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- Pričetek obnove dvorca Sternthal
- Pustovanje 2013
- Kmalu nov zdravstveni dom
- Sekundarna kanalizacija
- Koledar prireditev
- Slovenska futsal reprezentanca v Kidričevem 
  boljša od Norveške
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PREDVIDENE PRIREDITVE V OBDOJU APRIL–
MAJ 2013 

30. 3. 2013 – Zajček išče jajček – otroške ustvar-
jalne delavnice s kulturnim programom in iskanjem 
čokoladnih jajčk – organizator Občina Kidričevo in 
ZKD Občine Kidričevo 

19. in 20. 4. 2013 – 11. tulipaniada v Cirkovcah – 
organizator MK Tulipan 

28. 4. 2013 – 16. žegnanje konjev v Župečji vasi 
– organizatorji krajani Župečje vasi s Turisti čnim 
društvom Občine Kidričevo 

24. 4. 2013 – otroške ustvarjalne delavnice – organ-
izator DPD Svoboda Kidričevo 

5. 5. 2013 – tekmovanje v namiznem tenisu 
za mladince in mladinke RS – Športna dvorana 
Kidričevo – organizator NTK Cirkovce

19. 5. 2013 – mednarodno srečanje starodobnih 
vozil – pred Restavracijo Pan v Kidričevem – 
organizator Klub ljubiteljev klasičnih in športnih vozil 
Kidričevo

25. in 26. 5. 2013 – likovna kolonija z literarno, re-
citacijsko, otroško, s fotografsko, pohodniško in z 
delavnico za odrasle – organizator DPD Svoboda 
Kidričevo 

25. 5. 2013 – kulturni dopoldan na tržnici v 
Kidričevem – organizator Zveza kulturnih društev 
Občine Kidričevo 

2. 6. 2013 – 3. srečanje ljudskih pevcev v cerkvi v 
Kidričevem, organizator KKD Zvezdni dol Kidričevo

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 Zafošnik, Zvonko Milošič 
Lektoriranje: Vesna Voglar Pulko
Tisk: Ekart design d.o.o., Naklada: 2400 izvodov, Spletna stran: www.kidricevo.si Glasilo je 
brezplačno in ga prejme vsako gospodinjstvo v občini Kidričevo. Glasilo je vpisano v  razvid me-
dijev pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport pod zaporedno številko 1401.

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 preoblikovanja besedil v vsebinsko in oblikovno primerne članke. Za vsebino in točnost 
podatkov odgovarja avtor prispevka. Reklame oziroma voščila niso lektorirana.

Vsak letni čas je po svoje lep. Še dobro, 
da so ti  časi tako različni, drugače bi bilo 
preveč dolgočasno. Je pa res, da ljudje 
različno obožujemo posamezne letne 
čase. Če zima predolgo traja, komaj 
čakamo, da posije toplo sonce, se pravi, 
komaj čakamo pomladi. Pa ne samo 
ljudje, tudi živali v naravi, ki so povsem 
odvisne od vremena, hrepenijo po nara-
vnih spremembah.

Pomladne lepote

Zanimivo je, da se dnevi pričnejo daljšati  
že po 21. decembru, a narava se segreje  
komaj maja, junija. Po drugi strani pa je 
zopet zanimivo, da se dnevi pričnejo 
krajšati  po 21. juniju, a ohladi se komaj 
septembra, oktobra.
Pomlad je torej čas, ko se sonce dviguje in 
s svojimi žarki privabi zimske zaspance na 
plan, ko prične narava zeleneti  in se ode-
vati  v prelepe barve. Le odpreti  moramo 

oči in znati  opazovati . Ne sme se nam 
vedno tako muditi , da še ne bi imeli časa 
opaziti  spremembe v naravi. Všeč mi je 
tasmanski rek, ki pravi: »Ustavi se in rožo 
poduhaj!« V različnih življenjskih obdob-
jih pa res imamo ljudje različne možnosti , 
da se lahko ustavimo in zaznamo trenutke 
narave v vsakem letnem času.

Tekst	in	foto:	Jože	Šafranko
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beseda urednice

Vljudno vabljeni, da nam svoje prispevke za naslednjo izdajo 
Ravnega polja pošljete do 21. 5. 2013 na elektronski naslov: 

mojca.trafela@yahoo.com

Dolga zima se poslavlja in v deželo 
končno prihaja pomlad. Narava bo 
oživela in poskrbela za nov »življenjski« 
cikel. Ponovno bodo oživela polja in 
marsikatera gospodinja bo pričela z 
obdelavo vrti čka. V naravi se ciklus 
ponovi vsako leto. Na področjih, ki jih 
kroji človek, so cikli rahlo drugačni oz. 
daljši. V našem primeru bomo vzeli 
mandat župana (4 leta) in fi nančno 
perspekti vo Evropske skupnosti  (7 
let).
Na nivoju občine smo že krepko za-
korakali v drugo polovico mandata 
in ideje počasi prehajajo v končne 
oblike. Vsak projekt je zamišljen kot 
dober, večina je tudi izpeljana dobro, 
ampak obstajajo tudi slabo izpeljani 
projekti . Vsak projekt prinese dodat-
no izkušnjo in modrost, ki se izrazi v 
prihodnjih projekti h. Z analizo slabih 
projektov lahko postanemo še boljši in na 
tem mestu potrebujemo konstrukti vno 
kriti ko in predloge za izboljšave. Za dose-
go cilja potrebujemo proakti vne občanke 
in občane, ki imajo ideje/predloge/želje, 
kako spremeniti  zadeve na bolje. Pri rela-

ti vno majhni občini je vsak osebni prob-
lem – skupen problem. Majhen mozaik 
na tej poti  je uvedba vprašalnikov o za-
dovoljstvu s storitvami občinske uprave. 

Vprašalniki so na voljo v pritličju občinske 
stavbe in na spletni strani in so popolno-
ma anonimni. Če nas ne opozorite na ne-
pravilnosti  oz. pohvalite, se le s težavo kaj 
spremeni. Star pregovor pravi, da zaradi 
dreves ne vidiš gozda. Na ravni občine je 

AKTIVIRAJMO SE!
»gozd« nova sedemletna evropska pers-
pekti va 2014-2020. Mediji so polni besed 
o slabem koriščenju EU-sredstev, ampak 
ob tem se pozablja, da smo pred 7 leti  

sami posredovali program prednost-
nih nalog, ki jih Slovenija (občina) 
potrebuje. Ne ponovimo sedaj iste 
napake in vsi skupaj poiščimo region-
alne projekte, ki so realni, smiselni 
in bodo povečali kakovost našega 
vsakdana. Pogovorimo se v družini, 
v družbi, po društvih, kaj želimo 
spremeniti  na bolje. Vsako naselje 
ima črno piko, ki kazi okolico, ali 
neizkoriščen prostor, ampak z malce 
angažiranosti  se lahko najde nov 
smisel oz. nova vsebina.
Zaključil bi z izjavo dr. Petra Kraljiča, 
ki je na nedavnem predavanju izjavil: 
»Če Tina Maze osvoji drugo mesto, se 
zjoče, če Slovenija izgubi več mest na 

lestvici svetovne konkurenčnosti , se od 
politi kov ne zjoče nihče!« Zato bodimo 
kot Tina Maze in zahtevajmo najboljše za 
Slovenijo, Občino Kidričevo in zase!

Damjan	Napast,
direktor	občinske	uprave

Pred	 vami	 je	 pomladna	
izdaja	Ravnega	polja,	ki	vam	
ponuja	 veliko	 zanimivih	 tem	
za	 branje.	 V	 tokratni	 izdaji	
smo	 ob	 dogajanju	 v	 občini	 za	 vas	 pripravili	
tudi	 prispevke	 naših	 najmlajših,	 nagradno	
križanko,	 cvetoče	 pomladne	 lepote,	 nasvete,	
kako	 moderno	 in	 hkrati		 enostavno	 olepšati		
naše	balkone	s	cvetjem	in	zelenjem	…		V	glasi-
lu	boste	našli	tudi	seznam	prireditev,	nekatere	
koristne	nasvete	za	občane	in	še	mnogo	več.	
Ponovno	vam	ponujamo	 recept,	 za	katerega	
upamo,	da	ga	boste	preizkusili	 in	se	skupaj	s	
prijatelji	ali	družino	posladkali.	Hvala	vsem,	ki	
ste	se	potrudili	in	poslali	svoje	prispevke	ter	s	
tem	 sooblikovali	 naše	 glasilo.	 Tudi	 v	 bodoče	
vas	vabim,	da	pozorno	spremljate	dogajanje	
okrog	sebe	 in	ga	skupaj	s	kakšno	 fotografi	jo	
posredujete	 v	 naše	 uredništvo.	 Pred	 nami	
so	 toplejši	 in	 daljši	 dnevi,	 dnevi,	 primerni	
za	 opravila	 na	 vrtu,	 izlet	 v	 naravo	 ali	 zgolj	
uživanje	v	toplih	sončnih	žarkih.	Naj	vam	v	teh	
dneh	dela	družbo	tudi	Ravno	polje.	V	svojem	
imenu	 in	 v	 imenu	 uredniškega	 odbora	 vam	
želim	prijetne	velikonočne	praznike.

Mojca	Trafela,
odgovorna	urednica	glasila
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V zadnjem letu smo tako uspeli pridobiti  sklepe in odločbe o 
odobritvi sredstev v višini 2.025.000,00 EUR, pri tem gre za nep-
ovratna sredstva za obnovo dvorca Sternthal, sekundarno ka-
nalizacijo Cirkovce-Stražgonjca ter za projekte: Agromelioracija, 
Učilnica v naravi, Tržnica in tržni dnevi, 10.000 zvezd, Medgen-
eracijski koti čki v Lovrencu na Dravskem polju in Cirkovcah. 
Pričakujemo še rezultate za projekte Cirkovce FAZA II, Energet-
ska sanacija Osnovnih šol Kidričevo in Lovrenc, Rekonstrukcija 
javnih cest in cestne razsvetljave v naselju Apače znotraj 10 
km obmejnega območja … V kolikor  bomo uspešni tudi na teh 
javnih razpisih, bomo pridobili še dodatnih 1.300.000,00 EV-
ROV. Posebej je potrebno še izpostaviti  projekt »Zdravstveni 
dom Kidričevo« z noto javno-zasebnega partnerstva.
Tako smo nanizali in pripravili številne investi cijske projekte, 
med katerimi smo nekatere že izvedli v lanskem letu, za preo-
stale pa gradbišča odpiramo že letos:
• REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE V LOVRENCU NA DRAVS-
KEM POLJU
• REKONSTRUKCIJA CESTE ŠIKOLE–STRAŽGONJCA
• SEKUNDARNA KANALIZACIJA APAČE-DRAGONJA VAS
• REKONSTRUKCIJA CESTE SPODNJE JABLANE
• REKONSTRUKCIJA CESTE MIHOVCE–PLETERJE
• KANALIZACIJA NASELJA KUNGOTA PRI PTUJU
• TRŽNICA IN TRŽNI DNEVI V KIDRIČEVEM
• RAVNOTEŽNOSTNE POTI V KIDRIČEVEM, LOVRENCU IN CIRKO-
VCAH
• INVESTICIJE V JAVNO RAZSVETLJAVO
• UREDITVE V NASELJU KIDRIČEVO
• OBČINSKA BLAGAJNA
• ZDRAVSTVENI DOM
• UČILNICA V NARAVI
• UREDITEV CENTRA CIRKOVCE FAZA I in FAZA II
• SEKUNDARNA KANALIZACIJA CIRKOVCE–STRAŽGONJCA
• OBNOVA DVORCA STERNTHAL
• KAKO JE DOBRO VIDJETI TE OPET” - Prenos znanja in izkušenj 
med generacijami (DELNO TUDI NEINVESTICIJSKI)
• AGROMELIORACIJA NA KOMASACIJI DRAVSKO POLJE 3 – IZ-
VEDBA POLJSKIH POTI
• Rekonstrukcija lokalnih cest v 10-kilometrskem obmejnem 
pasu APAČE
• MEDGENERACIJSKI PARK Lovrenc na Dravskem polju in Cirko-
vce 
• ENERGETSKA SANACIJA STAVB V LASTI LOKALNE SKUPNOSTI
• ENERGETSKA PRENOVA JAVNE RAZSVETLJAVE
Projekta ECOINOVATION, MOBILNA PARTICIACIJA VIRTUALNE 
SKUPNOSTI žal na pridobitvi nepovratnih sredstev nista bila 
uspešna, a vendar bomo z obema ravnali tako, da enkrat zaživita.
Priložnosti  dviga kakovosti  življenja vam pa iščemo tudi v pri-
reditvenem turizmu, tako smo v zadnjih dveh leti h nanizali 
številne nove akti vnosti , za katere si želimo, da si jih ogledate, v 
njih sodelujete.
• YOUTH IN EUROPE 2012, nova akti vnost s Srbsko občino Ba-
rajevo,

• OTROŠKA MAŠKARADA ,
• ZAJČEK IŠČE JAJČEK v okviru velikonočnih praznikov,
• Predstavitev pobratenih mest v Kidričevem na Tržnici – 
Crikvenica – pobrateno mesto s Kidričevim,  
• Kostanjev piknik,
• Marti novanje,
• Praznični december v Parku mladosti  (5-dnevno dogajanje),
• Zasaditev potomke vinske trte v Starošincah,
• Slovenska noč v Crikvenici,
• DOBRODELNI božično-novoletni koncert,
• Srečanje staršev in novorojenih v letu 2011 in 2012,
• Dan brez avtomobila,
• Nariši nov dan,
• Ponovoletna srečanja društev in javnih zavodov,
• Vizija in strategija občine Kidričevo,
• Drsališče.
Pripravljamo se na nove izzive, in sicer zbiramo ideje za prijave 
na javne razpise za LIFE+, Norveški mehanizem …

Zagotovljena dva milijona evrov nepovratnih sredstev
www.kidricevo.si 

»Akti virali smo se s številnimi projektnimi akti vnostmi«

»OBČINA KIDRIČEVO SE ŽELI PRILAGAJATI IN 
PRIBLIŽATI LJUDEM«

V Kidričevem kmalu tudi nov 
zdravstveni dom

Izgradnja Zdravstvenega doma Kidričevo se bo pričela na osnovi 
vzpostavitve JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA. Večnamenski 
objekt bo ponujal v pritličju zdravstveni dom ter v nadstropjih 
nova stanovanja. Občina je v projekt vložila zemljišče in inve-
sti rala pritličje ter ustrezen del kleti , ki je za potrebe pritličja. 
Javno-zasebno partnerstvo se bo zaključilo s podpisom pogod-
be, pričetek del pa bo v najkrajšem možnem času.

Občina Kidričevo je v letu 2011 pričela z intenzivnimi pripravami različnih investi cijskih in neinvesti cijskih projektov.  Pri pri-
pravi projekta izhajamo predvsem iz potreb v občini in predlogov občanov in seveda na osnovi pridobljenih izsledkov VIS. 
Najpomembnejše vodilo pri pripravi projekta pa je, da ga obogati mo in oplemeniti mo z nepovratnimi sredstvi. V vsakem glasilu 
vas o tem tudi obveščamo, več o projekti h lahko zasledite tudi na naši spletni strani www.kidricevo.si. 
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Obnova dvorca predstavlja pomemben korak pri vzpostavitvi 
funkcionalnosti  objekta, turisti čni privlačnosti , omogočanju 
novih delovnih mest, ohranjanju kulturne dediščine in za pro-
mocijo občine skozi kulturno dediščino. Osredotočamo se pred-
vsem na koristi , ki jih izvedba oziroma obnova dvorca Sternthal 
prinaša na kulturno-družbenem področju, in to je povečanje 
kakovosti  življenja prebivalcev, enakomernega trajnostnega raz-
voja, razvoja kulture in ohranjanja kulturne dediščine ter koristi  
na razvojno gospodarsko-turisti čnem področju, saj se z imple-
mentacijo projekta pričakuje celovit razvoj podeželja, povečanje 
turisti čne atrakti vnosti  občine, saj bo z ureditvijo objekta vz-
postavljena kakovostna kulturna infrastruktura za potrebe raz-
voja kulture in turizma. Z investi cijo bomo zagotavljali ustrezne 
prostorske pogoje za izvajanje kulturnih akti vnosti  v društvih, 
prostore za medgeneracijsko druženje, protokolarne prostore 
občine in služb, prostore za kulturne, glasbene in podobne dog-
odke, vzpostavili pogoje za razvoj tradicije in kulturne dediščine 
v turisti čno ponudbo. Tako bo skupaj obnovljenih 716,40 m2 
dvorca, od tega kletnih prostorov 76,05 m2, pritličja 323 m2 in 
nadstropja 317,35 m2. 

V LETOŠNJEM LETU PRIČETEK 
OBNOVE DVORCA STERNTHAL

Dvorec Sternthal pred 1. svetovno vojno  
(arhiv Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož).

Občina Kidričevo se je za izvedbo investi cijskega projekta »OBNOVA DVORCA STERNTHAL« prijavila za pridobitev nepovratnih 
sredstev na javni razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) ter uspešno pridobila 923.914,00 EUR nepovrat-
nih sredstev za izvedbo obnove dvorca.

Razglednica dvorca 
Sternthal

(Zbirka razglednic 
Knjižnice Ivana 

Potrča Ptuj).

Načrtovana ureditev

www.kidricevo.si 

Ureditev kotičkov za medgeneracijsko druženje 
(V Lovrencu na Dravskem polju in v Cirkovcah)

Projekt UREDITEV KOTIČKOV ZA 
MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE je nastal 
zaradi neurejenih igral v Cirkovcah za šolo, 
namreč obstoječa igrala so dotrajana 
in skorajda uničena. V Lovrencu pa igral 
na prostem preprosto ni, razen že dotra-
janega tobogana in gugalnice v Športnem 

parku Lovrenc. Prav tako obstoječa loka-
lna cesta v Lovrencu nenehno ogroža 
prosto gibanje otrok, zato je vse bolj 
potrebno zagotoviti  varnost.
Projekt smo prijavili na razpis LEADER – 
LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in Slov-
enskih goricah ter pridobili nepovratna 

sredstva za izvedbo projekta. Projekt je 
razdeljen na dva dela; ureditev igral v 
Cirkovcah ter ureditev igral v Lovrencu na 
Dravskem polju, kjer se bo tudi postavila 
ograja in potrebne klopi.
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www.kidricevo.si 

  »Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: 
                                        Evropa investira v podeželje«

Občina Kidričevo je pridobila sredstva za ureditev 
dostopnih poti na komasacijskem območju Dravsko 
polje 3, saj smo operacijo prijavili na javni razpis za 
nepovratna sredstva programa razvoja podeželja, 
sofinanciranega iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja, ukrep izboljšanje in razvoj infras-
trukture, povezane z razvojem oziroma prilagoditvi-
jo kmetijstva, predmet podpore št. 2 agromelioracije 
na komasacijskih območjih. S pridobljenimi sredstvi 
bodo urejene poljske poti na izvedeni komasaciji. 
Dela se bodo pričela oziroma se verjetno v času izda-
je glasila že izvajajo.

Agromelioracija-ureditev 
dostopnih poti na 

komasaciji Dravsko polje3

Izvedba kanalizacijskega 
sistema v dolžini 7.197,00 m

Projekt SEKUNDARNA KANALIZACIJA ZA NASELJA CIRKOVCE, 
JABLANE, PONGRCE, ŠIKOLE IN STRAŽGONJCA smo prijavili 
na javni razpis Ministrstva za gospodarski razvoj (MGRT). Po 
odobritvi projekta bomo pričeli z izvedbo ureditve kanali-
zacijskega sistema po občini. Z investicijo bo urejenih 7.197 
m sekundarnega kanalizacijskega sistema. Urejenih bo 25 
kanalov. Kanali bodo urejeni v naslednjih naseljih: Cirkovce, 
Spodnje in Zgornje Jablane, Pongrce, Šikole in Stražgonjca. 
Kanali bodo priključeni na urejene kanale primarne kanali-
zacije, ki vodijo do čistilne naprave v Apačah. Predvidena 
je oskrba s kanalizacijskim sistemom za 461 gospodinjstev. 
Prijavljena vrednost investicije znaša 1.602.461,66 EUR, od 
tega pričakujemo sredstva SVLR-ESRR, razvoj regij – okoljska 
infrastruktura v višini 700.000,00 EUR.

Občinski svet Občine Kidričevo je na 19. redni seji sprejel cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja 
in čiščenja komunalnih odpadnih vod. Sprejete cene se pričnejo uporabljati s 1. 4. 2013. Izvajalec javne službe je javno podjetje 
Vzdrževanje in gradnje Kidričevo d.o.o., ki s tem tudi prevzame v upravljanje celoten kanalizacijski sistem s čistilno napravo. Skladno 
z uredbo so se sprejele cene za gospodinjstva, ki so priključena na kanalizacijo, kakor tudi za gospodinjstva, ki uporabljajo greznice. 
Vsi uporabniki greznic imajo sedaj čiščenje greznic vključeno v ceno (enkrat na tri leta). Cena storitve je vezana na velikost vodo-
vodnega priključka in količino porabljene vode. Omrežnina (amortizacija zgrajenega sistema) je stalna cena in neodvisna od porabe 
vode. V skladu z zakonom je priključitev na kanalizacijsko omrežje obvezno za gospodinjstva na območju, kjer je kanalizacijsko 
omrežje zgrajeno.

Informativni izračuni za najpogosteje uporabljen vodovodni priključek

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE (PRIKLJUČENI NA ČISTILNO NAPRAVO)

KALKULACIJA ZA DN 20 ALI MANJŠI 1 m3 4 m3 8 m3 12 m3 16 m3 20 m3
odvajanje odpadne kom. Vode 0,3808 1,5232 3,0464 4,5696 6,0928 7,6160
omrežnina odvajanje 5,0122 5,0122 5,0122 5,0122 5,0122 5,0122
čiščenje odpadne kom. Vode 0,5847 2,3388 4,6776 7,0164 9,3552 11,6940
omrežnina čiščenje 3,9176 3,9176 3,9176 3,9176 3,9176 3,9176
okoljska dajatev (ni DDV-ja) 0,0528 0,2112 0,4224 0,6336 0,8448 1,0560
Skupaj 9,9481 13,0030 17,0762 21,1494 25,2226 29,2958
skupaj z DDV 10,7892 14,0903 18,4918 22,8932 27,2947 31,6962

STORITEV, VEZANA NA OBSTOJEČE GREZNICE

KALKULACIJA ZA DN 20 
ALI MANJŠI

1 m3 4 m3 8 m3 12 m3 16 m3 20 m3

čiščenje gošč iz greznic 0,8853 3,5412 7,0824 10,6236 14,1648 17,7060
omrežnina čiščenje 3,9176 3,9176 3,9176 3,9176 3,9176 3,9176
okoljska dajatev (ni 
DDV-ja)

0,5283 2,1132 4,2264 6,3396 8,4528 10,5660

Skupaj 5,3312 9,5720 15,2264 20,8808 26,5352 32,1896
skupaj z DDV 5,7394
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S projektom Učilnica v naravi začenjamo novo zgodbo o okolju. 
Projekt je bil sofi nanciran s strani LEADER – Las sredstev. Oprav-
ljena je bila izvedba dostopnih poti , promocijskih, učnih in 
smernih tabel in brošur. V maju že pričakujemo prve skupine 
študentov, ki bodo pričeli s posameznimi analizami okolja in z 
vzpostavitvijo prvih ekoremediacijskih sistemov. 

Zaživela bo učilnica v naravi

Župan občine Kidričevo je 6. feb-
ruarja 2013 povabil na sprejem 
starše in otroke, ki so bili rojeni 
v letu 2012. Otroci so se skupaj s 
starši zbrali v prostorih vrtca, kjer 
jih je najprej pozdravil župan, nato 
pa še ravnateljici Osnovne šole 
Borisa Kidriča Kidričevo in Os-
novne šole Cirkovce. Pomočnica 
ravnateljice gospa Irena Travnika, 
je nato staršem predstavila pro-
grame, ki jih vrtec izvaja, ter jih 
popeljala po samem vrtcu.  Po 
ogledu smo se prestavili v jedilni-
co osnovne šole, kjer so se starši 
posladkali s torto, na kateri so bila 
imena vseh otrok, rojenih v letu 
2012, v spomin pa so dobili knjigo 
Izjemni otroci.  V letu 2012 se je 
v občini Kidričevo rodilo 68 otrok, 
od tega dvakrat dvojčki. 

Zdenka	Frank

Župan sprejel starše in 
novorojence
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www.kidricevo.si 

Potek poti 
Zgodovinska pohodna pot se bo pričela 
pri dvorcu Sternthal, bodočem sedežu 
Občine Kidričevo in centru nekaterih 
kulturnih dejavnosti . V njem bo tudi 
turisti čno-informati vni center (TIC). V 
neposredni bližini dvorca se načrtuje tudi 
večja parkirna ploščad, kar bo lahko koris-
ti lo tudi pohodnikom. Od dvorca bo pot 
tekla najprej po Kopališki ulici, in sicer do 
križišča s Tovarniško ulico. Na tem križišču 
bo zavila na desno v smeri tovarne TA-
LUM. Nekaj metrov za železniškim podho-
dom bo zavila levo preko ceste na prostor 
med cerkvijo Svete Družine in vojaškim 
pokopališčem iz 1. svetovne vojne. Pot 
bo nato pri glavnem portalu vojaškega 
pokopališča krenila proti  vojaški kapelici 
in zavila levo proti  drugemu portalu tega 
pokopališča. Od tam bo šla po neasfalti ra-
ni poti  proti  železnici. Tu bo zavila desno 
na gozdno pot in bo nato po makadamski 
poti  tekla proti  železniškemu prelazu v 
Njivercah. Pri prelazu bo skrenila levo in 
bo ob robu ceste tekla skozi vas Njiverce 
do ulice Cesta v Njiverce. Tu bo skrenila 
levo in se po ulici Cesta v Njiverce na-
daljevala proti  gosti šču Ati la. Pri prehodu 
za pešce bo pot prečkala Tovarniško ulico, 
zavila mimo restavracije Pan na Mladin-
sko ulico in od tam preko Parka mladosti . 
Tu bo zavila desno proti  sedanji občinski 
zgradbi. Mimo vhoda v občinsko zgradbo 
bo nato prečila Ulico Borisa Kraigherja, 
od tam pa proti  križišču s Kajuhovo ulico. 
Na križišču bi zavila desno proti  osnovni 
šoli in vrtcu. Pot bo nato tekla do križišča 
s cesto proti  Strnišču. V križišču bo zavila 
levo proti  dvorcu in se tam tudi končala.
Število potrebnih tabel: 10
Lokacije tabel:
1.)  Informati vna tabla z opisom poti :
Informati vna tabla o začetku zgodovin-
ske pohodne poti  bi stala na dvorišču 
dvorca Sternthal, kjer bi bil tudi začetek 
obravnavane poti . Na njej bi bil opis poti , 
ustrezen zemljevid z označeno celotno 

10.000  zvezd

potjo ter zanimivostmi ob njej. Na tej 
tabli bi bil tudi kratek pregled zgodovine 
Kidričevega.
2.) Dvorec Sternthal in rezervna vojaška 
bolnišnica Klatovy
Tabla bi stala v neposredni bližini dvorca 
Sternthal. Na njej bi bila napisana zgo-
dovina dvorca Sternthal. Dodano bi bilo, 
da je v bližini dvorca bila tudi rezervna 
vojaška bolnišnica Klatovy, v kateri so po 
1. svetovni vojni bivali ruski kadeti , be-
gunci iz državljanske vojne. V bližini dvor-
ca je bilo tudi 1. znano nogometno igrišče 
v današnjem Kidričevem (leta 1922), po 
prvi svetovni vojni tovarna za predelavo 
sadja itd.
3.) Rezervna vojaška bolnišnica Haliz:
Tabla bi stala na Kopališki ulici, tam, kjer 
so danes vrtovi blokov »četvorčkov«. Na 
njej bi bile fotografi je, povezane s to rez-
ervno vojaško bolnišnico, in kratek opis 
dogodkov, povezanih z njo. Dodan bi bil 
tudi opis razvoja tega območja – torej 
naselja Kidričevo po 2. svetovni vojni s 
fotografi jami gradnje naselja.
4.) Kopališče
Pred današnjim kopališčem bi se postavi-
la informati vna tabla, ki bi opozarjala na 
to, da je kopališče obstajalo že med 1. 
svetovno vojno za potrebe avstro-ogrskih 
vojakov in da je bilo obnovljeno ter dog-
rajeno v šestdeseti h leti h XX. stoletja. 
Na tabli bi bile ustrezne fotografi je, opis 
poteka gradnje ter pomena, ki ga je imelo 
kopališče za Kidričevo in širšo okolico v 
preteklih leti h.
5.) Rezervna vojaška bolnišnica Mlada 
Boleslav
Tabla bi stala na Tovarniški cesti , v bližini 
prehoda čez cesto na vojaško pokopališče. 
Neposredno bi stala ob klopci na zelenici, 
ob prehodu za pešce. Večji del table bi 
bil posvečen tej rezervni bolnišnici. Del 
table bi tudi opozarjal na bližino nekdan-
jega taborišča iz 2. svetovne vojne, nek-
danje taboriščne upravne stavbe iz časov 
po letu 1945 in na spominsko obeležje iz 

vojne za Slovenijo 1991, ki se nahaja na 
upravni stavbi tovarne Talum.
6.) Vojaško pokopališče
Na vojaškem pokopališču, na mestu, kjer 
je nekoč stal osrednji spomenik umr-
lim vojakom v 1. svetovni vojni, bi stala 
informati vna tabla o tem, da so tam 
pokopani vojaki različnih vojsk, da so 
tam pokopani tudi begunci iz časa po 1. 
svetovni vojni, da se je pokopavalo tudi 
prvo leto po 2. svetovni vojni itd. Poleg 
opisa videza pokopališča, gradnje vojaške 
kapelice in videza osrednjega spomenika 
bi se dodale še vse ustrezne fotografi je.
7.) Rezervna vojaška bolnišnica Sanok in 
Lukavac
Tabla z vsemi ustreznimi fotografi jami in s 
pojasnili bi se dodala v bližino železniške 
proge, ki vodi mimo pokopališča proti  
železniškemu prehodu v Njivercah. Na 
nasprotni strani proge je bila namreč 
lokacija obeh bolnišnic. Pot, ki je vodila 
s pokopališča, pa je tekla neposredno do 
njih.
8.) Ujetniško taborišče za ruske vojake
Na koncu Kajuhove ulice, ob robu zele-
nice pred Vrtcem Kidričevo, bi stala in-
formati vna tabla, ki bi opozarjala, da je 
na tej lokaciji med 1. svetovno vojno bilo 
ujetniško taborišče – prvotno namenjeno 
za ruske vojake. Dodale bi se ustrezne fo-
tografi je.
9.) Rezervna vojaška bolnica Dunaj XIX 
in Sanok z delavnicami
Tabla bi bila postavljena na cesti , ki vodi iz 
smeri Vrtec Kidričevo proti  Dvorcu Stern-
thal. Opozarjala bi, da sta bili v bližini med 
1. svetovno vojno dve rezervni vojaški 
bolnišnici ter različne spremljajoče de-
lavnice. 
10.) Spomenik iz 1. svetovne vojne 
Ob omenjeni cesti  ti k ob dvorcu Sternthal 
so ostanki spomenika iz 1. svetovne vo-
jne. Tu bi stala zadnja informati vna tabla z 
vsemi znanimi fotografi jami tega objekta 
in njegovim opisom.

Radovan	Pulko

Glavne akti vnosti  projekta, ki je sofi nanciran iz programa LEADER-LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in Slovenskih goricah, bodo: 
izdelava, dobava, oblikovanje in postavitev turisti čnih tabel z vsebinskimi opisi pomembnih kulturnih spomenikov in vsebin, 
in sicer 10 tabel (dimenzij 60 x 60) in 30 smerokazov (dimenzij 15 x 20), ki bodo povezovale pot in usmerjale pohodnika … ter 
izdelava 1000 zloženk z obrazložitvijo pohodniške poti . Projekt rešuje problem promocije kraja Sternthal oziroma Kidričevega 
oziroma kako na atrakti ven in izviren način obuditi  privlačnost in zgodovinsko zanimivost kraja. Projekt obuja zgodovino, kul-
turno dediščino in preteklost.
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Občina Crikvenica je uspela na 
razpisu Evropa za državljane s pro-
jektom Skrinjica kulturnih zak-
ladov. Kot partner v projektu sode-
luje Občina Kidričevo. V projektu, 
ki se bo odvijal v Crikvenici od 3. 
maja pa vse do 14. maja 2013, bo 
sodelovalo 165 udeležencev, od 
tega 105 iz naše občine. In kaj bomo 
v projektu počeli? Spoznavali bomo 
gastronomijo Crikvenice, izdelovali 
nakit, se učili stare hrvaške pisave 
glagolice, spoznavali arheološka 
najdišča Crikvenice, se učili folk-
lornih plesov, igranja na tradicion-

Skrinjica kulturnih zakladov

Medobčinsko redarstvo Skupne občinske up-
rave občin v Spodnjem Podravju je že v letu 
2011 in 2012 izvajalo meritve hitrosti  s samod-
ejno merilno napravo na območju Občine 
Kidričevo in jih bo v letošnjem letu plansko in 
intenzivno nadaljevalo. Meritve se bodo izvajale 
v času prometnih konic in v času prihoda otrok 
v šolo ali odhoda domov. Osnovni cilj meritev 
hitrosti  je umirjanje prometa ter tako zaščiti ti  
najšibkejše udeležence v cestnem prometu. S 
postavitvijo samodejne merilne naprave želimo 
v sodelovanju s Sveti  za preventi vo in vzgojo v 
cestnem prometu (SPV) občin iz naše krajevne 
pristojnosti , policijo in drugimi organi lokalne 
skupnosti  zagotoviti  umirjanje prometa predvs-
em v okolicah osnovnih šol in vrtcev, na šolskih 
poteh, na cestah, kjer niso izgrajeni pločniki, in 
na cestah, kjer smo v preteklem obdobju ugo-
tovili pogoste prekoračitve hitrosti . Kot je bila 
praksa v preteklem obdobju, bomo tudi v pri-
hodnje upoštevali pobude občanov za umirjanje 
prometa, naslovljene na Občinsko upravo Občine 
Kidričevo, predvsem na ti sti h točkah, kjer policija 
do sedaj ni izvajala tovrstnega nadzora. Samod-
ejna merilna naprava se lahko uporablja tudi 
na cestah oziroma delih ceste, kjer so občani 
na občinsko upravo ali na SPV podali pobudo za 
umiritev hitrosti  vožnje z izgradnjo ovire, tako 
imenovanega »ležečega policaja«. Občinski re-
darji so pristojni za izvajanje svojih nalog na vseh 
lokalnih cestah in na državnih cestah v naseljih. 
Meritve hitrosti  bomo napovedali preko sred-
stev javnega informiranja (Radio Ptuj, Štajerski 
tednik, spletna stran Občine), rezultate mer-
itev pa posredovali občinski upravi, SPV posa-
mezne občine in preko lokalnih glasil tudi vsem 
občanom.  Medobčinsko redarstvo je prekrškovni 
organ občin ustanoviteljic in bo za ugotovljene 
prekoračitve hitrosti  lastnikom vozila oziroma 
kršiteljem izdalo plačilni nalog s predpisano glo-
bo in izreklo predvideno število kazenskih točk, 
za težje kršitve pa podalo obdolžilni predlog pris-
tojnemu sodišču. Globe za prekrške, ki jih izreče 
medobčinsko redarstvo, so prihodek proračuna 
občine, na območju katere je prekršek storjen. 
Medobčinsko redarstvo uporablja za meritve 
hitrosti  iste naprave kot policija. Tip naprave je 
odobren s strani Urada za meroslovje, naprava 
je umerjena in ima vso potrebno dokumentacijo, 
ob napravi pa je prisoten strokovno usposobljeni 
operater. Z meritvami hitrosti  želimo umiriti  
promet na posameznih točkah. V največje zado-
voljstvo nam bo, če bomo po vsaki analizi mer-
itev ugotovili, da je kršitev vedno manj in da so 
tudi te minimalne. S tem bomo zagotovili večjo 
varnost predvsem pešcem in kolesarjem, otroke 
pa bomo lahko mirno napoti li v šolo ali na igrišče.                            

				Robert	Brkič,	
vodja	medobčinskih	redarjev																									

Meritve hitrosti s samodejno 
merilno napravo na območju 

Občine KidričevoV Občini Crikvenica se bodo odvijale 
akti vnosti  v okviru projekta Skrinjica 
kulturnih zakladov, v katerem kot partner v 
projektu sodeluje tudi  Občina Kidričevo.

htt	p://www.rivieracrikvenica.com

alne instrumente, spoznavali ljudsko 
glasbo Crikvenice in Kidričevega, na 
okroglih mizah bomo govorili o var-
stvu kulturne dediščine, izmenjali 
izkušnje pri pridobivanju sredstev s 
strani Evropske unije, spregovorili 
o priložnosti h in prednosti h za in-
valide, izmenjali izkušnje na področju 
arheologije ter začrtali smernice za 
nadaljnje še boljše sodelovanje med 
obema občinama.  Več o projektu 
si lahko preberete na spletni strani 
Občine Kidričevo.  

Zdenka	Frank		

Pod takšnim sloganom je izšel članek 
v decembru 2012 v občinskem 
glasilu Ravno polje ob velikih pop-
lavah v novembru preteklega leta. 
Kot vam je poznano in v dobrem 
spominu, kako se je vse odvijalo 
in dogajalo. Na posebno zahtevo 
in željo prizadeti h, ki smo jim kot 
občani občine Kidričevo s humano, 
z nezadržno in s sorazmerno hitro 
akti vnostjo priskočili na pomoč in s 
pomočjo občinskega odbora Sloven-
ske ljudske stranke poskrbeli, da je 
akcija stekla dobro organizirano in s 
pomočjo naših vzornih članov tudi v 
večji meri dostavljena ogroženim na 
poplavljenih področjih. Naj spom-
nimo , da je bilo še več zbranega, 
kot pa smo poročali v medijih ob 
takratni akciji. Zbrano smo z našimi 
razumevajočimi prevozniki dostav-
ljali na območja občin Duplek, 
Starše, Ptuj, Markovci in Gorišnica. 
Pomoč smo nekako porazdelili po 
zahtevah, ki so nam jih sporočili or-
ganizirani odbori, ki so bili določeni 
v vsaki občini posebej, tako nam je 

Humanitarnost ne pozna meja
bilo lažje porazdeliti  zbrano. Občani 
občin in vodilni se vsem občanom 
občine Kidričevo iskreno in prisrčno 
zahvaljujejo za darovano z beseda-
mi, da nikoli ne bodo pozabili dela 
dobrih ljudi, ki so nam stali ob strani 
v takšni tragediji, kot je doletela nas, 
in da nikoli ne bi bilo na tak način 
treba vračati , kot ste vi nam. Ob 
sprejemu so se nam lepo zahvaljevali 
osebno. Posebno pisno zahvalo smo 
prejeli iz občine Starše in Duplek, 
kjer so utrpeli največjo škodo po po-
govorih s prizadeti mi. Nekako se je 
delna škoda posanirala in nadomes-
ti la, največji problem pa še vedno 
ostaja na njivskih površinah, kje je 
dobesedno odneslo rodovitno prst 
in ne vedo, kako sanirati , pričakujejo 
pomoč države, upanje ostaja.Prav 
tako se OO SLS Kidričevo zahvaljuje 
vsem, ki ste razumeli in v takšni meri 
pristopili, da je nekaterim bilo neko-
liko lažje. HVALA	VAM
	 Za	OO	SLS	zapisal	

Mihael	Žitnik
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na polju in preden se vključijo v promet, 
očisti jo večje kose zemlje in blata s koles, 
saj takrat ostane kvečjemu zelo kratka in 
plitva sled. Včasih  smo na vozišču našli 
nekaj centi metrov debele sloje zemlje 
ali blata. Z morda petminutnim delom 
se bo zmanjšalo resno ogrožanje drugih 
udeležencev v prometu.

Robert	Brkič,
vodja	medobčinskega	redarstva

V preteklih leti h smo občinski redar-
ji Medobčinskega redarstva Skupne 
občinske uprave občin v Spodnjem 
Podravju v spomladanskih mesecih po-
gosteje nadzirali stanje cest na območju 
vseh občin iz naše krajevne pristojnosti . 
Ker večji del občin pokrivajo kmeti jske 
površine, se v tem času na njivah in poljih 
opravljajo sezonska kmeti jska dela.
Večji del teh kmeti jskih površin leži 
neposredno ob lokalnih ali regional-
nih cestah, zato je nujno potrebno pred 
vključevanjem v promet na prometno 
površino očisti ti  kolesa traktorjev in dru-
ge kmeti jske opreme. Posamezni vozniki 
traktorjev in tovornjakov tega ne storijo 
in na cesto navozijo zemljo, blato ali gnoj. 
Ker je v zgodnjih spomladanskih mesecih 
vlažnost zraka visoka, navoženi material 
cesto hitro naredi spolzko in nevarno za 
ostale udeležence v cestnem prometu. 
Zgodi se, da zaradi neodgovornosti  posa-
meznika, ki ni očisti l koles traktorja pred 
vključitvijo v promet, drugi voznik pos-
tane udeleženec prometne nesreče.
Občinski redarji smo lahko pogosto po 
sledovih umazanih gum, ki so vodili od 
polja do domačije, ugotovili kršitelja, ki 
je onesnažil cesto.  V četrti  točki drugega 
odstavka 5. člena Zakona o cestah (ZCes-
1) je določeno:  »Prepovedano je orati  na 

KORISTNO ZA OBČANE razdalji manj kot 4 metre od roba 
cestnega sveta v pravokotni smeri 

na cesto ali na razdalji manj kot 1 meter 
od roba cestnega sveta vzporedno s ces-
to.« V peti  točki 5. člena Zakona o cestah 
(ZCes-1) pa je določeno:  »Na cesti šču 
javne ceste je prepovedano: razsipati  si-
pek material, razen posipnih materialov 
v času izvajanja zimske službe, nanašati  
blato ali ga kako drugače onesnaževati , 
puščati  sneg ali led, ki pade ali zdrsne 
nanj, onesnažiti  cesti šče z olji in mazili 
ali drugimi snovmi, vlačiti  hlode, veje, 
skale in podobne predmete kot tudi 
pluge, brane in drugo kmeti jsko orodje 
ter druge dele tovora.«
Tretji odstavek 5. člena Zakona o cestah 
(ZCes-1) pa določa, da mora voznik, pre-
den se vključi v promet, na javno cesto s 
kolovozne poti , z nekategorizirane ceste 
… odstraniti  z vozila zemljo ali blato, ki bi 
onesnažilo vozišče. Predpisana globa v 
zakonu zaradi neupoštevanja navedenih 
določb je 1000 evrov za posameznika in 
4000 za pravno osebo. Pristojnost za nad-
zor teh določb pa imajo poleg policije tudi 
občinski redarji in občinski inšpektorji.
Občinski redarji smo za tovrstne prekrške 
kršitelje dolgo opozarjali, kar ni prineslo 
ustreznih rezultatov, zato smo za takšne 
prekrške tudi že izrekali globe. Vse občane 
naših občin pozivamo, da po koncu del 

Ja, boste vprašali, zakaj. Po podatkih 
raznih strokovnih insti tucij je ugotov-
ljeno, da smo v lanskem letu v Sloveniji 
trajno izgubili dnevno cca 10 ha kmeti -
jskih zemljišč za razne pozidave. Nekaj je 
k temu pripomogla tudi narava s svojim 
početjem v obliki odnašanja rodovitne 
zemlje ob poplavah. Vse to in še več de-
javnikov vpliva na to, da imamo vedno 
manjšo samooskrbo v naši državi, ki pa 
je ključnega pomena za zdravo preživetje 
naših ljudi.  Živimo v zelo čudnih časih 
in se veselimo, da smo preživeli konec 
sveta, ki so nam ga nekateri napovedovali 
za december v lanskem letu. Sedanji čas 
je takšen, da lahko imamo občutek, da  
konec sveta prihaja samo nad Slovenijo. 
Priča smo mnogim novim aferam. Pošteni 
ljudje nimajo več nobene zaščite. Sodišča 
imajo različne zakone in jih za različne lju-
di različno uporabljajo. Delavec, ki preje-
ma majhno plačo, in kmet, ki ima zemljo 
in živino, nista nič vredna. Želi se jih nar-
editi  reveže, da bodo potem bolj poslušni 
in jih bodo oblastneži in tajkuni lažje ob-
vladovali. Da je tako, mi daje potrditev 
umeščanje novega daljnovoda Cirkovce–
Pince 2x400, katerega izvaja ELES – ele-

ktro – Slovenija d.o.o. iz Ljubljane. Ko je 
bila javna razgrnitev tega projekta, smo 
predstavnike Elesa in projektante opo-
zorili, da imamo na našem območju od 
Cirkovc do Apač že izvedene komasacije 
zemljišč, zato je potrebno upoštevati  nove 
podlage parcel, ki so že odmerjene v nar-
avi. Na komasacijskem območju Dravsko 
polje 2 že več let, na območju Dravsko 
polje 3 pa od jeseni leta 2010, zato je 
nedopustno, da se ne upoštevajo nove 
parcele. Na informati vnem dnevu, ki je 
bil v prostorih občine Kidričevo, smo spet 
dobili osupljive izjave predstavnikov Ele-
sa, da se jim mudi, njih ne zanima, zakaj 
naši lastniki še niso vpisani v zemljiško kn-
jigo, in da oni lahko delajo vse po starem. 
Tudi v medijih smo lahko prebrali, da je 
ta daljnovod pomemben za državo, in 
če se kdo od lastnikov ne bo prostovolj-
no odločil za vpis služnosti , ga lahko ra-
zlasti mo. Predlagal sem jim, da naj še oni 
»priti snejo« na Upravno enoto Ptuj, da bi 
takoj izdala odločbe za lastništvo zemljišč 
na komasacijskem območju Dravsko polje 
3. Odgovor je bil, da nam ni potrebno, mi 
lahko vložimo blokado na zemljiško kn-
jigo in delamo naprej. Nadalje sem jim 

Kmetijstvo je ogroženo
predlagal, da naj pogajanja in ocenitve z 
našimi ljudmi opravijo pozneje in naj prej 
obdelajo lastnike v drugih občinah – tu pa 
odgovora ni bilo. S strani občine je oblju-
bljeno, da se bo spet začelo s prošnjami, 
da UE Ptuj naše ljudi obravnava prior-
itetno, da jim izdajo odločbe za zemljišča 
na komasacijskem območju, kjer poteka 
trasa daljnovoda. Tudi sam mislim, da je 
razumni rok za izdajo odločb že minil in 
da bi jih morali naši občani čim prej pre-
jeti . To, da še danes nimamo omenjenih 
odločb, nam dela tudi velik problem z 
izvedbo agromelioracije z ureditvijo cest 
na celotnem komasacijskem območju 
Dravsko polje 3. Občina je bila uspešna 
na razpisu za ureditev cest s strani države, 
vendar samo za prvo fazo. Ta faza zajema 
samo polovico odmerjenih cest po ko-
masacijskem območju, tako da druga 
polovica spet ne bo urejena.  V upanju, 
da čim prej pridobimo odločbe od UE Ptuj 
in da se še enkrat prijavimo na razpis za 
drugo fazo, želim vsem občanom vesele 
velikonočne praznike in lepo pomladan-
sko vreme.  
														Predsednik	odbora	za	kmeti	jstvo	

in	gozdarstvo	Franc	Planinšek

Utrinki iz letošnje čisti lne akcije, ki je bila 
23. 3. 2013. Na slikah je ekipa iz naselja 
Kidričevo.      MT
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Turisti čno društvo Občine Kidričevo je v 
nedeljo, 17. 3. 2013, že dvanajsti č zapored 
organiziralo ocenjevanje podeželskih do-
brot. Pri izpeljavi prireditve so pomagali 
tudi člani PGD Lovrenc na Dravskem 
polju in članice Katoliškega kulturnega 
društva Zvezdni dol, ki so poskrbele za 
predpraznično okrasitev dvorane. Vzorci 
suhomesnati h izdelkov, brajdovščine, 
domačega bučnega olja in kruha, keks-
ov ter drugih pekovskih izdelkov so se 
zbirali že dan poprej. Kot je bila lanska 
leti na neugodna za pridelovalce, tako je 
bilo tudi pri zbiranju vzorcev. Z izjemo 
večjega števila vzorcev kruha in keksov v 
primerjavi z lanskim letom je bilo v ostal-
ih kategorijah nekoliko manj prinesenih 
vzorcev v ocenjevanje. Kljub vsemu pa 
so vse komisije ugotavljale, da so ocen-
jeni izdelki vedno bolj kvalitetni, kar nas 
izredno veseli. 
Komisija za ocenjevanje brajdovščine je 
prejela v ocenitev 25 vzorcev, od tega 
je bilo 18 vzorcev  kvintona in 7 vzorcev 
gemaja. Po metodi izločanja je komisija 
izbrala dva najboljša vzorca v posamezni 
kategoriji. Najboljši gemaj sta donegovala 
Branko Sitar iz Kungote in Alojz Krajnc 
iz Gorišnice. V kategoriji kvintonov oz. 
mešanega vina sta izstopala kvintona Jan-
ka Vidoviča iz Kungote in Otona Velunška 
iz Ptuja. V kategoriji suhomesnati h izdelk-
ov je komisija ocenila 12 vzorcev. Najbolje 
ocenjeni so bili pečena slanina, šunkarica, 
suha slanina in meso iz zaseke, ki jih 
proizvajajo na kmeti ji Čelofi ga, in ti rolska 
klobasa s kmeti je Pišek Fric. Med proizva-

jalci, ki se ne ukvarjajo z dopolnilno de-
javnostjo na kmeti ji, pa je prejel nagrado 
Anton Bauman za poltrajno salamo in 
domačo suho salamo. Vzorcev domačega 
bučnega olja je bilo samo 5. Komisija je 
ocenila, da je najboljše domače bučno 
olje prinesel Zvonko Mesarič iz Starošinc. 
Med vsemi temi dobrotami pa ne sme 
manjkati  tudi domači kruh. Komisija za 
ocenjevanje kruha in keksov je ocenila 
7 vzorcev kruha in 4 vzorce keksov. Vsi 
kruhi so bili pečeni v krušni peči. Izsto-
pal je domači mešani kruh Anke Časek 
iz Apač z dodatkom janeža, ki mu je dal 
prav poseben okus. Prav tako je bil izred-
no dober kruh s semeni kmeti je Žitnik iz 
Starošinc. Irena Zajc iz Apač pa zna zelo 
dobro speči mlečni kruh z rozinami, ki 
ne sme manjkati  na praznični mizi. Vsi 
vzorci keksov so bili zelo dobri, komisija 
pa je kot najboljše in najbolj inovati vne 
ocenila rogljičke iz bučnic kmeti je Žitnik iz 
Starošinc. Na prireditvi, kjer so najboljšim 
podelili priznanja, so se predstavili Fantje 
treh vasi in Frajtonarji, ki delujejo v okviru 
Kulturnega društva Lovrenc ter ljudske 
pevke Društva upokojencev Lenart, ki so 
skupaj poskrbeli za prijetno vzdušje. 
Turisti čno društvo Občine Kidričevo se 
zahvaljuje vsem, ki so prinesli svoje do-
brote v ocenitev, in vsem, ki so se pri-
reditve udeležili, ter vsem ti sti m, ki so 
pomagali pri organizaciji in izpeljavi pri-
reditve.

Marija	Predikaka
TD	Občine	Kidričevo

12. ocenjevanje podeželskih dobrot

Foto: MT

RECEPT: breskvice
2 jajci
1 jogurtov lonček sladkorja
1 jogurtov lonček olja
½  jogurtovega lončka mleka
8 žlic ostre moke
Sestavine zmešamo in jih pusti -
mo stati  2 uri. 
Nato dodamo:
26-28 žlic namenske moke 
1 pecilni prašek
Zmes oblikujemo v kroglice 
in jih postopoma (100°-150°-
200°) spečemo. Pazimo, da os-
tanejo čim svetlejše. Še tople 
kroglice izdolbemo.

Nadev: 
Ostanku, ki nastane pri dolbenju, 
primešamo 250 g margarine, 1 dl 
ruma, 10 dag čokolade v prahu.

Hladne kroglice spojimo v pare z nadevom 
in polovičko namočimo v sladkan sok rdeče 
pese, drugo polovičko pa v sladkano vodo 
ali brezbarvni sok. Po želji lahko uporabimo 
tudi kakšna barvila. Nato breskvice le še 
povaljamo v kristalnem sladkorju in jih damo v hladilnik, da se nadev strdi.
Dober tek!

Ivanka	Krajnc	
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Verjetno ni potrebno posebej opisovati 
zgodbe, ki je prisotna v našem političnem 

prostoru. Elitni veljaki si preprosto zamišljajo, da lahko delajo 
in izvajajo, kar hočejo, izmišljajo si razne zgodbe, komentarje, 
ki nimajo nekih povezovalnih argumentov, izigravajo pravni in 
moralni red. V Slovenski ljudski stranki smo odločno rekli NE, 
tako dalje pa ne gre več naprej. Koalicijski partnerji so zavzeli 
stališča in zahteve, kaj je potrebno storiti, vendar zahteva je 
padla na gluha ušesa, karavana gre dalje in nikomur nič. Zara-
di samodržnosti velikašev se je zgodil v parlamentu dogodek, 
ki je pripeljal do določenih menjav, ki pa po vsej verjetnosti 
niso najidealnejše, saj je tudi na drugi strani del okuženosti in 
nepoštenosti prisoten. Zato smo edinstvenega mnenja, da SLS 
ne bo sodelovala. Ostajamo načelni in odločni, ki spoštujemo 
glas ljudi in zahtevamo, da se ostali igralci temu pridružujejo. 
V Slovenski ljudski stranki smo v začetku marca na rednem 
kongresu izvolili novo vodstvo stranke, ki bo s svojo pomlaje-
no ekipo vodila stranko prav tako uspešno in pošteno, kot jo 
je vodil mag. Radovan Žerjav, saj smo stranka s čisto pretek-
lostjo in svetlo prihodnostjo. V občinskem svetu naši svetniki 
delujejo preudarno in konstruktivno, zagovorniki dobrih planov 
sorazmerno na celotnem področju občine. Projekti, ki so v teku 
v letošnjem letu in naslednjem, bodo dali pravi pečat razvoja in 
obnove v občini. Ob prihodu velikonočnega praznovanja vam, 
spoštovani občanke in občani, želimo obilo lepih pisanic, do-
bre šunke,  miru, spokojnosti in dobrega sodelovanja na vseh 
področjih, so želje OO SLS Kidričevo.
	 Predsednik	OO	SLS	Kidričevo

Mihael	Žitnik

Slovenija se je pojavila na razpotju, kjer del 
politične elite izkorišča trenutno situacijo za 
ponovne delitve in širjenje nestrpnosti med 
državljani. Kljub temu imamo Socialni demokrati 
optimističen pogled na prihodnost, ki je odvisen 

predvsem od medsebojnega povezovanja vseh struktur družbe.
Smo v fazi oblikovanja nove vlade. Predsednik SD, Igor Lukšič, 
je z voditelji strank nove koalicije v Državnem zboru podpisal 
dogovor o sodelovanju v Vladi Republike Slovenije. Opredelili 
so se, da bodo šli v drugo smer, kot je delala vlada Janeza Janše, 
“v nov zagon za gospodarstvo”, je pojasnil predsednik SD. Dogo-
vorjeni so, da nadaljujejo “s protikorupcijskim delovanjem” in 
povrnejo ljudem “zaupanje v pravičnost ter poštenost vlade”. 
OO SD Kidričevo je obiskal poslanec in podpredsednik stranke 
SD, Dejan Židan. Debata je potekala zelo sproščeno. G. Židan je 
med drugim povedal, da ga skrbi način reševanja krize v državi. 
Meni, da jo lahko rešujemo na dva načina. Prvi način je stalno 
in nenehno zniževanje stroškov. Takšen način pripelje samo do 
postopnega ugašanja gospodarske dejavnosti in posledično pro-
pada podjetij. To napako so naredili že v Grčiji, Italiji in Španiji. 
Druga možnost pa je, da država sprejme stališče, da je njen cilj 
ohranjanje slehernega delovnega mesta. Po tej poti gredo v ZDA, 
v Evropi pa skandinavske države, Nemčija in v zadnjem času tudi 
Avstrija. Najbolj ga moti, da se država ne bori za delovna mesta. 
Pogreša intervencije v obliki začasnega državnega lastništva. 
Bolje je, da država neko sicer dobro podjetje v težavah z inter-
vencijskimi vlaganji prevzame, čez čas pa ga v bolj ugodnem času 
proda. Zavedati se namreč moramo, da je danes vsako podjetje, 
ki preneha z delovanjem, obenem za vedno izgubljeno podjetje, 
delavec, ki v teh razmerah ostane brez službe, pa večinoma 
nima druge alternative. Stališče do zdaj vladajoče koalicije pa 
je bilo, da se pusti trgu, da naredi »čistko« med podjetji – kdor 
bo preživel, bo, kdor ne, pa naj se sam znajde. To je zgrešeno.                                     

Eva	Žunkovič
OO	SD	Kidričevo Odločno za  poštenost in  pravičnost

Vsi že hrepenimo po pomladi, vendar nam zima 
še vedno kaže svoje zobe. Kljub temu nam kole-
dar vztrajno obrača tedne, dneve in prihaja čas 
prebujanja narave v vsej njeni lepoti. Zima naj bi 

pomenila čas počitka in lagodnega brezdelnega preživljanja časa. 
Vendar letošnja zima to vsekakor ni bila. Bila je čas medijskega 
napada levičarske opozicije in posledično padca desnosredinske 
vlade.  Nihče ni pričakoval, da bodo ukrepi vlade Janeza Janše 
všečni ljudem, so pa bili nujni za spopad s finančno in z gosp-
odarsko krizo, ki je v Sloveniji prisotna že nekaj let. Zastavljeni 
so bili ključni projekti za izhod iz krize, ki pa jih novonastajajoča 
vlada tranzicijske levice s sredinsko usmerjeno DL dr. Gregorja 
Viranta po vsej verjetnosti ne bo izpeljala po zastavljeni poti. 
Javno priznani cilj tranzicijske levice je bil zrušitev vlade Janeza 
Janše zato, da ohrani svoj neizčrpani vir financiranja in njen vpliv 
sega na vsa pomembna področja – v gospodarstvo, bančništvo, 
sodstvo in medije. Ob tem pa se moramo zavedati, da kar se 
dogaja na državnem nivoju, se posledično prenaša tudi na loka-
lni nivo. Slabo delovanje državnih organov bo onemogočalo do-
bro delo lokalnih oblasti. Razvojno-investicijski projekti občine, 
vezani na sodelovanje resornih ministrstev, lahko pomenijo 
tudi težjo realizacijo ali izvajanje le-teh. V kolikor se bodo 

uresničile napovedi nekaterih ekonomskih strokovnjakov po 
prihodu evropske trojke, lahko pomeni tudi ustavitev marsika-
terega razvojnega projekta. Letošnja zima je prinesla še eno 
novost. Državnozborski poslanec g. Branko Marinič je 1. febru-
arja odstopil. Pri opravljanju svoje funkcije se je zavzemal, da 
so v okraju, kjer je kandidiral za DZ-poslanca, lokalni projekti, 
ki so potrebovali državno »luč«, le-to tudi dobili. Nadomestil 
ga je Ptujčan g. Andrej Čuš, ki nam obljublja enako podporo. 
Ob nastopu poslanske funkcije je že izrazil željo po delovanju 
na terenu, zato bomo v ta namen odprli njegovo pisarno, ki bo 
delovala v naših prostorih v Lovrencu na Dr. polju 7. Na loka-
lnem področju pa projekti vendarle gredo v smeri razvoja. Izva-
janja naložb in projektov potekajo v skladu z razvojnim načrtom 
in so porazdeljene po pretežnem delu občine. Izgradnja Zdravs-
tvenega doma v Kidričevem je pred samim pričetkom. Kar nekaj 
projektov je v različnih fazah postopka, pri tem velja izpostaviti 
le nekatere, kot so rekonstrukcija ceste Apače-Lovrenc, nadalje-
vanje sekundarne kanalizacije, obnova dvorca Sternthal, ener-
getska sanacija OŠ Boris Kidrič Kidričevo in njene podružnice 
v Lovrencu, učilnica v naravi v gramoznici Strnišče, postavitev 
otroških igral v Lovrencu in Cirkovcah … OO SDS Kidričevo v svo-
jem delovanju združuje ljudi, misleče v duhu demokracije, ki te-
melji na spoštovanju demokratičnih vrednot in v duhu sprejete-
ga programa in resolucij stranke SDS. Predvsem pa na poštenju 
in pravičnosti. Plan dela za letošnje leto vsebuje kar nekaj ak-
tivnosti, od aktivnega vključevanja v lokalno politiko do organi-
zacije družabnih dogodkov. Občinski odbor organizira tudi letno 
konferenco, ki bo 12. aprila. V ta namen OO SDS Kidričevo pozi-
va svoje člane in simpatizerje, da se čim bolj aktivno vključijo v 
delo odbora. Veseli bomo vsakega vašega odziva.   

Nuša	Ferenčič,
predsednica	OO	SDS	Kidričevo

Poslanski večer z 
Dejanom Židanom.
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V občini Kidričevo smo 
obeležili dan največjega 
slovenskega pesnika s 
proslavo v Restavraciji 
Pan. Kulturni dogodek 
je povezal k sodelovan-
ju mlade recitatorje z 
vseh koncev občine, ki 
so delovali pod okriljem 
ge. Majde Vodušek. Pro-
slava se je začela s him-
no, ki so jo zapeli pevci 
moškega pevskega zbora 
Talum. Dogodek je povezovala ga. Sonja 
Stepanov, učiteljica iz Lovrenca. Župan 
Anton Leskovar je v nagovoru povedal, 
da je kultura naše največje bogastvo, 
ki je skozi čas pomagala ohranjati našo 
identiteto. »Prav tej privrženosti sebi in 
svoji kulturi, svojemu jeziku in zagrizen-
emu boju smemo izreči vse priznanje 

Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku

in hvalo, da smo se kot narod ohrani-
li.« Mladi recitatorji iz DPD Svoboda 
Kidričevo in kulturnega društva Lovrenc 
so nas popeljali skozi življenje Franceta 
Prešerna od rojstva pa do smrti. Dogodki, 
ki so zaznamovali njegovo življenje – od 
prvih ustvarjanj pa do največjih mojstro-
vin, od prve zaljubljenosti pa do velike 

Uspešno leto delovanja 
Moškega pevskega zbora TALUM Kidričevo

Že naslov pove, da v Moškem pevskem 
zboru Talum Kidričevo veselo nadaljujemo 
s svojim delom. Z vsem spoštovanjem do 
naših predhodnikov že v več kot 60-letni 
zgodovini zborovskega petja negujemo 
tradicijo prepevanja in dediščino, ki nam 
je bila zaupana. Uspešni nastopi v pre-
teklosti so dali še večji zagon in motiv 
pevcem, da še z večjim zanosom priprav-
ljajo nove nastope in s tem še večje za-
dovoljstvo vsem, ki nas pridejo poslušat. 
Pa predstavimo nekaj pomembnejših 
dogodkov našega dela v preteklem 
letu 2012. V letu smo malo pomlajeni z 
novimi člani zbora pričeli s sodelovan-
jem na prireditvi ob slovenskem kul-
turnem prazniku. Nadaljevanje sezone je 
pripadalo pripravam na Območno revijo 
odraslih pevskih zborov, ki predstavlja 
kar zahteven zalogaj za vsak pevski zbor. 
Nastop na reviji budno spremlja uho 
ocenjevalca Javnega sklada za kulturne 
dejavnosti republike Slovenije in vsak 
sodelujoč zbor pričakuje ugodne ocene 
svojega nastopa. V sklopu prireditev 
partnerskih mest Maribora, evropske 
prestolnice kulture, je družba Talum pri-
pravila zelo zanimivo razstavo »Aluminij 
lahkota prihodnosti« in na otvoritev te 
razstave smo bili povabljeni, da se pred-
stavimo s svojim petjem. V nadaljevanju 
so sledile prireditve ob občinskem prazni-
ku, družabna prireditev martinovanje v 
občini Kidričevo in razne proslave, na ka-
tere so nas povabili organizatorji. Seveda 
je vsako leto najpomembnejši mesec za 

predstavitev veseli december. Tako smo v 
začetku meseca pripravili s pomočjo do-
natorjev naš letni koncert v dvorani Pan 
v Kidričevem. Tematika koncerta je bila 
prelepa slovenska pesem, katera je vse 
premalokrat izvajana na naših odrih. V 
goste smo povabili Ženski pevski zbor vrt-
ca Ptuj. In kaj nas povezuje? Naš zboro-
vodja mag. Oliver Buček je hkrati tudi 
zborovodja pevk ŽePZ vrtca Ptuj, tako je 
pripravil zelo zanimiv program, podkre-
pljen s spremljavo na klavirju, katero je 
tudi sam izvedel. V veliko veselje so nam 
bili zadovoljni poslušalci, odhajajoči s 
prireditve. Konec leta je že tradicionalno 
namenjen božično-novoletnim nastopom 
v farni cerkvi v Kidričevem in na Hajdini. 
Izbor skladb je lokaciji in času primeren, 
posebej pa so izbrane skladbe namen-
jene koncertnemu delu nastopa. Tudi 
tokrat smo svečanost trenutka dopol-
nili s spremljavo našega zborovodja mag. 
Bučka na orglah in že kar tradicionalno 

spremljavo z violino. In naša nagrada je 
aplavz z občutkom, da bi poslušalci še kar 
hoteli nadaljevanje … Po končanih prazni-
kih nadaljujemo s svojim delom, sode-
lujemo na prireditvah v lokalni skupno-
sti in snujemo projekte, s katerimi bi radi 
pritegnili k sodelovanju nove člane zbora. 
Vsekakor velik izziv predstavljajo povabila 
na sodelovanje na mednarodnih zborovs-
kih srečanjih po Evropi, a za to je potreb-
no pripraviti dovolj pester in zahteven 
program, za kar so pa potrebni ubrani 
glasovi našega zborovskega sestava. Naša 
osebna fotografija je vsako leto starejša, 
pa bi ob tej priložnosti povabili mlade pe-
vce, da se nam pridružijo. Spoznali bodo, 
da je v naši družbi prijetno, da se vedno 
nekaj dogaja, zraven tega pa še izrazimo 
svoje poslanstvo z lepo odpeto slovensko 
ali s kakšno drugo pesmijo. Kontakt na 
GSM 051 609 819. Lepo povabljeni v naše 
vrste! 

Zapisal	Edvard	Hojski,	predsednik	KD	
MoPZ	Talum	Kidričevo.

neuslišane ljubezni … Slišali smo lahko re-
citale – pismo staršem, pesmi Dekletom, 
Gazele …Za glasbene vložke je poskrbela 
mlada pianistka Ženet Vidovič, dogodek 
pa so popestrili tudi člani folklornega 
društva Vinko Korže iz Cirkovc.

Eva	Žunkovič
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»Brez glasbe bi bilo življenje ena sama 
napaka,« je napisal Friedrich Nietzsche. 
Tamburaški orkester Cirkovce se s tem 
popolnoma strinja. Brez truda, volje, 
ljubezni do glasbe in sočloveka ter red-
nih obiskov vaj zlato priznanje ne bi bilo 
ponovno v naših rokah. Vsa zahvala pa 
gre našemu strokovnemu vodji, gospodu 
Dragu Kleinu, ki nam nesebično pomaga 
ter nas uči, da tamburice zapojejo še 
lepše. Dne 23. 2. 2013 je v Majšperku 
potekalo 33. srečanje tamburašev in 
mandolinistov Slovenije. Namesto regi-
jske revije so organizatorji tokratni dog-
odek zasnovali kot tematski sklop. Pred-
stavili smo se z glasbo iz Lati nske Amerike 
z izvajanjem zvrsti  rumba (solista je bila 
pevka Lara Brglez), samba (pridružila sta 
se nam plesalca iz plesne šole) in cha, 
cha, cha (solist na tamburi je bil Uroš 
Medved). Tamburaški orkester Cirko-

vce je v letu 2012 imel 10 nastopov, od 
tega 7 samostojnih koncertov. Odzvali 
smo se povabilu organizatorjev cerkve 
sv. Družine v Kidričevem, Marijinega 
vnebovzetja v Cirkovcah in sv. Petra ter 
Pavla na Ptuju, kjer smo pokazali svojo 
dobrodelnost. Med poletjem smo izv-
edli tudi 3 samostojne koncerte v Mari-
boru. Dva v sklopu EPK, kjer smo pred 
gosti lno Štajerc navdušili mariborske lju-
bitelje tamburaške glasbe. Po en nastop 
smo imeli v Paviljonu mestnega parka v 
Mariboru in Europarku ter v Domu pod 
Gorco, kjer smo s  svojim igranjem in 
petjem navdušili še upokojence. Nam je 
zelo pomembno, da so naši obiskovalci 
koncertov zadovoljni z nami in z našim 
izvajanjem skladb. Vlivajo nam veliko 
moči in poziti vne energije za nadaljevan-
je glasbene poti . Meseca septembra smo 
skupaj s folkloristi  iz Cirkovc gostovali v 

Tamburaški orkester Cirkovce ponovno zlat 
na 33. Srečanju tamburašev in mandolinistov v Majšperku

Ilirski Bistrici v okviru projekta LAS (pred-
stavitev kulture v Podravju). Marca letos 
smo sodelovali na koncertu ZA DUŠO 
IN SRCE, kjer smo na velikem koncertu 
v Gorišnici, ki je bil 17. 3. 2013, zaigrali 
skupaj z DŽOJEM MARAĆIĆEM - MAKI-
JEM, legendo jugoslovanske scene. Pred-
stavili smo se s pesmimi Doviđenja, Srce 
ti  je kamen, … Veseli in ponosni smo na 
naše mlade člane orkestra, ki so se tako 
lepo vpeljali v igranje. Ob tej priložnosti  
naj povabimo še vas, ki bi želeli igrati  
v Tamburaškem orkestru, pridružite se 
nam, mi vas bomo z veseljem sprejeli.
»Brez glasbe in plesa smo kot rože brez 
sonca,« pravi eden izmed pregovorov. 
Pridružite se ustvarjanju na tamburi in 
bodite kulturno dejavni na glasbenem 
področju. Kontakte dobite na naši spletni 
strani htt p: www.tamburasi.eu.

Doroteja	Terbovšek

Koncert 
16. 12. 2012 v cerkvi 

v Kidričevem

Novoletni dobrodelni koncert
Tudi v letu 2013 smo v občini Kidričevo pripravili Novoletni 
dobrodelni koncert. Tokrat smo ga povezali s sveti mi tremi 
kralji, saj je bil koncert 6. januarja v cerkvi v Cirkovcah. V 
bogatem kulturnem programu so sodelovali vokalna skupi-
na Utrinek Cirkovce, vokalno-instrumentalna skupino UNI-
SONO Prosvetnega društva Cirkovce, Moški pevski zbor Ta-
lum Kidričevo ter tamburaški orkester Prosvetnega društva 
Cirkovce. S prostovoljnimi prispevki, ki ste jih darovali 
obiskovalci, smo zbrali 684,54 evrov. Humanitarni odbor 
pa je odločil, da se sredstva namenijo družini za poplačilo 
položnic za en mesec, za kosila občanu in za enomesečno 
plačilo malice učencu v osnovni šoli. Vsem, ki ste se kon-
certa udeležili in prispevali sredstva v dobrodelne namene, 
hvala. 

Zdenka	Frank	
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V bivšem ptujskem okraju je bila že leta 1947 ustanovljena 
podružnica DRUŠTVA UPOKOJENCEV LJUDSKE REPUBLIKE 
SLOVENIJE v PTUJU. Nato so postopoma nastajale ptujske 
podružnice v krajevnih centrih. V letu 1950 je nastala Podružnica 
društva upokojencev LRS-CIRKOVCE, ki je štela 23 članov. 1. 
marca leta 1953 je bila Podružnica društva upokojencev CIRKO-
VCE registrirana v Ljubljani na zvezi upokojencev. 
Predsedniki društva upokojencev so bili:
- od leta 1953 do 1965 gospod ANTON REBERNIK
- od leta 1965 do 1973 gospod MAKS RUDOLF
- od leta 1973 do 1985 gospod FRANC ZAFOŠNIK
- od leta 1985 do 1991 gospod SLAVKO DOBIČ 
- od leta 1991 do 1998 gospod STANE ZORIČ 
- od leta 1998 do 2006 gospod IVAN SAGADIN
- od leta 2006 dalje pa vodi društvo g. MIRKO PUKLIČ
Članstvo se je vsako leto povečevalo in trenutno nas je včlanjenih 
477 članov. Največ nas je bilo leta 2010 – preko 500 – toda smrt 
ne izbira med upokojenci in omenjenega leta nam je umrlo 22 
članov. Med upokojenci prevladuje kmečka populacija, visoko 
šolan upokojenski kader pa težko prepričamo, da se včlanijo v 
naše vrste. Če pregledamo samo delo od 2003 dalje, ko smo 
slavili 50-letnico delovanja našega društva, se lahko pohvalno 
izrazimo, saj smo upokojenci naredili ogromno humanitarnega 
dela. Leta 2007 smo celo prejeli listi no – status kot humanitarna 
organizacija. Istega leta smo za prosili Občino Kidričevo, da nam 
je dovolila, da smo si postavili kegljišče za kegljanje na vrvico. Od 
občinskih organov smo prejeli dovoljenje, da smo si lahko na nji-
hovem zemljišču postavili leseno uto in napravili rusko kegljišče. 
Trenirati  sta tako začeli moška in ženska ekipa. Udeležujejo se 
tekmovanj v lastni občini z drugimi društvi in tudi širše. Leta 
2010 so tekmovali v Velenju in osvojili drugo mesto v Sloveniji.
V naši pisarni smo nabavili tudi dva pikada in moška ekipa prid-
no trenira. Leta 2011 je osvojila na nivoju pokrajine prvo mesto 
ter se udeležila državnega tekmovanja v Slovenj Gradcu. Zas-
edli so odlično 4. mesto. Pokali od kegljanja in pikada krasijo 

60 let delovanja Društva upokojencev Cirkovce

Člani društva »INVALID« Kidričevo smo 
se 15. 2. 2013 zbrali v dvorani PAN na 
14. zboru članov. Po krajšem kulturnem 
programu, ki so nam ga pripravile članice 
ženskega pevskega zbora »LIPA«, ki de-
luje v okviru DU Ptuj, vodi pa ga stroko-
vni vodja zborovodja g. Jože DERNIKOVIČ, 
smo se seznanili z akti vnostmi društva 
v letu 2012. Zbora se je od 256 članov 
udeležilo 147 članov. Iz vsebine poročil, 
ki so jih podali organi društva, je bilo 
ugotovljeno, da je društvo v preteklem 
letu delovalo v skladu s programom 
dela. V okviru Zveze društev »INVALID« 
Slovenije smo izvajali posebne socialne 
programe, ki so namenjeni izboljšanju 
zdravja invalidov in bolnikov s kroničnimi 
boleznimi, organizirali kulturno prireditev 
ob 1. dnevu invalidov in bolnikov občine 
Kidričevo in bili organizator športnih iger 
zveze društev »INVALID«, ki so potekale 
na športnih objekti h v naši občini. Ob 
materinskem dnevu smo organizirali 
tudi zdaj že tradicionalno razstavo del iz 
delavnic ustvarjalnosti  v dvorani doma 

Zbor članov društva »Invalid« Kidričevo

našo pisarno, skupno jih je že 30. Ženske članice se morajo še 
potruditi  in izbrati  ekipo v pikadu ter začeti  trenirati . Radi tudi 
kolesarimo, toda bolezen nas pri kolesarjenju zelo ovira. Tru-
dimo se, da bi se moški bolj akti vno udeleževali kolesarjenja. 
Upokojenci tako akti vno delujemo v vseh organizacijah na vasi, 
bodisi z RK, Karitasom, Prosvetnim društvom, osnovno šolo ipd. 
Leta 2006 smo se vključili v projekt STAREJŠI ZA BOLJŠO KAK-
OVOST ŽIVLJENJA DOMA, ki ga vodi ZVEZA DRUŠTEV UPOKO-
JENCEV SLOVENIJE. Tako smo obiskale vse starejše nad 69 let 
ne glede na to, ali so člani upokojencev ali ne. Vzeli smo si čas 
in vsakega starejšega obiskali, se z njim pogovorili in določene 
stvari zapisali. To so naredili naši prostovoljci, ki so obenem 
tudi člani upravnega odbora in vsak v svoji vasi najbolj pozna 
situacijo starejših ljudi. Nato jih obiskujemo po želji – na vsake 
3 mesece ali 6 mesecev ali eno leto ali na dve leti . Ta projekt 
je zaživel in ZDUS je zelo zadovoljna z njim.  Ravno tako vsako 
leto obiskujemo bolne in starejše člane nad 80 let ob praznikih 
– to je okrog novega leta. Obdarujemo jih s skromnimi darili in 
jim zaželimo vse dobro, največ pa zdravja. Izletništvo smo im-
eli dobro organizirano, toda sedaj se je pojavil problem, da kot 
društvo ne smemo več organizirati  izletov, temveč se moramo 
posluževati  turisti čnih agencij, ki pa so zelo drage. Upamo, da 
bomo to krizo prebrodili. Posluževati  se bomo morali društev 
upokojencev v ti stem kraju, kjer si bomo lahko ogledali zname-
nitosti  in nam bo lokalno društvo upokojencev pomagalo izbrati  
oglede in uresničiti  naše želje, če bo mogoče. Želimo si, da bi 
se v društvo včlanili še upokojenci, ki so bili na višjih položajih 
v službi, in bi nam tako pomagali izpeljati  še kakšno novo ak-
cijo, zato prosimo, razmislite in povabite upokojence, da se nam 
pridružijo. Vsako prvo sredo v mesecu nas dobite v pisarni od 9. 
do 11. ure. Pridite in se nam pridružite z novimi idejami, kaj še 
lahko upokojenci v tretjem življenjskem obdobju storimo zase 
in za širšo družbo.                                                       

Marija	DIETINGER,
tajnica	DU

upokojencev v Lovrencu 
na Dr. polju. V nadalje-
vanju smo potrdili pro-
gram dela za leto 2013. 
Tudi v tem letu bomo 
v okviru zveze »INVA-
LID« izvajali programe, 
namenjene izboljšanju 
zdravja in počutja in-
validnim in obolelim 
članom. Poskrbeli bomo, da  bo čim 
več naših članov vključenih v izvajanje 
programa izboljšanja zdravja v sloven-
skih termah, v sodelovanju s sindikatom 
SKEI-TAM bomo organizirali enotedensko 
letovanje na morju v Omišalju na otoku 
Krku, omogočili udejstvovanje v športnih 
akti vnosti h, prirejenih invalidom (vrtno 
kegljanje, pikado, streljanje, ribolov, kole-
sarjenje …), sodelovali pri izvedbi pri-
reditve ob 2. dnevu invalidov in bolnikov 
občine Kidričevo in organizirali razstavo 
ročnih del iz delavnic ustvarjalnosti . Zbor 
članov smo zaključili ob vižah ljudskih 
godcev iz Velike Nedelje, z njimi zapeli in 

ZAHVALA
Pred božičnimi prazniki me je obiskala 
gospa Brigita Šiljak, predstavnica Društva 
gibalno oviranih in oseb z invalidnostjo 
Invalid Kidričevo, in me obdarovala za 
praznike. Društvu in njej se zahvaljujem 
za pozornost. Upam, da se kmalu vidimo. 

Vili	Šoštar

tudi zaplesali. Vsem članom, ki se zbora 
niso udeležili, so informacije o programu 
dela in akti vnosti h v letu 2013 na voljo 
pri poverjenicah ali v pisarni društva (v 
Športni dvorani v Kidričevem) vsako sre-
do med 17.	in	19.	uro.

Silvester	SKOK,	predsednik	DI	Kidričevo
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V naši župniji, župniji Sv. Družine 
Kidričevo, deluje otroško-mladinski pe-
vski zbor, v katerem sodelujejo mladi iz 
kidričevske župnije. Vseh pevcev je tre-
nutno približno 21. Želijo pa si jih seveda 
še več, zato je vsak dobrodošel, ki ljubi 
petje in ima rad Gospoda Jezusa. Vse za-
sluge gredo našemu mlademu zborovod-
ju Žanu Jerenku. Trdimo, da je Žan tisti, 
ki drži vse vajeti v svojih rokah. S svojo 
karizmo, prijaznostjo in dobroto okuži 
naše otroke. Navdušuje jih tako, da otroci 

Otroško–mladinski pevski zbor iz župnije Svete Družine Kidričevo

Klub ljubiteljev klasičnih in športnih 
vozil Kidričevo letos 19. maja 2013, na 
binkoštno nedeljo, ponovno organizira 
mednarodno srečanje starodobnih vozil. 
Starodobna vozila, ki bodo sodelovala na 
srečanju, morajo biti stara vsaj 50 let ali 
več. Klub želi občanom Kidričevega pred-
staviti muzej na prostem, muzejska pov-
orka starodobnih vozil pa se bo popeljala 
po občinah Kidričevo in Majšperk.
Vozila bodo na ogled že v jutranjih 
urah pred restavracijo Pan, »menzo« v 
Kidričevem. Po pristnem štajerskem za-
jtrku se bo ob 10. uri potujoča povorka 
podala na pot. Prvi postanek muzejske 
karavane bo v podjetju Talum, kjer si 
bomo ogledali del proizvodnje – od 
tekočega aluminija do izdelka, ki je danes 
prisoten v našem vsakdanjem življenju.
Pot nas bo vodila naprej na Ptujsko Goro, 
kjer deklica na krožišču prijazno vabi 
na ogled bazilike Marije zavetnice, kat-
ero si bomo ogledali in prisluhnili njeni 
zgodovini. Sledil bo kratek postanek 
pred novo urejenimi občinskimi pros-
tori Občine Majšperk v Majšperku, kjer 
nas bo sprejela in pozdravila županja dr. 
Darinka Fakin in nas pospremila naprej 
na ogledmuzeja volne in gobelinov ter 
razstave akademskega slikarja Dušana 
Fišerja v bivši tekstilni tovarni.
V Kidričevo pred restavracijo Pan se bomo 

Na binkoštno nedeljo bo v Kidričevem ponovno brnelo

Spomin na srečanje v Kidričevem

Zima v delavnicah naših članov

vrnili v popoldanskem času, kjer se bomo 
ob kulturnem programu zahvalili vsem 
udeležencem srečanja, sponzorjem in 
pokroviteljem ter jim podelili spominsko 
darilce, ki ga bodo ponesli širom Slovenije 
in izven nje.
Zgodba, ki se pripravlja, je navdušila tako 
sponzorje in pokrovitelje, veseli pa nas, da 
je tudi župan g. Anton Leskovar srečanje 
podprl. Naj povemo, da Klub ljubiteljev 
klasičnih in športnih vozil Kidričevo izpol-
njuje svoje poslanstvo, ki si ga je zadal. 
Ohranjanje kulturno-tehnične dediščine, 
ozaveščanje občanov in mlajše generaci-
je o pomembnosti ohranjanja tehnične 
dediščine za nadaljnje rodove privablja v 
naše vrste mlade člane, ki želijo ohraniti 
tako moped, avto oz. traktor, s katerim so 
nekoč obdelovali polja po naši lepi občini.
Če se radi spominjate starih časov, časov 
svojega otroštva, če se v vas prebuja 
delček nostalgije ob kakšnem starem 
stroju, mopedu, traktorju … – dobrodošli 
pri nas, kjer vam lahko svetujemo ali 
pomagamo pri urejanju kakšnega star-
ega jeklenega konjička. Vabljeni 19. maja 
2013 v Kidričevo pred »menzo«, kjer vam 
bomo pričarali nostalgijo ter čas vrnili pol 
stoletja v preteklost.

dr.	Stanislav	Kores,
tajnik	KLKŠV	Kidričevo

začutijo, da so pomembni pri bogoslužju 
in pri samem sooblikovanju nedeljskih sv. 
maš. Otroci s tem postanejo aktivni člani 
in redno obiskujejo nedeljske praznične 
maše. S petjem bogatijo in popestrijo ne-
deljsko t.i. »otroško« sveto mašo ob 11. 
uri. Vaje imajo večinoma v nedeljo zjutraj 
pred sveto mašo ali v soboto zvečer. Med 
seboj tkejo prijateljske vezi. Letos pa so 
se skupaj odločili, da se udeležijo pevske 
revije otroških in mladinskih cerkvenih 
pevskih zborov dekanije Ptuj–Zavrč. Za 

njih je bilo to prvič. Zgodilo se je v nedel-
jo, 10. marca, ob 15. uri v župnijski cerkvi 
Sv. Marka v Markovcih. S trudom, pri-
zadevanjem in z zavzetostjo so se pred-
stavili z dvema pesmima Sprejmi me, moj 
Bog ter Mali cvet. Pevski zbor je spreml-
jal band v zasedbi Tomija Valenka za kla-
viaturami, Lovra Valenka za bobni, Vita 
Mlinariča s kitaro in Matevža Vaupotiča 
z violino. Imeli pa so tudi solista Andre-
jo Pevec Podgornik in Simona Žniderja. 
Otroci so verjetno marsikoga očarali, saj 
je nastopilo kar 11 otroških cerkvenih in 
mladinskih pevskih zborov, med seboj pa 
so spletli tudi vezi z nekaterimi ostalimi 
zbori, s katerimi bodo v prihodnje skušali 
sodelovali. Ne smemo pa seveda pozabiti 
na gospoda župnika msgr. mag. Antona 
Pačnika, ki naše mlade pevce spodbuja, 
nagradi, jim stoji ob strani in je njihova 
desna roka. Skupaj se ob druženju, igri in 
prepevanju vezi še bolj utrjujejo in snuje-
jo novi načrti za prihodnost. Hvaležni smo 
predvsem starši, da je tako, in želimo, da 
tako tudi ostane.

Suzana	Žnider
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Naj vam na kratko predstavimo delovanje 
PGD Starošince v mandatnem obdobju 
2008-13. V teh leti h smo zraven večjih do-
godkov opravljali tudi ostala redna dela, kot 
so: izobraževanja, usposabljanja, tekmovan-
ja, vzdrževanje in opremljanje našega gasil-
skega doma, gasilske opreme in tehnike, 
sodelovali smo z ostalimi gasilskimi društvi, 
drugimi društvi, Občino Kidričevo, Gasil-
sko zvezo Kidričevo, Turisti čnim društvom 
občine Kidričevo, insti tucijami, vaščani iz 
Starošinc ter vsemi ostalimi. Zato se vsem 
tem zahvaljujemo za uspešno sodelovanje 
in upamo, da bo tudi v prihodnje tako.
Pregled večjih del v tem obdobju:
2008: v garaže dobimo obnovljeno avtocis-
terno TAM AC16/50, ki smo jo kupili od PGD 
Lovrenc ter jo nato dali obnoviti . Organizira-
li smo občni zbor Gasilske zveze Kidričevo, 
organizirali občinsko gasilsko tekmovanje, 
pomagali pri gašenju velikega požara gum v 
Lovrencu in pri odpravljanju posledic neurja 
s točo v naši občini. Mladinci se v mladin-
skem kvizu uvrsti jo na regijsko in državno 
tekmovanje. Gašenje požara piščančjih farm 
v Starošincah.
2009: prekrivanje strehe gasilskega doma, 
katero je uničilo neurje. Krst avtocisterne 
ter organizacija Dneva gasilca. Organizacija 
srečanje veteranov GZ Kidričevo. Požar na 
piščančjih farmah v Starošincah.
2010: Prvič v zgodovini našega društva 
smo nastopili na gasilskem tekmovanju z 
ekipo veteranov in že takoj so posegli po 
stopničkah (3. mesto). Določeni člani so se v 
sklopu GZ Kidričevo udeležili gasilskega sej-

Morda vas bo zanimaloDelovanje PGD Starošince v mandatnem 
obdobju 2008-2013

PGD Talum je osrednje gasil-
sko društvo lll. kategorije, ki 
zraven industrijskega kompleksa 
TALUM pokriva požarni okoliš 
Kidričevega, Njiverc, Kungote, 
Strnišča ter industrijskega naselja. 
Društvo je bilo ustanovljeno takoj 
po ll. svetovni vojni in se je imen-
ovalo IGD TGA (Industrijsko gasil-
sko društvo), ki je takrat v svojem 
obsegu pokrivalo takratno kraje-

vno skupnost Kidričevo. Po osa-
mosvojitvi Slovenije se je društvo 
preimenovalo v PGD TALUM 
(Prostovoljno gasilsko društvo). 
PGD Talum danes šteje preko 
50 članov, ki se delijo na opera-
ti vce, članice in starejše gasilce. 
V OŠ Kidričevo izvajamo gasilski 
krožek, ki ga obiskuje 22 učencev 
nižje stopnje. PGD Talum ima 
sedež v industrijski coni TALUM, 
kjer deluje z družbo VARGAS.

al, ki zaposluje poklicne gasilce, 
kar pomeni, da ima PGD TALUM 
poklicno jedro.
Če bi vas zanimalo humanitar-
no delo v gasilskih vrstah in ste 
starejši od 16 let, se nam lahko 
pridružite. Vaje imamo vsak 
ponedeljek ob 17. uri v Talumu.
Najdete pa nas tudi na socialnem 
omrežju (Facebook) PGD Talum.

Upravni	odbor	PGD	Talum

ma v Leipzigu (Nemčija). Požar v Starošincah 
– stanovanjski objekt. Organizacija srečanja 
veteranov GZ Kidričevo.
2011: organizirali strokovno ekskurzijo na 
Dolenjsko – gasilski muzej. Tri naše ekipe 
se uvrsti jo na regijsko gasilsko tekmovanje, 
pionirji pa še na državno gasilsko tekmovan-
je. V Starošincah organizira Civilna zaščita 
Slovenije vseslovensko vajo na temo IZBRUH 
pti čje gripe, na kateri je sodelovalo tudi naše 
društvo. Organiziramo mladinski kviz GZ 
Kidričevo.
2012: organizacija občnega zbora GZ 
Kidričevo. Pionirji se udeležijo državnega 
gasilskega tekmovanja na Ptuju. Organ-
iziramo 60-letnico PGD Starošince in Dneva 
gasilca, na kateri GZ razvije svoj prvi prapor. 
V čast 60-letnice društva organiziramo še 
gasilsko vajo na temo gozdni požar. V vseh 
teh leti h smo organizirali še letne občne 
zbore našega društva, postavitve prvoma-
jskega drevesa, soorganizirali prireditev 
pri muzeju v Starošincah, pregled gasilnih 
aparatov za gospodinjstva, pregledovali hi-
drantno omrežje, se udeležili čisti lnih akcij, 
intervencij, raznih vaj, prireditev, pogrebov 
po drugih društvih. Tako nekako je naše 
društvo delovalo zadnjih pet let, za v naprej 
pa upamo, da bomo imeli čim manj pravih 
intervencij in da bomo lahko čim več zadanih 
ciljev tudi uresničili, zato še enkrat pozivamo 
ti ste, ki ste pristojni, da nam pomagate, 
saj bo le tako naša gasilska služba delovala 
uspešno. Na pomoč!

Za	PGD	Starošince	David	Žitnik

V soboto, 26. 1. 2013, sta v krogu družine, 
sorodnikov in prijateljev praznovala 50 
let na skupni zakonski poti  Ivanka in Ivan 
Sagadin iz Mihovc 59 a. Zlatoporočenca 
sta poročno zaobljubo obnovila v cerkvi 
Marije Vnebovzete v Cirkovcah pred 
gospodom župnikom Jankom Straškom. 
Poročno slavje se je nadaljevalo na 
Kmečkem turizmu Medved v Zgorn-
jih Jablanah. Ivanka, rojena Medved, 
se je rodila 8. 8. 1938 v Pongercah, os-
novno šolo je obiskovala v Cirkovcah in 
na Ptuju, nato pa je v Mariboru končala 
srednjo ekonomsko šolo. Ivan se je rodil 
7. 2. 1937 v Mihovcah, osnovno šolo je 
obiskoval v Cirkovcah in na Ptuju, nato se 
je izučil za kvalifi ciranega ključavničarja. 
Oba sta bila večina delovne dobe zapos-
lena v TGA v Kidričevem, kjer sta tudi 
dočakala upokojitev. Poročila sta se 26. 

Foto: Jernej Sagadin

Zlatoporočenca Sagadin
1. 1963 v Cirkovcah. V Mihovcah 59 a 
sta si zgradila novo hišo, kjer uživata sa-
dove življenja še danes. V zakonu sta se 
jima rodila dva sinova Miran in Emil. V 
jeseni življenja, ko največ časa in energije 
posvečata drug drugemu, pa ju razves-
eljujejo dve vnukinji Ana in Lavra ter šti rje 
vnuki Jakob, Mark, Tomaž in Filip. Ob zlati  
poroki iskrene česti tke.

Anton	Sagadin
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Vrtec Kidričevo - palčki

Letošnjo slovo od zime in pozdrav pomladi je na pustni torek v Cirkovcah potekalo  v 
organizaciji PD Cirkovce, FS Vinko Korže in občine Kidričevo. Zimo je preganjalo okoli 
220 otrok iz vrtca in šole Kidričevo ter vrtca in šole Cirkovce. Vse sodelujoče otroške 
skupine so bile odlično pripravljene in zelo domiselne, zato je bila odločitev komisije 
ob izboru najboljših in najbolj izvirnih zelo težka. Pa vendar so bile nagrade na koncu 
podeljene in so šle v roke Sneguljčice in palčkov OŠ Kidričevo - enota vrtec Kidričevo, 
Lego kock 1. razreda OŠ Cirkovce, nogometne šole  OŠ Cirkovce - enota vrtec Cirkovce 
ter Kalimerov  2.razreda OŠ Cirkovce. Etnografsko - karnevalski  del povorke je pop-
estrilo 200 udeležencev, vse skupaj pa si je kljub hladnemu vremenu ogledalo okrog 
1000 obiskovalcev. Med karnevalskimi skupinami so nagrade prejeli  Pajki Kulturnega 
društva Lovrenc (3. mesto), Omerški pirati  z Brega pri Majšperku (2. mesto) ter skupi-
na iz Starošinc, ki je predstavljala Tekmovanje za zlati  bob Starošinc (1. mesto). 21. 
Cirkovški Fašenk se je zaključil ob polnoči pred cerkvijo z “zadnjim zvenom kurentovih 
zvoncev”.

MT

21. fašenk v Cirkovcah

V sklopu prireditev, ki se izvajajo na tržnici, smo le-
tos pripravili drugo otroško pustovanje v Kidričevem.  
Vesele male maškare so se najprej zbrale pred vrt-
cem v Kidričevem. V povorki, ki se je odvijala po ulicah 
Kidričevega, so prispeli pred središče dogajanja, pred 
tržnico, kjer jih je naprej pozdravil sam grof Šondorski, 
nato pa so se prepusti li veselemu rajanju z Romano 
Kranjčan.  Otroci, okoli 200 se jih je zbralo, so se poslad-
kali s sladkimi bonboni ter s slastnim krofom, pogreli pa 
so se z vročim čajem, odrasli pa s kuhanim vinom, za kar 
je poskrbelo Turisti čno društvo Občine Kidričevo. 

Zdenka	Frank

Pustovali smo z Romano Krajnčan

2.razred OŠ Cirkovce - Kalimeri

3.razred OŠ Cirkovce - živalski vrt
5.razred OŠ Cirkovce - plesoča darila z jelko
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Učenci od 1. do 5. razreda so se z 
učiteljicami udeležili pustne povorke v 
Cirkovcah. Z veseljem so izdelovali svoje 
pustne maske in nestrpno pričakovali 
pustni torek. Učenci 1. razreda  so si  
izdelali pustno masko – Lego kocke. Črne 
piščančke po imenu Kalimero so pred-
stavljali učenci 2. razreda. Učenci 3. raz-
reda so prikazali živalski vrt opic in ti grov.  
V 4. razredu so se učili o zdravi prehrani, 
zato so izdelali prehranske piramide. S 5. 
razredom pa smo se vrnili v decembrski 
čas daril pod smrečico. Učenci so dobre 
volje predstavljali svojo masko skozi vso  
povorko, ki se je začela  pri trgovini v Cirk-
ovcah in končala s predstavitvijo skupin 
pred šolo. Nekateri učenci pa so skupaj 
s starši počakali na podelitev nagrad ter 
zaplesali v večnamenski dvorani v Cirko-
vcah.  

Učiteljice OŠ Cirkovce

Vrtec Cirkovce - nogometna šola

OŠ Kidričevo - cvetoči travnik

1.razred OŠ Cirkovce - Lego kocke

4.razred OŠ Cirkovce - prehranske piramide

Pust 2013

Kalimeri
Na pustni povorki je naš razred osvojil prvo 
mesto za skupinsko masko Kalimeri. Po na-
grado so odšle moje sošolke. Maske so mi bile 
zelo všeč. Vsi smo bili zelo veseli nagrade.  

Lara	Belaj,	2.	r.	

Kalimero
Najprej smo izdelali jajčno lupino. Potem 
smo prosili šiviljo, da nam sešije črne plašče. 
Z učiteljicama smo naredili kljune in očala in 
maska je bila gotova.  Nestrpno smo čakali na 
pustni torek. Končno je prišel. Zbrali smo se na 
šolskem dvorišču skupaj z drugimi skupinami. 
Med povorko smo videli naše starše. Ko smo 
prišli pred šolo, smo zaplesali Kalimerov ples. 
V dvorani smo počakali na podelitev nagrad. 
Dobili smo 1. mesto. 

Klara	Lešnik,	2.	r.

Pust
S sošolci smo bili na pustni povorki. Oblečeni 
smo bili v črne piščančke Kalimere.  Na pov-
orko je prišlo veliko ljudi. Po povorki smo odšli 
v dvorano, kjer smo se lovili in plesali. V dvo-
rani je bilo veliko mask in kurentov. 

Niko	Sagadin,	2.	r.
Pust
V šoli smo naredili pustne maske. Bili smo Ka-
limeri. V torek smo imeli pustno povorko. Šli 
smo skozi vas Cirkovce. Prišli smo pred šolo in 
zaplesali. Starši so ploskali in se smejali. Prišli 
so kurenti  in druge maske. Zelo sem vesela, da 
smo bili na prvem mestu in smo zmagali.

Lana	Erhati	č,	2.	r.

Izdelava pustne maske
Najprej smo napihnili balon. Balon smo 
premazali z lepilom in ga oblepili s papirjem. 
Ko se je lepilo posušilo, smo popokali balone. 
Naredili smo očala. Medtem nam je šivilja nar-
edila halje, mi pa smo se naučili ples. 

Sanja	Kmetec,	2.	r.

Učenci 2. razreda so svoje spomine s pustne povorke zapisali. 
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Na OŠ Kidričevo je na pustni torek potekal 
pouk malo drugače. V šolo smo lahko prišli 
našemljeni. Ob 11. uri so nas v avli obiskali 
kurenti , ki so zaplesali in poskušali pregnati  
zimo, a jim to ni uspelo. Ko so se kurenti  
poslovili, smo odšli v telovadnico in tam se je 
pričelo pustno rajanje. Učitelj Tomaž Klajdarič 
je poskrbel za glasbo. Z rajanjem smo zaključili 
ob 12.40 in odšli na kosilo. Po kosilu smo se 
nekateri odpravili domov, učenci prve triade 
podaljšanega bivanja pa so se v Cirkovcah 
udeležili pustne povorke.

Tjaša	Čuš,	Maša	Turk,	Primož	Galun,	6.	b
(novinarski	krožek)

Pustno rajanje na OŠ Kidričevo
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Zimski čas je čas pus-
tovanja, ki članom 
našega etnografskega 
društva Kurenti  vetro-
vniki Kidričevo veliko 
pomeni.  Smo mlado 
etnografsko društvo. 
Po več leti h samos-
tojnih pustnih poho-
dov oziroma druženja 
v okoliških društvih, 
smo se v letu 2012 
odločili, da ustanovi-
mo svoje etnografsko 
društvo. V društvu 
nas je 18 članov – 17 
kurentov in 1 hudiček. 
Člane društva združuje 

prijateljstvo, a ne samo v času pusta, temveč skozi celo leto. Že 
samo ime društva pove, da člani prihajamo z različnih vetrov. 
Prav vsi člani pa smo zelo akti vni. Naša glavna naloga je, da bi 
kurenta, ki je najbolj znana etnografska maska Dravskega polja, 

približali prebivalcem širšega kidričevskega območja, hkrati  pa 
nam je cilj, da naš kraj in lik kurenta predstavimo širom Sloveni-
je ter izven njenih meja. Želja pa nam je tudi, da se povezujemo 
z drugimi podobnimi društvi doma in v tujini. Glavne akti vnosti  
društva torej potekajo v času pustovanja. Letos smo v društvu 
pustni čas otvorili s kurentovim skokom v domačem kraju takoj 
po svečnici. Kmalu po polnoči smo si nadeli kožuhe in zvonce 
ter v spremstvu hudička in pokača pričeli svoj demonski ples.  
Osnovno kurentovo poslanstvo je povezano s preganjanjem 
zime oziroma klicanjem pomladi, odganjanjem zlih duhov ter 
prinašanjem vsega dobrega (sreče, zdravja, uspeha …). Prav zato 
je prihod kurentov dobrodošel vsepovsod – v šolah, vrtcih, pod-
jetjih, na kmeti jah … Vse to smo Kurenti  vetrovniki počeli letos 
in upamo si trditi , da bomo to isto poslanstvo izpolnjevali tudi v 
naslednjih leti h, saj menimo, da se nam za prihodnost društva ni 
treba bati . Opažamo namreč, da se veliko število osnovnošolcev 
rado obleče v kurentovo opravo. Zato upamo, da se nam v pri-
hodnosti  pridružijo. V kolikor pa kogarkoli zanima kaj več v zvezi 
z našim društvom, lahko dobi dodatne informacije od tajnika 
gospoda Štefana Ferčeca (041 624 148) ali gospoda Srečka Beka 
(040 505 241). Lep kurentov pozdrav! 

Foto: Srđan Mohorič

KIDRIČEVSKI KURENTI

Srečko	Bek

Fotografski natečaj z naslovom »Prebudi misti čno v sebi« je mla-
dim fotografom ponudil priložnost skozi fotografski objekti v iz-
raziti  bogato etnografsko tradicijo Ptuja. Med pustno prireditvi-
jo Kurentovanje 2013 je na 
Ptuju potekal fotografski 
natečaj v sklopu ArtFesta. 
Mladi fotografi  so obisko-
vali osrednje prireditve ter 
se udeleževali delavnic. 
Natečaj se je zaključil z 
razstavo, ki se je odprla v 
petek, 15. marca, v pros-
torih Centra interesnih dejavnosti  na Ptuju. Pustna karnevalska 
prireditev Kurentovanje na Ptuju ima že uveljavljeno tradicijo 
mednarodne etnografske prireditve, vse bolj pa se uveljavlja 
tudi na zemljevidu evropskih karnevalskih mest. Na dogodku je 
nastopilo 4.000 tradicionalnih pustnih likov iz 10 držav. Letošnje 
Kurentovanje je obsegalo tri tematske prireditve, in sicer Et-
noFest, KarnevalFest in ArtFest. Osrednja novost programa je 
bila namenjena mladim, ki so pod okriljem prireditve Mladi 
v ArtFest akciji ustvarjali na področju fotografske umetnosti . 
Razpisan je bil fotografski natečaj, ki sta ga organizirala Razvo-
jni center Ptuj in Javne službe Ptuj d.o.o. Strokovna komisija 
je izbrala sedem fi nalistov, starih med 18 in 30 let. Finalisti  so 
bili Špela Težak, Anže Ivanuš, Kristjan Gajšek, Danijel Gašparič, 
Nastja Pungračič, Saša Urih in Marina Orlić, ki prihaja s Hrvaške, 
tako da je bila udeležba mednarodna. Fotografi rali so osrednje 
prireditve ter se udeleževali delavnic, ki sta jih vodila priznani 
fotograf Stojan Kerbler in študentka 3. letnika fotografi je na Vi-
soki šoli za storitve Suzana Lovrenko. Fotografi rali so na temo 
»Prebudi misti čno v sebi«, ki je bil tudi slogan letošnjega kuren-
tovanja.  Organizatorji so želeli mladim fotografom ponuditi  
priložnost, da skozi fotografski objekti v izrazijo bogato etnograf-
sko tradicijo Ptuja. Natečaj se je končal s fotografsko razstavo, ki 
si jo lahko ogledate v prostorih CID Ptuj, Osojnikova 5, vsak dan 
med 9. in 18. uro. Vstopnine ni.

Fotografi	ja	in	besedilo:	Saša	Urih

Etnografska povorka, Kurentovanje 2013.

Odprtje razstave »Prebudi mistično v sebi«

Viki Grošelj, vrhunski slov-
enski alpinist z največ 
osemti sočaki v žepu, je 16. 
2. 2013 v Športni dvorani 
Kidričevo predstavil doslej 
še nepredvajan dokumen-
tarni fi lm o Nepalu, ki je bil 
posnet novembra 2012. Po 
predvajanem kratkem do-
kumentarcu, ki prikazuje 
težko življenje na pobočjih 
Himalaje in lepote nepal-
skih gora, je v sproščenem 
pogovoru odgovarjal tudi 
na vprašanja ter na ta način 
občutke, ki jih je doživljal 
ob svojih alpinisti čnih pod-
vigih, še bolj približal pris-
otnim v dvorani. Kot pravi, 
smo Slovenci prava svetov-
na velesila v alpinizmu in 
kot takšni v teh krogih tudi 
prepoznavni in cenjeni. 
»Pred 100 ali 150 leti  je bil 
vzpon na Triglav še vrhunsko 
alpinisti čno dejanje. Ven-
dar pa so se stvari tekom 
časa drasti čno spremenile, 
ljudje so začeli iskati  načine, 
kako na najvišje vrhove 
sveta pripeljati  zmeraj več 

Nepal pod drobnogledom

Foto: Jože Vidovič

posameznikov, kako iz tega 
narediti  turisti čno zanimivost. 
S pomočjo vrvi, držal in dobrih 
gorskih vodnikov je pot na ve-
liko vrhov dandanes dostopna 
skoraj vsakomur,« je povedal 
Grošelj ter še dodal, da je sled-
nje seveda še zmeraj mogoče 
le, če je posameznik fi zično do-
volj dobro pripravljen. Kratek 
vpogled v svet, kjer materialne 
dobrine in zahodne vrednote 
nimajo visokega mesta na 
lestvici posameznikovih prior-
itet, je bil zanimiva izkušnja, ki 
navzočih prav gotovo ni pusti la 
popolnoma ravnodušnih.  

MT

Nepal je republika v Južni Aziji, ki na severu meji na Kitajsko, na jugu 
pa na Indijo. Je celinska država,  znana po tem, da je na njenem ozem-
lju velik del gorovja Himalaja in po 8.848 m visokem Mount Everestu, 
najvišji gori sveta na meji s Kitajsko.
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Foto: Nina Babšek

Leto je naokrog in v športnem društvu Šikole nadaljujemo z or-
ganizacijo, zdaj že tradicionalnih dogodkov.  Tako smo v soboto, 
2. 3. 2013, organizirali že 5. zimsko-pomladni turnir v odbojki. 
Čeprav je sonček nekatere vabil na zrak, druge spet k počitku, 
pa ni zmedel članov desetih odbojkarskih ekip, ki so se zbrale 
v večnamenski dvorani v Cirkovcah. Razgibavanje tekmovalcev 
je prekinil žvižg sodnika in tekmovanje se je začelo. Ker je od-
bojka skupinski šport, so gledalci z veseljem opazovali poveza-
nost članov v ekipah, medsebojno vzpodbujanje, predvsem pa 
vzdrževanje morale, ki je temelj dobrega uspeha.  Že pri prvih 
setih začetnih ekip smo bili priča glasnemu navijanju, ekipe 
pa so bile zelo borbene, predvsem pa enakovredne.  Vsako 
tekmovanje ima zmagovalca in tudi nekaj tistih, ki jim je malo 
zmanjkalo, pa bi bili zmagovalci. Letos se je ponovil lanski fi-
nale, le da je bila športna sreča na strani ekipe Mora Cantada, 
ki so poleg praktičnih nagrad prejeli tudi prehodni pokal. Slednji 
se je za las izmuznil ekipi Optimisti, odlično tretje mesto pa je 
tokrat zasedla ekipa Bar Korže. Na turnirju pa je bilo poskrbljeno 
tudi za gledalce, saj sta kuhinja in šank obratovala neprekinje-

Tradicionalni dvoranski turnir v 
odbojki – ŠD Šikole

Slovenska futsal reprezentanca je v Kidričevem 
10. 1. 2013 odigrala 181. tekmo v svoji zgodovi-
ni ter pred 800 gledalci s 3:2 ugnala Norvežane. 
Na prijateljski tekmi so za Slovenijo zadeli 
Drobne, Osredkar in Vrhovec. Uvod v tekmo je 
bil slavnosten – najprej je predsednik pri KMN 
pri NZS Vlado Močnik podelil priznanje Aljoši 
Mohoriču za 50. nastop, predsednik Sodniškega 
odbora futsal ZNSS Silvo Borošak pa je Stanku 
Kolenku podelil plaketo ob slovesu od aktivne 
sodniške kariere. Selektor Andrej Dobovičnik je 
po tekmi za bralce glasila povedal, da je z igro ig-
ralcev sicer zadovoljen, da pa bo treba do kvali-
fikacij za EP 2014, ki so pred njimi, še kar nekaj 
postoriti in nadaljevati s trdim delom. Slovenska 
futsal reprezentanca se bo konec marca pomerila z reprezent-
anco Turčije, Ukrajine in Anglije ter se tako borila za vstop na 
EP leta 2014. V premoru je bila odigrana tudi nogometna tekma 
U-6 med ekipama NK Aluminij in NK Drave. Domači organizator 
Športna zveza občine Kidričevo je tudi tokrat svoje delo odlično 
opravil. 

MT

Slovenska reprezentanca v Kidričevem boljša od Norveške

no od začetka pa vse do 
konca. Treningi, trda volja 
in malo sreče so ključ do 
uspeha. Vabimo vas, da 
tudi vi sestavite ekipo in 
se nam pridružite drugo 
leto in borba za prehodni 
pokal v letu 2014 bo še 
zanimivejša. 

Nika	Dovnik

V premoru je bila 
odigrana tudi nogometna 
tekma U-6 med ekipama 
NK Aluminij in NK Drave.
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Sem Bogdan Babšek, prirojeno imam mišično distrofijo in sem 
od II. letnika srednje šole na električnem invalidskem vozičku. 
Osnovno šolo sem obiskoval v domačem kraju v Cirkovcah, 
po končani OŠ pa sem se odločil za odhod od doma in se v 
ZUIM Kamnik izučil za elektronika. Pri izboru željenega poklica 
sem naredil zelo veliko napako, saj bi moral izbrati drug, npr. 
ekonomski ali grafični poklic, ki bi mi pri sedanjem delu tudi ko-
ristil. Veliko prostega časa ob šolanju v Kamniku sem posvetil 
glasbeni šoli. Po končanem šolanju leta 1995 sem se vrnil domov 
in toplo upal na uspehe v svojem poklicu. Po slabih izkušnjah 
in po zelo slabem zaslužku sem zelo hitro spoznal, da mi ta 
poklic ni pisan na kožo. Še v istem letu sem s pomočjo staršev 
kupil prvi računalnik, tiskalnik in scaner. Lahko bi rekel, da sem 
pri osemnajstih letih starosti s tem nakupom začel razmišljati 
drugače – podjetniško, saj je bil ta nakup kar precejšnji finančni 
zalogaj. Sledilo je učenje po knjigah rokovanja z računalnikom 
in delovanje z različnimi programi. Februarja leta 1996 pa sem 
začel izdelovati prve vizitke, voščilnice, priznanja, seminarske in 
diplomske naloge za različne stranke, ki jih je bilo takrat bore 
malo. To je bila edina svetla pot do nekega resnega samosto-
jnega dela, zato sem tudi vsak zaslužen ali privarčevan de-
nar obrnil v nakup novih strojev (plastifikatorja, sitotiska …). 
Trudil sem se, da sem povečeval ponudbo in kvaliteto, s tem 
pa se je konstantno večalo število strank. Z večjo kapacite-
to dela sem pridobival dragocene izkušnje in prišel je čas, ko 
sem moral pričeti razmišljati o ustanovitvi podjetja. Žal pa so 
moje takratne želje po invalidskem podjetju bile s strani slov-
enske zakonodaje samostojnega zaposlovanja 
invalidov onemogočene. Vendar sem imel ve-
liko srečo, ker sem poznal g. Kovačeca, ki mi je 
ponudil, da lahko nadaljujem s svojim delom na 
domu v okviru njegovega podjetja kot poslovna 
enota.  Z g. Kovačecem sva to zaposlovanje re-
alizirala novembra leta 1999, takrat so se odprla 
vrata nove samostojno delujoče poslovne enote 
z nazivom Chiptronic – REHA center d.o.o., PE 
“Reklamni atelje - Babšek”. Posel se je iz dneva 
v dan povečeval, strankam sem nudil zmeraj več 
grafičnih in tiskarskih storitev, zato sem leta 2003 
ustanovil lastno podjetje BATIS plus d.o.o. in tudi 
zaposlil prvega delavca. To je bila zelo modra 
odločitev, saj se je leta 2006 zgodil nepričakovan 
stečaj REHA centra. Od takrat dalje sem vse svoje 
moči namenil v razvoj svojega podjetja. Širili smo 
se iz leta v leto od začetka, ko sem začel ustvar-
jati v spalnici, do danes, ko delujemo na ca. 450 
m2 delovnih površin. V letu 2009 smo pisarne 
in razstavni salon preselili v nove poslovne pro-
store v 1. nadstropje, uredili vhod neposredno s 
parkirišča ter s tem povečali in prostorsko razbre-
menili proizvodnjo v pritličju. V začetku lanskega 
leta 2012 pa smo po treh letih pogajanj in veliko 
neuspešnih poskusih, kljub temu da smo imeli 
vse pogoje, le uspeli pridobiti status invalidskega 
podjetja. Torej “Vlada RS je na 169. redni seji, dne 
19. januarja 2012 podala predhodno soglasje, da 
lahko gospodarska družba  BATIS PLUS tiskarstvo, 
ekonomska propaganda d.o.o., Šikole 9, 2331 
Pragersko, posluje kot invalidsko podjetje” .... 
“Končno! Hvala, da ste spregledali,” bi lahko re-
kel brez zadržkov. Ta status nam prinaša nekaj 

ugodnosti – predvsem imamo prednost pri pridobitvi poslov 
pri javnih razpisih, podjetjem lahko izpolnjujemo kvoto za 
manjkajoče invalide … za nas pa to predstavlja veliko več prever-
janja in poročanja glede poslovanja podjetja, saj smo pod bud-
nim očesom ministrstva. Danes nas je v podjetju zaposlenih pet 
oseb, od tega sva dva invalida. Imamo pa dodatno sklenjeno po-
godbo za računovodske in administrativne storitve. Ob občasnih 
povečanjih obsega dela sodelujemo z zavodom za zaposlovanje 
in študentskimi servisi, saj nas je v prednovoletnem času tudi 
do deset. Glavne dejavnosti podjetja so grafično oblikovanje, 
reklamni napisi (avtografike, reklamne table, transparenti …) 
in tiskarske storitve (majice, kape, dežniki, katalogi, zloženke, 
vizitke, novoletna darila (koledarji, kemiki, obeski …). Storitve 
nudimo z visoko kvalitetnimi grafičnimi stroji (Haidelberg, Mu-
toh, Xerox, HP, TampoPrint, Alraun, INO …). Strankam nudimo 
popolno storitev, kar pomeni, da si stranka v našem razstavnem 
salonu ob naši pomoči izbere željene artikle, ki jih seveda tudi iz-
dobavimo. Nato naredimo predloge po željah stranke oz. lastne 
designe, če naročnik nima lastne ideje. V tem času ko naročen 
material prihaja do nas od poslovnega partnerja, nam stranka 
tudi potrdi predloge za tisk in takoj, ko material pride, lahko 
začnemo s tiskom. Takšna razporeditev dela nam omogoča hitro 
in kvalitetno izdelavo po željah stranke. Predvsem se trudimo, da 
nudimo kvalitetno storitev in tako zadovoljujemo obstoječe in 
pridobivamo nove stranke. Kot direktor in lastnik vodim podjetje 
po svojih najboljših močeh s premišljenimi, stabilnimi, hkrati pa 
z odločnimi koraki. Izredno se trudimo, da se izobražujemo in 

Foto: David Petrovič

BATIS PLUS d.o.o. - REKLAMNI ATELJE BABŠEK, uspešnih 10 let
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V 5-letnem obdobju je bilo pod okriljem 
društva narejenega ogromno. Z velikim 
prizadevanjem predsednika ter članov 
društva, predvsem tistih, ki predstavljajo 
njegovo gonilno silo, so z lastnim de-
lom in znanjem uspeli zgraditi na igrišču 
leseno hiško s sanitarijami, izdelati gole 
za mali in mini nogomet, postaviti refle-
ktorje ter stebre z zaščitnimi mrežami in 
nabaviti veliko športne opreme. 
Največjo investicijo doslej pa je pred-
stavljala ureditev igrišča za odbojko in 
badminton na umetni travi, kjer danes 
s ponosom prirejajo različna tekmovan-
ja, v prvi vrsti pa je igrišče namenjeno 
domačim rekreativcem, ki se tukaj redno 
družijo. Že v prvem letu svojega delovan-
ja so člani društva sprejeli pogumno 
odločitev. Priredili so namreč tridnevno 
tekmovanje v različnih športih, kar se 
je kasneje izkazalo kot izredno dobra 
poteza. To tekmovanje je namreč post-
alo tradicionalno in je danes znano pod 
imenom Športni vikend, ki se organizira 
zadnji vikend v mesecu avgustu. Začne se 
v petek s turnirjem v odbojki in košarki, 
nadaljuje v soboto popoldan s turnirjem 
v malem nogometu, v nedeljo dopoldan s 
Štorkljinim kolesarskim maratonom na 21 
km po vaseh občine Kidričevo ter zaključi 
s polžjimi dirkami na igrišču v Šikolah. 
Vsem tekmovalcem v ekipnih športih 
se podelijo pokali in praktične nagrade, 
zmagovalcem v polžjih dirkah medalje, 
udeleženci kolesarskega maratona pa 
prejmejo praktične nagrade, ki jih po-
darijo sponzorji.  Na 3. Športnem vikendu 
l. 2010 je bila izvedena tudi dražba dresa 
nogometaša Zlatka Dedića, ki je Slovenijo 
z zlatim golom popeljal na svetovno pr-
venstvo v Južnoafriško republiko. Sred-
stva, pridobljena z dražbo ter oplemen-
itena z donacijo društva, so bila dana v 
dobrodelne namene.
Ob športnem vikendu pa ŠD Šikole prav 
tako že od samega začetka prireja še eno 
tradicionalno prireditev, in sicer otroški 
piknik, ki je bil zadnji dve leti organiziran 
v sklopu prireditev ob prazniku občine 
Kidričevo. V ta namen ŠD najame napi-
hljiva igrala, ki jih brezplačno ponudi v 
uporabo najmlajšim v spremstvu staršev. 
Na voljo so tudi animatorji, ki z otroki 

ŠD Šikole - 5 let z vami
5 let je od tedaj, ko se je v prostorih PGD Šikole zbralo 30 ljubiteljev 
športa ter podpisalo izjave o ustanovitvi ŠD Šikole ter za predsednika 
društva soglasno izvolilo Bogdana Babška, ki to funkcijo opravlja še 
danes. V teh letih je društvo veliko naredilo za svoje člane, vaščane 
in svoj kraj, pa tudi za promocijo širše regije in občine. Predvsem 

mladim je omogočilo aktivno in organizirano ukvarjanje s športom, hkrati pa je 
vzpodbudilo tudi družabno življenje v vasi. Društvo na današnji dan šteje 110 članov, 
ki pri projektih društva bolj ali manj aktivno sodelujejo.  

rišejo, plešejo, igrajo nogomet in druge 
družabne igre. Poleg navedenih tradi-
cionalnih prireditev društvo prireja tudi 
zimski turnir v odbojki, ki ga izvedejo v 
večnamenski dvorani v Cirkovcah, ter ob 
božiču pohod z baklami k polnočnicam. 
Društvo pa se odlično znajde tudi na 
kulturnem področju. V razprodani 
večnamenski dvorani Cirkovce so kar 
štirikrat gostili nepozabne stand-up umet-
nike, ki delujejo pod imenom »Reporter 
Milan«, ter se dogovorili za sodelovanje še 
vnaprej. Članom društva je za ohranjanje 
kondicije v zimskih mesecih omogočena 
rekreacija v večnamenski dvorani v Cirko-
vcah, poleg tega pa se v domači dvorani 
družijo še ob igranju namiznega tenisa 
in pikada. Poleg navedenega je prešlo že 
v navado, da člani društva organizirajo 
tudi ogled reprezentančnih in klubskih 
tekem, predvsem nogometnih na platnu, 
in jesenski enodnevni izlet, pri čemer so 
do sedaj obiskali že Primorsko, Prekmur-
je, Štajersko, prihodnje destinacije pa so 
zaenkrat še skrivnost.
To je torej ŠD Šikole. To je zgodba o us-
pehu. Takšnih in podobnih zgodb nam v 
teh kriznih časih še kako primanjkuje. Po-
zabljamo na majhne stvari, ne znamo več 
uživati in se nam nenehno kam mudi. 
Naj ne bo več tako! Naj nam bo vzor 
tole društvo, kjer člani z majhnimi koraki 
dosegajo velike zmage in z malo dena-
rja uresničujejo projekte, v katere ver-
jamejo. Tokrat zaključujem z besedami, 
zapisanimi na vabilu na letošnji občni 
zbor društva: 

» … V teh letih smo veliko naredili za 
člane, vaščane, občane in naš kraj.
Postali smo razpoznavni, zanimivi, 

občudovanja vredni …
Vse to zaradi tistih velikih začetnih ko-

rakov, ki smo jih skupaj naredili in se ob 
njih tudi veselili.

Danes so koraki in dosežki manjši, 
zahtevajo več napora,

vendar z veliko volje, medsebojnega 
razumevanja in prostovoljnega dela

se nimamo prihodnosti kaj bati, saj mi 
ustvarjamo prihodnost v upanju,

da bo nekoč lepa zgodovina.«

Nika	Dovnik

sledimo smernicam modernega raz-
voja tiska oz. grafike. Imamo ca. 300 
rednih strank, za katere s ponosom 
soustvarjamo tudi podobo njihovih 
podjetij. Delamo za vse … fizične 
osebe, društva, mala in velika pod-
jetja, državne ustanove na region-
alnem in državnem nivoju … vsaka 
zadovoljna stranka nam je v ponos. 
Skozi to obdobje je podjetje nudilo 
pomoč veliko lokalnim organizaci-
jam (društvom, klubom …), kakor se 
tudi soudeležujemo humanitarnih 
projektov, kot so “Ko je božič, naj bo 
božič za vse” Radia City, Rdeči nos-
ki, Zveza prijateljev mladine, Rdeči 
križ, Karitas … vse iz enega prepro-
stega razloga, če imamo možnost 
pomagati, potem pomagajmo, saj 
s tem veliko naredimo za svojo za-
dovoljstvo.  Kot direktor pa sem 
najbolj ponosen na to, da v 10 letih 
nismo s plačami za delavce zamudili 
niti 1 dan, pa tudi na to, da smo red-
no poravnali vse socialne, zdravs-
tvene in pokojninske obveznosti. 
Kljub zelo težkim časom pa smo 
do sedaj zmeraj izplačali regres in 
božičnico. Podjetje tudi ni imelo 
nikoli blokiranega transakcijskega 
računa in ima iBON-ovo bonitetno 
oceno 6 od 10. Želim in trudil se 
bom tudi v bodoče, da bodo delavci 
dobili zasluženo plačilo za oprav-
ljeno delo, poslovni partnerji pa im-
eli velik interes sodelovanja z nami, 
ker smo resni partner, ki zagotavlja 
plačila v plačilnem roku. Vizija pod-
jetja je, da dopolnimo ponudbo z 
novimi stroji, ohranimo kadrovsko 
strukturo in dodatno zaposlimo in-
valida. V teh časih pa je žal največja 
naloga ohranjanje obstoječega 
položaja, to pa zato, ker se pod-
jetja nepričakovano zapirajo in za 
sabo puščajo dolgove nam, jutri pa 
isti ljudje odpirajo nova podjetja 
brez kančka slabe vesti, ne da bi 
se morali pred kom zagovarjati. Za 
zaključek pa bi se iskreno zahvalil 
našim strankam za zaupanje in si 
želel dobrega sodelovanja tudi v 
bodoče. Kot invalid pa bi ljudem 
po svojih izkušnjah svetoval, naj 
se aktivno vključujejo v življenje in 
družbo, si zastavijo realne cilje, ki 
jih bodo z veliko mero volje, truda 
in vztrajnosti tudi uresničili. 

Bogdan	Babšek,
direktor	BATIS	plus,	d.o.o.
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Digitalne zbirke vsebujejo podatke o 
nosilcih zapisa, njihovih partnerjih in 
kontaktnih osebah ter nudijo povezave 
na sorodne vsebine na portalu, vsak 
digitaliziran objekt (multimedijski ele-
ment) pa je opremljen s podatki o vrsti 
gradiva, času in kraju njegovega nastanka 
ter s podatki o osebi ali ustanovi, ki to 
gradivo hrani.  Na Kamri predstavljajo 
digitalizirane vsebine s področja kulturne 
dediščine naslednje slovenske pokrajine: 
Spodnje Podravska, Štajerska, Pomur-
ska, Koroška, Celjska, Osrednja Sloven-
ska, Gorenjska, Dolenjska ter Goriška 
in Obalno-kraška. Objavljeno gradivo 
je razvrščeno v različne vsebinske kat-
egorije: kultura, domoznanstvo, nara-
voslovje, gospodarstvo, šport in prosti 
čas, izobraževanje, humanizem, družba 
in politika. Na Kamri najdemo vsebine, 
ki so značilne za neko pokrajino in so 
zanimive za posamezne lokalne skupno-
sti, npr: predstavitve lokalnih avtorjev oz. 
znamenitih osebnosti, lokalnih društev 
ter njihovih ustanoviteljev in pomembnih 
akterjev, etnografske dediščine, naravnih, 
kulturnih in turističnih znamenitosti loka-
lnih skupnosti, znamenitih zgradb, raz-
glednic krajev iz različnih časovnih obdo-
bij … Vsebine portala Kamra so vključene 
tudi v Europeano − Evropsko digitalno 
knjižnico. Za uredništvo portala Kamra 
skrbijo slovenske osrednje območne 
knjižnice. Sedež uredništva za regijo 
Spodnje Podravje je v Knjižnici Ivana 
Potrča Ptuj. Naloga regijskih urednikov 
je kreiranje vsebin, koordinacija doda-
janja vsebin na Kamro, pomoč zunanjim 
partnerjem pri kreiranju vsebin ter redak-
cija in potrjevanje objav. Knjižnica Ivana 
Potrča Ptuj je v sodelovanju s svojimi 
partnerji (Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, 
Pokrajinski arhiv Maribor, gospod Ra-
dovan Pulko …) na Kamro prispevala 10 
digitalnih zbirk s pripadajočimi 436 multi-
medijskimi elementi: 
1. Strnišče v prvi svetovni vojni: med 1. 
svetovno vojno so avstro-ogrske oblasti v 
Strnišču zgradile taborišče za vojne ujet-
nike in več rezervnih vojaških bolnišnic. 
Po vojni je Deželna vlada Slovenije v 
zapuščenih strniških barakah za nekaj časa 
uredila begunsko taborišče, taboriščno 
naselje z barakami in njihovo opremo 
ter ozkotirno železnico, elektrarno in vo-

dovodom pa je postalo zanimivo tudi za 
gospodarske načrte ptujskega vinskega 
trgovca in veleposestnika Franca Čučka. 
2. Iz zgodovine Kidričevega: zgodovina 
Kidričevega je usodno povezana z dog-
odki v prvi in drugi svetovni vojni. Aprila 
leta 1941 je grad in posestvo v Strnišču 
prevzel nemški okupator in začel graditi 
taborišče za vojne ujetnike, naslednje 
leto pa še delovno taborišče za gradnjo 
tovarne glinice in aluminija. Ob koncu 2. 
svetovne vojne je bilo v Strnišču dogra-
jenih 70 % tovarne. Po vojni sta strniško 
taborišče prevzela Jugoslovanska ljudska 
armada (JLA) in Oddelek za zaščito naro-
da (OZNA) in ga preuredila v taborišče za 
politične zapornike in internacijo pripad-
nikov nemške narodnosti v Sloveniji. Leta 
1947 se je jugoslovanska vlada odločila 
za dokončanje gradnje tovarne, sočasno z 
gradnjo TGA pa se je vršila tudi izgradnja 
delavskega naselja. 

3. Ptuj in Ormož z okolico na razgled-
nicah: razglednice so zaradi svoje do-
kumentarne vrednosti pomemben del 

domoznanskih zbirk, saj pričajo o podobi 
nekega kraja in življenja ljudi v njem v 
preteklosti. Knjižnica Ivana Potrča Ptuj 
hrani obsežno zbirko razglednic krajev na 
širšem območju Ptuja in Ormoža (Ptuj, 
Ormož, Haloze, Slovenske gorice, Ptu-
jsko in Dravsko polje). Na portalu Kamra 
predstavljamo izbrane razglednice, ki − 
opremljene s komentarjem − pripovedu-
jejo zgodbo o krajih, ljudeh in dogodkih 
na tem koncu Slovenije. 

4. Ivan Potrč: »Pisati resnico, ki bi potem 
s papirja zaživela.« Ivan Potrč, pisatelj in 
dramatik, časnikar in urednik, Prešernov 
nagrajenec, častni občan Ptuja in častni 
član Zgodovinskega društva Ptuj, rojen 
v Štukih pri Ptuju, je bil pomemben ust-
varjalec slovenskega kulturnega prostora. 
Slovensko literaturo je obogatil z deli o 
kočarjih in haloških viničarjih ter s sočno 
vzhodnoštajersko govorico. Kot human-
ist je napadal »vse, kar se je okrog njega 
človeško narobešnjega dogajalo« in si za 
svoj najvišji življenjski in umetniški cilj 
zadal »napisati resnico, ki bi potem s pa-
pirja zaživela«. Potrčev pisateljski protest 
je izzvenel predvsem zoper družbeno 
nasilje, zoper moralne, individualne in 
družbene deformacije. Knjižnica Ivana 
Potrča hrani del njegove zapuščine: 
Potrčevo zasebno knjižnico, ki jo je ptujski 
knjižnici podarila njegova soproga Branka 
Jurca, ter 12 arhivskih škatel s njegovimi 
rokopisi, tipkopisi, časopisnimi izrezki in 
revijalnimi objavami. 
5. Dela Petra Dajnka v ptujski knjižnici: 
Peter Dajnko, duhovnik, štajerski razs-
vetljenec, slovstveni ustvarjalec, jeziko-
slovec in nabožni pisatelj, se je v slov-
ensko slovstveno zgodovino zapisal 
predvsem s pisavo dajnčico, ki jo je pred-
stavil leta 1824 v svoji slovnici Lehrbuch 

Slika iz serije akvarelov Ivana Pavloviča Trofimova, 
učitelja likovne vzgoje v Krimskem kadetskem kor-
pusu, ki je v letih 1920-1922 bival v Strnišču, prika-
zuje industrijski obrat za predelavo sliv ptujskega 
veleposestnika in trgovca Franca Čučka v Strnišču 
(gradivo prispeval Radovan Pulko).

Ptujski tednik je 13. novembra 1954 na prvi st-
rani objavil vabilo na slavnostno otvoritev Tovarne 
glinice in aluminija v Kidričevem. Gradivo hrani 
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (KIP Ptuj).

Razglednica 
Ptujske Gore, 

izdelana po 
predlogi Aloisa 

Kasimirja iz l. 
1895. Hrani KIP 

Ptuj.

Utrinki iz zgodovine Kidričevega na portalu Kamra
Regijski portal KAMRA je spletno mesto, ki združuje digitalizirane vsebine s področja domoznanstva v knjižnicah in drugih loka-
lnih kulturnih ustanovah. Na njem najdemo digitalizirano kulturno dediščino slovenskih pokrajin.  Za razliko od portala Digitalna 
knjižnica Slovenije (www.dlib.si), ki omogoča arhiviranje velikih količin gradiva in prebiranje celotnih besedil časnikov, revij in 
knjig, so na Kamri (www.kamra.si) predstavljene izbrane vsebine lokalnega pomena. Izbrana tema je predstavljena kot zgodba 
(digitalna zbirka), ki je opremljena z besedilom ter s pripadajočimi digitaliziranimi objekti (s fotografijami, z glasbo, zvokom, 
avdio/videoposnetki …), katerih originale hranijo knjižnice, muzeji, arhivi, društva, šole in druge lokalne organizacije.
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der Windischen Sprache. Domoznanski 
oddelek ptujske knjižnice hrani nekaj red-
kih in dragocenih tiskov, v katerih se Da-
jnko predstavlja kot prevajalec zahtevnih 
svetopisemskih besedil, kot pisec sa-
mostojnih proznih del ter sistematičen 
poljudno-strokovni učitelj. Dajnko s svo-
jimi deli ni samo izobraževal, temveč je 
v njih ohranil tudi neprecenljive zapise 
vzhodnoštajerske slovenščine prve polov-
ice 19. stoletja. 
6. Matej Slekovec (1846−1903): štajerski 
duhovnik in zgodovinar, rojen v Kunovi pri 
Negovi, je kot kaplan služboval v Središču 
ob Dravi, Cirkovcah, pri Sv. Marku niže 
Ptuja (Markovci) in pri Sv. Lovrencu na 

Dravskem polju. 
Kot zgodovinar 
je zbral obsežno 
zgodovinsko doku-
mentacijo, ki je še 
danes pomemben 
vir za raziskovanje 
zgodovine sloven-
ske Štajerske. Je 
pisec več krajevnih 
kronik (Ljutomer, 
Mala Nedelja, Sv. 
Marko niže Ptuja. 
Sv. Marjeta na 
Dravskem polju, 
Sv. Tomaž pri 
Ormožu, Negova 

…) in pomembnih zgodovinskih razprav 
(Župnija Sv. Lovrenca na Dr. polju, Škofija 
in nadduhovnija v Ptuju, Turki na sloven-
skem Štajerskem …). Njegovo zapuščino 
danes hrani Pokrajinski arhiv v Mariboru. 
Nekaj njegovih del je v polnem besedilu 
dostopnih na portalu dLib.
7. Anton Sovre − ptujska leta 
(1919−1926): Anton Sovre, največji 
slovenski klasični filolog in prevajalec iz 
antične književnosti, je sedem let bival 
tudi na Ptuju. Prav teh sedem let velja 
za obdobje njegove najbolj žive in vs-
estranske dejavnosti in rasti, ko se je 
bliskovito vzpel od popolne brezimnosti 
v sam vrh slovenske besedne umetnosti. 
Najdragocenejši med ohranjenimi doku-

Naslovnica Dajnkove knjige Čelarstvo, ali celó 
novi, kratki, popun navuk čelne reje (Gradec, 
1831). Hrani KIP Ptuj.

Naslovnica Slekovčeve 
knjige Župnija s. Lovren-
ca na Dravskem polju 
(Maribor, 1885). Hrani 
KIP Ptuj.

menti na Ptuju je izvirni rokopis prevoda 
Kralja Oidipa, ki ga je Sovre dokončal ju-
lija leta 1921 v svojem pritličnem stano-
vanju v vili Karel ob Grajeni in ga danes 
hranimo med rokopisnimi dragocenostmi 
Domoznanskega oddelka Knjižnice Ivana 
Potrča.
8. Štefka Cobelj (1923−1989): Štefka 
Cobelj, umetnostna zgodovinarka in et-
nologinja, rojena v Oblakih pri Juršincih, 
je svoj poklic umetnostne zgodovinarke 
in etnologinje čutila kot poslanstvo in mu 
v celoti posvetila svoje življenje. Delala 
je kot kustosinja v beograjskem Muzeju 
sodobne umetnosti, bila ravnateljica 
in kustosinja Pokrajinskega muzeja 
Ptuj, svetovalka za muzejsko dejavnost 
v Somaliji, sodelovala je pri urejanju 
etnoloških zbirk v Ptuju in okolici, bila 
mentorica likovnih kolonij, plodna pub-
licistka in organizatorica razstav. Njena 
zapuščina je danes shranjena v Knjižnici 
Ivana Potrča Ptuj, Umetnostni galeriji 
Maribor, Pokrajinskem muzeju Celje ter 
Pokrajinskem arhivu Maribor. 
9. Paracelsus - Luther medicine: v zbirki 
so predstavljeni življenje in dela Para-
celsusa (1493−1541), utemeljitelja sodo-
bne medicine. Knjižnica Ivana Potrča 
hrani v svoji zbirki dragocenosti tretjo 
Huserjevo izdajo Paracelsusovih del. Gre 
za prvega od dveh delov, ki sta izšla leta 

1616 in sta ponatis starejših izdaj iz let 
1589−1591 (Basel) ter 1603 (Strasbourg). 
Knjiga vsebuje tudi seznam lastnikov 
originalnih Paracelsusovih rokopisov, 
med katerimi je omenjen tudi Homelius, 
zdravnik na Ptuju. Delo je v celoti digital-
izirano in je v polnem besedilu dostopno 
na spletnem portalu dLib.
10. Humanitarne zbiralne akcije Urada 
vojnega varstva: v zbirki je prikazan 
delček gradiva o 1. svetovni vojni, ki ga 
v svojih fondih hrani Pokrajinski muzej 
Ptuj-Ormož. Vojnovarstveni urad Ce-
sarsko kraljevega vojnega ministrstva 
avstro-ogrske monarhije je bil namenjen 
zbiranju dobrin in denarnih prispevkov 
za vojake na bojišču, za podporo vdo-
vam in sirotam v vojni padlih vojakov ali 
umrlih zaradi izčrpanosti in za izboljšanje 
življenjskih razmer vojnih invalidov, pa 
tudi za ureditev zdravilišč in podobnih 
dobrodelnih ustanov.
Spoštovani bralci Ravnega polja, naj bo 
ta zapis vabilo k ogledu portala! Vse zain-
teresirane posameznike, društva in druge 
organizacije, ki bi želeli svojo zgodbo 
predstaviti na Kamri, vabim, da se oglasi-
jo na uredništvu pri spodaj podpisani av-
torici tega prispevka.

Melita	Zmazek
Knjižnica	Ivana	Potrča	Ptuj

Domoznanski	oddelek

V soboto, 2. marca 2013, je na OŠ Cirkovce 
potekalo druženje nadarjenih učencev 
osnovnih šol Cirkovce, Breg, Hajdina in 
Borisa Kidriča Kidričevo s podružnico 
Lovrenc. Druženje je že tradicionalno in 
poteka vsako leto na drugi osnovni šoli. 
Izvaja se kot obogatitveni program za na-
darjene učence. Od 9. do 13. ure je 120 
otrok ustvarjalo v 12 različnih delavnicah. 
Delavnice, katerih mentorji so bili učitelji 
sodelujočih šol, so bile sledeče: Ali se 
resnično poznam, Filmska delavnica, 
Nevsakdanji športi, Tehnika sestavljanja 
iz gradnikov, Fotografija, Origami, Vezeni 
izdelki iz filca, Vodne rakete, Nakit, Izdel-
ki iz modelirne mase z odtisom čipke, 
Svetovne znamenitosti in Angleščina. 
Teme delavnic niso bile vezane na 
pouk in so omogočale upoštevanje in-
teresov otrok, svobodo, samostojnost, 
upoštevanje otrokovih želja, zanimanj, 
sprejemanje različnih idej, vnašanje hu-
morja, sproščene, demokratične odnose, 
odprtost učitelja in sprejemanje otrokove 
drugačnosti. Na razstavnih mestih so 
učenci razstavili izdelke, ki so nastali v de-
lavnicah, in vsi sodelujoči so si jih lahko 
ogledali. Program druženja nadarjenih 
učencev je sledil naslednjim ciljem:

Druženje nadarjenih učencev
- pridobivanje znanja, razgledanosti in 
izkušenj 
- razvijati pozitiven odnos do pridobivan-
ja novega znanja
- razvijanje ustvarjalnosti
- razvijanje osebnostnih značilnosti
- vzpodbujanje sodelovanja med učenci 
sosednjih šol 
- razvijanje socialnih odnosov 
- navezovanje osebnih in prijateljskih stik-
ov. Ob koncu srečanja so se nam pridružili 
še starši iz vseh sodelujočih šol in uživali 
ob predstavitvi delavnic, ki so bile zelo 
pestre in so za sodelujoče pomenile do-
datno vrednost njihovega znanja, spret-
nosti, socialnih veščin in vseživljenjskega 
učenja.  

Ravnateljica:	
Ivanka	Korez	
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PUST 
Praznovanje pusta ni samo zabava ali ra-
janje, je nekaj več. Nosi sporočilno vred-
nost in skrbi za ohranjanje tradicije. Ti 
norčavi dnevi so otrokom zelo pri srcu. 
Ob glasbi, plesu, petju smo si ustvarili 
pravo pustno vzdušje. Norčava povorka 
v soboto, ko so se maškare izpred vrtca 
odpravile proti tržnici, kjer so se družile z 
Romano Kranjčan, je bila uvod v norčave 
dneve. Otroci iz skupin Veveričke in Delf-
ini so aktivno sodelovali pri izdelavi pust-
nih kostumov, v katerih so se predstavili 
na otroški pustni povorki na Ptuju in v 
Cirkovcah. Vrhunec pustnega dogajanja 
in pustnih norčij pa smo doživeli na sam 
pustni torek v vrtcu. Maškare, velike in 
male, pripravljene na preganjanje zime, 
so se zbrale v telovadnici ter se pred-
stavile na modni reviji, kjer so s petjem 
in plesom preganjale zimo. Na pomoč 
so priskočili tudi veliki, »čisto ta pravi« 
kurenti. Zime res niso pregnali, so pa 
zbudili prve zvončke pred našim vrtcem. 
Če ne verjamete, se sami prepričajte.
                                               	Anita	Kopušar																					

KULTURNI PRAZNIK
Na otrokom primeren način smo prila-
godili vsebine, ki otrokom sporočajo, 
kaj se praznuje, kdo praznuje in kako 
praznujemo. Posebej bomo izpostavili 
kulturni praznik in pust.
Obiskali smo knjižnico v osnovni šoli, 
kjer nas je knjižničarka popeljala v svet 
knjig. V igralnicah smo obogatili bralni 
kotiček s knjigami, ki so jih otroci prinesli 
od doma. Starejši, že bolj spretni otro-

ci, so ustvarili svoje prve knjige. V tem 
mesecu bomo aktivno pričeli s projek-
tom »Moja mala knjižnica« z namenom 
vključevanja staršev in spodbujanja 
družinskega branja. Kulturni praznik 
smo obeležili predvsem z ogledom vid-
eoprojekcije  »Povodni mož« v izvedbi 
dramske skupine Žogice, spoznali smo 
lik pesnika Franceta Prešerna, prisluh-
nili pesmi Povodni mož in si ogledali 
ilustracije v knjigi. Poslušali smo slov-
ensko himno – Prešernovo Zdravljico; 
spoznali slovenske državne simbole in 
zemljevid Slovenije ter obujali plese, 
pesmi in pravljice, ki so se ohranile sko-
zi generacije.

Prazniki v vrtcu

Mama

Žana Medved

Iskali smo navdih za čestitko, ki bi jo na-
menili mami, pogovarjali smo se  in ust-
varjali. Kdo je ta, ki ji pravimo mama? 
Kakšna je? Zakaj jo imamo tako radi?
Veliko lepih rož je zacvetelo, veliko podob 
mam je zasijalo na naših risbicah in to 
bomo podelili z vami.    

                                            Otroci	iz	PE	
vrtca	Kidričevo	z	mentorico	Jožico	Raca

Naj vsak dan s pozornostjo do mam 
in žen bo prepleten, praznik pa naj bo 

iskren.
Čestitke vsem ženam in mamam ob 

njihovem prazniku.
Otroci PE vrtca Kidričevo

Mia Turk Aljaž Ferenčič

LESNA 
SOVA

Toplo je človeku pri srcu, 
če lahko zapiše zgodbo s 
srečnim koncem. Zgodilo 
se je nekega jutra v vrtcu, 

ko smo na terasi pred igralnico opazili na 
tleh ležati ptico. Hitro smo ugotovili, da 
je to lesna sova, ki se je verjetno med lo-
vom za svojim plenom zaletela v žaluzije 
in pri tem doživela rahel pretres. Ker smo 
ugotovili, da ptica še živi, smo se odločili, 
da jo poskušamo rešiti. Storili smo vse, kar 
je bilo v naši moči. Pri tem so nam z nas-
veti pomagali tudi starši otrok. Še preden 
smo poklicali v veterinarsko ambulanto, 
nam je pomoč ponudil eden izmed ati-
jev. Sovico je odpeljal na pregled v ambu-
lanto za male živali. Bili smo v skrbeh in se 
spraševali, ali bo sovica preživela ali ne. 
Nestrpno smo čakali informacije v upanju, 
da bodo dobre. In res so bile. Gospod vet-
erinar je sovico pregledal in ugotovil, da ni 
poškodovana. Ker je doživela rahel pretres, 
bo ostala na opazovanju še nekaj dni, nato 
pa bo spuščena nazaj v naravno okolje, 
nazaj v svoj dom. Upamo, da bo zadovoljna 
in da bo odslej imela več sreče v življenju. 
Tokrat jo je kljub nesreči imela. Predvsem 
z izobraževanjem želimo doseči, kako 
pomembno je poznavanje in razumevanje 
sobivanja z naravo. Prav nič odveč ne bo, 
če ob tej priložnosti izvemo kaj več o lesni 
sovi, smo si rekli. Pogledali smo na svetovni 
splet in med drugim prebrali, kako lahko 
naredimo preprosto gnezdilnico. Prebrano, 
rečeno in v kratkem bo tudi storjeno.

Mali	naravovarstveniki	in	ljubitelji	
živali	iz	skupine	Stonoge

Foto: Ricardo Di Paola
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V mesecu decembru smo izvedli številne akti vnosti , povezane z 
veselim decembrom. Pridno smo izdelovali božično-novoletne 
izdelke, ki smo jih ponujali na bazarju med 17. in 21. decem-
brom. Vsaka skupina je izdelala tudi venček, ki smo jih obesili 
na vrata. Z izkupičkom in donacijo podjetja Petrol bomo nabavili 
glasbila, ki se jih že veselimo. Obiskal nas je tudi dedek Mraz, ki 
je otroke razveselil z manjšimi darilci. Veseli in polni pričakovanj 
smo »zapusti li« staro leto ter z željo po novih doživetjih vstopili 
v novo.

Mateja	Lampret

V skupini Veveričk sodelu-
jemo na mnogih likovnih in 
literarnih natečajih. Smo tudi 
zelo uspešni. Tako smo na lik-
ovni natečaj Mladinske knjige 
poslali nekaj svojih risbic na 
jesensko temati ko in doseg-
li odlično drugo mesto na 
državnem nivoju. Naša risbica 
je bila objavljena v februarski 
številki revije Cicido.
Že nekaj let sodelujemo tudi 
na literarnem natečaju Z 
domišljijo na potep. Letos smo 
sodelovali z našo izmišljeno 
zgodbico Čisti  Smetko. Idejo 
smo dobili pri izvajanju Eko-
projekta. Ozaveščanje otrok 
o ohranjanju čiste in neokrn-
jene narave je eden naših 
najpomembnejših ciljev, zato 
temu v vrtcu posvečamo ve-
liko časa. Otroci so seznanjeni 
z zbiranjem, razvrščanjem 
in recikliranjem odpadkov.
Naša zgodbica govori tudi o 
tej problemati ki. Na podlagi 
nominacije so nas ocenjevali 
glasovalci in strokovna komisi-
ja. Po oceni glasovalcev smo 
dosegli 2. mesto, po oceni 
strokovne komisije pa smo v 
kategoriji Vrtcev na 1. mestu.

Za nami je smučarski tečaj, 
ki smo ga izvedli na Mari-
borskem Pohorju skupaj s 
smučarsko šolo Branik. Tečaja 
se je udeležilo 10 otrok. Snega 
je bilo dovolj, proge pa so bile 
odlično pripravljene. Vreme je 
bilo primerno za zimski letni 
čas, imeli smo nekaj sonca, za-
padlo pa je tudi nekaj novega 
snega. Prav slednji je bil vzrok, 
da smo drugo polovico tečaja 
izvedli nižje, pod Vzpenjačo.
Kot spremljevalka sem skrb-
ela, da smo vsak dan varno 
prispeli do smučišča in se 
prav tako varno vrnili v vrtec. 
Na smučišču so otroke prev-
zeli vaditelji smučanja, ki 
so nalogo odlično opravili. 
Večina otrok je bila prvič na 
smučeh in prav vsi brez izjeme 
so že drugi dan smučarskega 

Veseli december

Smučarski  tečaj
tečaja pogumno uporabljali 
vlečnico/trak, nad smučanjem 
pa so bili navdušeni. Sama sem 
otroke ves čas spodbujala, 
moti virala in sledila njihove-
mu napredku. Vsak padec in 
spodrsljaj, pa tudi uspeh smo 
izkoristi li kot moti vacijo in 
nauk. Dogajanje na smučišču 
smo skrbno beležili tudi s 
fotoaparatom. Zadnji dan 
smučanja je potekal v tekmov-
alnem duhu. Pod Vzpenjačo 
so mali smučarji ob sprem-
stvu maskote »Zlate lisice« 
po smučarski progi pogumno 
odpeljali zadnjo vožnjo in tako 
svojim staršem pokazali, kaj so 
se naučili. Zadovoljnim s poka-
li in bogatejšim za osvojene 
smučarske veščine nam bo 
smučarski tečaj ostal v lepem 
spominu.

Suzana	Žnider

Dosežki na natečajih 2012/13

3. mesto so po oceni stroko-
vne komisije v kategoriji Vrtci 
dosegli tudi otroci skupine 
Delfi nčkov pod vodstvom 
mentorice Stanke Novak. Nji-
hova zgodbica nosi naslov 
Palčki in potok in se ukvarja s 
podobno temati ko. Otroci so 
bili nagrajeni z didakti čnimi 
igračami, največja nagrada 
pa je ti skanje naših slikanic. 
Slavnostna podelitev nagrad 
je bila 14. marca v dvorani 
Ivana Cankarja na Vrhniki.                                                                                       

Mentorica	skupine	Veveričk	
Lilijana	Rumež

V ponedeljek, 
11. 2. 2013, so 
nas v dopol-
danskem času 
obiskali kuren-
ti . Nekaterim 
otrokom so na 
obraz priva-
bili začudenje, 
nekaterim pa 
solzice. Bolj 
pogumni so se s kurentom 
rokovali, se ga dotaknili in si 
ga ogledali od blizu. Kurenti  
so tudi sneli maske in tako 
otrokom pokazali, da se jih 
ni treba bati . Na pustni torek 

Pust v enoti vrtca Cirkovce

smo imeli pustno rajanje v tel-
ovadnici. Plesali in vrteli smo 
se vsi, zraven še kaj zapeli in 
bili zelo veseli. Bo maškaram 
uspelo pregnati  zimo?

vzg.	Vesna	Simonič
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V petek, 21. 12. 2012, smo na OŠ Kidričevo 
praznovali dan samostojnosti in enot-
nosti. V večnamenskem prostoru smo 
priredili proslavo. Najprej je mladinski 
pevski zbor zapel slovensko himno, nato 
pa sta nam dva učenca na kratko opisala 
zgodovino, kako je prišlo do samosto-
jnosti in neodvisnosti Slovenije. Prvi raz-
red je zaplesal ljudske plese. Vid Palčar 
je zaigral na violino, za njim pa so zaple-
sali učenci 3. razreda in uprizorili igre na 
snegu. Klemen Primožič je na sintetizator 
zaigral dve pesmi. Primož in Aljaž Galun 
ter Matjaž Mohorko pa so zaigrali na har-
moniko in klarinet. Na koncu je mladinski 
pevski zbor zapel še eno slovensko pe-
sem, spregovorila pa je tudi  ravnateljica 

Učenci naše šole sodelujejo v različnih 
projektih, prav posebej pa velja izpostav-
iti dva mednarodna projekta, ki imata 
tudi humanitarno noto in razvijata čut do 
sočloveka. Tudi v letošnjem šolskem letu 
smo se odzvali povabilu Slovenske ka-
ritas. Povabili so nas k izvajanju likovnih, 
ustvarjalnih, literarnih in interaktivnih 
delavnic na temo podnebnih sprememb 
v povezavi z revščino v Afriki. Namen 
delavnic je bil, da bi učence spodbudili 
k razmišljanju, kaj povzroča podnebne 
spremembe in kakšne so njihove pos-
ledice za življenje njihovih vrstnikov v 
revnejših državah. Učenci so delavnice 
vzeli zelo resno in tako je v okviru de-
lavnic nastalo ogromno likovnih del ter 
literarnih prispevkov, ki smo jih posre-
dovali Slovenski karitas.
Učenci pa so se pridružili tudi stotisočim 
z vsega sveta v Maratonu pisanja apelov 
2012, s čimer smo obeležili 10. decem-
ber, mednarodni dan človekovih pravic. 
Maraton pisanja apelov je potekal med 
3. in 16. decembrom 2012 pod okriljem 
mednarodne organizacije Amnesty In-
ternational. Amnesty International 
Slovenije je društvo, ki se osredotoča na 
preprečevanje in odpravo hudih zlorab 
človekovih pravic. Letos so učenci pisali 
in zahtevali spoštovanje človekovih pravic 
desetih posameznikov in skupin. Vodja 
obeh projektov je učiteljica Romana 
Lepoša, kot mentorji pa so sodelovale 
tudi učiteljice slovenščine Sonja Lenarčič, 
Lidija Horvat, Jasna Medved in učitelji 
angleščine Deborah Krtalić, Jana Jerenec 
in Tomaž Klajdarič. 

Jasna	Medved

V torek, 11. 12. 2012, smo imeli učenci od 
6. do 9. razreda kulturni dan. V šoli smo 
se zbrali ob 7.30 in se skupaj z učitelji peš 
odpravili proti železniški postaji. Po neka-
jminutni zamudi vlaka smo se odpeljali 
proti Mariboru. V Mariboru smo izstopili 
in se razdelili v dve skupini. 6. in 7. razred 
smo si najprej v Slovenskem narodnem 
gledališču ogledali gledališko predstavo 
za najstnike »Totalka«, 8. in 9 razred pa 
sta si najprej ogledala slikarsko zbirko, 
kiparsko zbirko, fotografsko zbirko in 
video zbirko v Umetnostni galeriji Mari-
bor. Nato smo se zamenjali. Po ogledu 
gledališke predstave in zbirk smo se z vla-
kom odpeljali nazaj v Kidričevo. Preživeli 
smo lep dan in upamo, da bo podobnih 
dni, obarvanih s kulturo, še več. 

Tjaša	Čuš,	6.	b	
Tomaž	Grajfoner,	6.	a

(novinarski	krožek)

V torek, 18. 12. 2012, in v četrtek, 20. 12. 
2012, smo izvedli športni dan. V torek je 
športni dan potekal za učence 6. in 9. raz-
redov, v četrtek pa za učence 7. in 8. raz-
redov. Zjutraj smo se pred šolo zbrali ob 
8.15 ter se razdelili v 2 skupini. Ena skupi-
na se je podala proti »Čarobnemu parku« 
v Kidričevem, kjer so uživali v drsanju, 
druga skupina pa se je odpravila na po-
hod po Kidričevem in bližnji okolici. Drsal-
ke smo si izposodili na drsališču. Ob 10.15 
smo odšli v šolo na malico. Po malici sta 
se skupini zamenjali. Tisti, ki so zjutraj dr-
sali, so sedaj hodili, tisti, ki so zjutraj hodi-
li, pa so sedaj drsali. S športnim dnevom 
smo zaključili ob 12.35. Preživeli smo lep 
dan na ledu in v naravi.

Lea	Lobenwein	in	Tjaša	Čuš,	6.	b
(novinarski	krožek)

Dan pred slovenskim kulturnim praznikom 
je na OŠ Kidričevo potekala proslava v 
spomin na dr. Franceta Prešerna. Na 
začetku je mladinski pevski zbor zapel 
himno, nato pa sta Luka in Katja zreciti-
rala pesem Od železne ceste. Po govoru 
povezovalcev so Tjaša, Lea in Maša zre-
citirale pesmi O Vrba, Nezakonska mati 
in Pevcu. Nato je pevski zbor zapel pe-
sem Strunam. Ponovno so bili ustvarjalni 
Patrik (Ti in Raj), Sandra (Življenje) in Pia 
(Življenje), ki so se predstavili s svojimi 
pesmimi. Učenci 4. razreda iz Lovrenca so 
predstavili pesem Prijateljstvo, Jernej pa 
je na sintetizator zaigral Venček narodnih. 
Naslednja točka je pripadala Primožu. 
Zaigral nam je na klarinet. Na saksofon in 
kitaro sta zaigrala tudi Lana in Miha iz 5. 
razreda, Žan pa se je urno zavrtel s svojo 
plesalko. Sledil je ravnateljičin slavnostni 
govor. Proslavo je zaključil mladinski zbor 
s pesmijo Pod oknom.

Vid	Palčar,	6.	b
(novinarski	krožek)

Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti

Alenka Kutnjak in nam zaželela vse lepo v 
novem letu.

Lea	Lobenwein	in	Tjaša	Čuš,	6.	b
(novinarski	krožek)

Z vlakom v Maribor

Sodelujemo s Slovensko 
karitas in Amnesty 

International

Proslava ob Prešernovem 
dnevu

Zimski športni dan
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Prvi	dan
V ponedeljek, 14. 1. 2013, smo se učenci 
6. razreda OŠ Kidričevo odpravili na 
Roglo. Pred šolo smo se zbrali ob 9.15 
in se petnajst minut kasneje z avtobu-
som odpeljali proti  Rogli. Vozili smo se 
približno uro in pol. Na avtobusu je bilo 
dobro vzdušje. Prispeli smo ob enajsti h. 
Smuči, smučarske čevlje, palice in čelade 
smo pusti li pred kočo, s kovčki pa smo 
odšli v sobe. Sobe so bile majhne in v 
njih so bili pogradi. Najprej smo razto-
vorili kovčke, nato pa odšli smučat. Na 
smučišču so nas najprej razdelili v tri sku-
pine po znanju smučanja. Smučali smo 
dve uri. Po smučanju smo vso opremo 
za smučanje odnesli v za to namenjeno 
hiško. Za nekaj časa smo odšli nazaj v 
sobe in reševali delovne liste, s katerimi 
smo utrjevali znanje iz geografi je, glasbe, 
slovenščine in matemati ke. Okrog 18. 
ure smo imeli večerjo. Po večerji smo 
v koči poslušali predavanje o hišnih in 
smučarskih pravilih. Okrog 22.00 pa smo 
se umili in odpravili spat.
Drugi	dan
Zjutraj ob pol osmih so učitelji po sobah 
začeli z bujenjem. Umili smo si zobe in se 
oblekli v smučarska oblačila. Ob pol de-
veti h smo se v smučarski opremi odpravili 
na zajtrk. Zajtrk je bil samopostrežen. Po 

zajtrku smo odšli po smuči in na smučišče, 
kjer so nas že čakali naši učitelji. Prvo sku-
pino so drugi dan razdelili na dve skupini, 
saj je bilo v njej preveč učencev. Smučali 
smo tri ure, nato pa kar v smučarski opre-
mi odšli na kosilo. Po kosilu smo počivali. 
Ob 14.00 pa smo za dve uri odšli smučat. 
Po smučanju smo se v sobah pripravili na 
kopanje. Po kopanju v hotelskem bazenu 
smo zaplesali v diskoteki. Tam smo rajali 
do 21.30. V naši koči smo se vsi hitro umili 
in se utrujeni odpravili v postelje.
Tretji	dan
Dan je do večera potekal enako kot prva 
dva dni, zvečer pa smo se odpravili v telo-
vadnico. Tam smo igrali igre z žogo. Po 
koncu telovadbe smo se pripravljali na 
»Pokaži, kaj znaš«. Na »Pokaži, kaj znaš« 
je zmagala soba 8. Ob 22.00 smo se umili 
in odpravili spat.

V  ponedeljek, 11. 2. 2013, smo imeli 
na naši šoli kulturni dan. Tematsko je bil 
razdeljen na tri dele. V prvem delu je 

bila osrednja prireditev ob slovenskem 
kulturnem prazniku, kjer so učenci skozi 
besedo, pesem in ples predstavili razvoj 
slovenske kulture. Vsako leto naša šola 
sodeluje na natečaju Evropa v šoli. Nas-
lov letošnje teme je Evropski državljan, 
pravice in dolžnosti  imam – kako dobro 
jih poznam? Učenci so na temo ustvarjali 
likovno, literarno in fotografsko. Komisi-
ja je izbrala najizvirnejša dela, ki so bila 
razglašena prav na ta dan. 
Tema, na katero so učenci ustvarjali, je 

Četrti		dan
Dopoldan je potekal po ustaljenem urni-
ku, med popoldanskim počitkom pa smo 
si že morali malo pripraviti  prtljago za 
odhod domov. Popoldan zaradi močnega 
sneženja nismo mogli oditi  na vožnjo z 
adrenalinskimi sanmi. Pred večerjo smo 
imeli predavanje Vzpon na Mont Everest. 
Zadnji	dan
Še zadnjič smo pojedli zajtrk in se od-
pravili na smučišče. Pred kosilom smo 
imeli podelitev diplom. Nato smo po-
jedli kosilo in odšli v sobe po prtljago. In 
že nas je čakal avtobus. V Kidričevo smo 
polni lepih vti sov in smučarskega znanja 
prispeli okrog 15. ure, kjer so nas pričakali 
starši.

Tjaša Čuš in Vid Palčar, 6. b
(novinarski krožek)

Zimska šola v naravi

nudila mnogo razsežnosti , seveda pa so 
jo učenci od 6. do 9. razreda nadgradili 
v drugem in tretjem delu našega kul-
turnega dne. Naša gostja je bila namreč 
evropska poslanka Zofi ja Mazej Kukovič, s 
katero so učenci vodili pogovor. Gostja jim 
je zelo iskreno in prisrčno odgovarjala na 
pester nabor vprašanj, ki so se nanašala 
na njeno otroštvo, šolanje, študij ter delo 
v politi ki in Evropskem parlamentu. Za-
nimalo jih je, kateri je bil njen najljubši 
predmet, ali je bila pridna učenka, kaj si 
je želela postati  kot otrok, pa tudi, kakšno 
je njeno delo v Evropskem parlamentu, 
kakšen je pogled na Slovenijo v očeh Ev-
rope in kako gleda na trenutno politi čno 
situacijo. Učenci so 
poslanko spoznali 
kot osebnost, ki je s 
trdim delom, voljo in 
pogumom v življenju 
premagala ogromno 
ovir in uspela.  
V tretjem delu je 
ekipa Požen’ Ev-
ropo učencem pred-
stavila delovanje 

Kultura in mi, Evropejci
Evropskega parlamenta, seznanila jih je 
z insti tucijami Evropske unije ter pred-
stavila tudi svoje delo. Učenci so ob 
koncu sodelovali v kvizu in zmagovalna 
ekipa je bila tudi nagrajena. Besede po-
slanec, parlament, politi ka imajo more-
biti  ob aktualnem politi čnem dogajanju 
za nas, odrasle, negati vne asociacije. 
Gledano skozi otroške oči pa so dobile 
mnoge poziti vnejše razsežnosti . Preživeli 
smo namreč drugačen, prijeten dan, 
spoznali nove ljudi, bogatejši pa smo 
tudi za kakšno življenjsko modrost, kot je 
npr. tale: »Za uspeh, ki pride čez noč, je 
potrebno deset let trdega dela.«

Jerneja	Kuraj
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BOJ SE SPREMENI V PRIJATELJSTVO
Rimski in grški bog sta bogova vojne. Rim-
skemu je ime Mars, grškemu pa Ares. Med 
njima že več let traja bitka za večje ozemlje.
ARES: »Odnehaj pri priči!«
MARS: »Nikoli! Pa ti  daj!«
ARES: »Že več let se bojujeva in s tem 
bojem bom nadaljeval, dokler ne bo vse 
ozemlje moje.«
MARS: »Ti se kar bojuj, ampak ne z mano. 
Jaz grem pogledat, kako uspevajo moje ras-
tline.«
Med potjo k rastlinjaku je Marsa napadel 
poglavar ameriške skupine bogov, ki pa je 
bil zelo zloben in nesramen.
POGLAVAR: »Nadaljuj z bojem, če ne, je 
konec s tabo!« in je odšel.
Ker Mars ni nadaljeval z bojem, je zašel v 
težave. Aresa je začelo skrbeti , zato ga je 
odšel iskat. Prepotoval je dolge poti  in ga 
našel. Skupaj sta pobegnila.
MARS: »Nikoli se ti  ne bom mogel dovolj 
zahvaliti , ker si me rešil. Hvala!«
ARES: »Ah, je že v redu.«
Tako sta postala najboljša prijatelja in se 
družila ter skupaj zavladala.

Marti na Kores, 7. a

POD SVOBODNIM SONCEM
(NADALJEVANJE ZGODBE)
»Irena je rodila sedem dečkov, Iztokov duh 
pa je rodil ti soče in ti soče, ki so živeli v brat-
ski slogi z drugimi slovenskimi rodovi in 
uživali slavo pod svobodnim soncem.«

SNEŽAK SNEŽKO
Bilo je nekega zimskega jutra. Brat in ses-
trica Bine in Špelca sta šla ven naredit 
snežaka. Vzela sta korenček, kamenčka, 
lonec, fi žol, veje in šal. Naredila sta 
prekrasnega snežaka, ki sta ga poimeno-
vala Snežko. Še ti sto noč je snežak oživel. 
Šel je v gledališče in v mesto na sladoled.
Naslednje jutro je bilo zelo vroče, kar je 
bilo zelo nenavadno za zimo, in snežak 
se je začel topiti . Bine in Špelca sta mu 
želela pomagati , a brez uspeha. Snežak 
se je topil in topil in naposled se je moral 
sprijazniti  z dejstvom, da se je spremenil 
v veliko snežno lužo.Preden se je spre-
menil v lužo, je zaklical: »Drugo leto se 
spet vidimo!

Lara	Kozoderc,	6.	a

EPIH
Zgodba se dogaja nekje v Sredozemlju pred 
približno 2000 leti . Bogova Mars iz Rima in 
Ares iz Grčije imata pogajanja za premirje 
in skupno državo.
Mars: Dragi stari prijatelj Ares! Kot veš, sva 
tukaj zato, da skleneva premirje.
Ares: S tem se strinjam, ampak kaj mi imaš 
ponuditi , da bi to sprejel?
Mars: Dobro vprašanje, na katerega imam 
odgovor.
Ares: No, potem pa povej!
Mars: Slavo, stari prijatelj, in bogastvo, saj 
bova najmočnejša kralja v Sredozemlju, 
najino kraljestvo se bo raztezalo od Gibral-
tarja na zahodu, do Evfrata na vzhodu.
Ares: Zanimivo … Daj mi eno noč za razmis-
lek, jutri ti  zaupam svojo odločitev.
Naslednje jutro se je Ares pripravil na na-
daljnja pogajanja.
Mars: Dobro jutro, prijatelj, ali si premislil o 
mojem predlogu?
Ares: Sem … 
Mars: In si se že odločil?
Ares: Da.
Mars: In?
Ares: Tvojo ponudbo bom sprejel.
Mars: No, to pa vsekakor moramo proslav-
iti .
Ares: Da, vendar še danes.
Mars: Zakaj?
Ares: Jutri odplujem v Egipt. Njegov vladar 
Raa me je prosil za premirje.
Mars: Imam idejo … Kaj ko bi ti  sklenil 
premirje z njim in bi se vsi trije združili v 
skupno kraljestvo? Bili bi nepremagljivi!
Ares: Ideja je dobra.
Mars: Dobro, torej se oba strinjava.

ZELENA KAPICA IN BOŽIČEK
Nekoč je živela deklica z imenom Zelena ka-
pica. Zelena kapica pa zato, ker je šla vsak 
popoldan na travnik nabirat zelenje.
Nekega dne, ko je bila huda zima, se Ze-
lena kapica odpravi na sprehod. Med potjo 
je premišljevala: »Joj, ko bi dobila za božič 
ovčko, tako pravo, živo. Z mano bi lahko na-
birala zelenje in se igrala.«  Božiček je slišal 
Zeleno kapico in se odločil, da ji izpolni nje-
no veliko željo. Odpravil se je iskat ovčko. 
Našel jo je in se napoti l proti  vasici. Toda 
brez ovčke, saj se je hotel najprej prepričati , 
ali je Zelena kapica zares pridna. Zelena 
kapica ni vedela, da jo Božiček opazuje. 
Mislila si je, da ji tako velike želje ne more 
izpolniti . Božiček jo je vsak dan opazoval. 
Težko je čakala božič; hodila je k babici, 
nabirala je zelenje, kolikor ga sneg ni zakril, 
in bila zelo pridna. Božiček je to opazil in 
se naslednji dan  napoti l z ovčko proti  vasi. 
Potoval je na saneh, zelo dolgo. Ko je šla Ze-
lena kapica spat, se je splazil skozi dimnik z 
ovčko in jo privezal za smreko.
Naslednji dan je Zelena kapica videla ovčko. 
Zelo se je je razveselila. Bila je zelo pridna, 
zato je vsako leto dobila, kar si je želela.
Poleti  je z ovčko nabirala rožice in se igrala. 
Bila je zelo srečna. Vedela je, da se splača 
biti  priden, saj imaš potem veliko več,	kot	
če	si	poreden.

Niko	Vuleti	č	Majcen,	6.	a

ZMEŠANA PRAVLJICA
Nekoč sta živela Sneguljčica in Zver. Bila sta 
dobra prijatelja. Nekega dne se odpravita 
v gozd. Tam srečata Rdečo kapico in volka, 
kako se pogovarjata. Zelo sta bila radoved-
na, kaj volk namerava, zato sta poslušala 
v ozadju. Volk je nameraval ukrasti  se-
dem palčkov, ki so bili najboljši prijatelji 
Rdeče kapice. Izkoriščal bi jih tako, da bi 
mu lovili hrano. Če pa bi bil kakšen palček 
neubogljiv, bi ga pojedel za zajtrk. Tako je 
premišljeval volk. Sneguljčica in Zver sta 
ugotovila, kaj namerava. Naslednji dan sta 
poklicala Rdečo kapico in sedem palčkov 
in jim povedala, kaj namerava volk storiti . 
Odločili so se, da volku nastavijo past. Iz 
papirja so izrezali podobo palčka. Vseh se-
dem palčkov iz papirja so prilepili na deblo 
drevesa. Ko je mimo  prišel volk, je videl 
palčke pri drevesih. Zapodil se je za njimi. 
Vseh sedem iz papirja narejenih palčkov je 
pojedel. Začel ga je boleti  trebuh, zaspal 
je. Zver mu je odparala želodec in mu vanj 
naložila sneg. Ko se je volk zbudil, je imel 
ves napihnjen želodec. Mislil si je: »Kaj za 
vraga je to, vse mi plava v želodcu in mrzlo 
je.« Šel je pit vodo iz vodnjaka. Tedaj se mu 
je želodec tako napihnil, da je počil. Volka 
od takrat več niso videli. Vsi so bili zelo 
srečni, da hudobni volk ni pojedel palčkov. 
Živeli so srečno do konca svojih dni.

Niko	Vuleti	č	Majcen	6.	a

Ares: Imenovali bi se lahko kraljestvo Epih!
Ko je Raa slišal predlog o velikem in 
močnem kraljestvu, ki bi vsem trem 
prinesel neizmerno bogastvo, je le-ta v to 
tudi privolil. Tako so vladali Sredozemlju 
približno 1000 let. Ker pa so bili lakomni in 
vedno bolj nepravični do ljudi, je nad vse 
poslal nepremagljivo vojsko vrhovni bog 
Zeus.	Vse	tri	 je	poslal	v	suženjstvo,	kjer	so	
še	dandanes.	

Tilen	Vuk,	7.	a

BOJ SE SPREMENI V PRIJATELJSTVO
Rimski in grški bog sta bogova vojne. Rim-
skemu je ime Mars, grškemu pa Ares. Med 
njima že več let traja bitka za večje ozemlje.

šolar piše

Prišlo je leto vojne, vojne za svobodo. 
Nekako drugače rečeno – protesti ranje. 
Moj oče se je pridružil protesti ranju, saj 
njemu ni bilo prav, da bi žene morale doma 
kuhati , pospravljati  in paziti  na otroke. Moj 
oče je bil Človek od človeka. Po dolgih pro-
testi ranjih je oče ponorel in v parlament 
vrgel doma izdelano bombo. Na srečo ni 
bilo nič resnega, a očeta je policija odpel-
jala naravnost v zapor. Sodnik mu je dosodil 
deset let zapora. Oče nam ni dovolil, da 
ga obiskujemo, in spoštovali smo njegovo 
odločitev. Med tem časom, ko je oče bil v 
zaporu, je mati  zanosila. Očetu je po osmih 
leti h zapora prišla povedat, da pričakuje 
otroka. Oče jo je vprašal, ali je otrok nje-
gov. Mama je bila nekaj časa ti ho, nato pa 
je izgovorila: »Ne!« Hitro sta minili še zadnji 
dve leti  in oče je prišel iz zapora. Nas, svojih 
sinov ni prišel pozdravit. Čez nekaj mesecev 
je oče odrajžal v vojno. Takrat se prav tako 
ni poslovil od nas. Nanj smo bili prav vsi 
jezni. Po treh leti h je mati  dobila pismo, da 
je oče umrl. Vsi smo bili zelo žalostni ob tej 
novici. Na pogreb nas mati  ni spusti la, zato 
smo bili žalostni. Čeprav se oče od nas ni 
poslovil, bo vedno v naših srcih.

Melissa	Pipenbacher	7.	a
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POGOVOR MED LJUBEZNIJO IN SOVRAŠTVOM
Na svetu obstajata dva različna pojma. To sta ljubezen in 
sovraštvo. Žal je na svetu veliko sovraštva. In iz sovraštva 
izhajajo prepiri in maščevanja. Ljubezen in sovraštvo sta 
lahko pojma, lahko pa sta imeni dečka in deklice. Neke-
ga dne se deček po imenu Sovraštvo in deklica po imenu 
Ljubezen srečata. 
LJUBEZEN (ljubeznivo): Zdravo! Kako ti  je ime?
SOVRAŠTVO (grdo, neolikano): Zdravo. Sprašuješ, kako mi 
je ime?
LJUBEZEN: Je kaj narobe, če te vprašam?
SOVRAŠTVO: No, ja … hmm … niti  ne. Torej … naj se ti  pred-
stavim. Ime mi je Sovraštvo. Živim pri očetu. Kako je pa 
tebi ime?
LJUBEZEN: Sem Ljubezen. Pa še nekaj bi te vprašala, če 
smem.
SOVRAŠTVO: Če že moraš …
LJUBEZEN: Zakaj živiš pri očetu? Zakaj ne živita še z mamo?
SOVRAŠTVO: Ne vem. Tega mi oče nikoli ni hotel povedati . 
Ko sem ga vprašal, se je zamislil.
LJUBEZEN: No, verjetno je lepo, če imaš očeta. Jaz ga ni-
mam. Z mamo živiva sami. Imam samo eno fotografi jo 
očeta. Ti jo pokažem?
SOVRAŠTVO: Ti imaš vsaj mamo. Ja, lahko mi pokažeš fo-
tografi jo.
Ljubezen gre ponjo. Pokaže jo Sovraštvu.
SOVRAŠTVO: To je moj oče!
LJUBEZEN (presenečeno): Kaj?! To vendar ni možno! Ver-
jetno imaš privide! Poglej jo še enkrat!
Sovraštvo jo za vsak primer še enkrat pogleda. Vendar se 
ni nič spremenila.
SOVRAŠTVO: Res. Je mogoče. Ampak …
LJUBEZEN: Kaj ampak?!
SOVRAŠTVO: Ampak potem si ti  moja sestra.
LJUBEZEN: In ti  moj brat!
SOVRAŠTVO: In potem sva midva brat in sestra!
LJUBEZEN: Poklicala bom mamo in jo vprašala, ali je to res.
 Ljubezen to stori. Mama se je nekaj časa obotavljala in ji le 
povedala, da ima prav.
LJUBEZEN: Res je!
SOVRAŠTVO: Kaj je res?!
LJUBEZEN: Da si ti  moj brat!
SOVRAŠTVO: Ampak zakaj ne živimo skupaj? Sta moja ozi-
roma najina starša skregana?
LJUBEZEN: Očitno. Torej ju pobotajva.
SOVRAŠTVO: Odlična zamisel! 
To jima po dolgem času uspe in postanejo spet srečna 
družina. In kot pravijo: ljubezen vedno zmaga, ne glede na 
to, kako težki problemi so med ljudmi.

                                          Eva	Žunkovič,	7.	a

ROŽASTA DREVESA
Ko pomlad se prebudi,
cvetovi na ROŽASTIH drevesih,
cvetovi rožasti  na travi
in so vsi ljudje v naravi
na rožnati  zabavi.

Nika	Belaj
TEKMOVANJE DREVES
ZELENA drevesa nimajo lesa,
ne smemo jih požagati ,
ker morajo na jutrišnjem tek-
movanju zmagati .
To bo neverjetno stanje in na-
peto tekmovanje.
Zelena drevesa ne bodo omaga-
la, ampak zmagala.

Žan	Hercog
ZLATA DREVESA
ZLATA drevesa so za zlata 
jabolka
in zlate pti ce,
so tudi za zlate žlice.

Denis	Gajšt
ROZA DREVESA
ROZA drevesa so za orhideje
in za leteče zmaje,
za prelepe balone
in za svetleče bombone.

Špela	Auer
ZLATA DREVESA
ZLATA drevesa so za
kraljeviče in kraljične,
za neskončne sprehode
in spleti čne.

Enej	Marin
RUMENA DREVESA
RUMENA drevesa so za
banane in kuti ne,
za kanarčke, podgane in 
komarčke.
Rumen je napis na modrem 
stolu,
ki zveni tako kot pesem v C-
molu.

Lovro	Lozinšek
ORANŽNA DREVESA
ORANŽNA drevesa so za 
pomaranče
in korenje in za najlepši sončni 
zahod.

Saša	Pišek
Pesmi	so	sestavili	učenci	5.	a-
razreda	OŠ	Cirkovce.

Pti čki pomladi
Pti čki lepi so pomladi,
razigrani in pojoči.
Veter močno piha,
pti čki lahno jadrajo v vetru. 

Miha	Špec
Tam je veselje
Kjer pti čki pojo,
so vsi srečni;
tja, kjer se vsi igrajo, pride še 
sonček.
Otroci se veselijo in se vedno 
bolj igrajo.

Sara	Hrovat
Poletje
Poletje je v redu
kot kapitan,
ki ukazuje mornarjem noč in 
dan.

Pavel	Medved
Gore in nebo
Gore se stegujejo
tja v nebo,
tam, kjer samo pti čki pojo. 

Miha	Dolenc
Na morju
Morje je lepo
in nam šepeta:
Pohiti te plavat 
in školjkam prisluhnit. 

Klara	Kac
Pomlad
Pomlad je 
razigrana.
Zvonček cinglja
cin cin,
sliši se 
tja daleč med gore. 

Nuša	Korez
Narava
Narava je lepa,
lepe so živali v njej,
še lepše je, če smo veseli.
Najlepša pa je, 
če ni onesnažena

Klemen	Predikaka
V višinah
Veter v mojih je laseh,
jaz pa na Triglavu sem vesel.
Tam v višini je mrzlo,
a je čudovito.

Žiga	Serdinšek
Modro morje
Modro morje
je velika luža.
V njem so ribe
take in drugačne.

David	Krajnc
Razigrana narava
Letajo metulji.
Listi  padajo kot dež.
Pti ce žvrgolijo.
Sonce prav lepo žari.

Nika	Marčič

Pomlad
Spomladi vse cveti ,
tudi trava ozeleni.
Letajo čmrlji in čebele,
zvončki imajo cvetove bele.

Nika	Felicijan
Pesmi so sestavili učenci 4. raz-
reda OŠ Cirkovce.

Spomladi vse cveti ,
tudi trava ozeleni.
Letajo čmrlji in čebele,
zvončki imajo cvetove bele.
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Vsako leto v občini Kidričevo pripravimo 
zasedanje občinskega otroškega parla-
menta. Letos smo občinski otroški parla-
ment gosti li na OŠ Cirkovce. Zbrali smo 
se v sredo, 6. februarja 2013, ob trina-
jsti  uri v učilnici za tuje jezike. Ob gos-
ti h iz Kidričevega sta se nam pridružila 
tudi župan Anton Leskovar in gospa 
ravnateljica Ivanka Korez. Po glasbeni 
točki učencev naše šole je Žiga, učenec 
sedmega razreda, reciti ral eno izmed 
ljubezenskih pesmi, ki se je navezovala 
na letošnjo temo. Nato so učenci drugega 
razreda OŠ Cirkovce predstavili pravljico 
o zajčku Uhcu, ki se ni rad umival. Le-
tos smo pripravili parlament tako, da so 
učenci izbrali tri teme, ki so jih zanimale 
in so bile povezane s temo odraščanja. To 
so bile zdrava prehrana in gibanje, pomen 
izobrazbe za mladega človeka ter ljubezen 
in spolnost, ki nikakor ni več tabu tema 
pri odraščajočih učencih. Po razpravah 
in razgovorih z učenci iz OŠ Kidričevo 
smo ugotavljali, da imamo oboji podob-
na razmišljanja in vprašanja, na katera 
večkrat ne najdemo odgovora.
Zelo zanimiva je bila primerjava razvoja 
odraščanja mladostnika z bubo, gosenico 
in odraslim metuljem. 
Izpostavili so najvidnejše težave, s kater-
imi se mladi soočajo, in se seznanili z in-
sti tucijo, ki bi jim te težave lahko pomaga-
la olajšati . Pri tem so navedli:
- nezaupanje in nerazumevanje staršev 
– pomagajo lahko delavci na šoli (ki jim 
zaupaš), telefon TOM, bratje in sestre;
- težave v šoli – pomagajo lahko družina 
in prijatelji, ministrstvo za izobraževanje, 

Odraščanje

pa se o njem pogovarjali. V učilnici stoji 
velik kurent. Natančno smo si ga ogledali 
in ga opisali. Nazadnje smo kurenta, ki je 
bil odti snjen na listu, pobarvali. Ker smo 
bili zelo pridni, smo si vsi lahko na glavo 
poveznili kurentovo masko. Po kosilu 
smo dobili priznanja za uspešno bivanje 
v ekotaboru. Dobile so jih tudi učiteljice. 
Za uspešno prespano noč. Vsem zapos-
lenim v domu Štrk smo se zahvalili za 
njihovo prijaznost in razvajanje nas vseh. 
Odpeljali smo se v Gorišnico, kjer smo si 
ogledali Dominkovo domačijo. Sprehodili 
smo se okrog nje in si ogledali prostore 
v njej. Videli smo črno kuhinjo, dnevni 
prostor, pohištvo, kuhinjske pripomočke, 

aparate. Vse smo dobro poznali, 
saj smo se o tem pogovarjali 
tudi v šoli pri pouku.  Na koncu 
smo nabrali šopke zvončkov za 
mamice. Ko smo pred šolo izs-
topili iz avtobusa, smo jim jih 
podarili ob njihovem prazniku. 
V dvodnevnem taboru v domu 
Štrk smo uživali. Imeli smo lepo 
vreme, zanimive in zabavne ak-
ti vnosti  ter zelo dobro hrano. 
Vsi zaposleni v domu Štrk so bili 
zelo prijazni, ustrežljivi in so nas 
dva dni razvajali. Počuti li smo se 
dobrodošle, zato smo se med 
njimi zelo dobro počuti li. Upam, 

da bo še priložnost izkusiti  podobna 
doživetja v tem prijaznem okolju. 
Suzana	Menoni	–	Planinšek OŠ	Cirkovce

V četrtek smo na avtobus naložili vso 
svojo prtljago in se odpeljali proti  Spuhlji. 
V domu Štrk sta nas sprejela pedagoški 
vodja Aleksej in upravnik doma Vlado. 
Najprej nam je upravnik Vlado pred-
stavil hišni red, nato pa smo se nastanili 
v sobah. Najprej smo preoblekli posteljni-
no, s čimer smo imeli kar nekaj težav. 
Vendar nam je uspelo s pomočjo učiteljic. 
V jedilnici smo se namalicali, nato pa smo 
akti vno sodelovali v dveh delavnicah. 
Učitelj Zvone nas je popeljal na travnik, 
kjer smo nabirali različne rastline. Našli 
smo sovje izbljuvke in iskali dinozavrovo 
jajce. Rastline smo odnesli v učilnico. Z 
voščenkami smo naredili odti se listov 

in sestavili herbarij. Učitelj Tomo nas je 
naučil vezati  različne vozle. Sami znamo 
sedaj narediti  navadni, medicinski in 
kavbojski vozel. Potem nam je pokazal, 
kako se postavi šotore. Postavili smo jih 
na travniku in seveda preizkusili, kako se 
v njih biva. Po kosilu smo se igrali v sobah, 
risali, barvali in računali. Pojedli smo 
skoraj vse sladkarije, ki smo jih prinesli s 
seboj. Zvečer smo se odpravili na nočni 
sprehod. Prižgali smo baterijske sveti lke 
in si z njimi osvetljevali pot. Ker je bilo 
nebo jasno, nam je učitelj Zvone kazal 
različna ozvezdja in nebesna znamenja. 
V dom smo prišli precej blatni. Umili smo 
se, preoblekli v pižame in se pripravili na 
nočni počitek. V petek po zajtrku smo 
plezali po plezalni steni. Učitelj Tomo nas 
je varoval s pasovi. Priplezali smo zelo vi-
soko, nekateri celo do stropa. Nagradili 
smo se z močnim aplavzom. Posebnost 
doma je kurentova delavnica, saj je 
kurent ali korant doma na Ptujskem polju. 
Poslušali smo pravljico o kurentu, nato 

Dvodnevni tabor v domu Štrk (7. 3.–8. 3.)
Na obrobju vasi Spuhlja, nedaleč od mesta Ptuj, stoji dom Štrk. Okoli njega se razpro-
sti ra rodovitno Ptujsko polje. V letošnjem šolskem letu smo ga odkrili in dodobra 
spoznali prvošolci OŠ Cirkovce in otroci skupine Metuljčki vrtca Cirkovce. V široki 
ponudbi naravoslovnih, družboslovnih in športnih vsebin smo izbrali spoznavanje 
nižinskega travnika, kurentovo delavnico, športno plezanje, nočni pohod in si ogle-
dali 300 let staro Dominkovo domačijo.

KAKO SMO DOŽIVELI DOM ŠTRK?
Jasmina: Najbolj mi je bilo všeč, ko smo 
plezali po plezalni steni. Ker sem pripleza-
la do stropa, sem dobila šti ri nalepke. Zan-
imivo je bilo opazovati  sovje izbljuvke.
Leja Munda: V sovjih izbljuvkih smo 
poiskali ostanke živali. Našli smo pti čje 
perje ter rebra in spodnjo čeljust od miši.
Lukas: V sobi smo se fantje igrali Tom in 
Jerry. Simon je bil miš, jaz pa Tom. Moral 
sem ga uloviti . Jakob je bil teta, ki naju je 
tepla po ta zadnji.
Jasna: Meni je bilo všeč vse. Kupila sem 
zemljevid z nalepkami.
Eva: Najbolj mi je bil všeč nočni sprehod. 
Sveti li smo si z baterijskimi sveti lkami. 
Opazovali smo nebesna znamenja.
Špela Lah: Najbolj mi je bilo všeč, ko smo 
oblačili posteljnino in si postlali postelje. 
Pred spanjem smo risali in barvali.
Klemen: Najbolj sem užival v plezanju 
po plezalni steni in v nočnem sprehodu. 

Padel sem v mlako, ker si nisem dobro os-
vetlil poti .
Klara: Zanimivo je bilo v kurentovi delavni-
ci. Barvali smo kurenta. 
Ana: Ker smo bili zelo pridni, smo si vsi 
lahko poveznili na glavo kurentovo masko.
Ajda: Na travniku smo nabrali rastline, v 
učilnici smo potem naredili herbarij.
Špela Bigec: Prvič sem postavljala šotor. 
Bilo je zanimivo. Ko nam je uspelo, smo zle-
zli v njega.
Leja Gorjup: Pri postavljanju šotorov nam je 
nagajal veter. Pomagal nam je učitelj Tomo. 
Z veseljem bi prespala v tem šotoru.
Lucija: Učitelj nam je pokazal vrtečo desko, 
na kateri smo lovili ravnotežje.
Simon: Naučil sem se narediti  navadni, 
medicinski in kavbojski vozel. Če se pri 
medicinskem vozlu zmoti š, narediš babji 
vozel.

Prvošolci	OŠ	Cirkovce
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znanost, kulturo in šport;
- vpliv družabnih omrežij na obravnavanje 
lastnega videza – pomagalo bi omejevan-
je časa, preživetega ob računalniku, pa 

tudi osebe, ki jim zaupaš;
- izgled – pomagajo lahko kozmeti čarka, 
dermatolog, športni zavodi …
Pred zaključkom našega zasedanja smo 
skupaj določili, kdo bo učence obeh šol 
zastopal na medobčinskem otroškem 
parlamentu v Ptuju. Na naši šoli smo iz-
brali učenki Evo in Laro, naši gostje pa so 
določili	učenki	Anjo	in	Niko.	Zaključili	smo	
z	nagovorom	župana	in	mislijo,	da	se	na-
slednje	leto	spet	srečamo.

Jožica	Jurgec,
mentorica	otroškega	parlamenta

Učenci 5. r. OŠ Cirkovce smo se odločili, 
da bomo obeležili 21. november, 
svetovni dan pozdrava. Zbirali smo 
pozdrave iz različnih evropskih držav: 
Italije, Španije, Madžarske, Poljske, 
Hrvaške, Makedonije, Avstrije in Ve-
like Britanije.  Pri razredni uri nam je 
učiteljica predlagala, kako bi ta dan 
predstavili še drugim učencem naše 
šole. Predlog nam je bil všeč. Pri prosti h 
urah smo izrezovali različne barvne pa-
pirje in nanje napisali zbrane pozdrave. 
Dogovorili smo se, da bomo s tem 
dnem tudi pričeli z novim UNESCO-pro-
jektom na naši šoli: Moder stol – nekdo 
misli nate. Za to smo potrebovali stare 
stole, ki nam jih je prinesel g. hišnik s 
podstrešja. Te smo pri likovni vzgoji 
poslikali z modro barvo. Pri pouku 
smo se pogovarjali o naših počutjih v 
šoli. Ugotavljali smo tudi, kdaj in zakaj 
se počuti mo slabo ter kaj bi nas takrat 
razvedrilo, opogumilo. To smo strnili v 
kratke misli, ki smo jih najprej skicirali 
na liste, šele nato pa z rumeno barvo 
naslikali na sedala modrih stolov. Na 

Svetovni dan pozdrava in projekt 
Moder stol – nekdo misli nate

Ko sem prišel med 
devetošolce, me je kar 
streslo. Imel sem tremo. A 
sva z Denisom super pred-
stavila projekt in na koncu 
predala dva modra stola.    

Žan	Hercog

S sošolko Špelo sva obiskali 
šestošolce. Bili so veseli in 
rekli so, da so stoli zelo lepi. 
Ti dnevi so bili prečudoviti .

Lara	Perkovič

naslonjala smo zapisali še tujejezične 
pozdrave. Sledili sta še dve vaji go-
vornega nastopanja, saj se je dan D hitro 
približeval.  21. novembra smo zgodaj 
zjutraj na steklene površine v šolski 
avli nalepili napisane pozdrave, ki so 
pozdravljali mimoidoče. Bilo je zanimivo. 
Prvo šolsko uro smo v parih odšli v vse 
učilnice in k najstarejši skupini našega 
vrtca – Metuljčkom. Vrtčevske otroke 
in učence do 4. razreda smo naučili 
pozdravljati  se v italijanščini, poljščini, 
španščini in madžarščini. Tistega dne so 
se tako pozdravljali tudi na šolskih hod-
nikih in ko so prišli domov. Tako so vsaj 
obljubili. Učencem od 6. do 9. razreda 
pa smo predstavili projekt Moder stol 
– nekdo misli nate in jim predali po dva 
modra stola, ki so ju postavili na hodnik 
pred poljubno učilnico. Bili so zelo vese-
li, da se na šoli dogaja nekaj novega. Bilo 
je zanimivo in vznemirljivo. Vesela sem, 
da smo lahko sodelovali in da smo dobro 
opravili. 

Špela	Auer

Petošolci z modrimi stoli

Arrivederci! Doviđenja! Szia!

Czesc! Hola! Hi!
Zabavno mi je bilo predstav-
ljati  naš projekt. Ko sva s Kar-
men stopili pred osmošolce, 
je bilo prisotno veliko 
treme. A so naju učenci lepo 
sprejeli, saj so naju na koncu 
nagradili s ploskanjem. 

Sara	Drevenšek

Najbolj všeč mi je bilo, ko 
smo poslikavali stole. 

Karmen	Kušar

Ta dan mi je bil zelo všeč, 
ker smo dobili nekaj lepih 
sedišč. 

Lovro	Lozinšek

ŠE NEKAJ VTISOV PETOŠOLCEV
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Prihaja toplejše obdobje in vedno po-
gosteje razmišljamo, kaj bi zasadili na 
naših balkonih, terasah, konec koncev 
pa tudi v kakšen večji lonec pri vhodu ali 
na vidnem mestu. Poleg vseh rastlin, ki 
jih je na tržišču vsako leto več, moramo 
biti  seznanjeni s pogoji, ki jih rastline za 
svoje življenje potrebujejo. Najbolje je, če 
zahteve posameznih  rastlin že poznamo, 
drugače pa se moramo zanesti  na 
proizvajalčeve izkušnje, ki si jih je prido-
bil na osnovi eno- ali večletnega lastnega 

preizkušanja in testi ranja rastlin. Proiz-
vajalci običajno preizkušajo zasaditve ali 
pri sebi doma ali v rastlinjakih. Pri čemer 
moramo upoštevati , da so rezultati  rasti  
in gojenja v različnih  pogojih nekoliko 
drugačni. Rastline v rastlinjakih običajno 
zaradi mnogo bolj opti malnih pogojev 
uspevajo nekoliko bolje kot na prostem.
Vsi že zelo dobro poznamo različne pel-
argonije, asparaguse, bacopo, fuksije in 
druge pri nas že leta uveljavljene rastline, 
ki pa žal niso zastopane v vseh barvah, ki 
nam v današnjem času v bivalnem okolju 
veliko pomenijo. Zato se žlahtnitelji za-
vzemajo, da bi rastline, ki se zelo do-
bro obnašajo v našem okolju in so zelo 
odporne, vzgojili tudi v drugih barvah. To 
jim je že uspelo pri pokončni pelargoniji 
ali zonalki, pri polnjeni pelargoniji, pri 
navadni viseči pelargoniji bršljanki pa je 
barv še vedno malo. Kadar se odločimo 
za nakup rastlin in ne vemo, za katere bi 

se odločili, moramo dobro opisati  lego in 
izpostavljenost rastlin, tako da svetova-
lec na vrtnariji ali v vrtnem centru ve, 
kakšno zasaditev vam lahko ponudi. Tudi 
v primeru, ko si sami zamislimo kombi-
nacijo zasaditve, se je dobro posveto-
vati  s strokovnjakom, saj vse rastline ne 
sodijo skupaj in nam svetovalec glede 
na situacijo lahko predlaga alternati vno 
rešitev. Rastline, ki bi lahko dobro uspe-
vale v popolni senci, skoraj ne obstajajo, 
obstajajo pa rastline, ki prenašajo delno 
senco, kar pomeni, da naj bi bilo vsaj 2 
uri sonca dnevno. Take rastline so fuksija, 
bacopa, lobelija, hedera in podobne. Ras-
tline za dopoldansko sonce so večinoma 
vse rastline, ki jih lahko vzgajamo pri nas, 
vključno z že našteti mi, za ekstremno iz-
postavljene lege na celodnevnem soncu 
ali močnem popoldanskem soncu pa so 
rastline, senecio, mouhlenbekia, pelar-
gonija, escheveria, oxalis, plektrantus, 
euphorbia, dorotheantum in še nekatere 
druge. Rastline, ki ne prenašajo vlage 
direktno na cvetovih in listi h, govorimo 
torej o rastlinah, ki jih sadimo na balkone 

Mešane zasaditve za balkone in terase so vedno bolj moderne

in terase, ki so pokrite s streho in na njih 
ne pada dež, so streptocarphus, polnjena 
pelargonija in zonalka, surfi nija in nekat-
ere druge rastline, ki niso lepe, kadar jih 
preseneti  naliv. V zasaditve lahko kom-
biniramo pisanolistne rastline, trajnice 
z okrasnim listjem, okrasno zelenjavo, 
nekatere nizke grmovnice dišavnice in 
zdravilna zelišča, ki se v zadnjem času 
lahko dobijo tudi v pisanih barvah.
Mešane zasaditve lahko vključujejo 
tudi enoletnice, ki so zelo živahnih barv, 
vendar pa moramo vedeti , koliko časa 
bo rastlina cvetela in koliko prostora bo 
potrebovala. Zasaditve so torej odvisne 
od pogojev, ki jih rastlinam lahko nu-
dimo, od naših želja in od izbora rastlin 
na tržišču. V veliki meri pa so zasaditve 
odvisne tudi od kvalitete substrata, gnojil 
in vzdrževanja zasaditve čez celo sezono 
rasti .
Kolekti v Revitala vam želi veliko lepih zas-
aditev in življenja v cvetju to poletje.

Boris	Kosi
Revital,	d.o.o.,	Kidričevo
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Družba Panek d.o.o. je družinsko podjetje. Leta 1992 sta ga 
ustanovila zakonca Ivan in Marija Mageš v želji, da pogrebne 
storitve in vsa opravila v zvezi s pogrebom povežeta v celoto, 
s tem pa tudi zvišata kvaliteto takratnih pogrebnih opravil na 
okoliških pokopališčih. Svojcem so bile tako odvzete mnoge or-
ganizacijske skrbi in prihranjene poti ter stroški.
S svojim zavzetim in strokovnim delom ter sočutnim odno-
som do žalujočih si je podjetje zgradilo v kraju in širši okolici 
dober renome in ugled ter se postavilo ob bok vsem večjim 
pogrebnim podjetjem. Veliko pozornosti sta usmerjala v ure-
jenost in vzdrževanje pokopališč z okolico, saj je njun moto, da 
je pokopališče ogledalo kraja in neposredno izraža odnos kra-
janov do kulture in prednikov. V tem duhu sta vzgajala tudi svoja 
sinova Zlatka in Konrada, ki sta že od otroštva pomagala in se 
izobraževala za opravljanje tega poklica. Njuno znanje sta sino-
va še nadgrajevala, zato sta starša z velikim zadovoljstvom pred 
dvema letoma prepustila podjetje njima kot predhodnikoma 
mlajših generacij. Sama pa še vedno po svojih močeh pomagata 
pri vseh opravilih kot tudi z nasveti. V teh težkih trenutkih si 
svojci želijo za svoje najožje čim bolj pietetno in slovesno zadnje 
slovo. Žal se morajo odzvati tudi na današnje krizne razmere in 
realne možnosti. Podjetje Panek d.o.o. se je na to situacijo prila-
godilo z raznoliko ponudbo, z najbolj konkurenčnimi cenami ter 
ugodnimi plačilnimi pogoji. Vse to pa zmore predvsem zaradi 
prednosti, ki jih nudi družinsko podjetje, saj lastniki poprimejo 
za vsako delo ob vsakem času brez dodatnih stimulacij. Dežurna 
služba je za nujne primere vedno dosegljiva, tudi v nočnih urah, 
ob vikendih in praznikih. Kompletne pogrebne in pokopališke 

storitve opravljamo tudi na pokopališčih Cirkovce, Kidričevo 
in Lovrenc na Dravskem polju. Po potrebi in dogovoru s svo-
jci jih predstavniki podjetja obiščejo tudi na domu, kjer spre-
jmejo naročilo. V solidarnosti, razumevanju in sočutju obstaja 
neizmerna moč. Združimo vse dobro in pogumno premagujmo 
težke čase.
V prihajajočem velikonočnem času želi kolektiv Panek d.o.o. 
vsem občanom veliko veselja in zadovoljstva.

Pogrebno podjetje Panek z vami že 20 let
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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 30. 4. 2013.  Sponzor nagradne križanke je podjetje REVITAL 
d.o.o.

Srečni	izžrebanec	nagradne	križanke	iz	prejšnje	izdaje	glasila	je:	Janez	Soršak,	Lovrenc	na	Dr.	polju	35,	2324	Lovrenc	na	Dr.	polju.


