbiranje odpadnih oblačil in tekstila 
v Občini Kidričevo

V zabojnike za odpadna oblačila in teksti l lahko 
odlagate/ne smete odlagati :

Oddajajte samo čista, suha oblačila ter obu-
tev. Teksti l zaradi zaščite pred vlago zapaki-
rajte v plasti čne vreče, katerih teža naj ne 
presega 20 kg.

Besedilo in fotografi je pripravil: Igor Mohorič

Oddajte odpadni električni in elektronski aparat, odpadno sijalko (E-odpadek) in/ali odpadno baterijo v zbirni center 
(ZC) Kidričevo (bodite pozorni na delovni čas ZC) in sodelujte v žrebanju za hladilnik in druge prakti čne nagrade.

»E-ODPADKE LOČUJ in OKOLJE VARUJ!«

AKCIJA BO TRAJALA OD 3. 6. 2013 DO 29. 6. 2013.

V petek, 14. 6. 2013, od 9. do 18. ure lahko pred 
OŠ Kidričevo oddate odpadne male gospodinjske 
aparate, telefone, baterije in si ogledate specialno 
vozilo imenovano E-transformer.

Je zložljivo vozilo, opremljeno z najnovejšo multi medijsko in svetlobno predstavitveno opremo, ki se v celoti  napaja 
iz lastne solarne elektrarne Gorenje Solar, nameščene na strehi vozil. V notranjosti  vozila so v obliki eksplozijskih ses-
tavnic razstavljeni veliki in mali gospodinjski aparati , mobilni telefon, LCD-televizor.

E-transformer

Tip zabojnika na 
zgoraj omenjenih 

lokacijah:

x
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Vendar zgodovina poslovne poti družine 
Strel sega nekaj desetletij nazaj, v leto 
1928, ko je Ludvik Strel ustanovil čevljar-
sko delavnico v Bresternici pri Senovem. 
Delavnico, ki je na začetku imela pet za-
poslenih, je zaradi slabih gospodarskih 
razmer bil primoran zapreti, hkrati pa je 
tudi sprejel odločitev, da zapusti Brester-
nico ter se leta 1936 preseli v Lovrenc na 
Dravskem polju. V novem okolju je tudi 
poslovno pot zapeljal v drugo smer; pričel 
se je ukvarjati s prodajo mleka in mleč-
nih produktov. Dogajanje v času druge 
svetovne vojne ga je za nekaj let ponov-
no pregnalo v domačo Breznico, kjer pa 
ni ostal dolgo, saj se je po vojni leta 1947 
vrnil v Lovrenc in ustanovil družbeno če-
vljarsko podjetje. To podjetje se je leta 
1957 združilo z drugimi mizarskimi in ko-
vaškimi delavnicami in v prostorih seda-
njega podjetja je nastalo podjetje Dravi-
nja, katerega direktor je postal in ostal do 
leta 1963. Leta 1963 je ustanovil podje-
tje – samostojno čevljarsko obrt – Ludvik 
Strel. Leta 1966 je po njegovi upokojitvi 
podjetje prevzel sin Branko. Leto kasneje 

BAS d.o.o.,
proizvodnja zaščitnih sredstev, usnjene konfekcije in galanterije

se je podjetje preimenovalo v Čevljarstvo 
in Rokavičarstvo Branko Anica Strel, ki 
je zaradi takratnih potreb tržišča začelo 
izdelovati zraven čevljev še vse vrste ro-
kavic. Začetna proizvodnja je znašala s 
tremi zaposlenimi petdeset parov rokavic 
dnevno, leta 1979 pa so izdelovali že ti-
soč parov rokavic dnevno. Zaradi ugodne 
gospodarske klime in potreb tržišča so v 
začetku osemdesetih let začeli izdelova-
ti tudi zaščitna delovna oblačila, konec 
osemdesetih pa zaposlovali že dvajset 
ljudi. Zaradi potreb prilagajanja tržnim 
razmeram kot tudi načina poslovanja, je 
bilo leta 1990 ustanovljeno podjetje BAS 
d.o.o., ki je že takrat imelo šestindvajset 
zaposlenih. Leta 1991 je bilo za sloven-
sko gospodarstvo kakor tudi za podjetje 
BAS d.o.o. prelomno, saj so praktično čez 
noč izgubili velik del tržišča. Uspešno so 
se prilagodili nastali situaciji, preusmeri-
li in posodobili proizvodnjo. Proizvodnja 
usnjene konfekcije in galanterije ter odpr-
tje prodajalne lastnih izdelkov je prineslo 
podjetju večjo prepoznavnost in dobro 
osnovo za uspeh. Leta 1999 so v podje-

tju BAS d.o.o. pravilno 
zaznali svoj potencial 
na področju razvoja 
ognjevarnih gasilskih 
oblek. Pod svojo bla-
govno znamko so kot 
prvi na območju Slo-
venije razvili in izdelali 
ognjevarno gasilsko 
obleko, ki ustreza naj-
zahtevnejšim sloven-
skim in evropskim 
standardom. V dokaz 
kakovosti izdelka se lahko pohvalijo s 
certifikatom pridobljenim po standardu 
EN 469 in z dejstvom, da izdelek uspe-
šno tržijo tako doma kot v tujini. Zraven 
ognjevarnih oblek za gasilce njihova pro-
izvodnja obsega tudi gasilska delovna 
oblačila, gasilske delovne kape, paradne 
uniforme, kape s ščitnikom, pasove iz 
»gurtne«, paradne pasove, kravate, obla-
čila za civilno zaščito, pasove in naramni-
ke, vse vrste usnjenih torb, vetrovke in 
druge izdelke iz tekstila.

MT

Na območju Občine Kidričevo, natančneje v Lovrencu na Dravskem polju, že trinajsto leto deluje podjetje 
BAS d.o.o., trgovsko in proizvodno podjetje zaščitnih sredstev, usnjene konfekcije in galanterije, ki trenutno 
zaposluje osemnajst oseb. 
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8. 6. 2013 STRELSKO TEKMOVANJE ODPRTEGA TIPA (ŠPORTNA DVORANA KIDRIČEVO), ORGANIZATOR SD KIDRIČEVO
8. 6. 2013 TURNIR NAMIZNI TENIS (ŠPORTNA DVORANA KIDRIČEVO), ORGANIZATOR NTK CIRKOVCE
14. 6. 2013 TURNIR MALI NOGOMET (ŠPORTNI PARK APAČE), ORGANIZATOR ŠD APAČE
15. 6. 2013 TURNIR PIKADO (STRAŽGOJNCA), ORGANIZATOR ŠD STRAŽGOJNCA
15.–16. 6. 2013 MEDNARODNI NOGOMETNI TURNIR OTROK STAROSTI OD 6–14 LET (ŠPORTNI PARK ALUMINIJ), 

ORGANIZATOR NK ALUMINIJ
16. 6. 2013 TURNIR V ŠAHU IN KARTANJU (ŠPORTNI PARK APAČE),ORGANIZATOR ŠD APAČE
21. 6. 2013 TURNIR V MALEM NOGOMETU ZA CICIBANE (ŠPORTNI PARK LOVRENC), ORGANIZATOR ŠD MLADINEC
21. 6. 2013 NOČNI TURNIR V MALEM NOGOMETU ZA ČLANE (ŠPORTNI PARK LOVRENC), ORGANIZATOR ŠD MLADINEC
21. 6. 2013 TURNIR V PETANKI (ŠPORTNI PARK APAČE), ORGANIZATOR ŠD APAČE
22. 6. 2013 TURNIR V ODBOJKI NA MIVKI (ŠPORTNI PARK CIRKOVCE), ORGANIZATOR ŠD CIRKOVCE

22. 6. 2013 OTROŠKI PIKNIK Z NAPIHLJIVIMI IGRALI (ŠPORTNI PARK ŠIKOLE), ORGANIZATOR ŠD ŠIKOLE, 
ZAČETEK OB 14. URI

28. 6. 2013 TURNIR V ODBOJKI NA MIVKI (ŠPORTNI PARK NJIVERCE), ORGANIZATOR ŠD NJIVERCE
1.–5. 7. 2013 AKTIVNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA (ŠPORTNI PARK CIRKOVCE), ORGANIZATOR ŠD CIRKOVCE
6. 7. 2013 TURNIR V MALEM NOGOMETU ZA ČLANE (ŠPORTNI PARK APAČE), ORGANIZATOR ŠD APAČE
3. 8. 2013 TURNŠKOV MEMORIAL – TURNIR V VELIKEM NOGOMETU (ŠPORTNI PARK APAČE), ORGANIZATOR ŠD APAČE
27.–31. 8. 2013 ŠPORTNI TEDEN ZA OTROKE (ŠPORTNI PARK NJIVERCE), ORGANIZATOR ŠD NJIVERCE
30. 8. 2013 ŠPORTNI VIKEND ŠIKOLE – ODBOJKA (ŠPORTNI PARK ŠIKOLE), ORGANIZATOR ŠD ŠIKOLE, 

ZAČETEK OB 18. URI
30. 8. 2013 ŠPORTNI VIKEND ŠIKOLE – ULIČNA KOŠARKA (ŠPORTNI PARK ŠIKOLE), ORGANIZATOR ŠD ŠIKOLE, 

ZAČETEK OB 20. URI
31. 8. 2013 ŠPORTNI VIKEND ŠIKOLE – MALI NOGOMET (ŠPORTNI PARK ŠIKOLE), ORGANIZATOR ŠD ŠIKOLE, 

ZAČETEK OB 19. URI
1. 9. 2013 ŠPORTNI VIKEND ŠIKOLE – REKREATIVNI KOLESARSKI MARATON (ŠPORTNI PARK ŠIKOLE), ORGANIZATOR ŠD 

ŠIKOLE, ZAČETEK OB 9. URI
1. 9. 2013 ŠPORTNI VIKEND ŠIKOLE – POLŽJE DIRKE S STARODOBNIMI KOLESI (ŠPORTNI PARK ŠIKOLE), ORGANIZATOR ŠD 

ŠIKOLE, ZAČETEK OB 13. URI
14.–15. 12. 
2013

MEDNARODNI NOGOMETNI TURNIR ZA OTROKE (ŠPORTNA DVORANA KIDRIČEVO), 
ORGANIZATOR NŠ FUTSAL KIDRIČEVO

21.–22. 12. 
2013

NOVOLETNI TURNIR TOYOTA CUP ZA ČLANE (ŠPORTNA DVORANA KIDRIČEVO), ORGANIZATOR NŠ FUTSAL KI-
DRIČEVO

28. 12. 2013 BOŽIČNO-NOVOLETNI TURNIR V NAMIZNEM TENISU (ŠPORTNA DVORANA KIDRIČEVO), 
ORGANIZATOR NTK CIRKOVCE

KOLEDAR ŠPORTNIH PRIREDITEV V LETU 2013 
                                            ŠPORTNE ZVEZE OBČINE KIDRIČEVO



NAGRADNA KRIŽANKA: rešitev križanke in vaše podatke pošljite v zaprti  ovojnici na naslov Občina Kidričevo, ul. Borisa Kraigherja 25, 2325 
Kidričevo, s pripisom “Nagradna križanka”, najkasneje do 1. 7. 2013.  Sponzor nagradne križanke je podjetje BAS d.o.o. 
Srečni izžrebanci nagradne križanke iz prejšnje izdaje glasila so Terezija Pernat, Župečja vas 33 c, 2324 Lovrenc na Dr. polju – cvetje v višini dvajset 
evrov, Irena Zafošnik, Lovrenc na Dr. polju 35 a, 2324 Lovrenc na Dr. polju – cvetje v višini deset evrov, Sandi Bezjak, Pleterje 59, 2324 Lovrenc na 
Dr. polju – cvetje v višini pet evrov.


