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Izdajatelj glasila: Občina Kidričevo, Ulica Borisa Kraigherja 25, 
2325 Kidričevo.
Odgovorna urednica: Mojca Trafela  
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 medijev pri Ministrstvu za kulturo RS, 
pod zaporedno številko 1401.

Obvestilo: pridržujemo si pravico do izbora člankov in                     
fotografij po lastni presoji, skladno z razpoložljivostjo pro-
stora za objavo, ter do preoblikovanja besedil v vsebinsko in                    
oblikovno primerne članke. Za vsebino in točnost podatkov     
odgovarja avtor prispevka. Reklame niso lektorirane.

Vljudno vabljeni, da nam svoje prispevke 
za naslednjo izdajo Ravnega polja 
pošljete do 19. 3. 2015.

Naj bo letošnje praznično 
darilo nekaj posebnega

PARK “POD TISOČERIMI ZVEZDAMI“

Vsako leto se bolj ali manj znajdemo pred 
vprašanjem, kako obdarovati svoje najbližje, 
kaj potrebujejo, česa bi se najbolj razveselili. 
Verjamem, da se tudi vam tako kot meni kljub 
dobrim namenom zgodi, da kljub vsakoletni 
zaobljubi, da boste za božična darila poskrbeli 
prej, še zadnji trenutek vneto iščete ustrezna 
darilca, s katerimi bi razveselili svoje bližnje. 
Potrošniško naravnana družba, pomanj-
kanje časa, prekomerna, svetleča in vabljiva                 
ponudba nas vse prevečkrat premami, da 
kupimo stvari, ki jih nihče ne potrebuje. Zakaj 
ne bi letos podarili nekaj povsem drugačnega. 
Ob razmišljanju, česa bi bili naši najbližji najbolj 
veseli, mi na misel pride le eno. Čas! Poklonite 
svojim najbližjim, sorodnikom in prijateljem 
svoj čas, ki ga čez leto zmeraj manj uspemo 
preživeti skupaj. Prav gotovo bo to zelo kako-
vostno in dragoceno darilo, ki ga bodo zelo 
veseli vaši otroci, partnerji, starši … pa tudi 
prijatelji, za katere med letom zmanjka časa. V 
prihajajočem letu 2015 vam zato želim veliko 
prejetega in podarjenega »časa« ter sreče!

Mojca Trafela,
odgovorna urednica

od 16.00 do 19.00 - PARK POD TISOČERIMI ZVEZDAMI
TOVARNA DARIL pri pravljični hiški ZVEZDNE VILE: prinesite 1 svoje darilo in 
palčki Pomagalčki ga bodo brezplačno zavili!

13.00 - PARK POD TISOČERIMI ZVEZDAMI
ZVEZDNA DELAVNICA pri pravljični hiški Zvezdne vile
PRAZNIČNI SEJEM in POGOSTITEV z »NAJ BOŽIČNIM ŠTRUDLOM«

16.00 - DVOREC STERNTHAL  
Zvezdna vila vas pričakuje na pravljični urici. Zberemo se ob 16. uri pred 
dvorcem  Sternthal. Po pravljični uri vas bo zvezdna vila popeljala v Park pod 
tisočerimi zvezdami. 

17.00 - PARK POD TISOČERIMI ZVEZDAMI
ZVEZDNA VILA KUHA BOŽIČNI NAPITEK v pravljični hiški z ognjiščem. 

17.30 - PARK POD TISOČERIMI ZVEZDAMI
BOŽIČKOV SPREJEM … Božiček je mož, ki se najbolj  veseli, ko otrokom 
darilca razdeli. Trije palčki bodo letos z njim vštric hodili, peli, plesali in želje            
nekaterim uresničevali. Da pa še bolj veselo bo, bodo pisani konfeti prekrili 
nebo. Presenečenje: Obisk Božičkovega prijatelja DEDKA MRAZA
Vožnja z BOŽIČNO KOČIJO, če kupiš CEKIN!

19. 12., petek

20.12., sobota

15.00 - PARK POD TISOČERIMI ZVEZDAMI
JANKO IN METKA palčko vrtita, da sladkorno peno naredita … Če tam se boš 
okrog vrtel, sladkorno peno boš prejel.

16.00 - PARK POD TISOČERIMI ZVEZDAMI
ZVEZDNA VILA ima OBISK: PEPELKA, dobra prijateljica Zvezdne vile je prišla 
na skodelico TOPLE ČOKOLADE. Bi jo tudi ti?
 
17.00 - PARK POD TISOČERIMI ZVEZDAMI
BOŽIČEK IN DEDEK MRAZ sta glavi staknila, mlela, razmišljala, se odločila, 
da  bosta na ta večer  vsem  OGNJENO-SVETLOBNI  SHOW PODARILA! 
Vožnja z BOŽIČNO KOČIJO, če kupiš CEKIN!

17.00 - DVOREC STERNTHAL
GALA OTROŠKO SILVESTROVANJE z ZVEZDNO VILO IN ČAROVNIKOM 
GREGOM 
Gostitelj: Gospod ŽUPAN. Pozor: Uredite si frizuro, umijte zobe ter si oblecite 
najbolj »šik« oblačila, ki jih premore vaša omara. Na ta dan boste vi najbolj 
pomembni gostje V.I.P.! BODITE TOČNI.

16.00 - PARK POD TISOČERIMI ZVEZDAMI
SREČANJE Z ŽUPANOM v PRAVLJIČNI HIŠICI v ZVEZDNEM PARKU. Župan 
bo v knjigo zapisoval vaše želje in predloge za 2015!

21.12., nedelja

27.12., sobota

29.12., ponedeljek

15.00 - PARK POD TISOČERIMI ZVEZDAMI
TURŠKA KAVA v parku za vse, ki vas boli glava … Za otroke pa vroč kakav s 
smetano … 

31.12., sreda

1.1., četrtek

od 19. ure dalje - PARK POD TISOČERIMI ZVEZDAMI
SILVESTROVANJE ZA SREČKOTE V PRAVLJIČNI HIŠICI Izkoristite priložnost 
in s prijatelji silvestrujte v zelo posebni  hišici Zvezdne vile. ŽREBANJE                  
PRIJETNE DRUŽBE bo 20.12.  SREČNO! Listek z imenom in priimkom do 
19.12. dostavite v posebni nabiralnik ob hišici Zvezdne vile!

Fotografija na 
naslovnici: 
Saša Urih
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Po poti razvoja naprej

Zavedam se odgovornosti, ki jo imam 
do vas, dragi občanke in občani, kot tudi 
do občine kot celote. Vsekakor stopam v    
naslednji mandat kot župan z izkušnjami, 
ki bo skupaj z ekipo občinske uprave in 
ustrezno podporo občinskih svetnikov 
izpeljal zastavljene projekte do konca in 
hkrati nadaljeval pot razvoja, po kateri se 
počasi, a učinkovito vzpenjamo.
Občine se vsaka na svoj način spopadamo 
z zmeraj strožjimi vladnimi ukrepi, ki na 
eni strani krčijo občinski proračun in na 
drugi strani nalagajo dodatna bremena 
v obliki različnih socialnih transferjev. 
Naš uspeh pri implementaciji projektov 
in investicij je v veliki meri odvisen od 
naše iznajdljivosti in uspešnosti pri zago-
tavljanju drugih finančnih virov. Na tem 
področju smo se v zadnjih letih veliko 
naučili in na tej osnovi bomo gradili tudi 
v prihodnje. 
December je ponovno čas, da se ozremo 
vase, pretehtamo naša pretekla dejanja 
in si zastavimo cilje za naslednje leto. Če 
se ozrem nazaj, v leta, ko sem bil še ne-
koliko mlajši, se spomnim – in v tem se 
bo verjetno našel tudi kdo izmed vas – da 
so bile moje zaobljube ob novem letu 

Foto: Saša Urih

Spoštovane občanke, spoštovani občani,
naj se vam na začetku iskreno zahvalim za zaupanje na lokalnih volitvah 2014 in podporo pri izvajanju              
programa razvoja občine Kidričevo tudi v naslednjih štirih letih. 

velikokrat pretirane in so se iz leta v leto 
ponavljale, ker se jih med letom nisem 
uspel držati. Danes lahko rečem, da so 
moje zaobljube ob prehodu iz  enega  v 
drugo leto veliko bolj realne in zato tudi 
izvedljive. Občutek ob koncu leta, ko 
izpolniš zastavljene cilje, poplača trud 

preteklih mesecev in hkrati daje energijo 
ter zagon za nove stvari. Tudi vam želim, 
da novo leto pričnete  polni energije in 
volje do življenja. Praznični dnevi naj 
vas napolnijo  s   toplino   in  z vzajemno 
ljubeznijo. SREČNO 2015!

Anton Leskovar, župan

Koncert skupine Pepi krulet

S pričetkom ob 15. uri so nas glasbeniki 
popeljali na glasbeno pot »Od trte do 
vina«, tako se je namreč imenoval koncert, 
ki je potekal na drugo martinovo soboto. 
Koncert je potekal na prostem pred            
Kulturno hišo tete Malčke, nato pa smo se 
za izvedbo krsta vina s povorko preselili v 
notranjost, kjer smo se v veselem vzdušju 
prijetno ogreli in nazdravili novim zmagam 
naproti.               Kulturna  Hiša Tete  Malčke

Foto: Saša Urih

V soboto, 15. novembra, se je v Kulturni hiši tete Malčke v Cirkovcah odvijal koncert skupine Pepi krulet. 
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PARK POD TISOČERIMI ZVEZDAMI

Sodeč po odzivu obiskovalcev Parka mladosti v Kidričevem, ki 
meseca decembra zdaj že tradicionalno spremeni svojo podobo, 
gredo ideje in prizadevanja organizatorjev dogajanja v pravo 
smer. Ob dobrih izkušnjah iz prejšnjih let in novih idejah si je 
tudi letošnji december v občini Kidričevo prislužil naziv »veseli 
december«. Park, ki je osrednje prizorišče prazničnega doga-
janja, se je za dober mesec preimenoval v Park pod tisočerimi 
zvezdami, ki pod krošnjami dreves skriva cel spekter pravljično 
zasnovanih zgodb, aktivnosti, presenečenj, ki na različne načine 
zabavajo otroke kot tudi njihove starše ter jih popeljejo v čudovit 
predpraznični čas.

Tudi letos je seznam dogajanja pester in zanimiv. »Del                    
dogajanja smo letos prenesli tudi v prostore obnovljenega dvor-
ca Sternthal, z namenom približati le-tega občanom, predvsem 
tistim najmlajšim, ki bodo z njim rastli in ga na tak način lažje in 
hitreje sprejeli kot del kulturne dediščine, za katero smo lahko 
ponosni, da smo jo uspeli ohraniti. Prostori dvorca ne samo 
da imajo kot takšni že tako poseben čar, so topli in primerni za        
izvedbo pravljičnih uric ter drugih dogodkov, ki so namenjeni 
najmlajšim,« je povedala Mojca Meško, ki je skupaj z organiza-
cijskim odborom prispevala k temu, da je letošnji december    
posut z zvezdnimi vsebinami.
V spremstvu Zvezdne vile, ki je v soboto 6. decembra otroke po 
končani pravljični uri iz dvorca Sternthal popeljala v Park pod 
tisočerimi zvezdami, se je praznično dogajanje tudi     uradno 
pričelo. Na presenečenje vseh nas obiskovalcev je park res 
upravičil svoje decembrsko ime. Krošnje dreves, posute z 
zvezdami, na katerih so zapisana imena prav vseh otrok iz občine 
Kidričevo, simpatična lesena hiška, ki je postala domovanje 
Zvezdne vile, drsališče na prostem in še in še ... so le del vsega, 
kar so za nas pripravili organizatorji. 

Tudi letos lahko drsamo na 
brezplačnem drsališču.

Zvezdna vila pred  
svojo hiško.

Obiskal nas 
je Miklavž.

Dogajanje so popestrili 
zvoki lajne.
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V nizu dogodkov, ki se nam ponujajo v Parku pod tisočerimi 
zvezdami, pa tudi na drugih lokacijah v občini, bo gotovo 
vsak našel nekaj zase. Nekateri v tem času iščemo čarobnost 
prazničnega časa, ki nas vsaj za nekaj dni odvrne od                                  
vsakodnevega stresa in obveznosti, spet drugim je to nepotreb-
no breme, za katerega si želijo, da bi čimprej minilo. Kakorkoli 
že … december je mesec, ki nam daje veliko priložnosti, da ga 
preživimo z družino in s prijatelji, mesec, ki ga lahko popestrimo 
tudi z obiskom katerega izmed kulturnih, glasbenih in drugih   
dogodkov, ki so nam na voljo v naši občini.
Vljudno vabljeni k obisku prireditev v Parku pod tisočerimi 
zvezdami ter drugje po občini.                                                     MT

Foto: Saša Urih

MT MT

Župan Anton Leskovar v družbi 
župana občine Starše in 

Anje Rajher podžupanje občine Kidričevo.

Bili smo na 
pravljičnih uricah v 
dvorcu Sternthal.

Zvezdna vila v družbi treh 
zvezdnih prijateljic.

Adventni venček v Šikolah
Krajani Šikol smo se na prvo adventno 
nedeljo, 30. novembra 2014, zbrali pri 
šikolski kapelici in nanjo tradicionalno na-
deli adventni venček. Adventni venček je 
blagoslovil farni župnik g. Janko Strašek. 
Za vse prisotne je nato sledila pogostitev 
v šikolski dvorani – mesne izdelke, kruh 
in pijačo so prispevali vaščani Šikol, sladki 
prispevek pa vaške gospodinje, za kar smo 
vsem posebej hvaležni. Prijetno druženje 
v dvorani je potekalo do sredine popol-
dneva in tako smo na neki način vstopili v 
praznični čas v letu. Ob tej priložnosti pa 
bi želeli vsem vaščanom Šikol in ostalim 
občanom zaželeti vse lepo v prihajajočih 
praznikih in zdravo ter srečno leto 2015.

Nina Babšek
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Aktivnosti nevladnih organizacij 
občine Kidričevo v letu 2015

V nedeljo, 16. novembra 2014, so v Konjeniškem parku Starošince nevladne organizacije, ki od letos dalje 
delujejo v okviru ustanove »V objemu skupnosti Kidričevo« – ustanova za pomoč osebam iz ranljivih skupin 
(v nadaljevanju Ustanova), predstavile svoje programe aktivnosti, ki jih bodo izvajale za občane v letu 2015. 
Predstavljamo vam programe, ki jih bodo društva izvajala, če bodo programi izbrani za sofinanciranje v okviru 
Ustanove, kakor tudi »redne« programe, ki že potekajo oz. so načrtovani v naslednjem letu in namenjeni vsem 
občanom.
Čeprav je bilo na ta dan prijetno toplo, 
kot nalašč za prireditev na prostem, 
gneče v Starošincah ni bilo. Župan občine 
Kidričevo Anton Leskovar je povedal, da je 
kljub temu zadovoljen: »To je prvi korak. 
Na eni strani so pomoči potrebni ljudje, 
na drugi tisti, ki pomoč nudijo, samo     
povezati se moramo. Ponosen sem, da 
lahko skupaj občina, gospodarstvo in ne-
vladne organizacije pomagamo; mogoče 
bomo celo primer dobre prakse na ravni 
države. Zavedam pa se, da bo nekaj časa 
trajalo, da bo Ustanova zaživela.« Kot ste 
že lahko prebrali v letošnji julij-ski številki 
Ravnega polja, je ustanova V           objemu 
skupnosti Kidričevo prvi projekt pri nas, 
ki je povezal gospodarstvo, lokal-no skup-
nost in društva, da bi izboljšali kakovost 
življenja ranljivejših skupin prebivalstva. 
Ustanovitelji Ustanove so podjetji Talum 
d.d. Kidričevo in Boxmark Leather d.o.o. 
ter Občina Kidričevo. Podjetja bodo 
prispevala sredstva v Ustanovo, nevladne 
organizacije pa so se zavezale, da bodo iz-
vajale programe. Pobudo  za  ustanovitev  
je dal Zavod NAZAJ NA KONJA. Slovesen 
podpis ustanovne listine Ustanove je bil 
30. maja 2014. Brigita Ačimovič, neuradni 
«motor« Ustanove iz podjetja Talum, je 
povedala, da je dogodek v Starošincah 
namenjen predstavitvi programov, ki jih 
bodo lahko nevladne organizacije izva-
jale v naslednjem letu za upravičence iz 
ranljivih skupin ljudi občine Kidričevo. 
Nevladne organizacije so se že prijavile 
na razpis za vključitev v Katalog izvajal-
cev storitev.  Ustreznost programov bo 
potrdil stro-kovni svet Ustanove, spre-
jela pa jih bo uprava. Za upravičene 
uporabnike bodo potrjeni programi sofi-
nancirani. »Programi so namenjeni os-
ebam s posebnimi potrebami, osebam 
s težavami v telesnem in duševnem 
zdravju, socialno ogroženim družinam in 
posameznikom. Pogosto to niso ljudje, ki 
bi sami iskali programe, da bi si izboljšali 
življenje. Zato bomo veseli pomoči nji-
hovih sosedov, prijateljev, sorodnikov in  
znancev, da nam posredujejo predloge in 
namige, koga povabiti. Več nas bo pri tem 
sodelovalo, večjemu številu ljudi bomo 
lahko ponudili možnosti za lepši in boljši 
vsakdan.«

Delavsko prosvetno društvo Svoboda 
Kidričevo, sekcija Knjižnica
Knjižnica Kidričevo obstaja od leta 1948 
in ima več kot 5000 enot gradiva ter 
okoli 300 članov. Največ imajo otroške in 
mladinske literature, svetovne klasike in 
starejših knjig. Knjige niso računalniško 
klasificirane, pač pa jih vodijo po 
kartončkih, kar ima pridih nostalgije. 
Knjižničarka Ivanka Srpčič je povedala, 
da si lahko knjige izposodimo za 1 mesec, 
če malo zamudimo, pa tudi niso tako 
strogi kot v drugih knjižnicah. Pozimi bo 
knjižnica odprta ob ponedeljkih od 16. do 
18. ure.

V okviru knjižnice bodo letos in tudi na-
slednje leto ob torkih potekale bralne 
urice v domu za upokojence Domu Park. 
Kot je povedala predsednica društva Ma-
jda Klemenčič Vodušek, se upokojenci 
tega zelo veselijo in radi sodelujejo. Ob 
torkih od 17. do 19. ure bodo od no-
vembra 2014 do maja 2015 potekale 
kreativne delavnice za odrasle. Tekom 
leta bodo organizirali tudi ustvarjalne de-
lavnice za otroke, počitniške delavnice, 
likovne kolonije, razstave in tradicionalna 
prireditev Ta veseli dan kulture v začetku 
decembra ter tekmovanje za bralno 
značko za odrasle. Na ustanovo V objemu 
skupnosti Kidričevo so prijavili program 
»bralne urice«, ki se bodo zagotovo izva-
jale, ne glede na to, če bo program izbran 
za sofinanciranje ali ne. 

Društvo Invalid Kidričevo, sekcija 
Sončnice
V društvu Invalid Kidričevo je okoli 200 
podpornih članov, od tega 24 težko gibal-
no oviranih. Kot letos se bodo tudi v letu 
2015 v zimskem času sestajali ob sredah 
od 17. do 19. ure v občinskem prostoru 

poleg cvetličarne, kjer bodo ustvarjali 
izdelke. Vodja delavnic Marta Murko je 
povedala, da vsako leto ustvarjajo nove 
izdelke, ideje zanje pa iščejo na spletu in 
na drugih razstavah, nato pa se trudijo 
ustvariti nekaj izvirnega, unikatnega. S 
temi izdelki obdarujejo člane in sodelu-
jejo na različnih razstavah po domovih 
upokojencev, v okviru občine in povsod, 
kjer jih povabijo. »Velikokrat nas pohvali-
jo, da imamo lepe izdelke,« je povedala 
Marta, ki delavnice vodi skupaj s Silvo 
Majhenič. Obe sta gonilna sila društva. 
Te delavnice bosta organizirali in izvajali 
tudi v okviru ustanove v Objemu skup-
nosti Kidričevo. Kot doslej bodo tudi na-
slednje leto aktivni v športu – v pikadu, 
streljanju in kegljanju, v teh disciplinah 
se udeležujejo tudi tekmovanj. V svoje 
društvo vabijo tudi mlade, neinvalide, ki 
bi želeli razvijati ročne spretnosti, z ves-
eljem bi namreč svoje znanje in izkušnje 
prenesli na mlajše.

Kulturno društvo Lovrenc, likovna in 
gledališka sekcija
Kulturno društvo Lovrenc, ustanovlje-
no okoli leta 1900, ima okoli 80 članov, 
pretežno odraslih iz Lovrenca in okolice. 
Njihova osrednja aktivnost so likovne de-
lavnice za različne ciljne skupine. Odra-
sli so se letos srečevali od oktobra ob 
četrtkih na tečaju osnov risanja, decem-
bra bodo pripravili še razstavo v dvorani 
v Lovrencu. Razstavljena bodo izbrana 
dela, ki jih bodo avtorji sami izbrali glede 
na to, s čimer so bili najbolj zadovoljni. 
Motivi so domišljijski, različna tihožitja in 
poustvarjanja po umetniških delih znanih 
umetnikov. Predsednica društva Sonja 
Pišek je prepričana, da lahko lepo ustvar-
ja prav vsak in da za to ni potrebno imeti 
posebne umetniške žilice.
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Nataša Fras Haslinger

Knjižnica na potepu
V nedeljo, 16. 11. 2014, se je v Konjeniškem 
parku Starošince odvijala prireditev V  
objemu skupnosti Kidričevo. Tam smo 
nevladne organizacije predstavile pro-
gram za leto 2015, ki je namenjen os-
ebam iz ranljivih skupin občine Kidričevo. 
Sodelovalo je kar nekaj društev. Obisko-
valci so lahko ustvarjali in celo jahali kon-
je. Naše društvo DPD    Svoboda Kidričevo 
je na prireditev pripeljalo zbirko knjig iz 

naše knjižnice, ki je 
bila namenjena tako 
otrokom in mladost-
nikom kot starejšim. 
Obiskovalci so prebi-
rali knjige, literarno 
in likovno poustvarjali 
zgodbe in za konec 
si je vsak pobarval 

svojo sovico (simbol znanja, modrosti in 
knjižnic). Najmlajšim otrokom, ki še ne 
znajo brati, smo knjige prebrali mi. Kljub 
zelo lepemu in sončnemu vremenu je 

bilo zelo malo obiskovalcev. Naslednja 
prireditev se bo zagotovo zgodila in mi 
bomo zraven. Se vidimo.        Tina Emeršič, 

DPD Svoboda Kidričevo

Turistično društvo Kidričevo
Davorin Urih, predsednik Turističnega 
društva Kidričevo, je povedal, da bodo 
v okviru ustanove V objemu skupno-
sti Kidričevo v naslednjem letu v času 
od maja do septembra enkrat mesečno 
organizirali kolesarjenje po občini z na-
menom odkrivanja naravne in kulturne 
dediščine. Po poti si bodo popotniki lahko 
ogledali znamenitosti, kot so muzeji, 
cerkve, gozdno učno pot ipd. V društvu 
se bodo intenzivno posvečali temam, kot 
je pomen sonaravnega načina agrarne 
dejavnosti, zelenega turizma, pomen 
dediščine in podobno. 
Turistično društvo, katerega namen je 
organizacija, izvedba in promoviranje 
turističnih prireditev v občini Kidričevo, 
bo letos praznovalo 15 let obstoja. 
Imajo okoli 45 članov. Marca 2015 
bodo sodelovali pri izvedbi cirkovškega 
fašenka, aprila pri blagoslovu konj v 
Župečji vasi, maja bodo organizirali ocen-
jevanje brajdovščine, domačih salam 

Združenje Rdeči križ – krajevna organi-
zacija Cirkovce in občinska organizacija 
Rdeči križ Kidričevo
Pavla Veler, predsednica KORK Cirkovce 
in Tomislav Muršec, predsednik občinske 
organizacije Rdečega križa Kidričevo sta 
povedala, da bodo za program v okviru 
Ustanove predlagali več organizirane-
ga medgeneracijskega druženja med 
starejšimi in mlajšimi. Med poletnimi 
počitnicami bi šli otroci iz socialno šibkih 
družin in starejši tudi skupaj na morje in 
izlete. Opažata namreč, da v naši družbi 
primanjkuje spoštovanja in tolerantnosti 
med generacijami, zato bi bilo potrebno 
to bolj razvijati.

Prosvetno društvo Cirkovce
Predsednica PD Cirkovce Mojca Metličar 
je povedala, da bodo v naslednjem letu v 
okviru Fundacije, če bodo programi izbra-
ni za financiranje, potekale kreativne de-
lavnice, tečaj ljudskih plesov in igranje na 
ljudske instrumente. Te aktivnosti bodo 
potekale vzporedno z rednimi v društvu. 
Kreativne delavnice bodo obsegale 
reciklažo materialov, poslikavo stekla, 
izrezovanje izdelkov iz buč pred dnevom 
čarovnic, izdelavo velikonočnih in 
božičnih spominkov ipd. Vadbo igranja na 
ljudske inštrumente bodo organizirali ob 
pomoči Veselih polank, ki bodo prezenti-
rale, kako igrati. Morda pa bi se kdo 
pridružil še s kakšnimi novimi domačimi 
inštrumenti. V okviru tečaja ljudskih 
plesov se bodo zainteresirani lahko pod 

Zavod Nazaj na konja
G. Alexander Saša Goljevšček, direk-
tor Zavoda nazaj na konja s sedežem v 
Starošincah, je povedal, da bodo nasled-
nje leto praznovali desetletnico delovanja 
Zavoda, zato bodo vsak mesec organizirali 
kakšen dogodek. Eden prvih bo priprava 

lutkovne predstave na tematiko konj. Ju-
bilej bodo kronali z mednarodnim kon-
gresom v septembru ali oktobru. Prenovi-
li bodo svojo spletno stran.
V zavodu imajo 5 redno zaposlenih, izva-
jajo terapije za ljudi s posebnimi potre-
bami, konjeniški vrtec in nudijo možnost 
jezdenja. Ponujajo tudi izobraževanja 
za strokovne kadre in sodelujejo s tu-
jino. Če si želite ogledati Konjeniški park 
Starošince, se lahko oglasite vsak dan od 
8. do 19. ure, za jezdenje pa se je potreb-
no predhodno dogovoriti za termin. 
V okviru ustanove V objemu skupnosti 
Kidričevo bodo izvajali program aktivnos-
ti in terapij s pomočjo konja in delavnice 
za pridobivanje socialnih in osebnostnih 
kompetenc – za otroke, mladostnike in 
družine. 

Udeleženci mini delavnice »minutke za 
branje« v izvedbi Knjižnice Kidričevo.

Na ustanovo V objemu skupnosti 
Kidričevo so prijavili aktivnost priprava 
lutkovne predstave, s čimer bi ponovno 
oživili gledališko sekcijo društva. Lutke, ki 
povezujejo majhne in velike otroke, bi za 
predstavo izdelali sami. 
Z veseljem vabijo tudi nove člane, ki bi se 
želeli aktivirati v društvu. Več informacij 
lahko dobite na piseksonja@gmail.com.

in kruha iz krušne peči ter izvedli občini 
zbor. Ob občinskem prazniku junija bodo 
sodelovali na kmečkih igrah v Pongrcah, 
v septembru bodo organizirali odmevno 
prireditev Zahvala polju in organizirali 
izlet. Leto bodo zaključili s sodelovanjem 
pri organizaciji martinovanja.

vodstvom Liljane Brglez naučili različnih 
ljudskih plesov (cirkovške, pobreške, 
zajček oz. »Zibenšrit«, abraham ipd.) in 
ljudskih iger ter tako doprinesli k ohran-
janju ljudskih izročil in nesnovne kulturne 
dediščine.
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Po deževnem poletju smo 
zakorakali v jesen, ki nam 
je bila bolj naklonjena s 
količino sončnih žarkov. 

Vendar je narava, neusmiljena v svoji 
obliki, to pot vode, svojo moč pokazala 
ponovno, tokrat za ljudi, živeče v dru-
gem delu naše domovine. Nam, živečim 
v naši občini, je bilo tokrat veliko slabega           
prizaneseno in v takšnih primerih se       
najbolj pokaže, koliko smo sosed sosedu. 
Veliko besed kritike je bilo izrečenih na 
račun neustreznega delovanja države, 
katerega posledice najbolj občutimo mi, 
državljani. Zato tudi ne preseneča, da 
se nekateri župani odločajo vzeti stvari 
v svoje roke in so pričeli sami urejati 
zadeve z namenom ubežati takšnim sit-
uacijam, kjer lahko nastane velika škoda 
za lastno okolje in kjer se kaj hitro pokaže, 
koliko je država sposobna in zmožna pris-
topiti k reševanju naravnih in drugačnih 
katastrof. 
Občine vedno bolj ostajajo same, brez 
pomoči in neustrezno uslišane ali pa 
sploh ne, kar ne odpravlja težav, temveč 
jih samo še stopnjuje. Država se še 
kar naprej neuspešno ukvarja sama s 
sabo. Volitve so že zdavnaj mimo, vlada 
pa se ponovno neuspešno sestavlja. 

Sprašujemo pa se, kako dolgo bomo to 
še zdržali. Volitve so mimo tudi na lokal-
nem nivoju. G. Anton Leskovar, naš kandi-
dat za župana občine Kidričevo, se vam 
je predstavljal s svojim delom že tekom 
prejšnjega mandata. Dokazal je, da se z 
delom in vztrajnostjo ustvarja razvoj, in 
naša občina je z njegovim županovanjem 
stopila na novo pot sprememb in raz-
voja. Z izvedeno volilno kampanjo, ki 
je potekala v smeri pozitivne naravna-
nosti, smo zelo zadovoljni. Promocija 
po posameznih krajih s predstavitvijo in 
z izbiro kandidatov za občinske svetnike 
se je izkazala za zelo uspešno.  Volivci, z 
izvolitvijo 8 svetnikov v občinski svet (v 
prejšnjem mandatu jih je bilo 5) ste izka-
zali veliko zaupanje v nas. Našo svetniško 
skupino sestavlja polovica svetnikov, ki je 
kandidirala prvič. Postavili ste nas pred 
nove izzive in povečali zavedanje odgo-
vornosti našega dela. 
Hvala vam za izkazano zaupanje in trudili 
se bomo po svojih najboljših močeh, da 
čez 4 leta s ponosom in z zadovoljstvom 
pogledamo nazaj na svoje oprav-
ljeno delo. 10. novembra je poslanka 
državnega zbora ga. Suzana Lep Šimenko 
v naših strankarskih prostorih (Lovrenc 
na Dr. polju 7) odprla svojo poslansko 

ZAHVALA SOCIALNIH DEMOKRATOV

Cenjeni občanke in občani! 
Za nami so še tretje volitve v 

letu 2014. Iskreno se zahvaljujemo vsem 
občankam in občanom za podporo in   
prejete glasove! Zavedamo se, da vsak 
glas šteje in da nam brez vašega zaupanja 
ne bi uspelo. Socialni demokrati smo z  
rezultati volitev tako na državni kot na 
lokalni ravni zadovoljni. Na državni ravni 
nam je uspelo ohraniti število županov, 
kot smo jih imeli leta 2010, na lokalni 
ravni pa smo rezultate glede na število 
glasov celo izboljšali. V Kidričevem smo 
dobili dva svetnika – Stanislava Lampiča 
in Slavka Krajnca. Oba svetnika se voliv-
cem še posebej zahvaljujeta za prejete 
glasove. 
V okviru reorganizacije stranke na celotni 
državni ravni smo 5. 11. 2014 sklicali zbor 
članstva. Na zboru smo sprejeli nov sklep 
o organiziranosti občinske organizacije 
SD Kidričevo in izvolili novo vodstvo.       
Predsednik SD Kidričevo je postal Dani-
jel Zajc, sekretarka Eva Žunkovič, člani 
predsedstva Janja Bombek, Jani Jančec, 
Jasna Rebernak, Janko Žnider in vodja 
svetniške skupine Slavko Krajnc. 
Dne 10. 1. 2015 bo v Celju potekal kon-
gres Socialnih demokratov, kjer bo stran-

ka izvolila novo vodstvo. Za predsednika 
stranke kandidira mag. Dejan Židan, za 
podpredsednico stranke kandidirajo 3 
kandidatke, med njimi tudi evropska po-
slanka mag. Tanja Fajon, za podpredsed-
nika velenjski župan Bojan Kontič in min-
ister za obrambo Janko Veber. Generalni 
sekretar Uroš Jauševec se poslavlja, za 
njegovo mesto se potegujejo štirje kandi-
dati, med njimi tudi generalni sekretar 
na Ministrstvu za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti Dejan Levanič. 
Socialni demokrati se bomo v novem 
mandatu med drugim zavzemali za 
ohranjanje visoke ravni izobraževanja in 
za socialno politiko, ki bo dostopna vsem 
pomoči potrebnim, še posebej mladim 
družinam v stiski in starejšim ljudem. 
Nasprotovali bomo šolninam za redni 
študij na visokošolski ravni in se zavze-
mali za dinamično in fleksibilno zdravstv-
eno infrastrukturo, ki bo do programov 
preprečevanja in zgodnjega odkrivanja 
bolezni zagotavljala enako dostopnost 
za vse ter državljanom omogočila dostop 
do vseh zdravstvenih storitev znotraj do-
pustnih čakalnih dob. Nadaljevali bomo z 
davčnimi olajšavami in s subvencijami za 
zagon novega investicijskega cikla gospo-

darstva, zagotovili bomo ugodne vire 
financiranja za nadaljevanje prestruk-
turiranja slovenskih gospodarskih družb 
in si prizadevali za zgraditev prve vetrne 
elektrarne v Sloveniji. Nadaljevali bomo 
projekt učinkovitega pobiranja davkov in 
boj proti korupciji. 
Obvestilo: pisarna SD Kidričevo je odprta 
vsak ponedeljek od 18.00–19.30, kjer se 
nam lahko pridružite, podate predloge, 
mnenja, vprašanja. 
Spletna stran: https://www.facebook.
com/pages/Socialni-demokrati-Kidri%C4
%8Devo/639687806144891. 
SD Kidričevo želi vsem občankam in 
občanom tople in vesele praznične dni. 
Preživite jih v krogu svojih najdražjih! 

Eva Žunkovič, 
sekretarka OO SD Kidričevo

Novo vodstvo SD 
Kidričevo.

Spoštovani!
Čas neusmiljeno teče, leto gre h               
koncu, aktivnosti in akcije se po malem 
zaključujejo, pripravljajo se novi plani, 
nove obveznosti, skratka življenje teče 
dalje in mi mu moramo slediti.
Leto, ki se izteka, je bilo leto volitev,         
velikih pričakovanj in obljub.
V Slovenski ljudski stranki, občinskem 
odboru Kidričevo, si prizadevamo, da 
se razvoj in počutje v naši občini občuti 
na vseh področjih vsakdanjega življenja. 
Zato se vam, spoštovani občani – volivke 
in volivci – iskreno zahvaljujemo za vsak 
glas, ki ste nam ga namenili, in upamo, da 
bomo tvorno sodelovali in izpolnili vaša 
pričakovanja.
Prihajamo v čas adventa, božično-
novoletnih praznikov, čas praznovanja in 
čas pregleda dela iztekajočega se leta. 
Želje SLS ob prihodu tega časa in novega 
leta so: naj vam služijo zdravje, dobra 
volja, gospodarski napredek in vse dobro 
v letu 2015.

OO SLS Kidričevo
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Leto 2015!

Naj bo uspešno, lahko malo grešno.
Naj bo očarljivo, iskrivo, igrivo,

z malo bridkosti,
veliko sladkosti in največ modrosti.

Naj bo mirno kot nebo večerno,
minljivo in večno,

poslovno uspešno in preprosto SREČNO.

Občinski odbor SDS Kidričevo.

pisarno. Poslanska pisarna bo odprta 
vsaki drugi ponedeljek od 16. do 18. ure 
in je namenjena vam, občanom, da se 
z vprašanji, s pobudami ali z izmenjavo 
mnenj obrnete na nas in nas obiščete. 
Namen odprtja pisarne se je čim bolj 
približati vam, občanom, in prenesti vaš 
utrip v Državni zbor RS. 

V praznikih, ki so pred vrati, vam OO SDS 
Kidričevo želi čim več veselih prazničnih 
trenutkov, preživetih v družbi domačih in 
prijateljev.                        
                                           OO SDS Kidričevo

Dogajanje v državnem zboru
Spoštovane krajanke, spoštovani         
krajani občine Kidričevo, mesec decem-
ber je mesec pripravljanja na praznovan-
je za mnoge najlepšega praznika v letu – 
božiča. Kako bomo preživeli in praznovali 
ta čas, je predvsem odvisno od  lastnih 
in družinskih prepričanj in od tradicije, 
ki ji pripadamo. Je pa to tudi čas, ko 
premišljujemo o letu, ki se bliža h koncu, 
in čas, ko v glavah snujemo nove cilje in 
izzive prihodnosti.
Ne glede na bližajoče se praznično 
vzdušje pa se mi zdi prav, da se na 
kratko vseeno posvetim dogajanju v 
državnem zboru. Najpomembnejši do-
kument, ki smo ga obravnavali v mesecu                                         
novembru, je rebalans proračuna za 
leto 2014. Koalicijske stranke so pred-
lagani rebalans izglasovale in z njim 
potrdile dvig planiranega proračunskega                                                                      
primanjkljaja za dodatnih 200 mio € na 
skupno 1,2 mlrd €, kar znaša 4,3 % BDP 
in je visoko nad ciljem, ki ga imamo 
zapisanega v programu stabilnosti. Od 
leta 2009 je Slovenija namreč v postop-
ku presežnega primanjkljaja in mora po 
priporočilih Sveta EU proračunski pri-
manjkljaj znižati pod 3 % BDP. 
Zaradi visoke zadolženosti mora Slovenija 
letno samo za obresti nameniti skoraj 

1,1 mlrd €, kar je okoli 13 % vseh letnih 
prihodkov v proračun. Za lažjo predstavo, 
to je približno toliko, kot če bi od neto 
plače 770 € mesečno morali namenili 100 
€ samo za obresti. Poudariti moram, da 
me resnično skrbi, koliko časa se bomo še 
brezglavo zadolževali in s tem breme krize 
prenašali na državljanke in državljane ter 
generacije za nami.
Če sem odkrita, že prav s težavo čakam 
dan, ko bomo v državni zbor s strani 
vladne ekipe prejeli predloge ukrepov 
za razbremenitev in ustvarjanje boljših 
pogojev za delovanje podjetij, ki bodo 
pripomogli k ustvarjanju novih delovnih 
mest in s tem seveda izboljšali življenjske 
pogoje za državljanke in državljane. 
Žal smo se že v samem začetku delovanja 
obstoječe vlade morali soočiti z manjkom 
dveh ministrov, ki za Slovenijo pokrivata 
dve izredno pomembni področji. In sicer 
ministrico, ki pokriva področje razvoja, 
strateške projekte in kohezijo in ministra 
za gospodarski razvoj in tehnologijo. 
Za letošnje leto je sicer napovedana    
gospodarska rast v višini nekaj čez 2 % 
BDP, kar je pozitiven statistični podatek, 
ki pa je predvsem posledica povečanega 
izvoza in izvedenih infrastrukturnih       
projektov s strani občin, ki so posledi-
ca črpanja evropskih sredstev. Več kot 
očitno je, da so v zadnjih letih prav občine 
gonilo razvoja v Sloveniji, zaradi česar se 
je ustvarilo in ohranilo tudi marsikatero 
delovno mesto ter nato preko davkov 
veliko prispevalo tudi v proračun države. 
Veseli me, da je prav občina Kidričevo ena 
izmed teh občin. 
Poslanci lahko predsedniku vlade in 
ministrom postavljamo pisna in ustna 
poslanska vprašanja, podamo pobudo 
za ureditev posameznih zadev ali za 
sprejem določenih ukrepov s področja 
delovanja vlade. To možnost sem v zad-
njih dveh mesecih velikokrat izkoristila in 
na ministre naslovila številna vprašanja, 
ki so se nanašala na področje evropskih 
sredstev (glede priprave Operativnega 
programa – enega izmed temeljnih do-
kumentov za črpanje evropskih sredstev 
iz nove finančne perspektive 2014–2020, 
v zvezi z zaustavitvijo povračil s strani EU 
v proračun RS ter napako pri 8. javnem 
pozivu v okviru Razvoja regij), v zvezi z 
zagotavljanjem neodvisnosti delovanja 
Javne agencije za varstvo konkurence, 
v zvezi z zaposlovanjem, v zvezi z 
vračilom pokojnin, v zvezi s sistemom 
računovodskega poročanja javnega sek-
torja, v zvezi z vračilom dohodnine za 
leto 2013, s pritegnitvijo tujih investicij 

v Slovenijo in z nadaljevanjem gradnje                                                                                    
avtocestnega odseka Draženci–
Gruškovje. Za zadnje sem kljub prvot-
nim, najverjetneje zelo nepremišljenim 
izjavam ministra za infrastrukturo, dobila 
potrditev, da se bo gradnja manjkajočega 
avtocestnega odseka Draženci–Gruškovje 
pričela spomladi 2015 in zaključila do 
poletne sezone 2018.
10. novembra se je prav v občini Kidričevo 
odprla moja prva poslanska pisarna, ki 
se nahaja v prostorih gasilskega doma 
v Lovrencu na Dravskem polju. Za vaše 
predloge, pobude in vprašanja vam bom 
v tej pisarni na razpolago vsak 2. pone-
deljek v mesecu med 16. in 18. uro. 
Zelo bom vesela vašega obiska. Lahko 
pa se name obrnete tudi preko elektron-
ske pošte: suzana.lep-simenko@dz-rs.
si. Vse, ki uporabljate socialna omrežja, 
pa vabim, da tudi preko facebooka in                        
twitterja sproti spremljate moje aktivnos-
ti v državnem zboru in bližnji okolici.
Približuje se božič, ki je zame najlepši 
in najbolj notranje doživet praznik. Že 
sama priprava nanj ga dela posebnega. 
Predbožični čas je čas, ko imamo na mizi 
adventni venček, obiščemo najdražje, 
svečano pripravimo božično drevo, jaslice 
in večerjo ter pečemo dobrote. Takoj 
za božičem slavimo dan samostojnosti 
in enotnosti, ki je za usodo slovenskega 
naroda izjemno pomemben dan. Nekaj 
dni zatem slavimo še vstop v leto 2015.
Spoštovane krajanke, spoštovani krajani 
občine Kidričevo, 
naj vam ob koncu zaželim lepe prihajajoče 
praznične dni, ki naj bodo polni veselja, 
notranjega miru in pozitivnih misli za 
prihodnost. V letu 2015 pa obilo zdravja, 
osebnega zadovoljstva in lepih trenutkov.

Suzana Lep Šimenko,
poslanka DZ
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Slovesno odprtje centra Cirkovc
Po več kot desetletju prizadevanj za ureditev centra kraja Cirkovce in zadnjem letu intenzivnih cestnih del je 
center sedaj moderno, funkcionalno in varno urejen. Projekt je obsegal ureditev krožišča, ureditev vaškega 
jedra s prireditvenim prostorom pred gostilno Korže, izgradnjo varnega pločnika od šole mimo cerkve do 
pokopališča, ureditev prostornih parkirišč, novo razsvetljavo –elektrifikacijo in optiko ter ureditev hidrantnega 
omrežja. Z ureditvijo centra se je znatno izboljšala prometna varnost v Cirkovcah. Prebivalci Cirkovc si bomo 
oddahnili, saj so dela, ki so potekala celo leto, pomenila obremenitev za kraj in promet skozi vas. Vendar se 
je izplačalo. Slovesno odprtje centra je bilo 15. novembra 2014, ko smo s posaditvijo nove lipe simbolično 
označili novi center Cirkovc.
Odprtje je organiziral Krajevni                            
odbor Cirkovce, in sicer člani Samo               
Gajser, Gregor Medved in Mateja                                                                 
Krajnc, v sodelovanju z domačimi društvi, 
s krajani in z donatorji. Organizirali so 
kulturni program s slovesno odprtjem in 
bogato pogostitev za obiskovalce. Kljub 
oblačnemu vremenu se je zbralo lepo 
število Cirkovčanov in gostov od drugod, 
ki so prireditev izkoristili za druženje in 
klepet.
Slavnostni govornik, sedaj že bivši         
predsednik krajevnega odbora Cirkovc 
Samo Gajser, je povzel, kako se je razvija-
la ideja ureditve Cirkovc. Prvi zametki oz. 
predlogi za ureditev segajo 10 let     nazaj, 
ko je zamisel obravnaval prvi krajevni    
odbor. Kasneje so se za ureditev zavzema-
li tudi vsi drugi cirkovški krajevni odbori 
in posebna komisija za ureditev Cirkovc, 
ki je bila ustanovljena z namenom, da se 
zagotovi razmerje med funkcionalnostjo, 
kvaliteto in ceno ureditve centra. 
Posebej se je zahvalil še Andreju Napastu, 
Antonu Brglezu, občinskim svetnikom, 
da so projekt podprli, občinski upravi za 
pripravo projekta in vsem, ki so kako pri-
pomogli. Največ dela je opravila občinska 
uprava pod vodstvom sedanjega župana 
Antona Leskovarja, ki je pridobila grad-
bena dovoljenja, financiranje in projekt 
dokončno realizirala.
Slavnostni govornik Bogdan Potočnik, 
občinski svetnik, je povedal, da je za 
Cirkovce dan odprtja velik, lep praznik 
in »zgodovinski dogodek«, saj se je v          
zadnjih 4 letih podoba Cirkovc bistveno 
spremenila. Dobili smo lep prireditveni 
prostor in prav je, da ga čim bolje izkoris-
timo za druženje. 
7-letni Mark Lev Krajnc iz Cirkovc nas je z 
violino popeljal v afriške savane, v deželo 
Pike Nogavičke na Švedsko, zaigral je tudi 
»končertino«. Tričlanska zasedba Veselih 
polank je odigrala nekaj skladb, sledil 
je nastop veteranov Folklorne skupine 
Vinko Korže, ki so s svojo več kot 80-letno 
tradicijo zaslužni, da se je plesna umet-
nost v Cirkovcah ohranila in razvila ter da 
se njihov glas sliši daleč preko slovenskih 
meja. Program je popestril še 14-članski 
mladi Harmonikarski orkester Primoža 

Zvira in domača mini godba Pepi krulet.
Prireditev je sproščeno in zelo profesio-                                                                          
nalno povezoval nekdanji Cirkovčan 
Tomaž Dietinger, prevajalec, ki nas je 
spomnil na velik doprinos domačih 
društev k negovanju kulturne dediščine 
v naših krajih. Zaradi opravičene odsot-
nosti domačega župnika gospoda Janka 
Straška je novo pridobitev blagoslovil 
pater Gavdencij Skledar s Ptujske Gore, 
ki »od zgoraj bdi nad Cirkovcami«, kot se 
je pošalil Dietinger. Najbolj slovesen del 
uradnega dela prireditve je bila posaditev 
nove vaške lipe v novem centru Cirkovc 
pred Barom pri Koržetu.
Za bogato pogostitev obiskovalcev prire-
ditve je poskrbel Aktiv kmečkih žena s   
pecivom, krajevni odbor skupaj s spon-
zorji in z donatorji za hrano in pijačo, Bar 
pri Koržetu pa za zabavo z ansamblom 
Toti Štajerci. Prireditev sta fotografirala 
Franc in Branko Trčko, Štefan Trčko je     
prireditev in sploh celotno gradnjo oz. 
projekt dokumentiral s svojo kamero.
Donatorji in sponzorji, ki so prispe-
vali k prijetnejši prireditvi, so bili: 
Živinozdravniška ambulanta KRI&ZA 
d.o.o., Bar pri Koržetu, Barbara Klajnšek, 
s.p., Plastika Medved d.o.o., Simon         
Peter Medved, Avtoprevozništvo  Srečko 
Frangež, s.p., Čevljarstvo, rokavičarstvo 
in zaščita, Dolenc Janez s.p., Galvani-
zacija Ivanka Fric s.p., Mehanizacija – 
vulkanizacija, Koren Aleš s.p., Mizarstvo, 
čebelarstvo in medičarstvo, Medved 

Nov prireditveni prostor v Cirkovcah.

Damijan, s.p., Beton, Fideršek Stanko, 
s.p., Pizzeria Klara, Puklavec Blanka, s.p. 
Proizvodnja mesnih izdelkov Čelofiga    
Peter, predelava mesa in izdelava mesnih 
izdelkov Aleš Lah s.p., Kmečka pekarna 
Metličar – Metličar Marija s.p., Aktiv 
kmečkih žena in deklet občine Kidričevo, 
Krajevni odbor Cirkovce, Mercator – 
poslovalnica Cirkovce, Polje-dom d.o.o., 
Frizerski studio Glamur, Tadeja Srebot, 
s.p., Kmetija Goričan Cirkovce, Kancler 
sistem d.o.o., Bogdan Kancler, Reklamni 
atelje Babšek, Center poslovanja d.o.o. 
in slikopleskarstvo Škrinjar Miran s.p. 
Vsem donatorjem, sponzorjem, voditelju 
prireditve, fotografom in nastopajočim 
iskrena hvala!          Nataša Fras Haslinger

Foto: Branko Trčko.

7-letni Mark Lev Krajnc 
iz Cirkovc.
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Politika, »faušija« ali oboje?

Že leta 2001 so državne institucije skupno z Občino Kidričevo 
uskladile ureditev vseh nivojskih prehodov v občini Kidričevo. 
Komisija za nivojske prehode, katere člani so bili tudi predstavniki 
vaške skupnosti in Občine Kidričevo, so zaradi predlagane ukinitve 
železniškega prehoda v Pongercah soglasno potrdili obvozno 
cesto ob Framskem potoku. Predlagano rešitev so leta 2007 na 
skupnem sestanku potrdili tudi vaški odbori Jablan, Pongerc, Šikol 
in Stražgonjce. Na podlagi tega in javne obravnave občanov občine 
Kidričevo ter strokovne presoje Ministrstva za okolje in prostor je 
bil sprejet Državni prostorski načrt (DPN) in izveden odkup kmetij-
skih zemljišč za gradnjo ceste ob potoku.
Kar nekaj časa po razgrnitvi DPN pa se je naenkrat pričela gradnja 
hiše družine Rojko na območju DPN. Začudeni smo bili, kako lahko 
nekdo pridobi gradbeno dovoljenje na področju DPN. Še bolj pa 
smo bili začudeni, ko smo izvedeli, da je g. Rojko sam od občine 
zaprosil za gradnjo hiše bližje cesti. G. Rojko je sam izjavil, da je 
vedel za gradnjo obvozne ceste, sedaj pa, ko bi se moralo pričeti z 
gradnjo, pa najbolj nasprotuje gradnji ceste in se pri tem poslužuje 
političnih zvez lokalnih političnih veljakov, poslancev in celo minis-
trov. Tik pred lokalnimi volitvami se je g. Rojko sestal z ministrom 
Židanom v Šikolah, kateri mu je tudi omogočil sestanek z ministrom 
za infrastrukturo. Zopet je bila izločena naša Civilna iniciativa za 
varno cesto ob potoku kot vedno doslej. Ironično je, da g. Rojko 
nasprotuje gradnji ceste, ki bi se od njegove hiše oddaljila še bolj, 
kot je obstoječa cesta (glej sliko). G. Rojko je med drugim s podporo 
političnih strank redno nastopal na predvolilnih zborovanjih, da bi 
z enostranskimi in nemalokrat zavajajočimi informacijami pridobil 
politiko in javnost na svojo stran. Naša CI žal te priložnosti ni imela. 
Ne glede na njegova zlonamerna podtikanja se naša CI zavzema 
tudi za čim večji odmik obvozne ceste od njegove hiše in ugodno 
rešitev njegovega problema. Pri vsem tem je nerazumljivo, da so 
lastniki zemljišč dobili denar za svojo zemljo, sedaj pa izkoriščajo 
politiko, da bi obdržali  zemljo in denar, pri tem pa nikoli ni bil s 
strani kmetov podan en sam tehten razlog, zakaj nasprotujejo 
gradnji ceste ob potoku. Ali je to mogoče samo »faušija«, da bi 
del krajanov Pongerc in Šikol imel večjo varnost? V to zgodbo se je 
vključil celo Sindikat kmetov Slovenije preko svojega predsednika iz 
Stražgonjce. Ali res kmeta iz preostale Slovenije bolj zanima nekaj 
metrov obvozne ceste ali jih bolj zanima zavzemanje sindikata za 
njihov težak položaj, odprava posledic žledu in poplav in drugih 
problemov slovenskega kmeta. Civilna   iniciativa za varno cesto 
ob potoku se zavzema za obvozno cesto izven naselja, saj bi s tem 
velik del Pongerc in Šikol pridobil večjo varnost na cesti, istočasno 
pa bi lahko v prihodnosti z nadaljevanjem ceste ob potoku povečali 
varnost za vse vasi od Pongerc do Lovrenca.

Civilna iniciativa za varno cesto ob potoku

Civilna iniciativa za varno cesto ob potoku (CIZVCOP) združuje 
prebivalce ob železniškem prehodu, ki jih ukinitev prehoda v 
Pongercah neposredno zadeva. Želimo vam predstaviti drugo plat 
zgodbe, kot je bila do sedaj enostransko predstavljena v različnih 
medijih in državnih institucijah, za kar so določeni posamezniki s 
pridom izkoriščali svoje politične zveze. Pa pojdimo lepo po vrsti.

Harmonikarski orkester Primoža Zvira, v ozadju povezovalec 
programa Tomaž Dietinger.

Veterani Folklorne skupine Vinko Korže.

Na sliki so označeni količki in odmik nove ceste od hiše 
g. Rojka. Količki so čez noč po vsej trasi čudežno izginili.

Tričlanska zasedba Veselih polank je odigrala nekaj skladb.

Pepi krulet.
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DONATORJI DROBTINICE 2014 TRANSPORT FRANGEŽ d.o.o. 
OKREPČEVALNICA PRI MEDVEDU 
KMETIJA ČELOFIGA – PREDELAVA MESA 
KMEČKA PEKARNA METLIČAR 
PREDELAVA MESA – ALEŠ LAH 
GOSTILNA KUREŠ 
VRTNARSTVO SLANIČ 
OKREPČEVALNICA PIZZERIA KLARA 
CENTER POSLOVANJA ZG. JABLANE 
OKREPČEVALNICA VALENTIN 
ŠTAJERSKE MESNINE FINGUŠT 
FRIZERSKI STUDIO – DANICA DOBNIK 
FRIZERSKI STUDIO GLAMUR 
JANKO DOLENC S.P. DRAGONJA VAS 
KMETIJA ŽITNIK 
ŠIVILJSTVO TANJA – SP. GAJ PRI PRAGERSKEM 
PEKARNA STRNAD 
PTUJSKE PEKARNE IN SLAŠČIČARNE 
PEKARNE HLEBČEK 
MERCATOR – POSLOVALNICA CIRKOVCE 
KRI & ZA – VETERINARSKA AMBULANTA 
ALOJZ DRAŠKOVIČ 
PUB 03  
BATIS PLUS 
EKART DESIGN 
MAKS MEDVED, DRAGONJA VAS 
ČEBELARSTVO IN MEDIČARSTVO MEDVED 
GALVANIZACIJA FRIC 
AVTOTRGOVINA & AVTOSERVIS DOBIČ 
CVETLIČARNA NINA 
BAR PRI KORŽETU 
ROZALIJA POTISK, ZG. JABLANE 
OBMOČNO ZDRUŽENJE RK PTUJ   

S prodajo na stojnicah in z donacijami 
smo zbrali okoli 1.500 €. Dokončna višina 
zbranih sredstev bo znana po vseh oblju-
bljenih nakazilih. To je dovolj, da bodo vsi 
otroci uživali v šoli v naravi. Posebej pa bi 
se rada zahvalila gospodu župniku JANKU 
STRAŠKU. Vedno nam priskoči na pomoč, 
nam pomaga, posebno pri obveščanju. 
Tako so zaradi njega naše aktivnosti in 

Skupina humanitarcev.

15. oktober – svetovni dan hrane 
Vsi otroci OŠ Cirkovce bodo uživali v šoli v naravi

Krajevna organizacija RK Cirkovce sodeluje že vse od začetka 
projekta DROBTINICA. Prva leta je bila namenjena za kosila, z 
leti in s spremembo soudeležbe pa so se potrebe spreminjale in 
tudi povečale. Tudi letos smo imeli dve stojnici. Prva je bila na 
lokaciji KO RK, druga pa pri gostilni KORŽE. Priprave so potekale 
že dolgo prej. Obiskali smo dobrotnike, šli v Haloze nabrat ko-
stanj in seveda vse skupaj, namenjeno za prodajo, dostavili na 
sedež organizacije. 
Kaj smo ponujali? Različne vrste kruha, veliko raznovrstnega 
pekovskega peciva, med, medeno pecivo, raznovrstne mesne 
izdelke, pice, malice, jabolka za ozimnico, sveže pečen kostanj 
(specialiteta g. Antona Jeriča iz Dragonje vasi), pričeske, lepotno 
razvajanje, različne kose novih oblačil, ročno zašite predpasni-
ke, raznovrstne trajnice za nasade grobov in domačih vrtov ... 
V akciji Drobtinica je sodeloval celoten odbor KO RK Cirkovce. V 
soboto, 18. oktobra, pa nas je od 7.30 do 12. ure bilo prisotnih 
15 članov, 15 je bilo tudi pridnih šolskih otrok in štiri mentorice. 
Bilo je veliko dobre volje, sreče pa še sončen jesenski dan nas 
je grel in spodbujal. Zbrali smo okoli 1.500 €. Točen znesek bo 
znan, ko bodo znana vsa obljubljena nakazila. 
Da zmoremo vsako leto zbrati dovolj denarja za nastale potrebe, 
gre zahvala radodarnosti in razumevanju donatorjev. Veliko 
prispevajo tudi otroci z mentorji iz OŠ, ki z velikim veseljem in s 
srčnostjo opravijo svojo nalogo.  
Seveda pa bi brez obiskovalcev stojnic – kupcev – bil izkupiček 

Letos smo akcijo DROBTINICA, posvečeno svetovnemu dnevu hrane, izpeljali v soboto, 18. oktobra, na prelep 
sončni jesenski dan. Prodaja na dveh stojnicah je potekala od 8. do 12. ure.

slabši. HVALA vsem.  Tokrat se nam je pridružilo društvo ONKO – 
ženske, ki so prebolele raka na dojki – Rožnati oktober. 
Delili smo zloženke in roza pentlje ter tako opozarjali na zgodnje 
odkrivanje raka, predvsem na dojki, prostati, rodilih in debelem 
črevesu. Opozarjali smo na pomembnost samopregleda in  odzi-
va na vabila društev DORA, ZORA in SVIT.

Pavla Veler

ISKRENA HVALA VSEM! 

pomoč ljudem uspešnejše. Hvala tudi 
kupcem blaga na stojnicah, otrokom OŠ 
Cirkovce in njihovim mentoricam, gospodu 
Antonu Jeriču za pomoč pri nabiranju in 
peki kostanja. Hvala tudi moji tridesetletni 
zvesti ekipi odbornikov. 
Veliko nam pomeni tudi pomoč Občine, ki 
vedno prisluhne našim prošnjam.

Pavla Veler
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Bile smo na obisku pri Karlu Pernatu. 
Danes 91-letni Karel nima nobenih 
zdravil, vsak dan vstaja ob šesti uri in 
pripravi zajtrk zase in za sina. Nato se 
odpravita opravljat delo, ki ju čaka okrog 
hiše in na njivi. Opoldne je kosilo in nato 
počitek, ob sedmih se odpravi spat. Rad 
hodi v ptujske toplice in se tam razvaja, 
rad se poveseli s prijatelji in se še rad 
zavrti, predvsem na srečanjih starejših 
občanov.
O svojem očetu nam je povedala hčerka 
Karla, ki je tudi članica odbora KORK Cirk-
ovce. 
Lepega jesenskega dne, 29. 10. 2014, je 
praznoval svoj 91. rojstni dan Karel Per-
nat iz Šikol. Rodil se je davnega oktobra 
1923 v Šikolah staršema Vinku Pernatu 
in Rozi Pernat. Še ne 18-letni fant je bil 
deportiran v zapor Stari pisker v Celju in 
nato premeščen v Čatež. Pri 18 letih je bil 
poslan v nemško vojsko. Boril se je po vsej 
Evropi – Danski, Finski, Norveški, Nemčiji, 
Avstriji in še kje. Še danes zna živo opisati 
vse dogodivščine, ki so se dogajale med 
vojno, najbolj živo pa mu je v spominu 

Karel PERNAT - 
VITALEN, VEDNO DOBRE VOLJE 

NAŠI DEVETDESETLETNIKI

ostala predaja Amerikancem, da je sploh 
preživel. Med vojno je bil tudi ranjen in 
vselej se je znal lepo izvleči. Domov se je 
vrnil leta 1944. Zaposlil se je v Metalni kot 
strojni ključavničar in tam ostal do upo-
kojitve leta 1974. 
Z veseljem pripoveduje o življenju v 
šestdesetih letih zakona s svojo drago 
ženo Pavlo, ki je pred dvema letoma    
umrla. Rodili so se jima štirje otroci, na 
katere je zelo ponosen, saj sedaj na jes-
en življenja lepo skrbijo zanj. Hčere so 
se poročile in odšle od doma, sin pa je 
ostal doma. Vsak dan mu pripravi sveže 
kosilo in še danes obdelujeta zemljo ok-
rog hiše, še vedno imata po dva prašička, 
ki pristaneta na domači mizi. Ima dva 
vnuka in tri  vnukinje ter dva pravnuka 
in eno pravnukinjo. Vsako nedeljo popol-
dan se zberejo pri njem hčere in zeti ter                
poklepetajo in obujajo spomine. Dedek 
je odličen pripovedovalec. Na dan obis-
ka nas je pričakoval, saj smo se najavile, 
da ga pridemo zopet obiskat kot pred-
stavnice KORK Cirkovce. 
Meni sta se pridružili Ljudmila Brumec in 
Majda Brglez. Tudi v času našega obiska je 
dobival nove obiske, ki so mu prišli voščit. 
V tem kotu se sosedje zelo dobro razume-

jo. Saj smo ponovno srečali sosedo, ki je 
tudi zanj spekla prečudovito pletenico v 
obliki številke 91. 
Verjamem, da ga je tisto popoldne obiska-
lo še veliko znancev in sorodnikov. Najbolj 
se razveseli pravnukov, oni pa njega, saj 
ima dedek neusahljivo skrinjo dobrot – 
kinder jajčk. Lahko nam je za  vzgled in 
želimo mu še veliko lepih jeseni.                  

Pavla Veler

Danes mi bodo postregli – 
praznujem.

Rdeči križ Kidričevo

Pod okriljem akcije  “Drobtinica”, ki jo                                                                                    
organizira RK Slovenije in poteka 
istočasno po celi naši državi, se družbeno 
ozavešča o vse bolj izraženem stanju 
nezadostne prehrane naših otrok. Drugi 
namen je hkrati spodbuditi čut za solidar-
nost s tistimi, ki so se danes zaradi razno-
raznih vzrokov znašli v pomanjkanju in 
stiski.
Člani OO RK Kidričevo smo se letos 
odločili postaviti stojnico pred TC Jager v 
Kidričevem. Stojnico smo postavili v so-
boto, 18. oktobra. Od 9. do 12. ure smo 
mimoidočim brezplačno ponujali kruh 
in jabolka ter pečen kostanj. Kruh so 
donirale Ptujske pekarne in slaščičarne. 
Jabolka so bila pripeljana iz RK Ptuj, pečen 
kostanj so nam darovali upokojenci DU 
Kidričevo. Zbrali smo 200 € donacijskih 
sredstev, ki smo jih že darovali OŠ Bori-
sa Kidriča Kidričevo. Šola jih bo namen-
sko uporabila za socialno šibke učence. 
Prav tako smo ob tej priložnosti predali 
OŠ Borisa Kidriča Kidričevo tudi nekaj 

Predstavniki OO RK Kidričevo na obisku pri učencih 
in ravnateljici OŠ Borisa Kidriča Kidričevo.

Prostovoljci in člani Občinske organizacije Rdečega križa Kidričevo smo tudi letošnje leto aktivno pristopili k 
vseslovenski, zdaj že tradicionalni akciji »Drobtinica«. 

zbranih šolskih potrebščin.  Hkrati se 
zahvaljujemo trgovskemu podjetju Jager 
ter Ptujskim pekarnam in slaščičarnam 
za sodelovanje in pomoč pri izvedbi        

Drobtinice, pa tudi vsem mimoidočim, ki 
so se ustavili na organizirani stojnici, nam     
prisluhnili ter darovali svoj prispevek za 
predstavljen namen.

OO RK Kidričevo
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Pisatelj Ivan Sivec 
na obisku v Cirkovcah

V petek, 26. oktobra, je kulturno hišo ob železniški postaji v Cirkovcah obiskal Ivan Sivec.

Eden izmed najbolj branih slovenskih 
pisateljev, ki piše v različnih literarnih 
žanrih in je ljubiteljem narodno-zabavne 
glasbe dobro poznan kot odličen teksto-
pisec. Prav na tem področju mu je gosti-
telj večera in vodja Kulturne hiše tete 
Malčke Miran Urih podal izziv, da mojster 
besede pripravi besedilo, ki bi v pesmi 
in glasbi na odru združilo ljudske muzi-
kantke Vesele polanke s sinovi iz sestava 
Pepi krulet. 
Pisatelj Ivan Sivec je povedal veliko zani-
mivega o svojih popotovanjih po svetu, 
o prijateljstvu in sodelovanju z bratoma 
Avsenikoma. Predstavil je knjižna dela 
in nas nasmejal s svojimi zgodbami. 
Za knjižnico v kulturni hiši nam je gost       
poklonil knjigo Pod cvetočimi kostanji.  
Večer so popestrili tudi učenci OŠ          
Cirkovce, ki so z mentorico Jernejo Kuraj 
pripravili uvodno predstavitev o pisatelju, 
krajšo dramsko uprizoritev, kasneje pa so 
zaigrali tudi na inštrumente. 
Z glasbenimi vložki se je predstavi-
la glasbena šola, ki deluje v okrilju                                              
Kulturnega društva Idila, in tako oznanila 
začetek novega glasbenega šolskega leta. 
Še zmeraj velja vabilo k vpisu v glasbeno 
šolo za vse, ki se želijo naučiti igranja na 
diatonično harmoniko. 

Kulturna  Hiša Tete  Malčke
Foto: Saša Urih

Pisatelj Ivan Sivec, učenci OŠ Cirkovce z 
mentorico Jernejo Kuraj.

Veseli prijatelj Jože Novak s soprogo v družbi 
pisatelja Ivana Sivca in Mirana Uriha.

Srečanje s pisateljico Janjo Vidmar 
in projekt »Lahkotni svet«

Lahkotni svet je projekt, ki ga razpisuje podjetje Talum ob 
60-letnici obstoja. K sodelovanju so povabili osnovne šole in 
pisateljico Janjo Vidmar, ki je posebej za ta namen napisala 
dve knjigi. Prva knjiga se imenuje KOLO V ŽEPU in je name-
njena otrokom v vrtcu in učencem 1. triade, druga knjiga pa 
nosi naslov LAHKOTEN SVET in je namenjena otrokom 2. in 
3. triade. Knjige smo dobili v dar vsi osnovnošolci. 
Srečanje s pisateljico je bilo sproščeno, zabavno in poučno. 
Predstavila je, zakaj je sprejela povabilo za sodelovanje, 
sam projekt in izdelke iz aluminija. 
Dejavnosti, povezane s projektom, se bodo nadaljevale     
januarja in trajale do meseca maja, ko bomo ustvarjali 
na temo aluminija, lahkotnega sveta in junakov iz zgodb. 
Najboljše izdelke bodo nagradili. 

Larisa Lampret, 7. a 
(šolsko novinarstvo)

V ponedeljek, 10. 11. 2014, in v torek, 11. 11. 2014, sta nas v večnamenskem prostoru OŠ Borisa Kidriča 
Kidričevo obiskali pisateljica Janja Vidmar in Aleksandra Jelušič, vodja projekta Lahkotni svet. 
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Knjižnica Ivana Potrča Ptuj izdala faksimile in študijsko izdajo 
Gratae posteritati (1560) izpod peresa Žige Herbersteina

Osrednja prireditev ob predstavitvi projekta in odprtje razstave sta potekala v Dominikanskem samostanu na 
Ptuju v četrtek, 23. oktobra 2014
Med knjižne dragocenosti, ki jih hrani 
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj, sodi tudi 
knjižna zapuščina rodbine Herberstein, ki 
je imela do leta 1945 v lasti ptujski grad. 
V Herbersteinovi knjižnici je zavidljivo 
število del, katerih avtor je Žiga Herber-
stein, rojen v Vipavi, in njegova izjemna 
kariera mu zagotavlja trajno mesto v zgo-
dovini kot enemu najslavnejših diploma-
tov 16. stoletja. Vojak, diplomat in velik 
humanist se je s svojim delom Moskov-
ski zapiski zapisal v zgodovino, v poznih 
letih svojega življenja pa je izdal tudi 
nekaj, predvsem avtobiografskih, del, 
med katerimi se posebej odlikuje delo 
Gratae posteritati iz leta 1560. Omenjeni 
izvod hrani tudi ptujska knjižnica in je 
eden redkih ohranjenih koloriranih izvo-
dov v svetu. Posebnost mu daje tudi žig                     
Johanna Josefa grofa Herbersteina, ki 
priča, da je bilo delo sestavni del bogate 
knjižnice družine Herberstein na Ptuju.
Ob kronološkem pregledu pomembnejših 
mejnikov Herbersteinove bogate kariere, 
slavilnih pesmi in epigramov, so v delu 
tudi portreti devetih evropskih vladar-
jev in Žige, odetega v dragocena dvorna 
in ceremonialna oblačila. Prav slednje 
je razlog, da delo uživa veliko zanimanje 
domačih in tujih strokovnjakov ter je 
želen eksponat na slovenskih in med-
narodnih razstavah.
Projekt, ki ga je z zneskom 16.000,00 
€ sofinanciralo Ministrstvo za kulturo, 
sta vodila mag. Matjaž Neudauer ter 
višja bibliotekarka in vodja Domoznan-
skega oddelka Mira Petrovič. Knjižnica 
je k sodelovanju povabila dr. Mateja 
Hriberška, klasičnega filologa, ki se je lo-
til prevoda iz latinščine s spremnim ko-
mentarjem, zgodovinarja in arhivista dr. 
Dejana Zadravca, ki je predstavil družino                                                                                         
Herberstein in njenega najznamenitejšega 
člana Žigo, konservatorko dr. Jedrt                  
Vodopivec Tomažič, ki je predstavila 
strukturo, material ter poškodbe in 
restavratorske posege, ter umetnostno 
zgodovinarko dr. Polono Vidmar, ki je 
podrobno obdelala likovno podobo kn-
jige. Povzetki znanstvenih člankov so 
prevedeni v angleški jezik, saj je delo 
zanimivo tudi za mednarodno strokovno 
javnost.
Slavnostni govornik na prireditvi je bil 
predsednik Državnega sveta Repub-
like Slovenije gospod Mitja Bervar, ki je 
poudaril, da je izdaja faksimila svoje-

vrsten poklon izjemnemu intelektualcu 
svetovnega formata, ki je pomen ple-
menitih dejanj postavil na sam piedes-
tal smiselnosti življenja. Kajti kot je Žiga 
zapisal, »ni dovolj, če se človek rodi v 
plemiški stan, svojo plemenitost mora 
vsak dan dokazovati s svojimi dejanji«. 
Izpostavil je tudi veliko vlogo knjižnic 
v današnjem času, ki niso zgolj prostor 
hrambe knjig, temveč družbeno odgo-
vorne ustanove, ki ogromno prispevajo 
k širjenju pisne kulturne dediščine v širši 
družbeni prostor, s tem pa širijo zavest o 
pomenu znanja, raziskovanja in ustvarjal-
nosti. Dogodek, ki se ga je udeležilo preko 
250 obiskovalcev, sta s srednjeveško in 

Sodelavci v projektu Gratae posteritati in častni gostje prireditve 
na odru Dominikanskega samostana. 

Foto : Foto Langerholc

z renesančno glasbo obogatila Vokalni 
ansambel Pevske šole Musica in Trio Gita.
Faksimile in študijska izdaja dela Gratae 
posteritati (1560) sta izšla v sozaložništvu 
z Umetniškim kabinetom Primoža Prem-
zla v nakladi 100 izvodov in 20 izvodov za 
potrebe založnika.

Matjaž Neudauer

Delovni čas:
- v pon., tor. od 
  14. do 19. ure 
- v sre., pet., sob.    
  od 8. do 12. ure
- v čet. od 8. do 12.    
  in od 14. do 19. ure

gsm: 070/941 705
Ul. Borisa Kraigherja 25
2325 Kidričevo

FRIZERSKI SALON 
“GOGA”

Ker v vsakem se letu nam vedno mudi,
ustavite čas vsaj za praznične dni.

Naj leto se staro tedaj poslovi,
s seboj pa odnese vse vaše skrbi.

SREČNO 2015!
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Bralne urice

Vsakič beremo nekaj po želji poslušalcev. 
Začeli smo z zgodovino Kidričevega,       
kasneje smo se lotili krajših zgodb. Brali 
smo roman v nadaljevanju in vsak torek 
izvedeli nekaj novega. Na bralne urice 
prihaja okrog 20 poslušalcev. Z našimi 
uricami so zelo zadovoljni. Med branjem 
uživajo in se veselijo vsakega obiska. 
Danes, 14. 10. 2014, sem se teh uric 
udeležila tudi sama. Poslušala sem 
branje in fotografirala poslušalce. Brali 
so Vinski vrh avtorja Antona Ingoliča. 
Po končanem branju so se razgovorili in 
pogovorili o  prebranem poglavju. Veliko 
so govorili o lastnih izkušnjah iz otroštva 
in vinarjih takrat. Najbolj pa jih zanima, 
kako se bo zgodba nadaljevala. Ta dan 
je brala ga. Ivanka Srpčič. Drugače pa se 
tedensko izmenjujeta z go. Miro Jevšovar. 
Brali sta že Kraj prišlekov Rajka Topolov-
ca, krajše zgodbe Toneta Partljiča in Ivana 
Sivca, sedaj pa sta se lotili romana. Tudi 
udeleženci želijo veliko povedati. Ob 

V DPD Svoboda Kidričevo smo se odločili, da bomo razširili svoj program. Že od maja letos se vsak torek 
srečujemo s prebivalci doma Park Kidričevo. Pričeli smo z bralnimi uricami. 

koncu so povedali veliko zanimivega, tudi 
to, da včasih po branju kakšno zapojejo. 
Ob vprašanju, če bi kaj spremenili, so 
odgovorili, da ne. Rekli so tudi, da na ta 
način čas hitreje mine, da se jim nekaj 
dogaja in jim ni dolgčas. V prihodnje si 
želijo poslušati daljše zgodbe, ob katerih 
bodo obujali spomine. Mi pa jim želimo 

ponuditi še kaj novega in odločili smo se, 
da povabimo Rajka Topolovca na naše 
bralne urice, kjer bo predstavil svojo novo 
knjigo. V glavnem imamo se lepo v družbi 
knjig in njihovih starejših poslušalcev.   

Tina Emeršič, 
DPD Svoboda Kidričevo

Izlet v prihodnost in preteklost
V soboto, 11. 10. 2014, smo se DPD Svoboda Kidričevo odpravili na izlet v Vitanje. Ob 9. uri smo se zbrali 
in odpeljali z avtobusom. Po kratkih uricah vožnje v dobri družbi smo prispeli v Vitanje, kjer smo si ogledali        
kulturno središče evropskih vesoljskih tehnologij – KSEVT.
Tam smo slišali veliko o Hermanu 
Potočniku, ki je pomembna osebnost na 
področju vesoljskih tehnologij. Danes 
velja za očeta vesoljske arhitekture, saj je 
prvi zasnoval vesoljsko postajo (bivalno 
kolo). Druga razstava je bila namenjena 
dr. Antonu Mavretiču, enemu od glavnih 
projektantov v projektu vesoljskih sond 
Voyager 1 in 2, ki sta kot prva človeško 
ustvarjena objekta že uspešno na poti     
izven našega osončja. Saj veste, tisti 
sondi, ki sta posneli najlepše posnetke 
planetov našega osončja. Videli smo 
tudi predmete in oblačila astronavtov, ki       

potujejo s plovilom do vesoljske postaje 
ISS. Vse skupaj je bilo lepo podkrepljeno 
s kratkimi video posnetki (npr. kako si                                                                              
astronavti v breztežnosti umivajo 
lase).  Pot smo nadaljevali v pretek-
lost, natančneje odpeljali smo se v 
Žičko    kartuzijo. Preden smo se                                     
odpravili na ogled, smo se ustavili 
v najstarejši gostilni na Sloven-
skem, gostilni Gastuž, kjer smo si 
privoščili kosilo. Po dobrem kosilu 
smo se odpravili na voden ogled 
Žičke kartuzije, kjer smo spoznali 
kartuzijane in njihove običaje. 

To je red menihov, ki so se pogovarjali 
samo ob nedeljah ob skupnem kosilu in 
so skoraj vsak dan v letu imeli post (jedli 
so kruh in pili vino). Da, vsi smo se strin-
jali, da takšno življenje ne bi bilo za nas. 
Tam smo spoznali lončarja Roka, ki je          

pokazal svoje mojstrske spretnosti z gli-
no. Obiskali smo tudi hišno lekarno, kjer 
smo slišali veliko koristnega o zdravem 
načinu življenja. Degustirali smo zeliščne 
namaze in napitke pod blagovno znamko 
»Zelišča iz Žičke kartuzije«. 

Tina Emeršič, 
DPD Svoboda Kidričevo

Pri lončarju.
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Knjižnica Ivana Potrča Ptuj v mreži AED
S skromno slovesnostjo smo v sredo, 24. septembra 2014, v Knjižnici Ivana Potrča na Ptuju v uporabo predali 
defibrilator, ki bo vključen v mrežo avtomatskih eksternih defibrilatorjev v Republiki Sloveniji.

Statistični podatki kažejo, da Knjižnico 
Ivana Potrča Ptuj dnevno obišče več kot 
600 obiskovalcev, zato je bila pobuda 
gospoda Fredija Kmetca, predsednika 
Športne zveze Ptuj, da tudi v knjižnici 
namestimo defibrilator, ustrezna in 
dobrodošla.
Na podlagi prejetih ponudb smo se 
odločili za nakup defibrilatorja pod-
jetja Meditra, d.o.o., saj enak model                  
defibrilatorja uporabljajo tudi v Javnem 
zavodu za šport Ptuj. Pri letnih pregledih 
in vzdrževanjih bodo nižji stroški, saj bo 
mogoče na isti dan opraviti servis v obeh 
zavodih in izmenjati izkušnje. Izbran avto-
matski defibrilator ZOLL AED Plus vsebuje 
naslednjo opremo:
- slovenski jezikovni vmesnik, algo-
ritem Evropskega reanimacijskega sveta 
ERC2010,
- komplet baterij (10 kosov),
- zaščitno torbico,
- defibrilacijske elektrode za odrasle,
- protokol za uporabo na otrocih,
- interni pomnilnik, povezava z osebnim 
računalnikom (iR port),
- vodotesno ohišje (IP55), odpornost na 
udarce (MIL Std.810 F),
- skladnost s standardi UL2601, AAMI DF-
39, IEC 601-2-4, EN-1, IEC60601-1-2, IEC 
68-2-27; 100 G.

Defibrilator je nameščen v posebej za to 
izdelani omarici v avli pri glavnem vhodu 
v osrednjo stavbo knjižnice. Ključe lesene 
omarice hranimo v tajništvu knjižnice, 
v izposoji Študijskega oddelka z medi-
ateko in v izposoji Mladinskega oddelka 
knjižnice. V naslednjih dneh bomo izvedli 
tudi uposabljanje zaposlenih za rokovanje 
z defibrilatorjem.
Ob tej priložnosti je prav, da                                             
navedemo tudi tiste, ki so s svojimi   
prispevki omogočili nakup. To so: Les 
trgovina, d.o.o., iz Spodnjih Žiberš,        
Vulkanizerstvo Fredi Kmetec, s.p., Javne 
službe Ptuj, d.o.o., Bukvica, d.o.o., iz Ptu-
ja, Baloh International, d.o.o., Trzin, IVD 
Maribor, p.o., Priori zavarovanje, d.o.o., 
iz Maribora, Čis-team, d.o.o., iz Ptuja,                                                                                    
Roman Gril, s.p., iz Ptuja ter Anica 
Šalamun, s.p., iz Ptuja.
Naša želja je, da defibrilatorja ne bi bilo 
potrebno nikoli uporabiti. V primeru, da 
pa bi bila potrebna njegova uporaba, 
želimo tako prispevati k učinkovitemu in 
hitremu reševanju življenja.

Matjaž Neudauer

Obrazi udeležencev na prireditvi povedo vse. V ospredju enota nujne 
medicinske pomoči Zdravstvenega doma Ptuj.

Direktor knjižnice mag. Matjaž Neudauer izroča spominsko 
darilo pobudniku akcije Frediju Kmetcu.

PREVENTIVNE VAJE 
Bolje preprečiti kot zdraviti

Preventivne vaje za osteoporozo so se uspešno začele.
V jesenskem času leta 2001 smo v Krajevni 
organizaciji Rdečega križa Cirkovce pričeli 
s preventivnimi vajami osteoporoze in 
inkontinence. Za strokovno vodenje, ki 
je zelo pomembno za uspeh vaj, se nam 
je prijazno odzvala naša sokrajanka višja 
fizioterapevtka Marjanca Kaizer. Sedaj 
nam pomaga že trinajsto leto. Enkrat 
tedensko telovadimo šest jesensko-zim-
sko-pomladnih mesecev. Razen utrje-
vanja in razgibavanja mišic utrjujemo tudi 
prijateljstvo ter se veselimo naših srečanj. 
Za zaključek se pogostimo, poklepetamo, 
zapojemo in si obljubimo, da se ponovno 
dobimo v mesecu novembru. Medtem 

pa doma pridno telovadimo na domačih 
orodjih in blazinah. 
V preteklih letih smo naša srečanja že iz-
koristile za različna predavanja, nordijsko 
hojo, hojo ob polni luni ... Upam, da nam 
bo tudi letošnje druženje uspelo obogati-
ti in popestriti z zanimivimi dogajanji.

Pavla Veler
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Z Vilijem Podgorškom se je ob letošnjem dnevu odprtih 
vrat v muzeju Pangea pogovarjala Nataša Fras Haslinger

Vili je profesor geografije na ll. gimnaziji Maribor, v prostem 
času pa že več kot 25 let strasten zbiralec kamnin, fosilov in 
mineralov. Ves njegov prosti čas je namenjen potovanjem 
in raziskovanju; obiskal je vse kontinente razen Antarktike, 
preko 60 držav sveta. Njegov življenjski cilj je bil postavitev 
muzeja, ki ga ves čas ureja in dopolnjuje zbirko.

       Kako je uspel dan odprtih vrat? 
Je uspelo, zadovoljen sem. Bilo je največ obiskovalcev                 
doslej. Veliko ljudi, predvsem kolegov geologov me je klicalo 
in se opravičilo, da ne morejo priti, ker so na drugih dogodkih,     
predvsem na mednarodni razstavi mineralov v Münchnu.
Letos smo prvič vse vaščane Dragonje vasi pisno povabili na 
dan odprtih vrat. To je zasluga sovaščanke Marije Bauman, ki 
je dala to idejo in vabila tudi razdelila. Njen mož že ima načrt, 
kako bomo postavili brajde za potomko najstarejše trte. 
Vesel sem, da so se mojemu vabilu odzvali tudi vsi nastopajoči. 
Vsem nastopajočim in dobrim ljudem, ki so mi pomagali              
organizirati ta dogodek, bi se še enkrat lepo zahvalil. 
      Koliko obiskovalcev je imela Pangea v teh sedmih letih?
Okoli 3.500 do 4.000 obiskovalcev. Med temi je bilo veliko          
organiziranih skupin šolarjev, dijakov in študentov, pa tudi        
tujcev iz ca. 15 držav. Letos so bili tukaj obiskovalci iz Armenije, 
Južne Afrike ipd., veliko je tudi Nemcev in Avstrijcev. Še pose-
bej pa me veseli, da pridejo tudi domačini, nekateri pripeljejo s    
seboj tudi svoje sorodnike in prijatelje. 
      Kako bi opisali vašo zbirko, od kod vse imate kamnine, 
minerale in fosile?
Okoli 1.500 eksponatov imam razstavljenih v vitrinah, sicer 
pa muzej premore skupaj več kot 7.000 eksponatov (več kot 
4.000 evidentiranih primerkov mineralov in več kot 3000  fosi-
lov). Minerali in fosili so iz Slovenije in praktično s celega sveta. 
Za vsak eksponat lahko povem zgodbo – od kod ga imam, 
kaj je zanj značilno ipd. Slovenski primerki so večinoma moja                       
najdba ali rezultat izmenjave kamnin s kakšnim drugim zbiral-
cem, nekaj sem jih tudi kupil. Primerke iz tujine sem večinoma 
dobil kot darilo, nekaj sem jih kupil na prireditvah, nekaj je 
mojih najdb v okviru različnih ekskurzij in seminarjev v tujini. 
Na vseh kontinentih sem bil že vsaj dvakrat, le na Antarktiki še 
ne. Tudi od tam imam kamen – apnenec, ki je darilo mojega 
znanca, slovenskega alpinista Vikija Grošlja.
Posamični eksponati iz mojega muzeja so do danes sodelovali 
na 92 razstavah doma in po svetu. Poleti sem imel razstavo v 
Zavrču, še vedno si lahko moje eksponate ogledate v Vulkaniji v 
kraju Grad na Goričkem v Prekmurju, v Prirodoslovnem muzeju 
Slovenije, pa tudi na Japonskem, kjer je trenutno nekaj primer-
kov na analizah.
Muzej ima 9 vsebinskih sklopov:
- Značilni fosili posameznih geoloških obdobij
- Primerjava med sedanjimi organizmi in fosili
- Fosili Panonskega morja
- Kamnine in minerali Pohorja
- Sistematska predstavitev mineralov
- Nekristalizirane oblike kremena
- Sistematska predstavitev posameznih vrst kamnin
- Kristalizirane oblike kremena in njegove posebnosti
- Kalcit – najbolj razširjen mineral v Sloveniji

Po Mehiki z Vilijem Podgorškom

Sprva nas je opozoril, o kako veliki državi sploh govorimo, katere 
vsakodnevno življenje večine prebivalcev je daleč od zasanjanih 
plaž Cancuna ali Acapulca ter mističnih piramid na Jukatanu. 
Glavno mesto predstavlja največje človeško mravljišče, ki se 
vsak dan duši v smogu in prahu. Le redki jo v reki vsakoletnih 
obiskovalcev vsaj nekoliko spoznajo s te druge plati. Sam se je 
z avtobusi, vlaki, včasih pa tudi peš skoraj mesec dni spoznaval 
predvsem z njenim manj poznanim obrazom. Skušal nam ga je 
predstaviti s fotografijami in z vtisi iz popotniškega dnevnika. Po 

napornih dnevih se je pogosto pozno v noč predajal omamni 
glasbi mariačijev, ki so neutrudno igrali za prgišče pesosov, ali pa 
je pohajkoval med živopisanimi tržnicami, na katerih so revne 
domačinke prodajale vse mogoče blago.  
Gospod Podgoršek nam je predstavil Mehiko kot deželo, ki 
jo lahko nenehno odkrivaš in je najlepša v majhnih stvareh, 
ki jih na internetu in v knjigah ne najdemo. Še posebej bi iz-
postavili  “kulturno lakoto” naroda, ki kot priseljenci nimajo tako 
dolge kulturne dediščine kot mi, ki živimo na stari celini. Zato 
spoštujmo tradicijo in sooblikujmo novo – Kulturna hiša tete 
Malčke vabi na prihajajoče dogodke in druženja.

Kulturna  Hiša Tete  Malčke

V sklopu dogodkov Festivala idej se je v petek, 28. novembra, odvijalo potopisno predavanje profesorja in 
svetovnega popotnik Vilija Podgorška.

Davorin Urih, tokrat v 
glasbenem delu 
programa, v 
petek, 5. 12., pa v vlogi 
predavatelja, ki nas je 
popeljal v Južnoafriško 
republiko.

Mehika spada med latinskoameriške 
države, v katerih je v štiridesetih 
letih izbruhnila tako imenovana 

»eksplozija prebivalstva«.

Predavatelj 
Vili Podgoršek.
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      Na kaj ste najbolj ponosni? 
Vesel sem, da je ta projekt postavitve 
muzeja sploh zaživel in da še drži, da je 
v slogi moč. Brez pomoči sorodnikov, 
sosedov, prijateljev in znancev namreč 
tega ne bi mogel realizirati. Pregovorne 
»špetirnosti« Slovencev tu ni bilo. Danes 
je po številu eksponatov mineralov in 
fosilov Pangea največji muzej v Sloveniji. 
S pomočjo Lokalne akcijske skupine LAS 
sem pred dvema letoma pridobil evro-
pska sredstva, okoli 25.000 evrov, za 
nakup muzejske opreme, kot so vitrine,            
podstavki in promocijski material. 
      Kaj še načrtujete za naprej, kaj si 
želite? 
Načrtov je veliko. Prav gotovo bom 
imel ponatis osebne muzejske znamke, 
kot vsako leto bom pripravil voščilnico 
s   fotografijo novega slovenskega mine-
rala. Skušal bom sodelovati na čim več 
razstavah doma in v tujini, v strokovnih in 
laičnih krogih. 
V naslednjih letih razmišljam o izdaji kole-
darja z replikami mineralov z voščilnic, 
nekega dne bi želel izdati zbornik o muzej-
ski zbirki. Kar se tiče prostorov, bom 
uredil sprejemnico muzeja, ki bo služila 
tudi za sestanke Zgodovinskega društva 
Kidričevo, katerega član sem. Namestiti 
želim tudi vitrino s strokovno geološko  
literaturo. V muzeju pa še posebno vitri-
no, v kateri bo nazorno prikazan način 
fosilizacije v različnih okoljih. Skratka dela 
ne bo zmanjkalo.

Nataša Fras Haslinger

Za obisk muzeja se lahko dogovorite z g. Podgorškom. Pišite mu na e-naslov: 
podgorsek@pangea-muzej.si.
Vstopnina je od 2 do 3,5 evra (ogled s prepariranjem). V skupini morata biti vsaj 2–3 
osebe, da se ogled izvede.  Minerale in kristale si lahko za pokušino ogledate v fototeki 
na spletni strani: http://pangea-muzej.si/.
Prisrčno vabljeni v muzej!

Mineral Kondor Ahat iz Argentine. Foto-
grafija s spletne strani muzeja Pangea.

Fosil školjke v laporju iz Štrihovca. Foto-
grafija s spletne strani muzeja Pangea.

7 let geološko-paleontološkega muzeja 
»Pangea« v Dragonji vasi

Ste že obiskali geološko-paleontološki muzej v Dragonji vasi?                                     
Privatni muzej Pangea je odprt že 7 let, to obletnico je lastnik in                                                                                                                            
kustos Vili Podgoršek tudi letos, tradicionalno v oktobru, obeležil z 
dnevom odprtih vrat in posaditvijo potomke najstarejše trte na svetu.

Lično urejena rumena stavba v Dragonji 
vasi 23, kjer domuje muzej, je 25. oktobra 
zaživela v vsem svojem blišču. Obiskovalci 
so se pričeli zbirati ob 14. uri, ko je muzej 
odprl vrata, ob 16. uri se je pričel kulturni 
program. Vesele polanke so zaigrale nekaj 
polk, nastopil je mlad violinist Mark Lev 
Krajnc, ob glasbeni spremljavi ansambla 
Pepi krulet se je zavrtela folklorna skupi-
na Vinko Korže. Prisotne je pozdravil tudi 
župan Občine Kidričevo Anton Leskovar, 
ki je med drugim povedal, da je muzej 
Pangea v našem okolju nekaj posebnega 
in izjemnega. Poseben pa je tudi v smislu, 
da lastnik do sedaj Občine še ni zaprosil 
za finančno pomoč  . Vesel in ponosen je 
tudi, da smo v občini zmožni organizirati 
dogodek, kot je dan odprtih vrat, na tako 
profesionalnem nivoju.
V počastitev dogodka je sledila posaditev 
cepiča potomke najstarejše trte na sve-
tu, ki še vedno rodi – okoli 440 let stare 
žametne črnine z mariborskega Lenta, 
ki je vpisana v Guinessovo knjigo rekor-
dov. Trto so posadili Vili Podgoršek, rim-
ski cesar Probus, skrbnik Stare trte Stane 
Kocutar. Pomagali pa so tudi župan Anton 
Leskovar, poslanka v državnem zboru    
Suzana Lep Šimenko in botra trte Cvetka 

Pintar, prof. agronomskih ved. Viničar 
stare trte je povedal, da pričakuje, da bo 
čez 3 leta trta obrodila – pod pogojem, 
če bo lastnik zanjo lepo skrbel, zato naj v 
tem času postavi brajdo in nabavi sod ter 
prešo. S pogostitvijo pa se je naš gosti-
telj Vili Podgoršek že sedaj izkazal, tako 
da tudi za naprej ni dvoma. Za živahnost 
je s svojimi hudomušnimi komentarji 
poskrbel rimski cesar Probus (upodobil 
ga je Aleš Arih), ki je prišel v spremstvu 
uglednih Rimljanov. Probus je v zgodovini 
poznan po tem, da je po letih uničevanja 
trte pričel pospeševati vinogradništvo. G. 
Vili se je moral zavezati, da se bo trudil, 
da bo trta dobro obrodila – ne preveč in 
ne premalo. 
Želimo, da bi se trta dobro prijela in        
bogato obrodila. 

Nataša Fras Haslinger

Dogajanje so popestrili Rimljani.

Najstarejša 
trta in 

spominska 
tabla.
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Obiskali so nas gasilci
14. 10. 2014 smo prišli v šolo in vedeli, 
da nas bodo obiskali gasilci. Dogo-
vorili smo se, da bo v slučaju požara 
naša sošolka Sara zmeraj stala prva 
v vrsti. Oglasil se je alarm. Sara se je 
hitro postavila v vrsto. Bilo nas je zelo 
strah, ker ob prihodu ven ni bilo nikjer          
gasilcev. Vsi smo se zbrali na zbirnem 
mestu in si najprej ogledali načrt za 
evakuacijo. Nato so nam učiteljice pov-
edale, da je bila samo vaja. Odšli smo 
nazaj v učilnice. Čez nekaj časa so prišli 
gasilci. Najprej so nam nekaj povedali, 
nato pa smo lahko škropili z vodo in 
vklapljali sireno. Ko je bilo vsega konec, 
smo odšli nazaj v šolo in imeli dalje 
pouk.                           Anja Klanjšek, 5. c, 

podružnična šola Lovrenc na Dr. polju

Člani gasilskih društev vedno znova dokazujemo, da je znanje prostovoljnih gasilcev v Sloveniji v samem 
svetovnem vrhu. Prav zato je izrednega pomena, da svoje znanje skrbno prenašamo na mlajše generacije, 
jih bodrimo in navdušujemo nad gasilskim delom, za katerega se je v zadnjih letih pokazalo, da je še kako 
pomembno. V PGD Lovrenc letos s ponosom spremljamo mlade, ki nizajo uspeh za uspehom in dajejo našemu 
društvu prav poseben - zmagoslaven pečat.

»Prekmurje, prihajamo!« je odmevalo v glavah predanih 
tekmovalcev in mentorjev, ko smo v soboto, 8. novembra, z 
medaljami v rokah zapuščali regijski kviz gasilske mladine, ki je 
bil tokrat v Poljčanah. Potem ko smo se na 9. občinskem kvizu 
GZ Kidričevo več kot odlično odrezali in si s svojim znanjem in 
spretnostjo priborili kar 5 mest na regijskem tekmovanju, se je 
naša želja po uspehu le še povečala. »Čeprav smo vsi imeli malo 
treme in strahu v sebi, sem zelo vesela, da smo dosegle tako 
dober rezultat,« pove Sonja, ena od naših predanih pionirk. V 
želji, da bi se v soboto, 22. novembra, v Prekmurju pomerili s 
člani gasilske mladine iz vse Slovenije, smo se navdušeni dobi-
vali v gasilskem domu, se kljub šolskim počitnicam pridno učili 
in se urili v gasilskih spretnostih. In ja, uspelo nam je! Tri ekipe 
PGD Lovrenc so na regijskem kvizu gasilske mladine v Poljčanah 
dokazale, da si zaslužijo mesto na državnem tekmovanju. 
Mladinci in pripravniki so z odličnim drugim mestom in srebrno 
medaljo v rokah dokazali, da smo na pravi poti. »Odlično mes-
to na tekmovanju mi pomeni veliko, saj so ti odlični rezultati 
dokaz našega trdega dela in vsega truda na gasilskih vajah,« o 
svojih občutkih pove član naše najstarejše skupine, pripravnik                       
Dejan. Najbolj pa so nas navdušile naše najmlajše – pionirke 
PGD Lovrenc, ki so pometle s konkurenco in se domov vrnile z 
zlato medaljo. 
Nismo razočarali 
Le dva tedna sta nam ostala za pripravo na 13. Državni kviz gasil-
ske mladine in mi nismo počivali. Da nas zdaj čaka še težje delo, 
so se zavedali tudi naši tekmovalci. »Po kakšnem dnevu proslav-
ljanja zmag smo zopet začeli z intenzivnimi vajami in si ob tem 
zastavili še višje cilje. Upamo, da nam letos uspe doseči sam 
vrh,« pove mladinka Sandra. Ko smo se v soboto, 22. novem-
bra, zgodaj zjutraj zbrali pred gasilskim domom v Lovrencu, smo 
vedeli, da gre zares. Dali smo vse od sebe in nismo razočarali. 
Dosegli smo vrhunske rezultate. Pionirke (Sonja, Nika, Anja) 

V prvi vrsti se moramo zahvaliti našim nadvse potrpežljivim 
mentorjem, ki nam podajajo novo znanje ter urijo z nami spret-
nosti, potrebne za dobre rezultate. Zaradi njihovega in našega 
truda tudi na državnem kvizu v Črenšovcih nismo razočarali.

Vse želje, ki letos se niso izpolnile, 
vse sanje, ki niso sadu obrodile, 

v prihodnjem naj letu dobijo polet,
naj čimprej izpolni se njihov obet.

SREČNO, VARNO IN ZDRAVO 
LETO 2015 

vam želi PGD Lovrenc.

so zasedle odlično 3. mesto v svoji kategoriji med 33 ekipami 
in tako stopile na stopničke. Mladinke (Sandra, Anja, Eva) so 
za stotinko sekunde zasedle odlično, a nehvaležno 4. mesto, 
pripravniki (Ines, Dejan, Sašo) pa so v svoji kategoriji zasedli 15. 
mesto. Da se je naše trdo delo res obrestovalo, kaže dejstvo, da 
so naši mladi praktične vaje izvedli najhitreje med vsemi. 
Otroci in mladi, ki svoj prosti čas preživljamo v gasilskem domu 
PGD Lovrenc, smo se v zadnjih mesecih veliko naučili o pomenu 
sodelovanja, zaupanja in predvsem o pomenu pomoči drug  
drugemu. Ker smo se ob vsem tem večkrat nasmejali in se 
odlično zabavali, verjamemo, da bodo našemu podmladku tudi 
po zaslugi gasilcev ostali lepi spomini na otroštvo in mladost.

Uroš Leskovar

PGD Lovrenc med najboljšimi v Sloveniji
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GASILKE SMO IN POGASIMO VSE, KAR JE V OGNJU …

Kar naenkrat nam na plan privrejo vsi 
lepi in manj lepi trenutki, čas, ki smo ga 
preživele na treningih, tako gasilskih kot 
tudi kondicijskih, na raznih druženjih v 
sklopu domačega gasilskega in športnega 
društva, na tekmovanjih ter aktivnostih, 
kjer smo bile povezane bolj kot katerokoli 
leto do sedaj.
Ekipo članic A trenutno sestavljamo: Anja 
KOTNIK (D), Vesna KOTNIK (Str), Ksenja 
VINDIŠ, Mojca HERGAN, Eva KOTNIK (S – 
se menjavajo), Klavdija KUŠAR (N 1), Nina 
BABŠEK (N 2), Maša JAUŠOVEC (C 1), Kat-
ja KUŠAR (C 2), Katja HERCOG (V 1), Petra 
PRAH (V 2). Včasih se zgodi, da je kate-
ra od nas odsotna … No, še vedno smo 
našle zamenjavo in polne pričakovanj 
odšle na tekmovanje. Kot pravi pregovor: 
kdor hoče, najde način, kdor noče, najde 
izgovor. Seveda k naši zasedbi spada tudi 
nepogrešljivi član ekipe, to je naš mentor 
Zdravko Vindiš. Brez njegovih napotkov, 
pohval, vzpodbudnih besed in ne nazad-
nje tudi grajanja ne bi dosegle tega, kar 
smo že, in verjamemo, da je še ogromno 
tega pred nami. 
In zakaj prav leto 2014? Zato ker smo v 
tem letu sprejele odločitev, tako skup-
no kot tudi vsaka pri sebi – da bomo se 
»vzele v roke« in resneje stopile v gasilske 
tekmovalne vode. Res je, da smo začele 
delovati že leta prej, vendar nikoli do        
letos tako aktivno v sedanji zasedbi. Torej 
novembra lanskega leta smo se odločile, 
da naredimo korak naprej in začnemo 
resneje trenirati. 
Takrat smo se začele  zavedati, da stvari 
ne bodo tako enostavne, kot se mogoče 
slišijo, da bo potrebno vložiti ogromno 
truda, žrtvovanja prostega časa, dobre 
volje in potrpljenja ter se seveda tudi 
naučiti novih prijemov. Vseeno je želja 
po uspehu prevladala, zato smo pričele z 
visoko intenzivnimi treningi v naši dvora-
ni, da smo najprej pridobile na kondiciji, 
moči, vzdržljivosti in pa hitrosti, ker nam 
je pač bilo jasno, da je to eden izmed 
glavnih faktorjev za uspešno tekmov-
alno sezono. Z gasilskimi treningi smo se 
začele pripravljati na zimska ligaška pokal-
na tekmovanja v spajanju sesalnega voda 
za pokal Gasilske zveze Slovenije, ki so se 
začela odvijati v sredini februarja 2014. 
Vadile smo, trenirale in se tako začele 
udeleževati tekmovanj v spajanju sesal-
nega voda. Imele smo veliko tremo, saj 
smo se prvič podale v kaj takega. Ob vsej 
naši izredni motivaciji pa smo imele  vsee-
no postavljene realne cilje, saj nam je bilo 

Leto 2014 se počasi bliža h koncu, a članicam A PGD Šikole bo za vedno ostalo v spominu. Ko se spomnimo 
dni, ki so za nami, mesecev, ki so že vsem v pozabi, pa članicam zaigra srce in vzdrhti telo. 

jasno, da potrebujemo še ogromno vaj in 
tudi časa, da se natreniramo do te mere, 
da se bomo lahko kosale z najboljšimi. 
Tekmovanja v spajanju SV so trajala do 
konca meseca februarja (vseh skupaj je 
bilo 6). Marca smo z gasilskimi treningi 
malenkost počivale, ne pa tudi s kondi-
cijskimi treningi, ki so potekali normalno 
2x tedensko po eno uro. Aprila smo zopet 
pričele z gasilskimi vajami vsaj 3x teden-
sko, saj smo se želele kar se da najboljše 
pripraviti na prihajajoča tekmovanja in 
poletna ligaška tekmovanja za pokal GZS. 
Prvo tekmovanje nas je čakalo že 10. 
maja. V obdobju od 10. maja do 12. julija 
smo se udeležile 26 gasilskih tekmovanj 
in v društvene vitrine prispevale 18 poka-
lov. V juniju je potekalo občinsko gasilsko 
tekmovanje, na katerem smo dosegle 
1. mesto in tako postale tudi občinske                                                                              
prvakinje, na kar smo zelo ponosne. V 
juliju in avgustu smo pospravile tekmo-
valno opremo ter si privoščile oddih, ki je 
še kako prijal, vendar pa smo že imele v 
mislih, da nas čaka »naporna« jesen, med 
drugim tudi domače nočno tekmovanje 
za pokal Šikol, ki je tradicionalno poteka-
lo v septembru. Naj omenim, da so 
nam velik vzgled članice A iz Majšperka, 
ki dosegajo neverjetne dosežke na 
najvišjih nivojih tekmovanj. Sedaj se že                            
pripravljamo na začetek zimske lige 2015, 
skrbno pa ob vseh pripravah obiskujemo 
še aerobiko pri nas v dvorani, kjer se nam 
lahko pridruži kdorkoli, saj je odprtega 
tipa.
Leto se počasi preveša h koncu in že smo 
v pričakovanju novega. Leto 2014 nam 
bo za vedno ostalo v spominu, a gremo 
naprej, novim izzivom naproti, s pol-

nim zagonom in z realnimi pričakovanji. 
Pustimo se presenetiti, kaj nam bo 
prineslo leto, ki prihaja … Kljub vsemu 
pa članice že pridno treniramo, da čim 
bolje »zaštartamo« v zimski ligi sredi                                                                         
januarja 2015.  Želele bi se iskreno        
zahvaliti našemu mentorju, tov. Zdravku 
Vindišu, da nas z vso podporo »drži gor«, 
nas uči po svojih najboljših močeh in 
bodri z nasveti. Iskrena hvala tudi vsem 
sponzorjem, ki so nam na kakršenkoli 
način pomagali ali nam še bodo, lepa   
hvala tudi članicam in njihovemu men-
torju iz PGD Majšperk. Posebej pa bi se še 
želele zahvaliti našim družinam in vsem, 
ki nas podpirajo, obenem pa se zahvalju-
jemo tudi tistim, ki nas ne podpirajo in ne 
verjamejo v nas, saj nam s tem dajejo le 
še dodatno motivacijo in zagon. 
V imenu članic in članov PGD Šikole želimo 
vsem tovarišem gasilcem in gasilkam ter 
vsem občanom občine Kidričevo vesele 
in blagoslovljene božične praznike ter 
srečno in zdravo novo leto 2015. 
V službi ljudstva – na pomoč! 
*Srečno, za tisto srečo, ki nekje čaka nate, 
za drobno in malo večjo, ki zaboli, ko trči 
vate. Srečno!*                         Nina Babšek
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Aktivnosti gasilcev GZ Kidričevo v občini Kidričevo 2014
V okviru meseca požarne varnosti ter po sloganu GZ Slovenije “KO ZAGORI, POMOČ POTREBUJEMO VSI” smo 
se gasilci GZ Kidričevo, v določenih primerih pa vodstvo PGD Talum Kidričevo, aktivno vključili v program       
aktivnosti.
Tako smo gasilci tudi letos obiskali            
osnovne šole in vrtca v občini Kidričevo. 
Obiskali smo OŠ Cirkovce, vrtec Cirkovce, 
OŠ Kidričevo, podružnico v Lovrencu ter 
vrtec Kidričevo. Izvajali smo aktivnosti 
v sklopu šol (evakuacije). Gasilci smo 
potem demonstrirali našo tehniko in 
opremo, ki jo otroci iz vrtcev ter učenci 
zelo radi preizkusijo in se za trenutek 
postavijo v vlogo gasilca.
Otroci in učenci ob tej priložnosti narišejo 
risbice, ki se razstavijo v prostorih vrtcev 
in šol. Na koncu se simbolično nagradijo 
s knjižnimi nagradami in z igračami, ki jih 
podari Odbor za požarno varnost občine 
Kidričevo in ostanejo v šolski knjižnici oz. 
vrtcu. Obiskali smo tudi dom za starejše 
občane Kidričevo. Varovancem doma 
smo na kratko predstavili delo in aktiv-
nosti gasilcev v GZ Kidričevo. Poseben 
poudarek je bil za ljudi s posebnimi potre-
bami (slabovidni, naglušni, nepokretni ter 
ljudje z okvarami gibal). V slučaju more-
bitne nesreče je ukrepanje gasilcev in 
osebja dokaj drugačno kot ob drugih po-
dobnih nesrečah. Na koncu smo si ogle-
dali dom, se seznanili z načrti evakuacije 
ter okoliščinami, ki so lahko nevarne za 

gasilce v primeru intervencije.
Obiskali smo podjetje BOXMARK ter se 
z vodstvom dogovarjali glede aktivnosti 
v slučaju morebitne potrebe gasilcev ob 
požaru ali drugi nesreči.
V občini Kidričevo že kar nekaj let izva-
jamo brezplačne preglede ročnih gasil-
nikov za gospodinjstva. Opažamo, da je 
odziv zelo dober, saj se s tem krepi pre-

ventiva v našem požarnem okolišu. Da pa 
vse to lahko izvajamo, nam prisluhne in 
nas podpira družba VARGAS-al na čelu z 
g. Iztokom Trafelo. Dela pa izvajajo člani 
PGD Talum ter poklicni gasilci. Za tako 
izvedeno aktivnost se moram  zahvaliti 
vsem gasilcem GZ Kidričevo kakor tudi 
podjetju Vargas-al.                  Jože Kancler,

poveljnik GZ Kidričevo

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO 
MIHOVCE-DRAGONJA VAS 

Vsem vaščanom – krajanom – se zahvaljujemo za 
sodelovanje v letu 2014,
 obenem pa vam želimo

BLAGOSLOVLJENE BOŽIČNE PRAZNIKE  
TER SREČNO, ZDRAVO IN ČIMBOLJ VARNO LETO 2015.

V dnevih, ko se poslavljamo od starega in 
s pričakovanjem zremo v novo, se tudi mi 

pridružujemo dobrim željam. Želimo vam vesele 
praznične dni, v novem letu 2015 pa obilo zdravja, 

sreče, zadovoljstva in miru. 

Gasilska zveza Kidričevo

Moška ekipa iz Društva upokojencev Cirkovce se je udeležila 
državnega prvenstva upokojencev Slovenije v pikadu.                       
Tekmovanje je potekalo dne 27. 9. 2014 v Kanalu ob Soči.                 
Tekmovalo je 15 moških ekip. Naši tekmovalci so bili zelo 
uspešni, saj so osvojili prvo mesto, in sicer so zbrali 3171 metov, 
kar je zadostovalo za osvojitev pokala in medalj. Ravno tako je 
zlato odličje osvojil naš član Drago Kmetec, ki je imel skupno 
937 metov in ga ni premagal noben tekmovalec. Naši člani v 
pikadu so se vrnili v domači kraj z dvema odličnima uspehoma, 
zaradi česar smo ostali člani našega društva zelo veseli in smo 
jim iskreno čestitali. Hvala še enkrat vsem nastopajočim. Želimo 
si še več takšnih uspehov.                                             Marija Dietinger,

tajnica DU Cirkovce

Državno prvenstvo v pikadu
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Likovna razstava in strokovno predavanje o demenci
V nedeljo, 26. oktobra, se je v Kulturni hiši tete Malčke v Cirkovcah odvijal dogodek, poimenovan »Ne pozabi 
name«.
Dogodek “Ne pozabi name” je nadaljevanje reportaže akadem-
ske slikarke in fotografinje Saše Urih o oboleli babici Mari in bolezni           
demenca, ki je bila objavljena tudi v septembrski številki revije Viva. 
V ta namen je bil poleg odprtja razstave osrednji dogodek večera pre-
davanje gospe Jožice Gamse, dr. med., spec. psihiatrije. Doktorica je 
poudarila pomen preventive, odgovarjala na vprašanja in povedala: 
“Človek mora vse življenje nekaj početi. Ne le fizično, ampak tudi z 
možgani. Učiti se in spet učiti. Ne pa, da se z odhodom v pokoj upokoji 
na vseh področjih in ga razen domačega vrta in vnukov pravzaprav 
nič več ne zanima. Če bi se ljudje že v mladosti pričeli pripravljati na 
starost, številnih stisk, s katerimi se sedaj soočajo, ne bi bilo.” Na-
men razstave je bil na kreativen način ozavestiti okolico s pomočjo                                                                           
likovnega jezika. Avtorice iz likovne sekcije PD Cirkovce so lastne 
izkušnje in svoja mišljenja prenesle v svet ustvarjalnosti in tako so 
nastala dela, ki izražajo za včeraj in opominjajo za jutri. Razstava, 
sestavljena iz likovnega in fotografskega sklopa, ponuja raznolik po-
gled v življenje, ki ga zaznamuje demenca. Avtorice so pod vplivom                                                                                                 
tendenc pop-arta slikale ure in izdelovale kolaže. Idejo za delo so 
črpale iz psihološkega testa KPSS risanje ur. Uvodnemu recitalu, v ka-
terem so bila predstavljene pesmi Kajetana Koviča, in strokovnemu 
predavanju je sledil še glasbeni nastop Veselih polank. Po dolgem 
času se jim je na odru pridružila tudi Mara Urih, ki je zaradi bolezni 
morala prenehati z nastopi v skupini. Veselje med aktualnimi članicami 
Emico Kovačič, Milico Kovačič, Dragico Krajnc in Pavlo Veler je bilo ob 
prihodu Mare izjemno in ganljivo. Marsikomu v publiki so se prikrad-le 

tudi solze na obraz. Zahvalju-
jemo se vsem sodelujočim in 
obiskovalcem. Obljubljamo, 
da bomo v Kulturni hiši tete 
Malčke še naprej ustvarjali 
program, ki bo povezoval in 
navdihoval ustvarjalce in 
udeležence. Hkrati napovedu-

jemo niz dogodkov na Festivalu idej, ki bo potekal v mesecu decem-
bru. Vabljeni, in da boste obveščeni, se nam pridružite na facebook-u 
– Festival idej.                                                   Kulturna  Hiša Tete  Malčke

Foto: Saša Urih

Miran Urih, Vesele polanke, dr. Jožica Gamse, 
Mara Urih in vnukinji Saša in Tina Urih. 

Sergeja Krajnc in Tina Urih med recitalom.

Članice likovne sekcije PD Cirkovce.

Serija fotografij 
DE MENS avtorice 

Saše Urih.

Če si želiš nastopati, obiskati kraje po Sloveniji in se poleti podati 
na mednarodno gostovanje v tujino, se nam pridruži. 

Vse mlade, ki radi plešete, igrate kakšen inštrument in se    
predvsem radi zabavate, vabimo, da se nam pridružite. 

Postanite člani Folklorne skupine Vinko Korže Cirkovce, skupine, 
ki velja za najstarejšo folklorno skupino v Sloveniji z več kot 

80-letno tradicijo.
Vaje potekajo vsak petek ob 20. uri na odru dvorane v Cirkovcah, 
skupaj se vsaj enkrat letno podamo na 3-dnevne plesno-pevske 

priprave, družimo pa se še na kostanjevem pikniku, zaključku 
leta in seveda nastopih. Med poletnimi počitnicami se 

odpravimo na gostovanje v tujino, kjer je še posebej zanimivo, 
kjer spoznavamo nove kraje, prijatelje in druge kulture. 

Obiskali smo že Sicilijo, Korziko, Belgijo, Francijo, Nemčijo, 
Madžarsko, balkanske države, Nizozemsko ... 

 
Zapleši z nami tudi ti!  
Piši nam na vinko.korze@gmail.com, pokliči Tino na telefonsko 
številko 031 299 667.                          Kulturna  Hiša Tete  Malčke
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OŠ Kidričevo – 
OBISKALI SMO LONDON

V četrtek, 9. 10. 2014, smo se učenci 8. in 9. razreda ob 4.15 zbrali na avtobusni postaji pred šolo. Tukaj 
nas je pričakal avtobus, ki nas je ob 4.30 odpeljal na letališče Marco Polo v Benetke.

Predviden let smo imeli ob 12.15, vendar 
je letalo družbe Easy Jet vzletelo komaj 
ob 12.50. Kljub temu da je bilo nekatere 
zelo strah leta, je le-ta minil brez večjih 
težav. Po 1 uri in 40 minut smo srečno 
pristali na londonskem letališču Gatwick, 
kjer nas je pričakal avtobus, ki nas je                                                                              
odpeljal do hotela Ibiz, v katerem smo 
preživeli naslednje tri dni. Odložili smo 
prtljago, nato pa smo se z avtobusom 
odpeljali na panoramski ogled mesta. Ob 
19.30 (po londonskem času) nas je avto-
bus odložil pred opero, kamor smo si šli 
ogledat muzikal Fantom iz opere. Bil je 
čudovit in še posebno čaroben, saj smo 
ujeli 28. obletnico prvič predvajanega 
tega muzikala. Po končanem muzikalu 
smo se odpravili še na nočni ogled mesta, 
nato pa proti hotelu. Polni novih vtisov 
smo zaspali komaj naslednji dan. Zbudili 
smo se že ob 6.30, pozajtrkovali in se s 
podzemno železnico odpravili v muzej 
voščenih lutk Madame Tussauds, kjer 
smo ostali nekaj ur. Po končanem ogledu 
nas je pot popeljala do reke Temze, kjer 
smo se vkrcali na ladjico, s katero smo 
odpluli do londonskega Towerja. Od tam 
smo se peš podali do Narodne galeri-
je, kjer smo si ogledali zbirke slik. Že 
izmučeni smo se odpravili do Buchingam-
ske palače ter nato še na Oxford Street, 
kjer smo imeli tri ure prostega časa za 
nakupe in hrano. Ob koncu dneva smo se 
odpeljali še do Piccadilly Circusa, kjer smo 

si ogledali nekaj znamenitosti, nato pa do 
hotela, kjer smo po skoraj 30 km hoje 

utrujeni zaspali.  Naslednje jutro smo im-
eli malo več časa za počitek, saj smo se z 
avtobusom proti Covent Gardnu odpravili 
komaj ob 10.00. Ogledali smo si tržnico, 
nato pa se preko znamenitega mostu 
Tower Bridge odpravili še do Znanstve-
nega muzeja, kjer smo imeli nekaj časa za 

ogled muzeja. Po končanem ogledu smo 
se z avtobusom peljali še mimo palače 

princa Williama in vojvodinje Kate vse do 
letališča Gatwick. Ob 18.15 smo z letalom 
odleteli proti Benetkam, od koder pa smo 
se z avtobusom odpeljali v Kidričevo, ka-
mor smo polni čudovitih vtisov prispeli 
ob 2.00.          Lea Lobenwein, Tjaša Čuš in 

Tina Blaževič, 8. b

ŠOLSKI KROS
V petek, 26. 9. 2014, smo na travnatih površinah NK Aluminij 
izvedli športni dan. Med seboj so se pomerili učenci matične in 

podružnične šole. Učenci prvega 
razreda so tekli na 400 metrov, 
učenci drugega, tretjega in četrtega 
razreda na 600 metrov, učenci od 
petega do devetega razreda pa na 
1000 metrov. Letošnja novost je bil 
tek trojk, in sicer v dveh kategorijah: 
šesti in sedmi razredi skupaj ter osmi 
in deveti. Hkrati so učenci tekmo-
vali za najboljši rezultat v teku na 
1000 metrov. Pri dečkih je najboljši 
rezultat dosegel Patrik Sitar iz 9. b, 
pri deklicah pa Sara Planinšek iz 7. 
a, ki je najboljši rezultat dosegla že 
tretje leto zapored. Pred tekom smo     

igrali različne igre z žogo in se pri tem zelo zabavali, med 
tekmovanjem pa smo športno navijali za vse tekmovalce.                                                                                                                                 

Aljaž Grmič (7. b), Larisa Lampret (7. a), 
šolsko novinarstvo
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Oktober – 
MEDNARODNI MESEC ŠOLSKIH KNJIŽNIC

V oktobru, mednarodnem mesecu šolskih knjižnic, smo na OŠ Borisa 
Kidriča Kidričevo in podružnici Lovrenc izvedli tri aktivnosti, povezane 
s knjigo in s spodbujanjem branja.

V podružnici Lovrenc smo v četrtek, 2. 
10. 2014, izvedli »Noč pravljic«. Učenci 
so ta dan v šoli tudi prenočili. Popoldan 
so potekale številne aktivnosti, kot so 
sprehod, igre na prostem, peka kostanjev, 
peka klobas zunaj na ognju. Ob 20. uri je 
prišla knjižničarka in učencem prebirala 
pravljice. Z branjem pravljic so učenci od 
1. do 5. razreda nadaljevali po razredih. 
Brali so pravljice, ki so jih prinesli s seboj. 
Učence je prišla pozdravit tudi ravnatelji-
ca Alenka Kutnjak. Dogodek smo združili 
tudi s svečanim odprtjem prenovljene 
knjižnice – dobili smo nove knjižne police. 
V ponedeljek, 6. 10. 2014, smo z učenci 
sedmega razreda v okviru projekta             
»Rastem s knjigo« obiskali splošno 
Knjižnico Ivana Potrča Ptuj. Učenci so v 
dar prejeli knjigo Slavka Pregla Odprava 
Zelenega zmaja, prisluhnili so odlomku 
iz te knjige, si ogledali mladinski odde-
lek, nekateri so se tudi včlanili vanj, si 
izposodili knjige ter se naučili, kako upo-
rabljati COBISS in mCOBISS. 
Od 6. 10. do 10. 10. 2014 pa smo na 
matični šoli pripravili literarni in likovni 
natečaj, ki so se ga udeležili učenci od 
6. do 9. razreda. Pisali so pesmi, haikuje 

Projekt 
RASTEM S KNJIGO

V ponedeljek, 6. 10. 2014, smo se učenci 
obeh 7. razredov odpravili na Ptuj. 
Obiskali smo Zgodovinski arhiv, Ptujski 
grad in Knjižnico Ivana Potrča Ptuj. V arhi-
vu smo izvedeli veliko zanimivih stvari, in 
sicer kdo so arhivisti, kaj delajo arhivisti, 
pomen arhivov … 
Na gradu smo si ogledali dve zbirki: zbirko 
o gospodih Ptujskih in zbirko fevdalne 
stanovanjske kulture. Knjižnico smo 
obiskali v okviru projekta Rastem s knji-
go. V dar smo prejeli knjigo Slavka Pregla 
Odprava zelenega zmaja, prisluhnili smo 
odlomku iz te knjige, si ogledali mladinski 
oddelek, nekateri so se tudi včlanili vanj, 
si izposodili knjige ter se naučili, kako up-
orabljati COBISS in mCOBISS. 

 Larisa Lampret (7. a) in 
Aljaž Grmič (7. b), 

šolsko novinarstvo

OŠ Kidričevo - 
SPREJEM PRVOŠOLČKOV V ŠOLSKO SKUPNOST

Vsi smo se zbrali v večnamenskem        
prostoru in otroški pevski zbor nas 
je lepo pozdravil s pesmijo. Nato nas 
je v imenu šolske skupnosti pozdravil                                 
predsednik Vid Palčar. Učence je nago-
vorila tudi gospa ravnateljica, ki jim je 
čestitala ob sprejemu. Napočil je čas 
podelitve izkaznic in zaobljub za učence.  
Prvošolci so drug za drugim ponosno                                               
prihajali na oder, kjer so sprejemali listine 
s pravili, ki veljajo za učence naše šolske 
skupnosti. Sledilo je ponavljanje za-
obljube, kar so opravili odlično. Tudi sami 
nase so bili ponosni. Ko so zapuščali oder, 
so bili nasmejani, občudovali so svoje 
nove članske izkaznice. Ker je bil to zanje 
slavnosten dogodek, je sledila pogostitev. 
Manjkala ni niti torta. Verjamemo, da jim 
bo ta dan ostal v posebnem spominu. 

Lana Kozjak, 7. a

in kratke zgodbe na temo »knjižnica« 
ter risali junake iz knjig. Izdelke smo 
razstavili v šolski avli.                           

Jasna Medved

21. oktober je bil za prvošolčke naše šole poseben dan. Učenci smo jih sprejeli v šolsko  skupnost. V ta namen 
smo jim pripravili svečan sprejem in pogostitev. 
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Otroške delavnice 
z DPD Svoboda Kidričevo
V ponedeljek, 24. 11. 2014, smo pri DPD Svoboda 
Kidričevo imeli prve božične otroške delavnice. 
Izdelovali smo jelenčke, angelčke in snežake. Pri 
tem smo uporabili glinene lončke, stiroporne  
kroglice, raznobarven trši papir, konturo in            
kosmate žice. Delavnic se je udeležilo okrog 20 
otrok. Z velikim navdušenjem so izdelovali svoje 
izdelke. Z nasmehom so si jih tudi odnesli domov. 
Druga delavnica bo v ponedeljek, 8. 12. 2014, 
ob 17. uri v društvenih prostorih (zadnja stran 
občinske stavbe). Takrat bomo izdelovali božične 
okraske. Pridite in si pričarajte božično vzdušje. 

Tina Emeršič 
DPD Svoboda Kidričevo

OtrOŠkE KReaTiVne DeLAvniCe

Izdelovali smo božično okrasje iz slanega 
testa in papirja. Naši najmlajši so okraske 
poslikali in polepili z najrazličnejšimi 
božičnimi motivi, od jelenčkov, smre-
kic, snežink pa tudi kakšen konjiček se 
je znašel na okrasku. Veseli smo bili tudi 
starejših, ki so spremljali malčke, da so 
skupaj z nami ustvarjali. Ob druženju smo 
se sladkali s čokoladnimi palačinkami. V 
nedeljo pa nas je obiskala tudi novinarka 
z Radia Ptuj, gospa Majda Fridl.
Pa da ne boste mislili, da smo svoje 
znanje pranašali le na naše najmlajše. 
Ob njihovem ustvarjanju smo se                                      
spomnili, kako je, kadar je naš um 
prepuščen popolni svobodi – takrat krea-
tivnost ne pozna meja. Zato bi morali 
predvsem v teh težkih časih, ki nas pesti-
jo, večkrat dati “možgane na pašo” in se 
prepustiti ustvarjalnemu duhu. 

Kulturna  Hiša Tete  Malčke
Foto: Saša Urih

Najmlajši so okraske poslikali in polepili z najrazličnejšimi božičnimi motivi.

V soboto, 29. 11., in v nedeljo, 30. 11., smo člani likovne sekcije PD Cirkovce izvedli otroške delavnice. 

Tetka Jesen v vrtcu Cirkovce

Na prvi jesenski dan, 23. 9. 2014, nas je v vrtcu obiskala tetka Jesen. To je 
starejša gospa, ima pisana rjava oblačila, z listjem posut klobuk, s seboj pa 
vedno nosi polno košaro jesenskih pridelkov in plodov. V naše kraje vsako 
leto prinese jesen. Otroci iz vseh skupin skupaj z vzgojiteljicami so se zbrali 
v garderobi vrtca, kjer smo vsi skupaj priklicali tetko Jesen. Ogledali smo si, 
kaj vse je prinesla v svoji košari. Skupaj smo poimenovali plodove in se o njih 
pogovarjali. 
Posebej za otroke je prinesla veliko sadja, s katerim so se otroci posladkali 
v svojih igralnicah, kjer se je tetka Jesen z njimi tudi fotografirala. Otroci so 
bili njenega obiska zelo veseli. Obljubila nam je, da nas prihodnje leto zopet 
obišče.    

Suzana Hergan



27Ravno polje,  december 2014

Svetovni dan hrane

V Sloveniji letno zavržemo povprečno kar 
82 kg hrane na prebivalca, zato bi morali 
kot družba temeljito spremeniti odnos do 
zavržene hrane, ki konča v smetnjakih, pa 
tudi do kmetijstva in hrane nasploh. Po 
podatkih strokovnega spremljanja šolske 

16. oktobra obeležujemo svetovni dan hrane, ki bo letos potekal pod 
sloganom »Ostanki hrane, zavržena priložnost«. 

prehrane, ki ga izvaja Nacionalni inštitut 
za javno zdravje, otroci v vrtcih in šolah 
najpogosteje zavračajo zelenjavo.Po 
mnenju vzgojno-izobraževalnih zavodov 
največjo težavo predstavljajo nezdrave 
prehranske navade otrok in neustrezen 
odnos do hrane. Ob ostankih zelenjave in 
zelenjavnih jedi šole poročajo o ostankih 

juh, mesa, kruha, novih jedi in polnozr-
natih izdelkov. Na ta dan smo se v šoli v 
Cirkovcah veliko pogovarjali o tej temi ter 
naredili plakate, ki nas na problematiko 
opozarjajo v šolski jedilnici in na hod-
niku. Naši najmlajši v vrtcu pa so si pri-

OŠ  Cirkovce – planinski izlet

Planinci iz OŠ Cirkovce smo se v                       
soboto, 29. 11. 2014, skupaj s planinci 
iz OŠ Kidričevo podali na krajši pohod na 
“štajerski Triglav” – Donačko goro. Kljub 

Pohod na 
JANŠKI VRH

V ponedeljek, 20. 10. 2014, smo se učenci 
od 4. do 9. razreda odpravili na Janški 
Vrh. Ob 8.20 smo se zbrali v šolski avli, 
ob 8.30 pa smo se z avtobusi odpeljali do 
Pišk. Od tam smo pot nadaljevali peš. Pot 
je bila dolga, saj je vodila skozi gozdove in 
po sončnih cestah. V gozdu je bilo rahlo 
hladno, blatno, a kljub vsemu zabavno. 
Večkrat smo se tudi ustavili, kaj popili in 
se spočili. Po dolgi strmi poti smo si vsi 
zaželeli malico. Ko smo prišli na ravnino, 
smo zagledali avtobuse, ki so nas varno 
odpeljali proti šoli. Utrujeni smo šli na     
kosilo in se nato odpravili domov. Veseli 
pa smo bili, da nas je med pohodom grelo 
sonce. 

Larisa Lampret, 7. a 
(šolsko novinarstvo) 

pravili slastne bananine frapeje in ob tem 
zelo uživali. Za konec še v razmislek: Pri-
zadevajmo si, da bomo uživali tudi živila, 
ki jih imamo manj radi, saj s tem skrbimo 
za svoje zdravje, odnos do hrane in za 
zmanjševanje ostankov hrane.

Mateja Lampret,
mentorica Zdrave šole in vrtca

neprijaznemu vremenu se nas je zbralo 
veliko in prav vsi smo prispeli na 884 
metrov visok vrh. 
Zahvaljujemo se planincem iz Kidričevega 

in vodniku Jožetu za povabilo. Skupaj smo 
preživeli lepo sobotno dopoldne. 

Liljana Brglez
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Ta dan smo imeli tehniški dan. Učenci od 6. do 9. 
razreda smo najprej poslušali zanimivo predavanje 
o čebelah in pridobivanju medu. Predaval nam je g. 
Jože Vidovič, nato pa je sledil slovenski zajtrk.  Za 
zajtrk smo jedli maslo in med ter pili mleko. Bil je 
lepo postrežen in okusen. Pridružil se nam je tudi 
župan Anton Leskovar. Po zajtrku smo obdelovali 
različne teme in izdelovali plakate. Učenci 6. razre-
da so izdelali plakate na temo »Mleko in mlečni 

Tradicionalni slovenski zajtrk v vrtcu Kidričevo

Tako smo v petek, 21. novembra 2014, že četrto leto zapored obeleževali dan 
slovenske hrane s tradicionalnim slovenskim zajtrkom. Le-ta je nastal na pobudo 
Čebelarske zveze Slovenije, z željo po izobraževanju, obveščanju in ozaveščanju 
o pomenu zajtrka v okviru zdravih in pravilnih prehranjevalnih navad, zdrave-
ga načina življenja, kulture prehranjevanja, vključno s pomenom gibanja ter                                     
ohranjanja čistega okolja.  Otroci našega vrtca vseh starostnih skupin so tega dne 
s črnim kruhom, z maslom, medom, mlekom in jabolkom obeležili dan slovenske 

Vrtec ima pomembno vzgojno in izobraževalno vlogo pri ozaveščanju otrok o pomenu zdrave, lokalno            
pridelane hrane. 

hrane. Pri zajtrku se nam je pridružil tudi 
lokalni čebelar g. Anton Topolovec, član 
Čebelarskega društva Turnišče, ki nam je tudi 
letos podarilo med. Po obilnem zajtrku pa 
se je čebelarju in otrokom v telovadnici ob 
čebelnjaku pridružila tudi maskota,   sloven-
ska čebela Sivka. Le-ta je nazorno prikazala 
potovanje medu od cveta do čebelnjaka in 
čebelarja. Otroci so ji z zanimanjem sledi-
li in opazovali, kako nabira med, kam ga                 
shrani in kako pride do nas. Vendar čebelica 
v čebelnjaku ni sama. Skupaj z njo sta tudi 
njena mama Matica in oče Trot ter še mno-
go delavk, stražarjev …  Otroci vedo, da je v 
čebelnjaku zanimivo in delovno. 
Po predstavitvi procesa pridobivanja medu 
smo skupaj s čebelo Sivko zapeli še pesmico 
o čebelah ter srečanje zaključili s čebeljim 
plesom.  S skupnimi močmi malih in velikih 
je nastala tudi razstava likovnih izdelkov, s 
katerimi smo še dodatno obeležili ta dan.  V 
vrtcu imamo omenjene dobrote na našem 
jedilniku večkrat za zajtrk. Priporočamo vam, 
da po njih posežete tudi vi. Naj tudi pri vas 
doma zadiši po zdravem slovenskem zajtrku. 
Mali in veliki iz našega vrtca pa vam želimo 
DOBER TEK! 

Vzgojiteljica Natalija Kutnjak

izdelki«, 7. razred na temo »Od zrna do kruha«, 8.     
razred na temo »Med in   medeni izdelki«, 9. razred pa 
na temo »Sadjarstvo«. 

 Larisa Lampret, 7. a 
(šolsko novinarstvo)

Tradicionalni slovenski zajtrk v OŠ Kidričevo
V petek, 21. novembra 2014, smo že tretjič  praznovali dan slovenske hrane, s katerim želimo opozoriti ljudi o 
pomenu oskrbe prebivalstva s kakovostno hrano iz lokalnega okolja.
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Tradicionalni slovenski zajtrk v OŠ Lovrenc na Dr. polju

Lepo so dišala. Nato smo odšli na tradi-
cionalni slovenski zajtrk. Mize so bile zelo 
lepo okrašene s prtički. Jedli smo kruh z 
maslom in medom ter pili mleko. Medtem 
so nas obiskali ga. ravnateljica, g. župan 
in občinska svetnica. Po zajtrku smo šli v 
razred, kjer nam je ga. učiteljica najprej 
pokazala, kako se zložijo prtički, nato smo 
jih še sami zlagali. Lotili smo se priprave 

zeljnih krpic. Najprej smo narezali zelje 
in čebulo. To smo s pomočjo kuharice 
tako dolgo pražili, da je posteklenela. V 
lonec smo dodali česen, papriko in nare-

zano zelje. Dodali smo še vodo in dušili. 
V drugi lonec smo v vrelo vodo nasipali 
krpice in oboje pustili, da se skuha. Med-

tem ko so se zeljne krpice kuhale, smo 
poskusili domače jedi, ki smo jih s seboj 
prinesli v šolo. Ko so bile kuhane, smo 
zeljne krpice pojedli. Bile so zelo dobre. 
Začeli smo s pripravo sadnega napitka – 
smutija. Sadje smo lupili, rezali in ribali. 
Na koncu pa je ga. učiteljica vse skupaj 
zmešala. Bil je zelo okusen. Za zaključek 
smo še pospravili razred. Ta dan nam je 
bil zelo všeč. 

Andrej Časek Hojnik (4. c) in 
Nela Nahberger (5. c) 

Lovrenc na Dr. polju

Tradicionalni slovenski zajtrk v OŠ in vrtcu Cirkovce

Ta dan smo otrokom v vrtcu in učencem 
v šoli ponudili domači kruh, med, maslo, 
mleko in jabolka lokalnih proizvajalcev. 
Gospa Žitnik nam je pripeljala še topel 
kruh, pečen v krušni peči. Otroci in učenci 
so lahko poskusili kruh s semeni, pirin in 
rženi kruh, na katerega so si pridno maza-
li maslo in med. Gospa Medved nam je 
priskrbela domači med, na stojnici pa je 
predstavila še ostale »medene« izdelke. 
Izdelke iz mleka, predvsem sir, sir za žar in 
domače maslo, je na stojnici predstavila 
gospa Kotnik, hkrati pa otrokom pojas-
nila, kako pridobimo določen izdelek.
V vrtcu so vzgojiteljice in gospa Žitnik 
otrokom popestrile vsakodnevne de-
javnosti z gnetenjem testa, oblikovanjem 
pletenic in s peko le-teh. Pletenice so 
otroci odnesli domov.
Šestošolci so ta dan imeli tehniški dan. 
Pripravili so sadne frapeje, degustirali 
različno sadje, pripravili različne namaze, 
se pogovarjali o bontonu pri jedi in 
poslušali predavanje medicinske sestre iz 
Zdravstvenega doma Ptuj, ki je učencem 
predstavila pomen zdravega prehranje-
vanja in gibanja za dobro počutje in zdrav 
način življenja. Med aktivnimi odmori, ki 

so del našega vsakdana v šoli, je ta dan 
pripravil aktivnosti za učence športni 
pedagog Tomaž Vindiš. Seveda so se 
učenci z navdušenjem tudi razgibali. 
Dan je bil res nekaj posebnega, saj sta 
nas obiskala gosta iz občinskega urada, 
gospod župan Anton Leskovar in gospa 
Zdenka Frank. Nekateri otroci v vrtcu so 

se opogumili in gospodu županu postregli 
s kruhom, z maslom in medom, ki so ga 
sami namazali. Za obisk se obema iskreno 
zahvaljujemo. Prav tako se zahvaljujemo 
vsem gostjam, ki so ta dan otrokom in 
učencem popestrile njihov vsakdan.

Mateja Lampret

V petek, 21. 11. 2014, smo imeli v šoli tehniški dan. Zjutraj smo pri ročnih delih dokončali vrečko za starše, v 
katero smo dali različna zelišča.

Zdaj že tradicionalno smo se v petek, 21. 11. 2014, pridružili obeležitvi dneva slovenske hrane –                                             
tradicionalnemu slovenskemu zajtrku. 
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Simbioza giba

Odziv je bil nad našimi pričakovanji, saj se je ob 12. uri pred 
telovadnico zbralo več dedkov in babic, kot je učencev v 
prvem razredu. Tega smo bili seveda zelo veseli.  Športni    
pedagog Tomaž Vindiš in učiteljica v prvem razredu Marija 
Jurtela sta goste najprej lepo pozdravila in jim predstavila   na-
men srečanja. Po obveznem razgibavanju so sledile razne igre 
z žogami, obroči in drugimi pripomočki. Socialna inovacija, 
ki združuje mladost in modrost, je pokazala, da je medgene-
racijsko druženje in sodelovanje prava smer prihodnosti, po 
kateri stopamo. S takimi in podobnimi druženji mladi spozna-
vajo bogastvo modrosti, ki se skriva v starejših, in starejši ver-
jamejo, da obstaja nekaj, kar jih združuje. In združuje jih jezik, 
ki mu pravimo gibanje.

Mateja Lampret,
mentorica Zdrave šole in vrtca

V ponedeljek, 20. 10. 2014, smo v OŠ Cirkovce     
povabili babice in dedke na uro športa z njihovimi 
vnuki in vnukinjami, ki obiskujejo prvi razred.

Odlični občutki

Že tretje leto sodelujemo v projektu Modri Jan, v okviru katerega vse      
skupine vrtca prejemajo istoimensko revijo. Junak revije je MODRI JAN, ki 
otrokom na preprost način predstavi učinkovito rabo naravnih virov – vodo, 
energijo in odpadke. Spodbuja nas k pitju vode iz pipe, h gibanju v naravi, 
k varčevanju z elektriko in vodo ter ozavešča otroke o pomenu ustreznega 
in odgovornega ravnanja z odpadki. V reviji nas redno vabijo k sodelovanju 
v različnih projektih. Tokrat smo sodelovali v nagradnem natečaju Odlični 
občutki, ki sta ga organizirala revija Modri Jan in podjetje Slovenske elek-
trarne d.o.o. Povabili so nas, da vsakodnevne trenutke, ki v nas vzbudijo 
odlične občutke, »shranimo« na fotografije. Te pa nam bodo polepšale tudi 
kakšne druge, manj prijetne dneve. Na natečaj je prispelo veliko fotografij 
skupin vrtcev celotne Slovenije. Naša skupina Ježi je bila ena izmed petih 
nagrajenih skupin.                                                         Vzgojiteljica Jožica Raca

Srečanje s policistom

Zato smo mesec november v okviru Letnega delovnega načrta 
izbrali za mesec, namenjen prometni varnosti otrok. Naš cilj je 
bil seznanjati otroke s prometnimi predpisi za pešce ter promet-
nimi oznakami na in ob cesti.   Ob ilustracijah in prometnih ma-
ketah smo spoznali pomembna pravila prečkanja cestišč, pravila 
varne hoje po pločnikih in hoje po cestah, ki nimajo urejenih con 
za pešce. Različne zgodbice in deklamacije, ki smo jih poslušali, 
Balončkov Peter v prometu, Kolo v žepu, Zebra, Križišče in 
druge, so nas opozarjale na mnoge nevarnosti, ki prežijo na                     
cesti.  25. novembra smo v vrtec povabili rajonskega policista, ki 
skrbi za red in kontrolira območje Kidričevega, gospoda Marka 
Brgleza. Skupaj z otroki si je ogledal dramatizacijo Semafor v 
izvedbi dramske skupine Žogice. Predstavil je poklic policista – 
prometnika ter odgovoril na mnoga vprašanja otrok. Vsi skupaj 
smo zaključili, da moramo v prometu ravnati razumno in odgo-
vorno ter tako poskrbeti za varnost sebe in drugih.  Po zaključku 
skupnega srečanja so nekateri otroci v svojih igralnicah risali po 
doživetju, drugi pa so iz odpadne embalaže, ki so jo za ta namen 
pridno zbirali, oblikovali najrazličnejša prometna sredstva.  Vse 
smo na hodnikih razstavili in postavili na ogled obiskovalcem 
vrtca.  V mesecu novembru smo tako ponovili vse, kar že znamo 
o prometu, in se o njem naučili tudi veliko novega. 

 Vzgojiteljica Lilijana Rumež

V vrtcu Kidričevo posvečamo veliko pozornost vzgoji za okoljsko odgovornost. Ob tem otroke seznanjamo in 
spodbujamo k čistemu, urejenemu in zdravemu okolju. 

Prometna varnost je v današnjem času pomemben 
dejavnik našega življenja. Otroke je potrebno čim prej 
seznaniti z varnim vključevanjem v promet in v vrtcu 
se tega dobro zavedamo. 



31Ravno polje,  december 2014

Božično-novoletni bazar 
v OŠ Borisa Kidriča Kidričevo

V torek 9. 12. 2014 je v prostorih 
OŠ Borisa Kidriča Kidričevo, potekal 
božično-novoletni bazar, kjer so 
učenci s prodajo svojih izdelkov 
zbirali sredstva za šolski sklad. Na 
prodajnih stojnicah so se letos 
odlično znašli učenci 5. a in 5. b 
razreda, ki so na ta način preizkusili 
tudi  svoje prodajne sposobnosti.          

      MT

ŠD Šikole – aktivni čez vse leto
Člani ŠD Šikole se trudimo, da poskrbimo za celoletno dogajanje. Konec meseca septembra smo organizi-
rali novo predstavo REPORTERJA MILANA z naslovom ONA, BIVŠI in DŽONI. Udeležba je bila zadovoljiva,              
predstava pa polna smeha. 
4. oktobra smo se odpravili na zaslužen 
društveni izlet na morje. Udeležba je 
bila odlična, saj se nas je zbralo kar 37. 
Privoščili smo si piknik na morju … to pa je 
potekalo nekako tako, da smo se v    Luciji 
vkrcali na ladjico in izpluli proti Izoli, kjer 
smo imeli krajši ogled. Nadaljevali smo s 
plovbo proti Piranskemu zalivu, kjer smo 
se sredi morja zasidrali in bili postreženi s 
svežim ribjim kosilom. Hrabri so se v res 
lepem vremenu tudi kopali. Nato je sledil 
še ogled Pirana in povratek proti avto-
busu v Lucijo, od koder smo se odpravili 
proti domu na družabni večer v gostilno 
Kureš. Ta izlet, ki so ga organizirale naše 
članice, je bil res nekaj posebnega, saj 
smo kar 5 ur preživeli na ladjici, morju in 
soncu. Zadnji vikend v novembru pa smo 
organizirali društveni turnir v namiznem 
tenisu. Udeležba je bila ravno pravšnja, 
da se je lahko veliko medsebojno igralo. 
Prvim trem smo podelili tudi pokale. 
Ko gledamo list, na katerem je pisalo plan 
dela za 2014, ugotavljamo, da smo za nas 
in za vas naredili več, kot smo predvideli. 
Spontano smo se odločali in ga dopolnje-
vali. Organizirali smo osem uspelih pri-
reditev (dvoranski turnir v odbojki, gostili 
smo bontonologa Saša Županeka, pohod 
iz Šikol v Haloze, 1. maj v sodelovanju s 
PGD Šikole, otroški piknik z napihljivimi    
igrali, športni vikend (2 dni), predstavo Re-
porterja Milana in namiznoteniški turnir). 

Zelo smo ponosni na odlično izpeljan pro-
gram “Otroški nogometni vrtec”, kjer smo 
skupaj zbrali ca. 15 otrok, ki so zelo uživali 
ob učenju in igranju nogometa. 
Velikokrat smo se čez poletje po zaslugi 
naših aktivnih članic in članov zbrali na 
igrišču na dogovorjenem nedeljskem kosi-
lu, ki je bilo popestreno z veliko športnih 

aktivnosti.  Ob koncu leta želimo vsem 
članicam, članom, vaščanom, občanom, 
predvsem pa tistim, ki delajo in nas pod-
pirajo pri naših projektih, vesele praznike 
ter zdravo, uspešno in nasmejano leto 
2015.

ŠD Šikole
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         KROMPIRJEVKA 
    (domišljijski opis kraja) 
  
Na severu daleč od nas na vodi stoji 
otok, ki se imenuje Krompirjevka. Je zelo 
majhen otok, ampak je v njem veliko 
prebivalcev, in sicer 50.000 krompirjev. 
Narejen je iz veliko gora. Hiše so zelo 
razmetane in jih je veliko na kupu. Uk-
varjajo se s poljedelstvom, saj tako do-
bijo več prebivalcev. V Krompirjevki se 
zaposlujejo vsi prebivalci, saj imajo veliko 
služb. Imajo župana Frančka Pireja, ki je 
zelo prijazen in trdo dela za ta kraj. 
Čeprav je krompirjevka majhen kraj, 
imajo veliko ustanov, in sicer OŠ Janeza 
Omlete, vrtec, šolo poljedelstva, trgovino 
z gnojili; cerkev, kjer verujejo v pomfrit; 
gostilne, kjer pijejo gnojila, zavarovalnico 
Golaž, imajo tekmovanja v izdelovanju 
kipov iz pomfrita, frizerski salon in no-
gometno igrišče. V službe in tudi drugam 
se vozijo s samokolnicami. 
Turisti si lahko ogledajo veliko zanimiv-
osti, kot so: najdebelejši krompir na 
svetu, kip krompirja, ki je odkril Krom-
pirjevko, slaven hotel in Muzej boja s         
koloradskim hroščem. 

TILEN EBERHART, 6. b 
OŠ BORISA KIDRIČA KIDRIČEVO 

Mentorica: Sonja Lenarčič 

LJUBEZEN V ZRAKU 
 

Močno, toplo mi srce bije, saj spomini 
mladih let 

razcveteli so se kot rože v cvet. 
On cvetje mi poda, v meni strast, 

poželenje vzbudi. 
Poljubi, roko v ritmu vetra zavrti. 

V pomladi se ljubezen razvije v prvi 
poljub, prvi objem. 

Ob petju sije. 
Zaljubljeno se za roke drživa, o poroki 

govoriva. 
Cvetje se po zraku vije, 

domišljijo nam v srce ulije. 
Ko se sprehajava v noči, dih zastane 

mi, 
ker vem, 

da srce vzel mi boš zdaj ti. 
Takrat otrok zate sem bila, a vedi: 

ljubila sem te iz dna srca. 
Otrok nisem več sedaj, a tebe nočem 

več nazaj. 
ALJA SORŠAK, 8. a 

OŠ BORISA KIDRIČA KIDRIČEVO 
Mentorica: Sonja Lenarčič 

PALČKOLAND 
 
Palčkoland leži na velikem travniku v os-
rednjem delu Slovenije. Njegovi prebival-
ci so pet centimetrov veliki palčki. V kraju 
jih živi kar 25.000. 
Naselje je veliko in ima v središču občino. 
Prebivalci se ukvarjajo z rejenjem gos-
enic, izdelovanjem nakita iz drevesne 
smole, zbiranjem rose ipd. Prebivalci se v 
službo vozijo z metulji ter s hrošči. 
Naselje pa ima še frizerske salone, terme 
s tobogani iz vejic, šolo, vrtec, gostilno, 
jahalni klub muh in pošto. 
Za ta kraj so znamenite hiše iz vrtnic. Za-
nimiv je tudi vodovod, ki jim ga zgradijo 

MOJA POT … 
 
Vsak človek se rodi z nekakšnim na-
menom in razlogom. Vsak si sam kroji pot 
svojega življenja. Nekateri izberejo pravo, 
dobro pot, spet drugi skrenejo s poti v 
slabe, neznane vode. 
Moja pot življenja se je začela pred 
štirinajstimi leti, ko sem prijokala v širni 
svet, katerega nisem poznala. Na poti 
življenja me že od takrat spremlja moja 
družina. Z mano so bili, ko sem izgovor-
ila prvo besedo, naredila prve korake, ko 
sem prvič vstopila v vrtec in šolo. In zdaj 
so še vedno z mano na začetku devetega 
razreda in bodo ob koncu osnovne šole. 
Nobena pot ni vedno obsijana s soncem 
in postlana z rožicami. Polno je vzponov 
in padcev, ki nas vedno nečesa naučijo. 
Tako je tudi na moji poti. V šoli imam 
polno dobrih ocen, prejela sem že veliko 
priznanj, doma imam ljubečo družino, 
hvaležna sem tudi za vse materialne do-
brine, brez katerih si ne znam predstavl-
jati življenja. To je le nekaj dobrih stvari. 
Zgodile so se mi in se še mi bodo tudi 
tiste, katere bi najraje črtala iz svojega 
življenja. Zadnje čase veliko premišljujem 
o svoji prihodnosti, predvsem o poklicu, 
ki ga bom opravljala. Želim si poklic, ki 
ne bo samo dobro plačan, ampak bo tudi 
poklic, katerega bom z veseljem opravl-
jala. Moja mama mi pogosto svetuje: “Iz-
beri si poklic, v katerem boš srečna, saj 
boš samo tako srečna tudi v življenju.” Kar 
mi vedno znova vliva upanje, da se bom 
odločila pravilno. 
Mogoče bom v svoji prihodnosti pustila 
pečat življenju svoje dobe in se bodo o 
tem učili učenci pri zgodovini, ko mene 
že dolgo več ne bo na svetu. Ali pa bom 
le ena v množici ljudi, ki bo v naslednjih 
stotih letih pozabljena. 
Upam in pričakujem le najboljše, saj pre-
govor pravi, da upanje umre zadnje. 

MARTINA KORES, 9. a 
OŠ BORISA KIDRIČA KIDRIČEVO 

Mentorica: Sonja Lenarčič 

šolar
piše

Uspavanka 
  

Nina, nana, nina, nana, 
naša mala Ana 

zmeraj je zaspana. 
  

Zjutraj, ko sonček vstane, 
naša mala Ana 

očke si pomane. 
  

Ko s sprehoda z mamico, 
vrne se v šolico, 
naša mala Ana 

spet postala je zaspana. 
  

Zvečer, ko luna 
skozi okno kuka, 
naša mala Ana 

pod odejo smuka. 
  

Nika Drevenšek, 5. c 
Lovrenc na Dravskem polju 

Uspavanka 
  

Svetla bela barva sije ti z neba, 
medtem pa teta Luna pomežikniti ti zna, 

zunaj pa še zvezdice kot plamen žare, 
samo zaspi z medvedkom ob sebi. 

  
Medvedek že v postelji leži, 
a jaz še budna sem kot ti, 

potem pa spi, le spi 
in zapojem uspavanko si, 

le ko sonce bo vzšlo, 
potem igrala z medvedkom se bom. 

  
Jaz spim in spim, a se strahov bojim, 

a zdaj se domislim 
in k medvedkom se stisnem, 

le kako kako je to lepo, 
da v mislih z medvedkom se lovim 

in zaspim in zaspim ter se zjutraj zbudim. 
Sanja Kranjc, 5. c 

Lovrenc na Dravskem polju

krti in deževniki. V tem kraju je nekoč 
živel Palčo Palčji, ki je prvi zajahal gos-
enico. Obiskovalci lahko gredo tudi na 
značilen palčji sladoled iz medu in polžje 
sluzi. V kraju živi tudi slavni Grahov Janko, 
najboljši pisatelj palčjega časa. 
V kraju vsak teden prirejajo tudi pajčje 
igre, na katerih tekmovalci jezdijo pajke. 
Zmaga tisti, ki na pajku zdrži največ časa. 

NIKO KORES, 6. b
OŠ BORISA KIDRIČA KIDRIČEVO 

Mentorica: Sonja Lenarčič 
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INDIJA KOROMANDIJA 
 
Za devetimi vodami in devetimi gorami je 
kraj Indija Koromandija. 
Kraj je znan po okusnem medu in mleku. 
Nekega poletja je bila grozna suša in 
krave ter čebele so bile lačne in žejne. 
Ker se niso dobro počutile, niso dajale 
medu in mleka. To je opazil kavboj Miha. 
Ker je imel zelo rad mleko in med, se je 
odločil, da poišče deževni oblak. Šel je po 
svojega konja. Vzel je veliko vode in hitro 
odjahal iz Indije Koromandije. Jahal je se-
dem dni in sedem noči. Končno je prišel 
do mostu, ki je vodil do dežele oblakov. 
Most je bil malce majav in zaradi tega si 
konj ni upal iti preko. Miha je zato konja 
privezal ob drevo in sam odšel čezenj. Ko 
je prečkal most, je prišel do velikih vrat. 
Sam jih ni mogel odpreti. Potreboval je 
pomoč. Vrnil se je do konja. Zelo dolgo ga 
je moral prepričevati, da je šel čez most. 
Ko sta prišla preko, sta s skupnimi močmi 
odprla vrata. Prišla sta do dežele oblakov. 
Miha je prvi oblak, ki ga je videl, vprašal, 
zakaj ne dežuje več. Povedal je, da se oni 
vedno trudijo, da prebivalci dobijo mleko, 
njim pa se nikoli ne zahvalijo. Miha je 
povedal, da če bodo spet deževali, bodo 
za vsak naliv dobili nekaj medu in mleka. 
Oblaki so se strinjali. Z Miho so se vrnili 
nazaj v Indijo Koromandijo. Dobro so zalili 
deželo, tako da je spet zrasla trava. Miha 
se je zahvalil oblakom. Župan Nejc je pri-
redil veliko pojedino za oddolžitev. Tako 
so vsi srečno živeli do konca svojih dni. 

NIKO KORES, 6. b
OŠ BORISA KIDRIČA KIDRIČEVO 

Mentorica: Sonja Lenarčič 

Madam Siana 

Madam Siana važi se, 
misli, da na svetu glavna je. 

Misli, da je kraljica sveta, 
presegla rada bi celo boga. 

Starši njeni bogati so, 
dali bi ji celo nebo. 

V šolo sploh ne hodi več, 
pravi, da učitelji so odveč. 

Ima pa tudi psa, 
prav tako važiča. 

Madam Siana čevljev ne obuje sama, 
pravi: “Za to je služkinja Lana.” 

Madam zlato posteljo ima 
in nikomur je ne da. 
V njej sladko zaspi 
in se zjutraj zbudi. 

 
NUŠA RANFL, 7. b 

OŠ BORISA KIDRIČA KIDRIČEVO 
Mentorica: Sonja Lenarčič

OŠ Cirkovce - 
Obeležili smo svetovni dan miru

Sajenje dreves je projekt ENO šol s sedežem na Finskem. S sajenjem 
drevesa smo podprli kampanjo UNEP-a, ki si je zastavila cilj, da do leta 
2017 vrne Zemlji 100 milijonov dreves.

22. september - svetovni dan miru 
V ponedeljek, 22. septembra, smo 
obeležili svetovni dan miru, ki ga je leta 
1981 razglasila Generalna skupščina 
Združenih narodov. V ta namen smo se 
ob 12. uri zbrali na šolskem igrišču, kjer 
smo posadili drevo, ki smo ga razglasili za 
drevo miru. Sajenje dreves je projekt ENO 
šol s sedežem na Finskem. Sedmošolci 
smo pripravili govor, ki smo ga skupaj z 
našimi vrstniki po vsem svetu prebrali 
vsak v svojem jeziku. Zapeli smo tudi pre-

vedeno himno dneva miru. S sajenjem 
drevesa smo podprli kampanjo UNEP-a, 
ki si je zastavila cilj, da do leta 2017 vrne 
Zemlji 100 milijonov dreves. Letošnja 
tema dneva miru je pravica ljudi do miru. 
V razredu smo se pogovarjali o miru in se 
strinjali, da bi morali vsi ljudje tega sveta 
živeti v miru.            Sedmošolci OŠ Cirkovce

Vsak dan takoj po zajtrku smo se 
z avtobusom odpeljali v Terme 
Ptuj. Tam so nas pričakali plaval-
ni učitelji, s katerimi smo se 
učili plavalnih veščin. Po vsa-
kodnevnem jutranjem razgiba-
vanju smo osvajali prve plavalne 
spretnosti. Enim je uspevalo več, 
drugim malo manj, vsi pa smo 
uživali v topli vodi, se učili prvih 
plavalnih zamahov, se škropili, 
uživali … Otroci, ki so imeli z vodo 
že več izkušenj, pa so svoje znanje 
dopolnili in nadgradili. Zadnji dan smo se 
preizkusili na testiranju usvojenega znan-
ja plavanja. Pri vseh otrocih je bil viden 
velik napredek. Važno pa je to, da nam 
je uspelo premagati strah pred globoko 

Plavalni tečaj v vrtcu Cirkovce

vodo, nekaterim z rekviziti, spet drugim 
brez njih.  Bravo mladi – bodoči plavalci!
 

 Marjanca Vindiš,
 skupina Metulji

Prvi teden v decembru je predšolska skupina iz vrtca Cirkovce preživela 
na plavalnem tečaju v Termah Ptuj. 
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Noč pravljic

Zjutraj sem se zbudila. Bil je četrtek, dan, 
ko smo prespali v šoli. Tja sem odšla z vso 
prtljago, ki smo jo potrebovali. Ko sem 
prišla v šolo, smo imeli pouk kot vsak dan. 
Nato se je pouk končal in vsi smo se zbrali 
pred šolo. Igrali smo se različne igre, kot 
so iskanje pisem, igre po želji, in si pekli 
klobase ter kostanje. Ko smo našli vsa pis-
ma, smo sestavili naslov in zgodbo. Nas-
lov je bil Kamen modrosti. Nato smo se 

še igrali, jedli kostanje in klobasice. Ta čas 
zunaj je hitro minil in ob 19. uri smo odšli 
nazaj v šolo. Takrat smo si pripravili vse za 
spanje in se preoblekli v pižame. Ko smo 
to vse storili, smo šli v pižamah na večerjo. 
Ko smo se najedli, smo se še malo igrali in 
nato nam je ga. Zlatka Podvornik prebrala 
pravljico Železni prstan. Kasneje smo se 
še malo igrali in nekje čez eno uro odšli 
gledat film Ledeno kraljestvo. Bil nam 
je zelo všeč. Sredi filma smo si podajali 
različne sladkarije in jih jedli. Imeli smo 
tudi odprtje knjižnice. Ko smo prerezali 
trak, smo si lahko ogledali knjižnico in 
dobili bonbone. Nato smo se pripravljali 
na spanje. Odšli smo spat, vendar neka-
teri niso mogli zaspati, ker so se smejali 
in čudno obnašali. Čez nekaj časa smo le 
zaspali. Noč smo preživeli zelo lepo, a so 
tla bila malo trda. Naslednji dan je bil pe-
tek. Zjutraj smo se vsi zbudili in zabavali. 
Nato smo odšli na malico. Po malici smo 
imeli »Pokaži svoj talent«. Ko smo to vse 
končali, se nam je pouk normalno na-
daljeval. Ta pouk se nam je dolgo vlekel 
in mislili smo, da se ne bo nikoli končal. A 
nato se je le končal in smo odšli na kosilo. 
Po njem smo šli v popoldansko varstvo in 
uživali, dokler se nismo odpravili domov. 

Anja Klanjšek, 5. c 
Lovrenc na Dr. polju 

V četrtek, 2. 10. 2014, smo zjutraj prišli 
v šolo, vsi naloženi s polno prtljage. 
Pouk smo imeli kot običajno do 14. 
ure. V podaljšanjem bivanju smo se ig-
rali različne družabne igre. Nato nas je 
gospa učiteljica poklicala, da moramo 
ven na parkirišče pred šolo. Poiskati smo 
morali zaklad. Tako dolgo smo iskali ma-
jhne listke, dokler nismo našli delov kn-
jige Harryja Potterja. Na tistih listkih so 
bile nekatere črke poudarjene. Iz njih 
smo razbrali poved »V pralnem stroju«. 
Učenec iz 4. c je odšel v klet po skrinjo, v 
njej so bili čokoladni zlatniki in vsak je do-
bil enega. Čez nekaj minut so nam pripel-
jali klopi in mize, pekli smo si klobasice 
in kostanje. Malo smo se še igrali, nato 
pa odšli v šolo, kjer smo imeli odprtje 
knjižnice. Knjižnico sta odprla ga. Alenka 
Kutnjak (ravnateljica) in učenec Tibor No-
vak, tako da sta prerezala trak. Sošolka 
Sanja Krajnc je prebrala dve pesmici o 
besedah. Odšli smo v učilnico in si pri-
pravili vse stvari za spanje, oblekli smo si 
tudi pižame. Za večerjo smo imeli kuhan 
krompir. Pred spanjem nam je prišla ga. 
Zlatka Podvornik prebrat pravljico Železni 
prstan, nato smo pogledali film Ledeno 
kraljestvo in jedli sladkarije. Kasneje smo 
odšli spat. V petek smo se zbudili in odšli 
na zajtrk. Po njem smo se igrali družabno 
igro Moja Slovenija. Pouk je potekal vse 
do 14. ure, dokler nismo s prtljago odšli 
domov. Tega spanja v šoli ne bom nikoli 
pozabila. 

Nela Nahberger, 5. c 
Lovrenc na Dr. polju 

Bil je četrtek, 2. 10. 2014, ko smo vsi prišli 
v šolo s prtljago. Že smo se veselili spanja 
in dogodivščin, ki jih bomo doživeli ta 
dan. Seveda pa nas je čakalo še sedem 
učnih ur, za katere smo vsi hoteli, da 
hitro minejo. In tako je tudi bilo. Hitro 
je prišlo na vrsto kosilo. Po njem smo se 
igrali razne družabne igre, ki so se hitro 
končale, in šli ven iskat izgubljeno prav-
ljico. Ko smo našli vse koščke, smo ugo-
tovili, da je naslov pravljice Harry Potter: 
Kamen modrosti, ki smo jo nato tudi pre-
brali. Pekli smo si kostanje in klobasice. 
Okrog 19. ure smo odšli v razrede in si 
uredili ležišča ter odšli na večerjo. Jedli 
smo kuhan krompirček z našega vrta. 
Sledilo je odprtje knjižnice, na katerem je 
Sanja Kranjc, učenka petega razreda, pre-
brala dve pesmi Otona Župančiča. Odšli 
smo vsak v svoj razred, takrat pa nam je 
ga. Zlatka Podvornik prebrala pravljico 
Železni prstan. Kasneje smo odprli sladka-
rije in si ogledali film Ledeno kraljestvo. 
Spat smo odšli okrog pol desetih. Nasled-
nji dan pa smo se igrali Talente. Preos-
tanek dneva je potekal običajno. 

Sara Pišek, 5. c 
Lovrenc na Dr. polju 

V četrtek, 2. 10. 2014, so na podružnični šoli že drugo leto zapored izvedli projekt Noč pravljic. Učenci so ta dan 
v šoli tudi prenočili. Popoldan so potekale številne aktivnosti, kot so sprehod, igre na prostem, peka kostanjev, 
peka klobas zunaj na ognju. Ob 19. uri pa smo se zbrali pred vrati šolske knjižnice, kjer sta ravnateljica Alenka 
Kutnjak in učenec Tibor Novak svečano prerezala trak ob odprtju prenovljene knjižnice. V knjižnici Lovrenc 
smo stare police zamenjali z novimi in tako bodo učenci še raje zavili v šolsko knjižnico. S svojim obiskom nas je 
počastila tudi ga. Zlatka Podvornik, bivša knjižničarka naše šole, ki je učencem prebirala pravljice. Z branjem 
pravljic so učenci od 1. do 5. razreda nadaljevali po razredih, nato pa sladko zaspali.                   Jasna Medved

šolar
piše
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Mali kuharji

Sadje smo dobili v šoli, zelenjavo oziroma 
zelje pa na našem vrtu, ki stoji zraven 
šole. Učenci smo v šolo prinesli “ribežne” 
in deske. Sara, Nela, Natalija in Sanja so 
ribale zelje. Anja je ribala jabolka, Nika 
hruške, Andrej in Lovro iz 4. razreda pa 
sta jih lupila. Zraven tega opravila smo se 
zelo zabavali. Ko smo vse naribali, smo 
jabolka in hruške dali skupaj v skodelico. 
Posipali smo jih s sladkorjem in z medom, 
kar je izboljšalo njihov okus ali pa tudi ne. 
Posebej v skledo smo dali zelje. Gospa 
učiteljica nam je naredila zeljno solato, 
ki je bila najboljša, saj je zelje zraslo na 
našem vrtu. Sadje in solato smo ponudili 
tudi učencem 4. razreda. Po končani po-
jedini smo pospravili razred in se dogo-
vorili, da si bomo v šoli pripravili še zeljne 
krpice, saj nam je ostalo še nekaj zeljne 
glave. To je bila najboljša ura gospodin-
jstva. Upam, da bo še veliko takšnih ur. 
                                                      5. c-razred, 

podružnična šola Lovrenc na Dr. polju

Ta prečudovita Noč pravljic se je začela 
v četrtek, 2. 10. 2014. Zjutraj sem s se-
boj prinesla vse možne stvari, ki jih bom 
potrebovala. Ko smo prišli v šolo, smo 
najprej imeli pouk. Tega imam zelo rada, 
zato je hitro minil. Po pouku smo odšli 
na kosilo in nato je sledilo presenečenje. 
Z vsemi učitelji in učenci smo odšli pred 
šolo. Iskali smo delčke zgodbe o Har-
ryu Potterju in le nekateri so jih imeli. V 
kleti v pralnem stroju smo našli zlatnike, 
ki so v bistvu bile čokoladice. Vsak je 
dobil eno. Pekli smo si tudi klobasice in 
kostanje. Ob 19. uri smo odšli v razrede. 
Pred odprtjem prenovljene knjižnice sem      
prebrala dve pesmici, ki sta govorili o 
besedah. Po končanem odprtju knjižnice 
nam je knjižničarka ga. Zlatka Podvornik 
prebrala pravljico Železni prstan. Po pre-
brani pravljici smo si pripravili ležišča za 
spanje. Ogledali smo si še film Ledeno 
kraljestvo. Medtem smo jedli sladkarije 
in mandarine, ki so bile zelo dobre. Po 
ogledu filma smo odšli spat. Spali smo 
zelo dobro, ampak škoda, da na trdih 
tleh. Bil je že petek in tisti dan smo imeli 
pouk ter po kosilu odšli domov. 

Sanja Kranjc, 5. c 
Lovrenc na Dr. polju 

Bil je 2. 10. 2014, ko smo prišli v šolo z vso 
prtljago. V šoli smo imeli pouk po urniku. 
Ko je bila ura tri, smo se igrali različne 
igre. V razred je prišla naša učiteljica in 
rekla, da naj se obujemo in gremo pred 
šolo. Nato so nam učiteljice razložile, da 
moramo poiskati 12 delčkov pisma. Ko 
smo jih našli, smo prebrali, kaj je pisalo. 
Ker smo razbrali besedno zvezo »pralni 
stroj«, smo šli pogledat vanj. Tam smo 
našli skrinjo, v kateri so bile čokolade. 
Vsak si je vzel eno. Ob 17. uri smo si pekli 
klobase in kostanje. Ob 19. uri smo se od-
pravili noter in se preoblekli v pižame. Šli 
smo jest krompir, bil je zelo dober. Ko smo 
se najedli, smo imeli odprtje knjižnice. 
Moja sošolka Sanja je prebrala pesmici. 
Ko se je vse končalo, je k nam prišla ga. 
Zlatka Podvornik in nam prebrala prav-
ljico Železni prstan. Bilo je zanimivo. Ko se 
je pravljica končala, smo si ogledali še film 
Ledeno kraljestvo. Bil je zelo lep. Film se 
je končal in mi smo šli spat. V petek smo 
se zbudili in se igrali Slovenija ima tal-
ent. Nato smo imeli spet pouk. Tako se je          
iztekel dan. 

Nika Drevenšek, 5. c 
Lovrenc na Dr. polju

šolar piše

OŠ Cirkovce – 
Postali smo kulturna šola

V Brežicah smo preživeli prijeten dan in s ponosom smo domov odnesli 
priznanje z naslovom:  OŠ CIRKOVCE – KULTURNA ŠOLA 2014–2017.
Naša šola se je v lanskem šolskem letu 
prijavila na razpis JSKD Slovenije za naziv 
KULTURNA ŠOLA. V petek, 19. 9. 2014, 
smo se z gospo ravnateljico in z učiteljem 
glasbe odpravili na OŠ Brežice, kjer je 
potekala podelitev priznanj šolam, ki 

so prejele ta certifikat. Naša šola je bila 
dodeljena k rumeni skupini, v kateri se je 
izvajala vokalna delavnica. Peli smo pe-
sem Sreča na vrvici. Druge skupine pa so 
izvajale plesne, folklorne, instrumentalne 
in gledališke delavnice. Mi smo vadili v 
večnamenskem prostoru OŠ Brežice. Vse 
skupine smo se točno ob 12. uri zbrale na 
mestnem trgu v Brežicah, kjer smo sku-
paj prikazale različne oblike kulturnega 
ustvarjanja v enotno ustvarjalno celoto. 
Rdeča nit nastopa je bila pesem Sreča na 
vrvici. Po končani osrednji prireditvi na 
mestnem trgu smo si v kulturnem domu 
ogledali muzikal Čisto navaden dan, v    
katerem so nastopali učitelji in učenci OŠ 
Brežice. Sledila je podelitev priznanj naj-
bolj kulturnim šolam leta 2014.  
V Brežicah smo preživeli prijeten dan in 
s ponosom smo domov odnesli priznanje 
z naslovom:  OŠ CIRKOVCE – KULTURNA 
ŠOLA 2014–2017. 

6. 11. 2014 smo si pri uri gospodinjstva in interesne dejavnosti šolski 
vrt pripravljali sadje in zelenjavo. 
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plastike (kozarci, posodice in lončki od preh-
rambenih izdelkov, nosilne vrečke, škatle za 
slaščice in drugo hrano, 
krožniki za enkratno 
uporabo, folije za hrano 
in druge folije, podloge 
za pecivo, ovitki, zvitki, 
cvetlični lončki …), 
- pločevinke in drugo manjšo embalažo iz 
kovin (kozarci, posodice od prehrambenih 
izdelkov, hrane za mačke in pse, vložene    
zelenjave in sadja, aluminijasta živilska fo-
lija …),
- tetrapake od sokov, mleka in drugih pijač 
ter prehrambenih izdelkov,
- embalažni stiropor.
V vrečke za mešano embalažo NE                      
ODLAGAJTE: onesnaženih cvetličnih 
lončkov, v katerih rastline ostanejo celo 
življenjsko dobo, čajnih filtrov, voščenega 
ovoja za sir, ovitkov klobas, obešalnikov 
za obleke, kartuš za tiskalnike, škatel za 
zgoščenke, zgoščenk in videokaset, vrečk za 
detergente, jedilnega pribora za enkratno 
uporabo, avtomobilskih delov, papirnatih 
modelov za pecivo, težjih in večjih kosov 
kovin …
Opozorilo
Plastenke, pločevinke, posodice in tetrapaki 
morajo biti izpraznjeni ter čim bolj stisnjeni, 
tako boste vrečko za odlaganje mešane 
embalaže najbolje izkoristili.

V te vrečke ODLOŽITE:
- plastenke in drugo manjšo embalažo iz 

Z ločenim zbiranjem do zmanjšanja količin odpadkov in prijetnejšega okolja

Ste se že kdaj vprašali, ali bi lahko predmete, ki jih več ne potrebujemo, vnovič uporabili oz. jih predelali? Prehrambena industri-
ja nas je zasula s številnimi novimi proizvodi, ki nam omogočajo zadovoljevanje osebnih potreb, po drugi strani pa ostajajo gore 
odpadnih materialov, v katere so ti bili embalirani. Da bi zmanjšali količine odpadkov, je potrebno odpadne snovi zbirati ločeno 
in jih ločeno predajati registriranim zbiralcem. Samo ločeno zbrane odpadke lahko usmerimo v predelavo in ponovno uporabo.

Pri ločenem zbiranju je pomembno, da so 
pločevinke, plastenke, vrečke, folije ter 
drugi predmeti, ki so namenjeni za em-
baliranje tekočin, izpraznjeni ter očiščeni. 
Drugo pomembno navodilo je, da se posa-
mezne odpadke odloži v ustrezno opremo 
za zbiranje odpadkov, vrečke oz. zabojnike, 
saj vsako mešanje odpadkov, ki ni v skladu z 
našimi navodili, zahteva dodatno ločevanje, 
kar znova povzroča dodatne stroške. V okvi-
ru ločenega zbiranja komunalnih odpadkov 
družba Čisto mesto Ptuj omogoča občanom 
vaše občine zbiranje glede na skupine                                     
odpadkov po materialni strukturi. Za lažje 
rokovanje z nastalimi odpadki podajamo 
navodila za pravilno razvrščanje posamez-
nih vrst odpadkov.

1.) Zbiranje MEŠANIH KOMUNALNIH 
ODPADKOV zagotavljamo v namenskih 
plastičnih zabojnikih črne (tudi rjave) 
barve na prevzemnih mestih pri gospodinj-
stvih 13-krat letno.

V te zabojnike ODLOŽITE: 
plenice, higienske vložke, 
kozmetične blazinice, iz-
trebke malih živali sku-
paj s peskom, zamaščen/
umazan papir ali drugo 
umazano embalažo, vrečke 
za sesalce, uničena oblačila in obutev …
V zabojnik za zbiranje mešanih ko-
munalnih odpadkov NE ODLAGAJTE: 
plastične embalaže, tetrapakov, pločevink,                 
konzerv, papirja ali kartona, bioloških od-
padkov, vročega pepela, kosovnih ali nevar-
nih odpadkov, stiropora, steklenic in druge 
steklene embalaže, trde plastike, kovin … 
Opozorilo 
Ob upoštevanju navodil za ločevanje 
mešanih komunalnih odpadkov ne sme 
biti veliko, s pravilnim ločevanjem boste 
prihranili in ustvarjali čistejše okolje, v              
katerem živite.

2.) Zbiranje plastične, kovinske, sestav-
ljene in mešane embalaže zagotavljamo 
v namenskih plastičnih prozornih vrečkah 
na prevzemnih mestih pri gospodinjstvih 
13-krat letno, na katerih je napis MEŠANA 
EMBALAŽA.

3.) Zbiranje papirja in kartona ter papirne 
in kartonske embalaže zagotavljamo v     
namenskih plastičnih zabojnikih zelene 
barve z rdečim pokrovom, na katerih je 
napis PAPIR, na prevzemnih mestih pri 
gospodinjstvih 13-krat letno.

V te zabojnike ODLOŽITE: 
časopise, revije, prospekte, 
zvezke, koledarje, knjige, 
kataloge, papirnate vrečke, 
kartonske škatle, pisemski 
in ovojni papir ter druge 
predmete iz papirja, lepenke in valovite 
lepenke … 
V zabojnik za zbiranje papirja in papirne 
embalaže NE ODLAGAJTE: embalaže mleka 
in sokov, mastnega in povoščenega papirja, 
tapet, folije iz umetnih mas, higienskega 
papirja, vreč za krmila, vreč za cement,            
reklamnih panojev, lepilnih trakov …

Opozorilo
Kartonske škatle morajo biti razrezane/   
raztrgane na čim manjše kose oz. čim bolj 
stisnjene.

4.) Zbiranje STEKLA in steklene embalaže 
zagotavljamo v namenskih plastičnih 
zabojnikih zelene barve z belim pokro-
vom na zbiralnicah 17-krat letno.

V te zabojnike ODLOŽITE: vse vrste 
steklenic, stekleno 
embalažo od začimb, ko-
zarce za vlaganje brez 
pokrovov, druge manjše 
predmete iz stekla (cevke, 
steklene posode, kozarci).
V zabojnik za zbiranje steklene embalaže 
NE ODLAGAJTE: okenskih stekel, ogledal, 
žičnih stekel, avtomobilskih stekel, stekel 
žarometov, posode iz porcelana, neon-
skih svetilk, žarnic, keramike, steklenic z 
vsebino …
Opozorilo
Steklenice morajo biti izpraznjene ter 
brez zamaškov. 

5.) Zbiranje BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH 
ODPADKOV zagotavljamo v namenskih 
plastičnih zabojnikih rjave barve na 
prevzemnih mestih pri gospodinjstvih 
42-krat letno. 
V te zabojnike ODLOŽITE:
kuhane ostanke hrane, zelenjavne in sad-
ne odpadke, jajčne lupine, pokvarjene         
prehrambene izdelke, gnilo sadje, papir-
nate robčke, brisače in        
serviete, filter vrečke, 
čajne vrečke, kavne      
usedline, odpadno      
vejevje –      razrezano, 
travo, listje, odmrle  rastline, plevel … lase, 
perje, volno, žagovino in drobne lesne       
odpadke … vse odpadke, ki se lahko organ-
sko razgradijo.
V zabojnik za zbiranje BIO odpadkov NE 
ODLAGAJTE: tekočih ostankov hrane – juh, 
masti, jedilnih in drugih olj, ostankov živali 
… 

POMEMBNO: Z vsakodnevnim ravnanjem se je potrebno zavedati, da lahko s pravilo ločenim zbiranjem zmanjšate 
količine odpadkov za odlaganje in omogočite ponovno uporabo nastalih odpadkov. Vljudno vas naprošamo, da navodi-
la za pravilno ločevanje odpadkov upoštevate, saj bomo izvajali kontrolne preglede vsebine odpadkov, vsako nepravilno odla-
ganje v nenamensko opremo za zbiranje pa se sankcionira po Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki vaše občine. Na-
vodila za pravilno ločevanje odpadkov lahko najdete tudi na naši spletni strani: http://www.cistomesto.si/kako-locujemo. Za 
vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo po e-pošti: info@cistomesto.si ali na telefonu na 02 780 90 20. Hvala, ker ločujete!

Čisto mesto Ptuj, vaš zbiralec odpadkov
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Kidričevo teče 2014

»Otroci so nadebudno, lahkotno in polni radosti uživali v najbolj 
naravni obliki gibanja, teku na 300 in 600 metrov, ter vsi navdušeni 
opazovali svoje nedeljske zmage – medalje,« je na spletnem portalu 
zapisal predsednik organizacijskega odbora Kidričevo teče, Boštjan 
Zupanič. Odrasli tekači, bilo jih je 25, so se pomerili na 5- in 9-kilo-
metrski progi. Na krajši sta bila zmagovalca Aneja Cafuta in Miha 
Goričan, na daljši progi pa Manja Kokol in Milan Roškar. Organiza-
torji pa niso mislili samo na tekače, temveč so poskrbeli tudi za tiste 
udeležence, ki jim tek ni tako blizu. Nordijsko hojo so lahko preizku-
sili pod vodstvom inštruktorja Jureta Čučka iz ŠD Puresport ali pa 
se podali na voden ogled po turistično-zgodovinski poti.  Odzivi 
obiskovalcev kot tudi tekmovalcev so bili pozitivni in brez izjeme 
v smeri, da je ideja odlična ter da jo je vsekakor potrebno ponoviti 
tudi naslednje leto.                                                                              MT

Naj se leto 2015 začne z lepimi trenutki, 
ki se nikdar ne končajo!
Naj vsak vaš korak spremlja lepa misel, 
naj vsaka želja postane resničnost
in naj na vaših obrazih v prihajajočem 
letu prevladuje nasmeh.

Vesele božične praznike in 
uspešno, zdravo ter športno leto 
2015 vam želi

ŠPORTNO DRUŠTVO NJIVERCE

RECEPT: slastni medeni božični okraski
V času pred prazniki nas pogosto prevzame občutek domačnosti in topline, pri čemer se 
pogosto zatečemo h kateri izmed pozabljenih kuharskih knjig, v kateri iščemo sladice, 
ki nam bodo posladkale praznične dni. Nekatere sladice pa niso samo dobre, temveč 
tudi uporabne. Priprava le-teh je lahko odlična priložnost za druženje otrok in staršev 
pa tudi vnukov z njihovimi babicami in dedki. Za vas sem poiskala in preizkusila recept 
za medenjake, ki niso samo dobri, temveč tudi slasten okrasek za vaše božično drevo.

SESTAVINE:
200 g masla
200 g medu
100 g sladkorja
1 jajce
450 g moke
50 g kakava v prahu

PRIPRAVA:
V ponev damo koščke masla, sladkor in med ter vse 
skupaj med nenehnim mešanjem raztopimo do vretja. 
Prelijemo v skledo in ohladimo. V ohlajeno masleno 
maso vtepemo razžvrkljano jajce. V drugo skledo prese-
jemo moko. Moki primešamo cimet, kakav, klinčke 
in pecilni prašek. Del suhe mešanice z mešalnikom 
vmešamo v masleno maso. Počasi dodamo še preostalo 
suho maso ter vgnetemo v gladko testo. Na pomokani 
površini testo razvaljamo na debelino 0,5 cm. Z modelčki 
izrežemo piškote ter jim s palčko naredimo luknjice za 
vrvice. Piškote pečemo na 200 stopinj Celzija na sred-
njem vodilu 10–12 min. Da se nam piškoti ne sprimejo 
s posodo, jih pečemo na »peki« papirju. Pečene piškote 
položimo na ravno površino, da se ohladijo. Beljak         
toliko časa stepamo z limoninim sokom ter s sladkor-
jem v prahu, da dobimo gosto maso. S pomočjo vrečke 
za živila ali drugih pripomočkov za okraševanje sladic 
piškote okrasimo z beljakovo maso, ki jo takoj za tem 
posujemo s poljubnimi okraski. Dober tek!                                                                                                                            

MT

Tamburaški orkester Cirkovce 

vabi k vpisu nove člane, 
ki imajo radi različno glasbo. Pridružite se nam 
in nas obiščite vsak petek ob 20. uri pod odrom 

dvorane v Cirkovcah.

12. oktobra 2014 je v organizaciji KUD Nika, Zgodovinskega društva Kidričevo, Fitnes studia FIT.SI in ŠD Pure-
sport prvič potekal športno-rekreacijski dogodek Kidričevo teče 2014, ki je v sončnem nedeljskem dopoldnevu 
privabil več kot 80 aktivnih udeležencev. 

1 ravna žlička mletega cimeta
1 ravna žlička mletih klinčkov
1 ravna žlička pecilnega praška
1 beljak
1 žlička limoninega soka
250 g sladkorja v prahu
sladkorni biserčki, okraski

Spoštovane gospodinje, društva!
 

V letošnjem prazničnem decembru v sklopu dogodkov 
»Park pod tisočerimi zvezdami« razpisujemo tekmovanje 

za AMBASADORKO »ŠTRUDLJA«.
 

NAVODILA za NAJ »ŠTRUDELJ«
- Vsaka udeleženka naj speče 1 »štrudelj«.
- Do petka, 19. 12. 2014, nam na telefon 041 746 956 (Zdenka 
Frank) sporočite, kakšno vrsto »štrudlja« boste spekli (jabolčni, 
skutin …), da primerno označimo ime gospodinje in opis sestavin, 
ki bodo v zavitku.
- Svoj »štrudelj« prinesite v soboto, 20. 12. 2014, ob 12.30 v Park 
pod tisočerimi zvezdami (Park mladosti), kjer ga bomo sestavili.
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Prelest v Gerečji vasi – 
za lepoto in zdravje

Letošnji veseli december bo v Prelestu – hiši lepote 
in zdravja še posebej čaroben. Prelest je 3. decembra 
praznoval prvi rojstni dan, prvo obletnico uresničenja 
velikih sanj in prvo obletnico razvajanja najboljših 
strank na svetu.

V prazničnem decembru vas v hiši lepote in zdravja 
v Gerečji vasi še dodatno razvajajo z 10-odstotnim 
jubilejnim popustom na vse storitve in ob nakupu 
darilnih bonov Prelest. 
Toplo vabljeni v leseno hiško, privoščite sebi in svojim 
najdražjim za praznike kanček božanskega. V Preles-
tu se veselijo vašega obiska!

Novost v ponudbi Prelesta v letu 2015:
 • nevromišični taping spodnje okončine (protibolečinski trakovi),
 • antistresna indijska masaža glave,
 • profesionalna francoska kozmetika Thalgo za obraz in telo.

Prelest je s klančino prijazen salon do ljudi s posebnimi potrebami.
Razvajajte vse svoje čute! Obiščite Prelest – hišo lepote in zdravja, prepustite se vrhunskim kozmetičnim storitvam in 
uživajte v izbranih wellness doživetjih v intimnem in naravnem ambientu lesene hiške. 
Za naročilo ali nakup darilnih bonov pišite na info@prelest.si ali jih pokličite na 031 876 950.
Dobrodošli v PRELESTU – hiši lepote in zdravja!
Več na: www.prelest.si

Mateja Stojko 
Pungračič, lastnica, 
direktorica in vodja 
Prelesta, v drugem 

letu samostojne 
podjetniške poti 
uresničuje svoje 

sanje.

Storitve podjetja Vargas-Al:

	 	 -	 Fizično	-	tehnično	varovanje
	 	 -	 Servis	in	montaža	sistemov	varovanja
	 	 -	 Varovanje	javnih	zbiranj
	 	 -	 Protipožarno	varovanje
	 	 -	 Servis	gasilnikov	in	hidrantov
	 	 -	 Usposabljanje	zaposlenih	za	varstvo	pred	požarom
	 	 -	 Trgovino	

Srečno, zdravo in predvsem varno leto 2015



Nagrajenci zadnje nagradne križanke so: Marija Soršak, Lovrenc na Dravskem polju 35, 2324 Lovrenc na Dravskem polju, Angela 
Draškovič, Spodnje Jablane 49, 2326 Cirkovce, in Lara Skok, Njiverce vas 37, 2325 Kidričevo.

NAGRADNA KRIŽANKA: rešitev križanke in vaše podatke pošljite v zaprti ovojnici na naslov Občina Kidričevo, ul. Borisa Kraigherja 25, 
2325 Kidričevo, s pripisom “Nagradna križanka”, najkasneje do 31. 1. 2015.  Sponzor nagradne križanke je Kmetija Žitnik.


