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Izdajatelj glasila: Občina Kidričevo, 
Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo.
Odgovorna urednica: Mojca Trafela  
Uredniški odbor: Tina Mlakar, Smilja Rajher, Jožef Murko, Slavko Pulko, Eva Žunkovič, Anja Rajher
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 Kidri-
čevo. Glasilo je vpisano v  razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo RS, pod zaporedno številko 1401.
Obvesti lo: pridržujemo si pravico do izbora člankov in  fotografi j po lastni presoji, skladno z                    
razpoložljivostjo prostora za objavo, ter do preblikovanja besedil v vsebinsko in oblikovno primerne 
članke. Za vsebino in točnost podatkov odgovarja avtor prispevka. Nekateri prispevki niso lektorirani 
s strani lektorice glasila. Reklame niso lektorirane. 

Prispevke za naslednjo izdajo Ravnega polja 
lahko oddate na portal 

www.mojaobcina.si do 4. 9. 2015.

Poziv k zbiranju pobud za pripravo sprememb in dopolnitev 
Občinskega prostorskega načrta Občine Kidričevo

Občina Kidričevo je v letu 2013 sprejela Občinski prostorski načrt Občine  
Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 38/13, 53/13 – tehnični popravek).     
Občina Kidričevo vabi vse zainteresirane, da si pogledajo občinski   prostorski 
načrt, ki je dostopen na sedežu Občine Kidričevo, na Skupni občinski upravi 
občin v Spodnjem Podravju, Mestni trg 1, Ptuj, in na spletni strani PISO (www.
geoprostor.net). Vse zainteresirane, ki želijo podati  pobudo za spremembo 
Občinskega prostorskega načrta Občine Kidričevo, Občina poziva, da to storijo v 
času do 30. 7. 2015. Pobudo se poda na obrazcu ‘’Pobuda za pripravo občinskega 
prostorskega načrta’’, ki je dostopen v sprejemni pisarni Občine Kidričevo ozi-
roma Skupne občinske uprave (Mestni trg 1, Ptuj) in na spletni strani Skupne 
občinske uprave občin v Spodnjem Podravju (www.sou-info.si). Ustrezno izpol-
njene obrazce posredujte na naslov Občina Kidričevo, Ulica Borisa Kraigherja 25, 
2325 Kidričevo, ali Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju, Mestni 
trg 1, 2250 Ptuj, ali pa preko e-pošte na naslov obcina@kidricevo.si oziroma           
sou@ptuj.si.                                                                                                    Damjan Napast,

direktor Občinske uprave Občine Kidričevo

Ko se temperature dvignejo nad 30 stopinj 
in ko se zaradi časa dopustov in počitnic 
vse skupaj nekoliko umiri, je čas za pripravo         
julijske izdaje našega glasila. Ta je kot vsako 
leto v prvi vrsti  namenjena dogajanju v času 
praznovanja praznika naše občine ter osta-
lim akti vnosti m, ki so bile izvedene v času 
pred pričetkom poletnih šolskih počitnic.
Tudi letos so se organizatorji prireditev zelo 
potrudili in pripravili pestro paleto različnih 
dogodkov, med katerimi je vsak izmed nas 
lahko našel nekaj zase. Dejstvo je, da je 
obisk in zadovoljstvo obiskovalcev oziroma 
ti sti h, komur je zadeva namenjena, največja 
nagrada za trud in delo vsakega izmed nas, 
ki se je kadarkoli loti l kakšnega tovrstnega 
projekta. V vlogi urednice občinskega glasila 
te prireditve sedaj spremljam že peto leto 
zapored in moram reči, da me preseneča, da 
večini organizatorjev kljub isti m tematskim 
sklopom uspe vsako leto znova dogajanju 
dati  nekaj nove vsebine in narediti  vse sku-
paj še bolj zanimivo. Prepričana sem, da so 
uspešno izvedene letošnje prireditve odlična 
moti vacija za naprej in dober temelj za nove 
ideje, ki jih bomo kot obiskovalci ali tekmo-
valci tradicionalno deležni v mesecu juniju 
tudi v bodoče.
V teh toplih poletnih večerih je pravi čas, da 
vzamete v roke glasilo, ki je pred vami, ter 
preberete, kaj vse se je v naši občini doga-
jalo v preteklih tednih, poiščete kak znani 
obraz na fotografi jah ali pa rešite nagradno 
križanko ter dobite kakšno idejo na strani z 
recepti . Želim vam prijetne in predvsem v 
času dopusta ali šolskih počitnic brezskrbne 
poletne dni. 

Mojca Trafela, odgovorna urednica

beseda urednice

Razpis za najem dvoran za sezono 2015/2016

Interesente za najem dvoran v občini Kidričevo (Lovrenc, Cirkovce, Športna 
dvorana Kidričevo) obveščamo, da zbiramo prijave za sezono 2015/2016.        
Zainteresirani morajo izpolniti  vlogo, ki je objavljena na spletni strani www.
kidricevo.si, in jo izpolnjeno poslati  na naslov Občine Kidričevo do najkasneje 
31. 7. 2015. Več informacij je na voljo na spletni strani Občine Kidričevo.

Občinska uprava Občine Kidričevo

Fotografi ja na naslovnici: 
Saša Urih

www.kidricevo.si

S.U.
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Delujemo, ustvarjamo in gradimo 
za boljšo prihodnost naše občine 

Foto: Saša Urih

Od vsega začetka županovanja je moj cilj, 
da občina Kidričevo s svojimi danostmi 
in sposobnostmi izkoristi  vsak potenci-
al in vse izzive ter doseže ti sto stopnjo                            
razvoja v takšni luči prihodnosti , da 
ustvarja spodbudno okolje za njene pre-
bivalce, za konkurenčen razvoj gospodar-
skih družb, podjetništva, ustvarja sinergij-
ske učinke, pomaga, sodeluje … 
Uspešno delovanje občine, njen razvoj, 
številne pridobitve v zadnjih leti h so v 
tako kratkem času rezultat predane-
ga dela, kakor tudi izraz spoštovanja in         
zasledovanja cilja, VIZIJE OBČINE, ki smo 
jo ustvarili skupaj z vami, spoštovane ob-
čanke in občani. S hvaležnostjo do vaše 
podpore in sodelovanja vam s ponosom 
sporočam, da je Občina preseljena v dvo-
rec ter da smo prejeli STELETOVO PRI-
ZNANJE ZA LETO 2014 za obnovo dvorca 
Sternthal – za pomembne konservator-
sko-restavratorske stvaritve in dosežke 
na področju varstva kulturne dediščine 
in naravnih vrednot, ki nam ga je podelilo 
Slovensko konservatorsko društvo v poča-
sti tev prvega slovenskega konservatorja 

dr. Franceta Steleta. Načrti  za prihodnost 
so jasni in začrtani. Delujemo, ustvarjamo 
in gradimo za boljšo prihodnost. 
Intenzivno se odvijajo postopki izvedbe 
dnevnega centra v Kidričevem, načrti  za 
pristavo ob dvorcu, programi za družinski 
center v Kidričevem. Doti kamo se vseh 
področij našega skupnega življenja, zato 
je rdeča nit letošnjega osrednjega doga-
janja MLADOST IN PRIHODNOST.
Pojma, ki ju v teoriji in raznih modrosti h 
velikokrat povezujemo, v praksi pa vse 
prevečkrat pozabljamo, kako pomembno 
sinergijo predstavljata MLADOST in PRI-
HODNOST. Letos bomo Občina, Talum in  
Boxmark omogočili brezplačno letovanje 
na morju 190 otrokom. Kajti  otroci, mladi 
so naša prihodnost, bazen znanja ter zau-
panja vreden zaklad, lačen dela in izzivov. 
In kar je najpomembnejše – otroci imajo 
domišljijo, mladi vizijo, sanje, ustvarjal-
nost … Želim si, da bi z našim delom in 
prizadevanji uspeli zagotoviti  boljšo pri-
hodnost vsem.                    
                                              Anton Leskovar,

župan občine Kidričevo

Naša občina v letošnjem letu obeležuje 20 let obstoja, slavi in praznuje osemnajsti č zapored. Ob jubileju 
česti tam vsem prebivalcem občine.

Foto: Saša Urih

za boljšo prihodnost naše občine 

Za lep pevski program in barvitost je poskrbel otroški zborček OŠ 
Kidričevo in zbor podružnične šole Lovrenc na Dravskem polju,
pod vodstvom zborovodkinje Liljane Krošl.
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Podelitev občinskih nagrad in 
žagarija do poznih ur

V okviru osrednje prireditve ob občinskem prazniku občine Kidričevo, ki je potekala 21. junija 2015 
v restavraciji Pan v Kidričevem pod sloganom »Prihodnost in mladost«, je bila narejena bilanca 
delovanja občine za zadnje obdobje in podeljenih osem najvišjih nagrad zaslužnim. 

Občinski praznik je vsako leto priložnost, da se občani srečamo, 
družimo in skupaj z občinsko upravo in županom pogledamo, 
kaj se je v naši občini od zadnjega praznovanja lani postorilo. 
Slavnostni govornik župan Anton Leskovar je v svojem nago-
voru zbranim poudaril pomen dobrega sodelovanja občine z 
gospodarstvom, kulturno bogatega in živahnega društvenega 
življenja in ustvarjanja dobrih sinergij in povezovanja za uspešen 
razvoj naše občine naprej. 

Med večjimi dosežki občine v preteklem letu je omenil nedavno 
preselitev občinske uprave v nove prostore, prejem Steletove-
ga priznanja Slovenskega konservatorskega društva za obnovo 
Dvorca Sternthal in ohranjanje kulturne dediščine. V sodelovan-
ju z Boxmarkom in Talumom pa bodo 190 otrokom iz socialno 
šibkih družin občine Kidričevo omogočili brezplačno letovanje 
na morju. »Tako kot se bomo mi obnašali do mladih, tako se 
bodo oni do nas in tako bodo delali,« se je navezal na osrednji 
slogan praznika. Med načrti za prihodnost je omenil ureditev 
doma za starejše, ureditev gramoznice Pleterje in splošno, 

ustvarjanje čim boljših pogojev za življenje in delo ljudi v naši 
občini Kidričevo. Suzana Lep Šimenko, poslanka DZ, je poudari-
la, da smo ena redkih občin, ki ji je uspel tako velik zalogaj, kot 
je obnoviti dvorec, in da imamo močno gospodarstvo. »Želela 
bi si, da bi bili v Sloveniji enotni – kot takrat ob ustanovitvi 
države – da bi ljubili Slovenijo in njene vrednote in bili pon-
osni na državne simbole,« je povedala. Župan občine Hajdina 
in predstavnik občin Spodnjega Podravja, mag. Stanko Glažar, 
je povedal, da vsakodnevno spremlja delo in razvoj občine 
Kidričevo. Poudaril je, da smo zelo uspešni pri pridobivanju 
sredstev iz razpisov, pri urejanju infrastrukture in da imamo tudi 
bogato družabno življenje. Prisotne je sproščeno pozdravil še 
predstavnik prijateljske občine Crikvenica, ki nam je prenesel 
»sončne pozdrave« ter čestital ob obeh praznikih – občinskem 
in državnem. V znak prijateljstva je županu Leskovarju in njegovi 
soprogi podaril umetniško sliko in steklenico rujnega. 

Občinsko priznanje najboljšim učencem 
Kot je že tradicionalno, so učenci iz obeh osnovnih šol, ki                              
izstopajo po doseženih uspehih na šolskih tekmovanjih in učnih 
uspehih, prejeli posebne nagrade. Iz OŠ Cirkovce so bili nagrajeni 
Žiga Ciglarič, Andraž Potočnik in Aljaž Vavken, iz OŠ Kidričevo pa 
Eva Pernat. Omenjeni mladi so v zadnjih letih prejeli zlata, sre-
brna ali bronasta priznanja za sodelovanje na različnih šolskih, 
območnih in državnih tekmovanjih v okviru več šolskih predme-
tov. Sodelovali so tudi na srečanju mladih raziskovalcev, festiva-
lih, tematskih tekmovanjih in mednarodnih projektih, nagrajeni 
za zvestobo knjigi in bralni znački, dosežke v športu ter odličen 
uspeh pri šolskem delu. Priznanja mladim talentom so podelili 
župan Anton Leskovar in ravnateljici obeh osnovnih šol, Ivanka 
Korez in Alenka Kutnjak. 
  
Grbi in plaketa Občine Kidričevo 
Grb Občine Kidričevo sta podelila župan Anton Leskovar in        
direktor občinske uprave Damjan Napast. Nagrado sta prejeli 
podjetji Kmetijstvo Polanec d. o. o., Pleterje, ki si prizadeva biti 
»pravi naslov« za vse potrebe kmetovalcev, in podjetje Zaščitna 
sredstva Mlakar Majda s. p., Lovrenc na Dravskem polju, ki izde-

Osrednja prireditev ob 18. prazniku Občine Kidričevo in dnevu državnosti

Navzoče je nagovorila tudi 
Suzana Lep Šimenko, poslanka DZ.
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luje zaščitne rokavice in druga zaščitna sredstva. »Če verjameš 
v to, kar delaš, in delaš s srcem, uspehi in rezultati pridejo,« 
pravi Mlakarjeva. Tretji grb so prejele ljudske muzikantke Ve-
sele Polanke – PD Cirkovce v počastitev 20-letnice muziciranja. 
Skupaj so Vesele Polanke doživele veliko lepega, številni nastopi 
jih osrečujejo in notranje bogatijo, saj igrajo in pojejo za svoje 
in na veselje gostiteljev. Kot so povedale, igrati nameravajo vse 
dotlej, dokler jim bo služilo zdravje. 
  
Plaketo Občine Kidričevo je prejel Ivan Kopušar iz Apač za bo-
gat dolgoletni prispevek k razvoju lokalne skupnosti in društev, v 
katerih je deloval. Utemeljitev nagrad v celoti si lahko preberete 
v nadaljevanju. 

 Žagarija v Parku pod zvezdami 
Po končani osrednji prireditvi je voditelji-
ca prireditve Tatjana Mohorko občinstvo      
povabila na zabavo v prireditveni šotor v 
Park pod zvezdami. Na začetku je prisotne 
zabaval ansambel Razpon, ki je poskrbel, 
da se je na plesišču trlo ljudi, vrhunec za-
bave pa je bil težko pričakovan nastop 
Tanje Žagar, ki je znova navdušila vse, od 
najmlajših do najstarejših. Da je bil vol rav-
no prav pečen in nihče lačen, je  poskrbe-
la mesarija Jože Fingušt. S pomočjo spon-
zorjev je bil organiziran bogat srečelov. 
Praznično druženje s plesom je trajalo 
pozno v noč.  

Nataša Fras Haslinger
                                                 Foto: Saša Urih

Energična Tanja Žagar med nastopom.
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V začetku leta 1990 je bilo registrirano podjetje Kmeti jstvo       
Polanec d. o. o. s sedežem v Pleterjah 34. Prodajalno so si takrat 
preuredili iz malo večje garaže, za skladišče so uporabili strehe, 
ki so jih do takrat uporabljali za kmetovanje. Prvo leto sta bila v 
podjetju zaposlena le Franc in Anica Planinšek, ki sta se ukvar-
jala s prodajo kmeti jskih strojev, reprodukcijskega materiala in 
z odkupom živine. Sčasoma je promet v podjetju naraščal, zato 
je bilo potrebno zaposliti  dodatne delavce. Ob 5. obletnici so se 
preselili v nove trgovske prostore, ki so jih zgradili na domačem 
dvorišču. Zaradi povečane prodaje kmeti jskih strojev so zazna-
li potrebo po servisiranju mehanizacije. Zaposlili so mehanika 
kmeti jskih strojev, s tem pa pridobili tudi pooblaščen servis za 
stroje SIP. Dela v podjetju je bilo vedno več, zato je bilo potreb-
no zaposliti  računovodjo. V letu 1999 je nastala na obstoječem 
naslovu prostorska sti ska, zato so takrat odkupili nekdanjo grad-
beno trgovino LES v Kidričevem z 2 delavcema. Tako je podje-
tje kar nekaj let poslovalo s 7 zaposlenimi. Med tem časom so      
prevzeli tudi pooblaščeno zastopanje in prodajo za traktorje Ze-
tor in Deutz-Fahr ter nekatere druge znamke izdelovalcev kme-
ti jskih strojev iz tujine. To je zahtevalo dodatno zaposlovanje, 
tako da se je število zaposlenih povečalo na 10 ljudi in upajo, da 
bo pri tem številu tudi ostalo.  
Načrtov za širitev dejavnosti  imajo še kar nekaj, vendar zaradi 
krize, ki traja tudi v kmeti jstvu, zaenkrat tega ne začenjajo. Vsa 
fi nančna sredstva uporabijo za obratni kapital, za zaloge nove in 
rabljene mehanizacije, saj se še naprej nameravajo truditi , da bi 
uspeli s prodajo staro za novo in postali res pravi naslov za vse 
potrebe kmetovalcev, za domače in tuje kupce. 

Nekega sončnega veselega popoldneva, 18. novembra leta 
1995, sta Mara Urih na glavnik in Emica Kovačič na lončeni bas 
skupaj zaigrali za veselo družbo. Bilo je tako prijetno za vse, da 
je Mara predlagala ustanovitev skupine, ki igra na ljudske instru-
mente. Dragica Krajnc je prevzela frajtonarico in Milica Kovačič 
rifl  mašino – perilnik in kozarec z desertnimi žličkami. Skupino 
so poimenovale VESELE POLANKE ter se kot samostojna sekcija 
vključile v Prosvetno društvo Vinko Korže Cirkovce. Po gosto-
vanju leta 1996 v Italiji jim je priznani strokovnjak na področju 
ljudske glasbe Bruno Ravnikar predlagal in podaril nunalco, ki 
je zvenela veliko lepše kot glavnik. Tako se je pričela vesela in 
uspešna pot Veselih Polank. Žal je ustanoviteljica te skupine 
Mara Urih zbolela in zadnjič zaigrala 12. junija 2010. Od takrat 
na nunalco muzicira Pavla Veler. 
  
Sledili so številni nastopi na različnih kulturnih in turisti čnih ob-
činskih prireditvah, na občnih zborih strank in društev, največ 
pa Vesele Polanke nastopajo v sodelovanju s Krajevno organi-
zacijo Rdečega križa Cirkovce po domovih upokojencev širom 
SV Slovenije. Veliko moti vacijo in vnemo za igranje jim dajejo 
starejši krajani, ki se jim s solzami v očeh zahvalijo, ko jih obi-
ščejo za rojstni dan. Zadovoljni poslušalci so njihovo največje 
plačilo. V knjigi spominov imajo mnoga uspešna gostovanja, 
nastope v radijskih in televizijskih oddajah, gostovanja v tujini 
s Folklorno skupino Vinko Korže Cirkovce, redno se udeležujejo 
revij in srečanj ljudskih pevcev in godcev po vsej Sloveniji. So po-
nosne lastnice dveh kaset, video spotov in zgoščenke z ljudskimi 
pevkami Žanjicami v prvotni sestavi. Skupaj so Vesele Polanke 
doživele veliko lepega, številni nastopi jih osrečujejo in notranje 
bogati jo, saj igrajo in pojejo za svoje in na veselje gosti teljev. 

Prejemniki nagrad Občine Kidričevo v letu 2015

Prejemnik grba občine Kidričevo:
Podjetje Kmeti jstvo Polanec

Prejemnik grba občine Kidričevo:
Ljudske muzikantke Vesele Polanke – 20 let muziciranja

Župan Anton Leskovar in direktor občinske uprave Damjan Napast sta 21. 6. 2015 v okviru osrednje 
prireditve ob praznovanju občinskega praznika slavnostno podelila grbe in plaketo Občine Kidričevo.
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Družinska tradicija predelave usnja se je pri Mlakarjevih začela 
že z Majdinim dedkom, ki je bil sedlar, nadaljevala pa z očetom 
Martinom, ki je bil kot čevljarski mojster zaposlen v Zaščiti Kidri-
čevo, kjer se je po končani srednji ekonomski in višji tekstilno-
-konfekcijski šoli zaposlila tudi Majda. Po desetih letih službo-
vanja v omenjenem podjetju se je odločila za samostojno pot 
in 1. junija 1995 začela podjetniško pot v domači stari stano-
vanjski hiši z eno zaposleno. Od leta 2001 je podjetje v lastnih                
proizvodnih prostorih, v katerih je užitek delati. Danes so uspe-
šno manjše podjetje, ki se ukvarja z izdelovanjem zaščitnih roka-
vic in ostalih zaščitnih sredstev. Pri izdelovanju zaščitnih mehov 
za vodila pri obdelovalnih strojih so Mlakarjevi med vodilnimi 
proizvajalci v Sloveniji. 
Ob 20-letnici podjetja so ponosni na dosežke svojega dela. Z 
odgovornostjo, pridnostjo in optimizmom se soočajo z izzivi                                                                                            
zasebnega podjetništva in se skupaj s 4 zaposlenimi in družin-
skimi člani trudijo, da je delo opravljeno kvalitetno in v dogo-
vorjenem roku. Verjamejo v skupinsko delo, dobre odnose v 
podjetju in moč partnerstva. Ponosni so na to, kar danes znajo 
in zmorejo. 

Ivan Kopušar se je rodil v Šoštanju 14. novembra leta 1933, na 
pragu druge svetovne vojne, ki družini Kopušar ni prizanesla. 
Zaposlil se je takoj po končanem šolanju. Del svoje službene 
kariere je opravil tudi v Tovarni glinice in aluminija Kidričevo 
(današnji Talum). Kot dolgoletni samostojni podjetnik je poleg 
dela v delavnici aktivno deloval, si prizadeval in veliko prispeval 
k vsestranskemu razvoju lokalne skupnosti in društev, v katerih 
je deloval. S svojim dolgoletnim delom je pomembno prispeval 
k razvoju in dosežkom na raznih področjih kot dolgoletni član 
PGD Apače, član mešanega, ženskega in moškega pevskega zbo-
ra DPD Svoboda Kidričevo – današnji Moški pevski zbor Talum) 
in izdatno prispeval k ugledu in razvoju KS Apače, posledično 
tudi celotne lokalne skupnosti. Kot aktiven državljan je ozave-
ščen in osveščen o (političnem) dogajanju. Je kritičen in svoja 
stališča tudi argumentira. Odlikuje ga vizionarstvo, dobrobit, so-
delovanje in skrb za blaginjo lokalne skupnosti. 
Bil je pobudnik, organizator in tudi vodja mnogih projektov za 
izboljšanje in razvoj infrastrukture (telekomunikacije, vodovod, 
asfaltiranje, izgradnja trgovine in prosvetnega doma ...), ki je 
pripomogla k boljšemu in kvalitetnejšemu življenju občank in 
občanov ter vasi doprinesla dodano vrednost. Za svoje delo je 
prejel tudi razna priznanja tako na državni kot lokalni ravni. Ve-
dno se je vztrajno in argumentirano boril za pravice vaščanov, za 
njihovo enakopravnost in enakovreden položaj v okviru lokalne 
skupnosti in takšen je – kljub svojim letom – gospod Ivan Kopu-
šar še danes. Vsem nagrajencem iskrene čestitke! 

Foto: Saša Urih

Prejemnik grba občine Kidričevo:
Podjetje Zaščitna sredstva Mlakar Majda s. p. 

Prejemnik plakete občine Kidričevo: 
Ivan Kopušar

Podelitev plakete 
Ivanu Kopušarju.

Dogajanje v sliki
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Tekmovanje v visečem kegljanju 2015
Člani Društva upokojencev Lovrenc na Dr. polju so se prijavili na razpis za organizacijo tekmovanja v visečem 
kegljanju v okviru občinskega praznika občine Kidričevo.

Dne 12. 6. 2015 ob 10. uri je potekalo  
tekmovanje v visečem kegljanju, ka-
terega so se udeležile moške in ženske 
ekipe iz DU občine Kidričevo in okoliških 
DU. Tekmovanja se je udeležilo dvanajst 
moških in šti rinajst ženskih ekip. Pred 
začetkom tekmovanja je predsednik DU 
Lovrenc, g. Zvonko ERBUS, namenil ne-
kaj besed vsem udeleženim in jim zaželel 
športne sreče. Tekmovanje je potekalo na 
sončen dan v sproščenem vzdušju, ven-
dar se je čuti la poziti vna tekmovalnost 
med vsemi tekmovalci. Člani DU Lovrenc 
so kot gosti telji poskrbeli tudi za hrano in 
pijačo. Nekateri bolj uspešni, drugi manj 
so nanizali dobre rezultate. Moške ekipe 
so zasedle sledeča mesta: tretje mesto 
je zasedla ekipa iz DU Skoke, drugo me-
sto ekipa A iz Lovrenca in prvo mesto 
ekipa B prav tako iz Lovrenca. Ženske 
ekipe pa so zasedle sledeča mesta: tre-
tje mesto je pripadlo ekipi iz DU Ptujska 
Gora, drugo mesto ekipi DU Cirkovce in 
prvo mesto ekipi iz DU Marjete. Največ 
podrti h kegljev je dosegel v moški ekipi 
Jože VIDOVIČ iz DU Lovrenc (63), v ženski 
ekipi pa Vida MOHORIČ iz DU Starše (64). 
Prav tako so tekmovalci v ženski in moški 

zasedbi opravili tekmovanje »za EVRO«, 
kjer je v moški konkurenci zmagal Daniel 
URAN iz DU Ptujska Gora (39) in v ženski 
konkurenci Vida MOHORIČ iz DU Starše 
(39). 
Vsem tekmovalcem se zahvaljujemo za 
udeležbo in sodelovanje. Vsem uspešnej-
šim nagrajencem pa iskrene česti tke za 
dosežene lepe rezultate. Glede na pri-
jetno športno vzdušje in druženje člani 
DU Lovrenc upajo, da bodo lahko tudi v 
naslednjem letu v sodelovanju z Občino      

1. Vaško kolesarjenje – Starošince 2015
Na nedeljski dan, 31. maja, ko je bilo nebo zjutraj in še del dopoldneva zastrto z oblaki ter nam je pošiljalo 
dežne kaplje, je ti k pred 14. uro sonce razveselilo luštno kolesarsko skupino vaščanov, zbrano pred našim 
gasilskim domom, z najmlajšo 3-letno udeleženko!
Cilj 1. Vaškega kolesarjenja je bil združiti  
rekreacijo z užitkom, zato smo jo »ucvrli« 
na sladoled!!! 
Nalogo »izbor okusa« smo si zadali že 
med kolesarjenjem, da ne bi povzročali 
sladoledarskega zastoja, nato pa obilne 
porcije z vzpodbudo sončnih žarkov več 
kot uspešno »pospravili«. 
In kaj so na to družno uživanje porekli 
ti sti , pri katerih so čelade še obvezne – 
Ajda, Tilen, Ajla, Julija, Lucija, Oskar, Jaka, 
Aleks, Luka, Blaž, Nika in Nuša? Naj naj je 
bil: sladoled s prijatelji, opazovanje ribic 
z mosti čka ob gradu, vzpon na razgledni 
stolp ob ribnikih. Hja, baje so bili z misli-
mi že nekje pri morju. ;) 
Družno kolesarjenje je bilo za vse prijetna 
izkušnja, zato »kličemo« za naprej ... dra-
gi naši »domaostali« sovaščani, pokrpaj-
te luknje na zračnicah, pohiti te s kosilom, 
zamaknite nedeljske obiske ... pa na kolo. 
 

Za Vaški odbor Starošince: 
Rosmarie Žitnik

Kidričevo ponovno organizirali tekmova-
nje.                        Janez Vidovič Stanovnik
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Otroški piknik v Šikolah – dan za igro in zabavo

Otroški piknik, ki ga v okviru prireditev 
ob občinskem prazniku že tradicionalno 
organizira ŠD Šikole, je dan, ko igrišče 
športnega parka preplavijo otroci in nji-
hovi starši, dedki in babice ter ostali 
obiskovalci. V vročem sobotnem doga-
janju se je 13. 6. 2015 zbralo več kot 500 
otrok, ki so se lahko družili in zabavali 
na treh velikih in enem manjšem napih-
ljivem igralu. Velik obisk je prav gotovo 
tudi pogojen z  osebnim pristopom, ki so 
se ga organizatorji lotili na način, da so 
z imenskimi vabili po pošti povabili 730 
otrok iz naše občine.
Uspeh lanske in predhodnih prireditev je 
organizatorjem v času priprav prav goto-
vo dal veliko gradiva za razmislek, kako in 
kaj bi se dalo letos še izboljšati in preseči. 
Pogled na prizorišče, na katerem je tudi 
letos mrgolelo nasmejanih otroških obra-
zov, pa kaže na to, da presežki niso potreb-
ni. Vse, kar otroci potrebujejo za varno in 
brezskrbno zabavo, je bilo zagotovljeno. 
Za zadovoljstvo obiskovalcev in brezhiben 
potek prireditve je skrbela 45-članska 
ekipa ŠD Šikole, ki se je tudi letos izkazala 
kot zelo utečena in usklajena. Za red na 
parkirišču so skrbeli gasilci PGD Šikole. 
Zanimanje otrok je vzbudila tako športna 
in plesna animacija kot tudi cirkuška ani-
macija bratov Malek, ki sta otroke zabava-
la s pomočjo številnih rekvizitov in drugih 
animacijskih trikov.    Organizatorji pa niso 
pozabili niti na spremljevalce najmlajših 
udeležencev, saj so s šotori zagotovili var-
no zavetje pred soncem za 250 oseb. Po 
besedah predsednika društva Bogdana 
Babška so otrokom zraven brezplačne 
pogostitve in animacije podelili še 40 
bonov za kokice, palačinke in sladkorno 
peno ter 300 vstopnic za ogled mini ZOO-
ja v Slovenskih Konjicah. Turistični vlakec 
je udeležence pobiral v dveh vožnjah 
v smeri od Kidričevega proti Šikolam.       

Veselje in zabavo otrok so zraven članov ŠD Šikole letos omogočili naslednji donatorji: 
OBČINA KIDRIČEVO, MESSER plin za življenje, AVTOPREVOZNIŠTVO SREČKO FRANGEŽ, 
REKLAMNI ATELJE BABŠEK, GOSTILNA KUREŠ, KAMNOSEŠTVO ŽUNKO, TALUM, MLIN 
KOROŠEC, AUDIO REPEC, BAR MIHA, TERME PTUJ, PEKARNA HLEBČEK, KROVSTVO 
KLEPARSTVO TRČKO ZLATKO, KMETIJA STRMŠEK iz Šikol, MESARSTVO LAH, KRI&ZA 
ambulanta za živali, MIZARSTVO ŽIŠT in MINI ZOO SLOVENSKE KONJICE.                   MT

Turistični vlakec je obiskovalce  
pobiral od naselja Kidričevo po 
vaseh do Šikol v dveh vožnjah. 
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Utrip kraja, utrip krajine

2015, pred športno Dvorano Kidričevo, v 
mesecu juliju pa so dela na ogled v Dvor-
cu Sternthal v Kidričevem. Misli in pesmi 
o naravi, ki nam jih je podala predsed-
nica DPD Svoboda Kidričevo ga. Majda 
Vodušek Klemenčič, ter spodbudne be-
sede podžupanje ge. Anje Rajher so naše 
potrdilo, da tudi mi in naša ljubiteljska 
dejavnost živi s krajem.
                                       Aleksandra Vidovič

Razstava ročnih del (junij 2015)
Leto je naokrog, za nami je leto ustvarjanja in druženja v naših društvenih 
prostorih v knjižnici. Tukaj smo meseca junija članice DPD Svoboda 
Kidričevo razstavile izdelke, ki smo jih naredile v pretekli sezoni.

Foto: Stojan Kerbler

Na svoja platna in v fotografski objekti v so ust-
varjalci poskušali zajeti  vti se, čustva in doga-
janje, ki jih nudi naš kraj oziroma pokrajina, ki 
nas obdaja. Utrip kraja oz. krajine so začuti li: 
Miran Cafuta, Tina Emeršič, Katja Gaiser z Zalo 
in Andražem, Jani Jančec, Stojan Kerbler, Patrik 
Komljenovič, Bojan Lubaj, Albina Murko, Sonja 
Pišek, Jože Šafranko, Irena Tušek in Aleksandra 
Vidovič. Otvoritev začasne razstave v počasti tev 
občinskega praznika je bila v nedeljo, 14. 6. 

V soboto, 30. 5. 2015, je likovna sekcija DPD Svoboda Kidričevo izvedla že       
12. likovno kolonijo. Člani likovne sekcije so se loti li ustvarjanja na temo 
»Utrip kraja/krajine«. 

Foto: Tina Emeršič

Ali veš, kdo sem?
Sem ti sta, s katero živiš … Sem ti sta, ki 
ti  želi najboljše, sem nekaj posebnega v 
tvojem življenju! Ker brez mene ne bi mo-
gel živeti . Vendar na mojo veliko žalost 
ne spoštuješ ti stega, kar ti  dajem. Dala 
sem ti  čudovite razglede, polne barv in 
bogastva … življenje živali … življenje tebi 
… Zato naredi nekaj zase, to stori sedaj in 
HVALA od srca.                     Tvoja NARAVA
To so bile uvodne besede gospe Majde 
Klemenčič Vodušek, izrečene ob otvoritvi 
slikarske razstave, imenovane Utrip kraja. 
Razstava je delo likovnih ustvarjalcev - 
članov sekcije DPD Svoboda Kidričevo, ki 
so na slikarska platna ujeli svoje poglede, 
dogodke in občutenje našega kraja. Tis-
ti m, ki smo se otvoritve razstave udeležili, 
bo ostal bogat spomin, vsem ostalim pa 
iskreno povabilo, da si dela članov sekcije 
ogledate ob naslednji priložnosti . Njihovo 
ʺbogastvoʺ in ustvarjalnost sta namreč 
vredni ogleda in pohvale. Fotografi je      
likovnih del na tej strani je posnel Klemen 
Rajher.                                      Smilja Rajher 

Ko se ozrem po razstavljenih predmeti h, 
se kar razveselim, ko vidim, koliko lepih 
izdelkov smo ustvarile, čeprav jih je tukaj 
le del. Veliko jih je bilo že namreč podar-
jenih prijateljem in domačim. Z obešalnika 
me gledajo sovice iz blaga in razni leseni 
okraski. Na policah so  razstavljene slike 
iz kamenčkov na platnu, mize pa so polne 
velikonočnih jajčk v origami tehniki ter 
najrazličnejših rož in rožic. Na mizi pri 
oknu so razstavljeni kvačkani izdelki. Še 
zavese so del razstave, na njih so obešeni 
zlati  novoletni obeski in adventni venčki. 
Čas poletja je čas počitka in čas, ko 
bomo pridno zbirale ideje. Jeseni, ko se 
ponovno srečamo, se bomo z veseljem 

potrudile, da jih čim več uresničimo.                   
                                             Ivanka Gorše, 
vodja kreati vnih delavnic za odrasle, 

DPD Svoboda Kidričevo

Ali veš kdo sem?
Foto: Aleksandra Vidovič
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Tekmovanje v streljanju na glinaste golobe 

Z mirno roko in veliko mero koncentracije 
so se tudi letos – v počasti tev praznika 
občine Kidričevo – 14. 6. 2015 pomerili 
tekmovalci na strelišču LD Borisa Kidriča 
Kidričevo. Navzoče je zraven starešine 
Lovske družine Franca Turnška, pozdravil 
tudi župan Anton Leskovar. Oba sta vsem 
prisotnim zaželela prijetno druženje, tek-
movalcem pa veliko strelske sreče. Tokrat 
se je kot strelec z najbolj mirno roko in 
natančnim očesom izkazal Marjan Lah, 
sledila sta mu Simon Skledar in Srečko 
Svenšek. V streljanju so se preizkusili 
tudi člani Motoristi čnega kluba Tulipan, 
ki jim je lanskoletni obisk te prireditve 
ostal v tako lepem spominu, da so se je 
udeležili tudi letos. Športno tekmovanje 
se je v senčnem zavetju strelišča ponov-
no izkazalo tudi kot prijetna priložnost 
za druženje ob odlično pripravljenem        
lovskem golažu.                                                MT

Streljanje na glinaste golobe je na prvi pogled preprost šport ... če iz ozadja opazujete izkušene strelce. Če 
pa se ojunačite in se preizkusite sami v zadevanju majhnih in izredno hitrih glinasti h ploščkov, pa se takšno 
razmišljanje kaj hitro spremeni. 

2. srečanje oldtimerjev traktorjev
Strojni krožek in sekcija Oldti merjev Dravsko polje sta v nedeljo, 14. 6. 2015, organizirala 2. srečanje                                       
oldti merjev traktorjev z blagoslovom vseh traktorjev, tudi novodobnih.

dano. Vožnjo smo zaključili z vrnitvijo na 
šolsko igrišče v Cirkovce, kjer so se nam 
pridružili tudi novodobni traktorji. Šolsko 
igrišče je tako bilo skoraj premajhno za 
vse. Sledil je nagovor vsem sodelujočim, 
krajši kulturni program ter blagoslov vseh 
traktorjev. Blagoslov so opravili cirkovški, 
lovrenški in majšperški g. župnik. Hvala 
vsem za njihovo delo. Ker smo po vožnji 
bili že pošteno lačni, smo izredno dober 
bograč, ki so ga pripravili gospodje iz Tu-
risti čnega društva Dravsko polje, pojedli 
do zadnje žlice. Zagotovo se vidimo tudi 
naslednje leto. Iskrena hvala tudi vsem 
ostalim, ki so pomagali na tak ali druga-
čen način, da je prireditev bila izpeljana 
uspešno in dobro. Hvala gasilcem PGD Ja-
blane in PGD Šikole za spremljavo na naši 
poti , da je potekala varno in tekoče. Hvala 
za kulturni prispevek Veselim Polankam, 
zakoncema Letonja ter Stoperški bandi. 
Hvala za prispevek tudi vsem sponzor-
jem, ki so nas podprli tako fi nančno kot 
tudi materialno, da smo prireditev izpe-
ljali tako, kot je bilo zastavljeno. S to pri-
reditvijo smo tako obeležili tudi občinski 
praznik naše občine in z veseljem vas že 
sedaj povabimo, da se nam (ponovno) 
pridružite na 3. srečanju oldti merjev.                                                                   
                                                 Stanko Krničar, 

predsednik oldti merjevFoto: Marcela Krničar

je vsak udeleženec moral opraviti  ob pri-
javi, je sledil pozdrav vsem, kratko okrep-
čilo in nato smo krenili na panoramsko 
vožnjo po vaseh. Vozili smo v smeri Šiko-
le–Stražgonjca, Sp. Gorica, Starošince ter 
nazaj v Cirkovce. Prvi krajši postanek je 
bil na Spodnji Gorici, kjer smo si pogleda-
li razstavo ročnih del domačinov, nas pa 
so toplo sprejeli in pogosti li, za kar se jim 
iskreno zahvaljujemo in obljubljamo, da 
se bomo še vrnili. Drugi krajši postanek 
je bil pri muzeju v Starošincah, kjer smo 
si ga tudi z navdušenjem ogledali. Hvala 
g. Žitniku za sprejem, razlago in vse pove-

Srečanje se je pričelo ob 10. uri s priho-
dom vseh sodelujočih starodobnikov – 
sodelovali so tako domači traktoristi  kot 
tudi iz sosednjih občin in društev. Skupaj 
se je tako zbralo 52 starodobnih traktor-
jev, v povprečju abrahamove starosti .      
Iskali smo tudi najstarejši traktor in našli 
s časti tljivimi in zavidljivimi 67 leti  traktor 
iz naše občine. Vendar če ga pogledamo, 
je pravi mladenič. Zato iskrene česti tke 
in pohvale vsem ti sti m lastnikom starih 
traktorjev, ki jih tako skrbno negujete in 
vzdržujete, da so lahko vam v ponos ter 
nam v veselje. Po vseh formalnosti h, ki jih 

Člani Motoristi čnega kluba Tulipan.
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2. mednarodni sejem starin in 
druženje zbiralcev vseh vrst K. u. K Sternthal militaria

14. 6. 2015 je Zgodovinsko društvo Kidričevo v Dvorani Kidričevo izpeljalo 2. Mednarodni sejem starin in 
druženje zbiralcev vseh vrst K. u K. Sternthal militaria. Na prireditvi so sodelovali prodajalci iz Slovenije in 
Hrvaške. Med prvimi obiskovalci pa so bili zbiralci iz Avstrije in Italije.
Poleg sejma si je bilo mogoče ogledati  tudi nekaj 
razstav. Tako je Muzej Pangea iz Dragonje vasi razstavil 
fosile iz Slovenskih goric. Med najzanimivejšimi je bila 
največja v Sloveniji najdena fosilna školjka. Prav tako 
si je bilo mogoče ogledati  arheološke izkopanine iz 
keltske dobe, najdene v naši občini. Slednjo razstavo 
so pripravili ptujski arheologi. Učenci Osnovne šole 
Kidričevo so predstavili maketo reprezentančnega 
portala rezervne vojaške bolnišnice Kutna Hora, ki je 
med 1. svetovno vojno stala v bližini dvorca Sternthal. 
Ogledati  si je bilo mogoče tudi razstavo fotografi j 
nekdanjega avstro-ogrskega taborišča Sternthal. 
DPD Svoboda je odprla slikarsko razstavo. Svojo de-
javnost je predstavila tudi skupina Sosednji prijatelji. 
Na velikem platnu pa si je bilo mogoče ogledati  tudi 
fi lme o delovanju Zgodovinskega društva Kidričevo 
v tekočem letu. O celotnem dogodku je s krajšo 
reportažo poročala tudi mariborska RTV. 
Zahvaljujemo se vsem, ki podpirate naša prizadevan-
ja in se zavedate pomena tovrstnih prireditev za pro-
mocijo našega kraja.                        Mag. Radovan Pulko,

predsednik Zgodovinskega 
društva Kidričevo

Sočasno z izvedbo sejma zbiralcev starin 
je bila obiskovalcem na ogled tudi razstava 
predmetov, ki so bili najdeni v času izgradnje              
plinovoda na območju občine Kidričevo (tra-
sa Pleterje–Mihovce), ter fosilov in mineralov 
z območja Slovenskih goric. Kot je povedal 
lastnik geološko-paleontološkega muzeja 
Pangea Viljem Podgoršek, je to njegova 96 
tematska razstava. Na ta način to zanimivo 
geološko-paleontološko dediščino približa 
tudi ti sti m posameznikom, ki se do sedaj še 
niso odločili za ogled tovrstnih predmetov v 
muzeju.                                                            MT

Tekmovanje v šahu za prvaka za Sp. Podravje
V soboto, 23. 5. 2015, je med 9. in 13. 
uro tudi letos potekalo tekmovanje v 
šahu za prvaka za Spodnje Podravje. 
Društvo upokojencev Spodnje Podrav-
je je v prostorih Društva upokojen-
cev Lovrenc na Dr. polju organiziralo       
vsakoletno tekmovanje. Od prijavlje-
nih 5 ekip so se tekmovanja dejan-
sko udeležile 3 ekipe, DU Gorišnica, 
DU Zavrč in DU Lovrenc na Dr. polju.                                              
Skupno 25 tekmovalcev je tekmova-
lo v t.i. dvokrožnem tekmovanju. Po 
razburljivem zaključku so prvo mesto 
osvojili DU Lovrenc na Dr. polju, dru-

go mesto DU Gorišnica in tretje mesto 
DU Zavrč. Z osvojenim prvim mestom 
so se tako tekmovalci DU Lovrenc                                                                            
ponovno uvrsti li na državno prven-
stvo, ki bo letos potekalo v Mirni na 
Dolenjskem. Za ekipo DU Lovrenc so 
tekmovali: Drago Muršec, Ivan Krajnc, 
Marti n Skledar, Janez Bombek in Du-
šan Hazabent. Zahvala za potek tek-
movanja in organizacijo gre Jožefu 
Murku, DU Lovrenc, ki je bil uspešen 
koordinator med organizatorjem in 
ekipami.             Janez Vidovič Stanovnik, 

tajnik DU Lovrenc na Dr. polju
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10. kmečke igre v Pongrcah
V nedeljo, 14. 6. 2015, so v Pongrcah potekale že desete jubilejne zabavno-rekreati vne igre s kmečkih pridihom.

Tudi letos so za organizacijo in izvedbo iger poskrbela marljiva dekle-
ta in žene iz Društva podeželskih žena in deklet iz občine Kidričevo. 
Dogodka se je udeležila tudi podžupanja občine Kidričevo Anja Raj-
her, ki je v uvodnem nagovoru pozdravila sodelujoče. Letošnje igre 
so sicer privabile manj gledalcev kot lanske, vendar so se v tekmo-
vanju pomerile kar 4 skupine: Strojni krožek Dravsko polje, Društvo 
upokojencev Cirkovce – ženske, Društvo podeželskih žena in deklet 
Kidričevo in Društvo upokojencev Cirkovce – moški. Udeleženci so 
tekmovali v 6 kmečkih disciplinah: pobiranje boba, žaganje drv,        
vožnja drv, kotaljenje bale, hitra hoja in kremne rezine. Pri prvi igri 
pobiranje boba so se najbolj izkazale ženske tekmovalke, saj sta obe 
ženski skupini dosegli najhitrejši čas. Najtrši oreh za tekmovalce je 
bila igra kotaljenje bale, saj so morali težko balo kotaliti  čez zahtevne 
ovire. Tekmovalci so povedali, da so se za to igro pripravljali z dvigo-
vanjem uteži, da so utrdili svojo moč v rokah. Tudi igra hitra hoja je od 
tekmovalcev zahtevala veliko napora in zbranosti . Najbolj zabavna in 
obenem tudi slastna igra je bila igra s kremno rezino.   Kremna rezina 
oz. po domače kar kremšnita je najbolj razširjena sladica v Sloveniji. 
Sestavljena je iz več plasti : spodnje plošče iz listnatega testa, kuhane 
vanilijeve kreme, stepene sladke smetane in posladkane zgornje plo-
šče iz listnatega testa. Najbolj znane kremšnite so na Bledu, kjer jih 
pripravljajo že od leta 1953. Tekmovalci so morali z zavezanimi roka-
mi pojesti  rezino v najkrajšem možnem času. Glede na dober čas, ki 
so ga dosegli, si upam trditi , da jim je rezina zelo teknila. Zmagovalci 
iger so bili moška ekipa Društva upokojencev Cirkovce. Na koncu so 
se lahko vsi sodelujoči in gledalci okrepčali s hrano in pijačo, ki so 
jo izvrstno pripravile organizatorke iz Društva podeželskih žena in                          
deklet Kidričevo.                                                                    Eva Žunkovič

KONCERT ORKESTRA TALUM KIDRIČEVO

Foto: Srdan Mohorič

Lep izbor skladb, ki so bile skrbno in natančno 
pripravljene in izvedene. Lepo je poslušati  in 
opazovati  tako pomlajen orkester, ki ga tudi vodi 
mlad dirigent. Orkester že kar nekaj časa vodi 
maestro Tom Hajšek. V orkestru sodeluje 45 
članov, ki pa se jim še kar pridružujejo novi mladi 
glasbeniki. Prisluhnili smo odličnim skladbam, 
v katerih pa je bilo tudi več odličnih solistov. 
Predsednik orkestra Gregor Sagadin se je zahvalil 
družbi Talum, ki jih vsestransko podpira pri nji-
hovem delu, ter poslušalcem, ki obiskujejo kon-
certe in uživajo ob njihovih skladbah. Za vztrajno 
in požrtvovalno delo predsednika pa je od članov 
orkestra prejel pisno zahvalo. Koncert je vodila 
in povezovala ga. Zlatka Lampret, ki je z veznim 
tekstom odlično predstavljala njihove skladbe.

Slavko Pulko

V nedeljo, 14. 6., je bil izveden koncert pihalnega orkestra Talum Kidričevo v restavraciji PAN v Kidričevem. 
Spet je bila dvorana polna ljubiteljev njihove glasbe. 
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Turnir v nogometu v organizaciji ŠD MLADINEC Lovrenc
Športno društvo MLADINEC Lovrenc je okviru 18. občinskega praznika občine Kidričevo organiziralo tradi-
cionalni nočni turnir v malem nogometu. Športna prireditev je bila organizirana za vsa športna (nogometna) 
društva v občini Kidričevo, neomejeno glede starosti  in spola.
Prireditev se je odvijala v petek, 19. 6. 
2015, od 20. ure naprej v Športnem parku 
Lovrenc v Lovrencu na Dravskem polju. 
Trajala je do 3. ure zjutraj. Na nočni turnir 
v malem nogometu je bilo prijavljenih 9 
ekip iz celotne občine Kidričevo.

Končni vrstni red je bil naslednji:
1. CIRKOVCE 
2. GRADBENE STORITVE IN IZPOSOJA 
     ALENKA KLANJŠEK S. P.
3. ŠD MLADINEC LOVRENC

Zmagala je ekipa CIRKOVCE in si tako pris-
vojila pokala za 1. mesto in tudi prehodni 
pokal občine Kidričevo.
Ekipa GRADBENE STORITVE IN IZPOSOJA 
ALENKA KLANJŠEK S. P. je osvojila drugo 
mesto ter dobila za nagrado pokal, tretje 
mesto pa je osvojila domača ekipa ŠD 
MLADINEC LOVRENC 1 ter prejela za na-
grado pokal. Prvič smo tudi podelili na-
grado za naj igralca, ki jo je prejel Marko 
Vindiš iz ekipe Cirkovce, ter naj vratarja, 
ki jo je prejel Jure Pšajd iz ekipe Gradbene 

Predstavnik ekipe Cirkovce     

Kapetan ekipe GS. Alenka Klanjšek

Naj igralec Marko Vindiš

storitve in izposoja Alenka Klanjšek s. p. 
Prireditev si je kljub slabemu vremenu 
ogledalo približno 150 gledalcev.

Anton Drevenšek,
tajnik ŠD Mladinec Lovrenc

Namiznoteniški klub Cirkovce

Turnir je bil dobro obiskan, čeprav se je na isti  dan in celo uro 
zvrsti lo kar nekaj prireditev, namenjenih počasti tvi občinskega 
praznika. Udeležili so se ga učenci osnovnih šol Cirkovce in Kidri-
čevo, člani NTK Cirkovce ter občani. Povabilu so se odzvali tudi 
povabljeni gostje. Tekmovalo je kar 52 tekmovalcev. Doseženi so 
bili naslednji rezultati , in sicer po kategorijah:

OŠ Lovrenc:
   1. mesto: Andrej Časek
   2. mesto: Lovro Pernat
   3. mesto: Eva Kozoderc
   4. mesto: Lana Serdinšek

OŠ Cirkovce 1.–5. razred:
   1. mesto: Lara Belaj
   2. mesto: Aljaž Pernat
   3. mesto: Maja Belaj

OŠ Cirkovce 6.–9. razred:
   1. mesto: Ina Unger
   2. mesto: Nika Belaj
   3. mesto: Iva Unger

Ponovno je leto naokrog in v počasti tev občinskega praznika smo strnili naše vrste ter organizirali turnir v 
dvorani OŠ Cirkovce, ki je potekal v nedeljo, 14. 6. 2015. 

NTK Cirkovce deluje dobro, seveda pa si kot vsak klub želi tudi 
več fi nančnih sredstev za lažje poslovanje. Udejstvujemo se 
prakti čno v vseh ligah in dosegamo zelo dobre rezultate. Iz-
postaviti  je potrebno naše žensko članstvo mladine, ki je v 
letošnjem letu doseglo zavidljive rezultate na raznih tekmovanjih 
kot na »masters« pokalih in domov prineslo nemalo pokalov in 
medalj. V klubu smo si zastavili kar nekaj načrtov za prihodnost, 
s katerimi želimo privabiti  še več novih članov, tako otrok kot 
tudi odraslih rekreati vcev. Namizni tenis je šport, ki daje potreb-
no telesno akti vnost mladim, predvsem otrokom in odraslim, da 
se razmigajo in sprosti jo stres, nabran v današnjem življenjskem 
tempu in delu. Zato vas vabimo, da se nam pridružite in z nami 
zaigrate v športni dvorani Cirkovce, kjer smo akti vni skozi celo 
leto. Izkoristi mo potencial, ki se nam ponuja doma. Prijetne 
počitnice vsem!                                                              NTK Cirkovce

Srednješolci:
   1. mesto: Ina Unger
   2. mesto: Anja Bezjak
   3. mesto: Nika Belaj

Rekreati vci:
   1. mesto: Robert Krnjak
   2. mesto: Matej Strelec
   3. mesto: David Štren

Ligaši:
   1. mesto: Danilo Piljak
   2. mesto: Gregor Kucovan
   3. mesto: Primož Koban

ki jo je prejel Jure Pšajd iz ekipe Gradbene 
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Srečanje sošolcev ob 50. obletnici osnovne šole
Srečanje po 50 leti h je bilo zelo prisrčno, saj smo se ga udeležili skoraj vsi nekdanji sošolci. Z nekaterimi se 
nismo srečali že, odkar smo daljnega leta 1965 zapusti li šolske klopi.

V nedeljo, 5. 6. 2015, smo se sošolci iz OŠ 
Cirkovce, generacija 1957–1965, ob 16. 
uri zbrali na dvorišču župnišča v Cirkovcah. 
Srečanje po 50 leti h je bilo zelo prisrčno, 
saj smo se ga udeležili skoraj vsi nekdanji 
sošolci. Z nekaterimi se nismo srečali že, 
odkar smo daljnega leta 1965 zapusti li 
šolske klopi. Marsikaterega je pot zanesla 
v širni svet. Posebej daleč je odšla sošolka 
Anica Pišek, ki je na srečanje prišla iz odd-
aljenega Dubaja. Med nami je bil tudi 
sošolec, župnik gospod Janko Frangež, ki 
je v ta namen daroval zahvalno mašo v 
naši župnijski cerkvi.  Po maši smo ime-
li voden ogled OŠ Cirkovce, kjer nam je 
profesorica Polona Lešnik predstavila 
popolnoma prenovljeno šolo in način 
poučevanja danes. Ugotovili smo, da se 
je način poučevanja zelo spremenil in da 
pouk večinoma poteka s pomočjo sodob-
ne tehnologije. Poleg tega imajo učenci 
veliko več predmetov in obveznosti , kot 
smo jih imeli v našem osnovnošolskem 

času. Sledila sta druženje in večerja v Okrepčevalnici Medved v Zgornjih Jablanah. Tu 
smo se ob obujanju spominov zadržali do poznih večernih ur. Moralo je miniti  50 let, da 
smo si obljubili, da se odslej srečamo vsako leto. 

Jožica Jerenec

ZLATA  POROKA  ZLATOPOROČENCEV  KOVAČIĆ

V soboto, 6. 6. 2015, sta v krogu svoje družine, sorodnikov in prijateljev 
praznovala zlato poroko zlatoporočenca Josip in Elizabeta Kovačić iz 
Kidričevega. Zlati  ženin Josip Kovačić se je rodil 27. 11. 1939 v Jurčevcu 
na Hrvaškem, zlata nevesta Elizabeta, rojena Dajnko, pa 13. 10. 1944 
v Lovrencu na Dr. polju. Poročila sta se 5. 6. 1965 v Mariboru. Gospa 
Elizabeta je bila zaposlena v Mercatorju v Kidričevem, gospod Josip 
pa v Talumu Kidričevo. V zakonu sta se jima rodila sinova Radko in         
Stanislav, danes pa ju razveseljujejo trije vnuki.
                                                                                                               Zdenka Frank

Že sedmo leto zapored so se mladi planinci iz naše 
občine podali v hribe. Začetek počitnic so akti vno 
preživeli na Rogli. Vsak dan je bil posebno doživetje, 
ko so se s prijatelji družili v naravi. Čas je res hitro 
mineval. Vsi skupaj se že veselijo naslednjega        
planinskega tabora.                                                   MT

PLANINSKI TABOR  
NA ROGLI 2015



16

Tekmovanje GZ Kidričevo

Odlično tekmovanje
V soboto, 20. 6., je v Jablanah potekalo tekmovanje za pokal Gasilske zveze Kidričevo. Naše 
društvo se ga je udeležilo s štirimi ekipami. Pionirji, članice A in člani B so dosegli 2. mesto, 

člani A pa 3. mesto. Z uvrstitvijo desetin med prva tri mesta so dobile vse naše desetine vstopnico za regijsko       
tekmovanje, ki bo v jesenskem času na Ptuju.
Popoldan je potekalo še tekmovanje za pokal Jablan. Tudi tega 
smo se udeležili, člani B so dosegli nehvaležno 4. mesto, članice 
A in člani A pa so premagali vso konkurenco in dosegli 1. mesto 
v obeh kategorijah, s tem pa tudi prehodna pokala. Ta dan je bil 
torej zelo uspešen za naše društvo, saj smo domov prinesli kar 
8 pokalov. Kljub temu da so se začele počitnice, gasilci ne poči-
vamo. Priprave na regijsko tekmovanje bodo morale počakati, 
kajti pripravljamo se na nedeljo, 12. 7., ko gasilci iz Mihovc in 
Dragonje vasi praznujemo 90-letnico. Ob praznovanju obletnice 
pripravljamo: 
- v četrtek, 9. 7., v živo na Radiu Ptuj v oddaji Orfejček 
- v petek, 10. 7., veliko gasilsko vajo 
- v nedeljo, 12. 7., ob 14. uri gasilsko tekmovanje 
- v nedeljo, 12. 7., ob 16.30 praznovanje ob 90-letnici in veliko 
veselico z ansamblom MLADI DOLENJCI 
                                                        VLJUDNO VABLJENI V MIHOVCE! 
                                             Z GASILSKIM POZDRAVOM NA POMOČ!
                                                                                         Uroš Klajnšek

GZ Kidričevo je v okviru 
občinskih prireditev soboto, 
20. 6. 2015, na gasilskem 
vadbišču v Jablanah izvedla 
gasilsko tekmovanje. Vreme 
nam je v dopoldanskem času 
kar služilo, popoldne pa je že 
začelo rahlo deževati, vendar 
nam je uspelo tekmovanje 
zaključiti. Po tekmovanju GZ 
Kidričevo se je odvijalo tek-
movanje »ZA POKAL JABLAN«, 
ki se je kljub dežju začelo in 
se končalo v poznem popol-
dnevu, ko se je tudi vreme 
razjasnilo. Tekmovanje  je bilo 
izbirno in je potekalo v dveh 
delih. V prvem, dopoldan-
skem delu so tekmovali pionir-
ji in pionirke ter mladinci in 
mladinke, in sicer 12 ekip, ter 
starejši gasilci – 4 ekipe – ter 

prvič v GZ Kidričevo ženska ekipa starejših gasilk iz Jablan. V drugem, popoldanskem delu se 
je pomerilo 22 ekip članov in članic. Vse ekipe, ki so dosegla prve tri mesta, se lahko udeležijo 
regijskega tekmovanja, ki bo 26. 9. 2015 na stadionu NK Drava na Ptuju.

Jože Kancler,
poveljnik GZ Kidričevo

Dve zmagovalni ekipi iz Šikol
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Obisk gasilskega sejma v Hannovru – 
INTERSCHUTZ 2015

V četrtek, 11. 6. 2015, smo se v zgodnjih  jutranjih urah odpeljali proti Nemčiji. Gasilski sejem INTERSCHUTZ 
se odvija vsakih 5 let in na njem razstavljajo proizvajalci gasilske tehnike in opreme s celega sveta. Sejma so 
se udeležili člani UO GZ Kidričevo, gasilci iz PGD-jev, štab CZ Kidričevo, predsednica odbora za požarno varnost 
občine Kidričevo ter župan občine Kidričevo. Skupaj nas je bilo 51. 
Pot nas je vodila preko Avstrije v Nemčijo, kjer smo v popol-
danskih urah prispeli v najbolj znano univerzitetno mesto Got-
tingen. Namestili smo se v prijetnem hotelu Rennschuh, kjer 
smo tudi prenočili. Pred spanjem smo imeli dovolj časa, da smo 
si ogledali mestno jedro ter se tudi okrepčali. Zjutraj smo na-
daljevali pot proti Hannovru, ki je od Gottingena oddaljen ca. 
120 km. Na sejmišče smo prispeli okoli 9. ure. Tukaj smo se 
tudi razkropili, saj je sejem takšne razsežnosti, da je nemogoče 
hoditi v veliki skupini. Ogledovali smo si gasilsko tehniko in 
opreme in imeli smo kaj videti. Tukaj smo srečevali tudi razne 
znane obraze, navezovali pa tudi nove stike s prijatelji gasilci. 
V poznih popoldanskih urah smo se odpravili proti domu, ka-
mor smo prispeli po predvidenem urniku. Da pa je vse potekalo 
tako, kot mora biti, smo poskrbeli sami, pri sami pripravi pa nam 
je bila v veliko pomoč gospa Majda L. Na pot smo vzeli zalogo 
prigrizkov in pijače, tako da smo imeli minimalne stroške. Za 
prevoz in vodenje ekskurzije je poskrbela turistična agencija AŽ 

Foto: http://www.visit-hannover.com/
s prevozom TAJHMAN. Moram se zahvaliti obema šoferjema, 
vodiču, Občini Kidričevo, GZ Kidričevo ter vsem, ki ste kakorkoli 
sodelovali pri pripravi in realizaciji ekskurzije. Upam, da se čez 5 
let ponovno odpeljemo na sejem INTERSCHUTZ 2020.

Jože Kancler,
poveljnik GZ Kidričevo                                                                                                                           

Zmagovalci »Lisjakovega kotla« iz naše občine

Na prireditvi, katere izkupiček gre v ce-
loti v dobrodelne namene, so ekipe 
tekmovale v pripravi najboljše jedi iz 
kotla. Letos se je tega tekmovanja prvič 
udeležila tudi mešana ekipa »Stara 
postaja« (Strnišče) ter bara Na ovinku iz 
Župečje vasi. Izmed 24 ekip je najboljšo 
jed pripravila ravno ekipa iz naše občine. 
Zraven prvega mesta si je prikuhala tudi 
nagrado za inovativnost. Jed, ki so jo 

V soboto, 13. 6. 2015, je na grajskem dvorišču v Račah potekal že osmi tradicionalni »Lisjakov kotel«. 

pripravili, nosi ime »fržboleki v žlobudri«. Po besedah enega izmed tekmovalcev so 
v kotlu pripravljali golaž iz svinjine, nad katerim so bila na vrvico pritrjena svinjska                                                                
rebrca.                                                                                                                                     MT

»fržboleki v žlobudri«
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Prostovoljstvo v Domu starejših občanov 

Tako je varovance v prostem času enkrat 
tedensko obiskovalo dvanajst učencev od 
7. do 9. razreda. Največ se jih je družilo 
ob četrtkih popoldan, ko so potekale 
družabne igre, najpogosteje človek ne 
jezi se in tombola, učenci pa so pomagali 
tudi pri računalniškem opismenjevanju 
ter manjših vsakodnevnih opravilih. S tem 
so pridobili vpogled v življenje starejše 
generacije, spoznali so njihove poglede 
na svet ter se seznanili z različnimi pokl-
ici v domu. Učenci so radi obiskovali sta-
rostnike, veseli so bili, da so jim lahko 
popestrili dneve. Med njimi so se tkale 
prijateljske vezi, zaupanje in solidarnost. 
Prostovoljstvo predstavlja pomemben 
del družbeno koristnega dela. Zaradi           

Večletno sodelovanje OŠ Kidričevo z delavci in varovanci Doma Kidričevo smo v letošnjem šolskem letu              
nadgradili še s tedenskim druženjem učencev ter varovancev v obliki prostovoljstva. 

poziti vnih izkušenj pa se bodo ti  učenci tudi v prihodnje gotovo odločali za različne ob-
like medgeneracijskega sodelovanja.                                        Koordinatorica: Klavdija Murko

Ekskurzija v Rim
1. DAN 
V četrtek, 4. 6. 2015, ob 21. uri smo se učenci 7., 8. in 9. razre-
da OŠ Kidričevo zbrali na avtobusni postaji pred šolo. Pričakali 
smo avtobus in se odpravili na 12 ur trajajočo pot proti  Rimu. 
Vmes smo imeli nekaj postankov za malico, preostanek poti  
pa je bil namenjen potovanju proti  večnemu mestu. Prispeli 
smo okoli 9. ure zjutraj in se napoti li proti  najmanjši državi 
na svetu – Vati kanu. Ogledali smo si trg in baziliko svete-
ga Petra. Tisti , ki so se želeli povzpeti  na kupolo, so uživali 
v prečudovitem razgledu na Rim. Prav tako smo si ogledali 
papeške grobnice, nato pa se sprehodili preko Angelskega 
mostu do Piazze Navone, ki velja za enega najlepših baročnih 
trgov v Rimu. Tam smo imeli nekaj prostega časa za nakup 
spominkov ali sladoleda, nato pa smo odšli mimo Panteona 
do znameniti h Španskih stopnic. Tam smo ponovno imeli 
prosti  čas za kosilo in nakupe v trgovinah. Utrujeni od velike 
vročine in žgočega sonca smo se odpravili proti  hotelu, kjer 
smo povečerjali in utrujeni zaspali. 
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2. DAN 
Ob 7.30 smo že zajtrkovali, ob 8.00 pa zapusti li hotel. Najprej 
smo se odpravili do Kalistovih katakomb – prvih podzem-
nih krščanskih grobnic. Avtobus nas je odpeljal do postaje 
podzemne železnice, od tam pa smo se z vlakom odpravili do 
rimskega Koloseja ali Flavijskega amfi teatra. Nato smo peš odšli 
do foruma Romanum, Kapitola in Beneškega trga. Tam se na-
haja spomenik Vitt oriano, ki mu pravimo tudi oltar domovine, 
predstavlja pa srce samega Rima. Imeli smo prosti  čas za kosilo, 
nakup spominkov in zunanji ogled samega Koloseja. Nato smo 
se z vlakom odpeljali do avtobusa, okoli 15. ure pa smo krenili 
proti  Sloveniji. V Kidričevo smo prispeli ob 3. uri zjutraj, bili pa 
smo polni čudoviti h vti sov. 

Lea Lobenwein, Tjaša Čuš in Tina Blaževič, 8. b

del družbeno koristnega dela. Zaradi           like medgeneracijskega sodelovanja.                                        Koordinatorica: Klavdija Murko
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Odpadki imajo svoje mesto v zabojnikih!
Ko sva se nekaj dni nazaj v počasni koloni peljali po lokalni cesti  blizu domačega kraja, sva iz dolgčasa začeli 
šteti , koliko pločevink, plastenk, vrečk in druge nesnage leži ob cesti .
Kar zmrazilo naju je ob sklepu, da so robovi cest postali 
odlagališča za odpadke. Še bolj pa naju je jezilo dejstvo, da v 
današnjem času obstaja veliko nesramnih in nevestnih ljudi, ki 
mečejo smeti  skozi okna svojih avtomobilov ali pa kot izletniki 
kar odvržejo odpadke v naravo. Takšna početja so zelo nizkot-
na in neopravičljiva. S tovrstnimi dejanji ne jezimo le naravo-
varstvenikov in lastnikov zemljišč, ampak močno onesnažujemo 
tudi naravo. Če je voznik ali njegov sopotnik tako hudo žejen, 
da mora to potešiti  kar med vožnjo, potem naj bo vsaj toliko 
ozaveščen, da bo prazno pločevinko ali plastenko vrgel med 
domače odpadke, nikakor pa ne skozi okno svojega avtomobila!
Z več kot tristo čisti lnimi akcijami na leto se ljudje na lokalni 
ravni sicer trudijo, da bi svojo okolico le očisti li, a ogromno 
nezakoniti h odlagališč odpadkov kljub temu ostaja. Verjetno 
se še vsi dobro spomnimo akcije Očisti mo Sloveniji v enem 
dnevu, ki so jo ekologi izpeljali pred leti . Uspehi so bili res nev-
erjetni, Slovenija pa je bila po dolgem času spet čista in ure-
jena. Količino zbranih odpadkov so merili v tonah, v akciji pa 
je sodelovala nepregledna množica ozaveščenih Slovenk in 
Slovencev. Tovrstne akcije naj bodo torej vzgled! Sami osebno 
vidiva v tem velik problem, reševanje le-tega pa v vsakem posa-
mezniku posebej. Dajmo prevzeti  odgovornost za svoje ravnan-
je, poskušajmo doseči tudi nekatere spremembe v okoljski poli-
ti ki in izboljšajmo zakonodajo, narava nam bo hvaležna. Res je, 
da so čisti lne akcije ponekod zelo uspešne in da predvsem šole 

in vrtci v zadnjih leti h veliko delajo na področju ravnanja z od-
padki, vendar je še vedno vse preveč lahkomiselno odvrženih 
vreč tja, kamor ne sodijo. Torej, če bi imeli poziti ven, predvsem 
pa odgovoren odnos do naše narave, potem tovrstnega prob-
lema sploh ne bi bilo treba posebej omenjati . Tako pa moramo 
žal pospravljati  za drugimi, ki jim je prav malo mar za čisto in 
urejeno okolico.  Za konec ne bova posebej ponavljali o ti stem, 
ko tako radi pometamo pred tujimi pragovi, na domačega pa 
največkrat pozabljamo. In ko vas bo naslednjič zagrabil napad, 
da bi plastenko ali pločevinko vrgli skozi odprto okno svojega 
avtomobila, premislite in počakajte, da napad mine. Smetnja-
kov in zabojnikov za smeti  je povsod dovolj!   Valerija Gabrovec, 
Anja Rakuš, dijakinji 3. letnika Biotehniške šole Ptuj

Kuhali smo grahovo juho
V petek, 12. 6. 2015, smo imeli na urniku 
tri ure naravoslovja. Kuhali smo grahovo 
juho, si naredili zeleno solato in solato z 
rukolo. Zjutraj ob 7.30 smo odšli na šolski 
vrt in nabrali grah, zeleno solato in ruko-
lo. Anja, Nika, Natalija in Eva so pobrale 
in izluščile grah. Sanja in Sara sta nabrali 
solato in jo natrebili. S sošolcem Urošem 
sva očisti la korenček ter olupila krompir. 
Ko sva korenček očisti la, sva ga z Jakom 
še narezala. Prišla je sošolka Sara in nama 
pomagala narezati  še krompir. Nika, Sanja 
in Sara so umile solato. Dolili smo vodo in 
kuhanje se je pričelo. Ob 9. uri smo imeli 
malico, ki je hitro minila, saj smo komaj 
čakali, da poskusimo grahovo juho. Doda-
li smo še sol, poper in eno čebulo. Lepo je 
dišalo. Olupila sem česen in ga narezala. 
Česen je že lepo dišal na solati , samo še 
kis in bučno olje je bilo potrebno dodati  
in solata je bila nared. Vsak je poskusil 
juho in dodal nekaj priboljškov. Gospa 
učiteljica ni mogla verjeti , da smo pojedli 
skoraj vso juho in solato. Nekateri so celo 
bili presenečeni nad rukolo, ki ima pose-
ben okus. Tega dneva ne bom nikoli poza-
bila, ker znam zdaj še bolje kuhati . 

Nela Nahberger, 5. c 
Lovrenc na Dr. polju 

Mentorica: Andreja Emeršič 

V petek, 12. 6. 2015, smo v šoli kuhali 
juho. Zjutraj sva z Urošem pomagala 
gospe učiteljici Andreji. V zbornico sva 
odnesla dve košari s sestavinami. Ko se 
je pouk začel, so šle deklice v treh skupi-
nah na vrt pobrat grah, solato in rukolo. 
Potem so izluščile grah, umile in narezale 
solato, učiteljica pa je dodala olje, kis in 
sol. Kasneje so nekateri na drobne kocke 
narezali krompir in ga dodali h grahu in 
krompirju, ki pa je bil v kolobarjih. Vse to 

je bilo v loncu in se je kuhalo. Ob koncu 
kuhanja je učiteljica dodala gosti lo. Juha 
je bila odlična. Ko smo jedli, je učiteljica 
skuhala krompir in ga postregla k solati . 
Preden smo jedli juho, sta dve deklici iz 
petega razreda narezali redkvico. To smo 
lahko dodali solati . K juhi smo po želji do-
dali popečene kocke kruha, k solati  pa se-
mena. Tudi solata je bila odlična in dan je 
lepo minil.            Andrej Časek Hojnik, 4. c 

Lovrenc na Dr. polju 
Mentorica: Andreja Emeršič

MT
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Eko tabor
Učenci 1. razreda OŠ Cirkovce so se skupaj s starši in učiteljicama odločili, da proti  koncu šolskega leta preživijo 
dva dneva na taboru. To bivanje je bilo 25. in 26. maja v CŠOD Štrk na Ptuju.
Posebno doživetje je bil prihod v dom in namesti tev v sobe, kjer 
je bilo treba posteljo najprej postlati  s svojo posteljnino. Seveda 
ni šlo vse gladko, a ob pomoči so učenci to zmogli. Akti vni so 
bili tudi pri pripravi pogrinjkov pred obroki in pospravljanju po 
njih, za kar so poskrbeli dežurni učenci. Tam so izvedli mnoge              
dejavnosti . Veliko so se naučili o kurentu v kurentovi delav-
nici, pri lokostrelstvu so se merili v natančosti  in izvedli tudi                                   
tekmovanje v tej spretnosti . Zvečer so zakurili ogenj in spekli ja-
bolka na palici. Dopoldan drugi dan so preživeli v gozdu in ga zaz-

navali z     vsemi čuti li. 
Učenci so dokazali, 
da zmorejo preživeti  
skupaj dva prijetna 
dneva v učenju,          
igranju in druženju. 
Tako delo učence še 
bolj poveže in jim da 
pomembno popotni-
co za skupno učenje 
in delo v vseh leti h 

Nacionalni Unesco projekt UNESCO VRTIČKI 
»V sodelovanju z naravo sam pridelam hrano zdravo.«

OŠ Cirkovce se je v okviru Unesco de-
javnosti  pridružila nacionalnemu pro-
jektu UNESCO VRTIČKI, ki letos poteka 
pod sloganom »V sodelovanju z naravo 
sam pridelam hrano zdravo« in ga vodi 

Učenci 1. razreda med sajenjem.

OŠ Zreče. Akti vnosti  so prevzeli učenci 
1. razreda. Začeli smo že jeseni, ko smo 
spoznavali značilnosti  in spremembe v 
naravi. Ugotovili smo, da dozorijo plo-
dovi. Listavci na našem šolskem dvorišču 
so že odmetavali liste, pod drevesom 
pa so ostali še nekateri plodovi, ki smo 
jih nabrali in spoznavali skupaj z listi . 
Poseben poudarek smo dali plodovom 
– semenom, kajti  na ta način se drevesa 
razmnožujejo. V razredu smo posejali v 
lončke hrast (želod), bukev (žir) in javor 
(padalce). Vzklil je samo hrast, ki smo ga 
pridno zalivali, in sedaj je velik 15 cm. 
Ko bo dovolj zrastel, verjetno čez kako 
leto, ga bomo posadili v akciji, ko vsako 
leto sadimo drevo skupaj z otroki z vse-

ga sveta. Spomladi, ko je narava oživela 
po zimskem spanju, smo se pridno loti li 
dela. V šolo smo prinesli lončke in seme-
na. Posejali in posadili smo veliko vrst 
zelenjave v lončke. Naredili pa smo tudi 
manjšo gredico zunaj, kjer smo nasadili 
nekaj dišavnic in tudi posejali različne ras-
tline. Tako smo predvidevali in primerjali, 
kje bo/je hitreje in boljše uspevalo. Rast 
smo spremljali in ugotovitve zapisovali 
tudi v zvezek. Ko so rastline dovolj zras-
tle, so jih odnesli domov, kjer jih bodo 
vzgajali naprej. Posebej smo se posveti li 
tudi rasti  kreše, ki smo jo vzgajali v teh 
lončkih v različnih pogojih (zalivanje na 
svetlobi, zalivanje brez svetlobe in brez 
zalivanja na svetlobi). Tudi ta opažanja 
smo zapisovali. Veliko korito kreše pa 
smo posejali, da smo jo pojedli skupaj z 
namazom na kruh. Hitro je je zmanjka-
lo. Otroci danes vse več časa preživijo v 
zaprti h prostorih, neposrednega sti ka z 
naravo in pridelavo hrane pa imajo kljub 
kmečkemu okolju vse manj. S projektom 
smo želeli otroke navdušiti  za sobivanje 
z naravo, za spremljanje rasti  in razvoja 
rastlin. Učencem smo želeli dokazati , 
da se lahko s hrano velikokrat oskrbimo 
sami, saj zdrava, doma pridelana zelen-
java postaja vse bolj pomembna in draga 
dobrina, povpraševanje po kakovostnih 
ekoloških izdelkih pa narašča. 

 Učiteljici Metka Kaiser in Marija Jurtela

osnovnošolskega izobraževanja.  Metka Kaiser in Marija Jurtela, 
učiteljici 1. razreda
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Biti  pogumen in pri peti h, šesti h leti h preizkusiti  sebe ter preživeti  dva dni na Ruški koči brez doma in 
domačih ni mačji kašelj.

Eko tabor
Tabor na Ruški koči 

V sredo, 10. junija, smo se otroci in     
vzgojiteljice predšolske skupine vrtca 
Cirkovce z avtobusom odpeljali na 
dvodnevni tabor na Ruško kočo na Po-
horju. Čakala sta nas dva dneva, polna 
novih doživeti j in spoznanj. In res je. 
Pričakal nas je prijazen gospod Miro, 
ki nas je toplo sprejel in nas seznanil z 
dejavnostmi, ki so nas čakale. Kar hitro 
smo spoznali okolico doma, gozd, nje-
gove stanovalce in njegove lastnosti . 
Po slastnem kosilu smo se odpravili s 
spremljevalcem Frančkom na zahtevno 

pot po gozdu do hotela Zarja. Tam smo 
se osvežili s sladoledom in igro na igra-
lih. Po vrnitvi smo odšli v bližnji gozd, 
kjer smo pohorskim škratom zgradili 
hišice. Vrnili smo se malo pred večerjo 
in po njej nas je čakala še ena naloga. 
Hoja v gozd s sveti lkami ob mraku. Tam 
nas je čakalo presenečenje. Ob naših 
hišicah, ki smo jih sami zgradili, so bili 
nastavljeni bombončki, ki so jih nastavili 
majhni prebivalci gozda. Najslajša je bila 
noč, saj smo bedeli pozno v noč. Na-

slednji dan smo se po zajtrku odpravili 
na Žigartov vrh, kjer smo doživeli krst. Z 
igro na bližnjem travniku smo si zapol-
nili uro do kosila. Po kosilu nas je čakalo 
pospravljanje in pakiranje v sobah, saj 
se nam je ura odhoda proti  domu hitro 
približevala. Polni lepih spominov in z 
izkušnjo več smo stekli k staršem, ki so 
nas pričakali na šolskem dvorišču.                                                                    
                                           Marjanca Vindiš,

pom. vzgojiteljice

 OŠ Cirkovce prejela bronasti znak policije
V spomin na odločen upor miličnikov ter varovanje lastne države in   
njenega naroda so policisti  za svoj praznik izbrali 27. junij.

V ta namen tudi številne policijske uprave 
v Sloveniji slovesno počasti jo ta praznik. 
PU Maribor je praznik policije obeležila 
22. 6. 2015 v kulturni dvorani v Dornavi.
Na slovesnosti h v posameznih policijskih 
enotah zaslužni delavci policije prejmejo 
priznanja za širjenje varnostne kulture 
ter za zasluge in prispevek k razvijanju in 
krepitvi varnosti , posamezniki od drugod 
in druge organizacije pa znake policije 
za sodelovanje. Ob tej priložnosti  je OŠ 
Cirkovce prejela bronasti  znak policije za 
sodelovanje pri krepitvi varnosti .
Ta znak smo si prislužili zaradi organizaci-
je predtekmovanja Otroške varnostne 
olimpijade, ki jo na OŠ Cirkovce gosti mo 
že 8 let. Otroška varnostna olimpijada je 
projekt Policijske uprave Maribor. Vsako 
leto se tekmovanja udeleži okrog 21 ekip 
četrti h razredov okoliških osnovnih šol, 
ki se pomerijo v šti rih igrah. Vsaka ekipa 
šteje 10 tekmovalcev, budno pa jih bodri-
jo tudi številni navijači. To je tekmovanje 
v znanju o varnosti  in samozaščitnem 
ravnanju, ki mu je dodana tudi humani-
tarna nota in prijetno druženje. Ob tek-
movalnem delu nas vsako leto spremljajo 
prijatelji Otroške varnostne olimpijade, 

in sicer službe, ki skrbijo za varnost in 
samozaščitno ravnanje v najširšem smis-
lu. Predstavijo se nam policisti  splošnih 
policijskih postaj in prometne policije, 
policisti  iz enote za izravnalne ukrepe 
ter policisti  policijske postaje vodnikov 
službenih psov in konjenikov z živalmi. 
Tekmovalci in vsi prisotni navijači so 
se seznanili tudi z delom službe nujne 
medicinske pomoči, vojske, gasilcev, re-
darjev in civilne zaščite. Bronasti  znak 
policije smo prejeli na predlog Policijske 
postaje Ptuj, za kar se jim iskreno zah-
valjujemo.                                Ivanka Korez, 

ravnateljica OŠ Cirkovce

Zaključek BRALNE 
ZNAČKE na OŠ Kidričevo

V torek, 26. 5. 2015, smo imeli kulturni 
dan, in sicer zaključek bralne značke. 
Ponovno so nas obiskali člani Društva 
za boljši svet. Za učence od 1. do 5. raz-
reda so odigrali predstavo »Bodi moj pri-
jatelj«, učenci od 6. do 9. razreda pa so 
uživali v predstavi »Lepa beseda odpira 
vsa vrata«. Na zaključni prireditvi so bila 
podeljena tudi bralna priznanja vsem ti s-
ti m, ki so osvojili bralno značko, učenci, 
ki so vseh 9 let osvojili bralno značko, pa 
so prejeli spominsko priznanje in knjižno 
nagrado. Zlati  bralci so: Lara Golob, Mar-
ti na Kores, Eva Žnidarič, Monja Mergeduš 
in Tilen Pušnik.           Larisa Lampret, 7. a 

(Šolsko novinarstvo)

ZNAČKE na OŠ Kidričevo

V torek, 26. 5. 2015, smo imeli kulturni 
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17. praznik Vrtca Kidričevo
Šolsko leto se izteka in za mini maturante, ki bodo jeseni prestopili šolski prag, se pričenja novo poglavje 
odraščanja v življenju. Zgodi se samo enkrat. Nikoli dvakrat enako in trenutkov ni moč zadržati.

Ob tej prelomnici prehoda, ki jo pripravimo vsako leto v tem 
času, smo se letos odločili, da jo izpeljemo bolj svečano, poseb-
no in ob prisotnosti staršev. In v tej obliki smo izvedli zaključno 
prireditev ob 17. prazniku vrtca. 
Rdeča nit prireditve so bile plesne igre. To so koreografirane 
vadbene igre, ki se izvajajo na natančno določeno skladbo in 
vsebujejo različne plesne zvrsti. Njihova značilnost je, da so 
izjemno dinamične ter da poleg plesnih korakov vsebujejo še 
druge gibalne naloge, ki na otroke delujejo razbremenilno. Z nji-
mi otroci v prvih letih osvajajo gibalno abecedo, si razvijajo moč 
in krepijo mišice. Sledi gibanje v paru s spreminjanjem ritma, 
povečevanjem hitrosti in telesne zmogljivosti ter povečevanjem 
intenzitete gibanja z izmenjavami, s katerimi otroci prevzemajo 
odgovornost. 
Vsaka skupina otrok se je predstavila s plesno igro, primerno 
njihovi starosti, s prikazano postopnostjo in zahtevnostjo med 
skupinami. 
Sledila je podelitev priznanj mini maturantom, ki so se vse leto 
z roko v roki veliko igrali, urili, se učili in nasmejali. Tako pri vsa-
kodnevnih kakor tudi pri obogatitvenih dejavnostih. 
Na področju gibanja so skozi igro in vadbo pridobili Mali sonček, 
spoznavali različne ljudske plese in igre pri folklori; pri tujem 
jeziku osvojili prve angleške besede ter prepevali otroške pesmi 
v pevskem zboru. Po prejemu priznanj pa je sledila tradicion-
alna predaja ključa, ki ga imajo v varstvu otroci starejših skupin. 
Le-ti so ga predali mlajšim prijateljem, ki ostajajo v vrtcu, in ključ 
jim bo jeseni odklenil vrata starejših skupin. Seveda so si ga pri-
dobili ob predhodno prikazanem znanju in spretnostih ter po-
dani sledeči svečani zaobljubi: 
• Obljubim, da ne bom nikoli pozabil prijateljev iz vrtca. 
• Obljubim, da bom za vzgled in v podporo prijateljem iz mlajših 
skupin. 
• Obljubim, da nagajiv nasmeh z mojega obraza ne bo nikoli 
izginil. 
• Obljubim, da se bom vestno igral in osvajal nova spoznanja. 
• Obljubim, da bom upošteval pravila in dogovore v skupini. 

• Obljubim, da bom ugašal po nepotrebnem prižgane luči in 
dosledno ločeval odpadke. 
• Obljubim, da bom skrbel za čisto in urejeno okolje. 
• Obljubim, da bom ubogal vzgojiteljice v vrtcu in starše doma. 
• Obljubim, da bodo igralnica, igrišče in cel vrtec vedno urejeni. 
• Obljubim, da teh obljub ne bom nikoli prelomil. 
Prireditev smo zaključili s skupno plesno igro Sreča na vrvici. 
Mi prijateljstvo in srečo delimo. Kajti vse, kar moramo vedeti o 
tem, kako je treba živeti, kaj je treba početi in kakšni moramo 
biti, smo se naučili v vrtcu. Modrost nas ne čaka na vrhu pla-
nine po dolgotrajnem vzponu šolanja, ampak v peskovniku na 
otroškem igrišču … Se vidimo spet drugo leto v tem času, mini 
maturantom in njihovim staršem pa sporočamo: lepo se imejte 
in veliko se smejte! 
                                                                Vzgojiteljica Natalija Kutnjak

FOTO: Foto Tone
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Vrtec Kidričevo – zaključek projekta Mali sonček

Njegov namen je obogati ti  program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. 
Poudarek daje igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku ...
Gibalno-športni program Mali sonček 
je namenjen otrokom od drugega do           
šestega leta starosti . Sestavljen je iz šti rih 
stopenj: 
Mali sonček – modri: 
za otroke od 2. do 3. leta starosti  
Mali sonček – zeleni: 
za otroke od 3. do 4. leta starosti  
Mali sonček – oranžni: 
za otroke od 4. do 5. leta starosti  
Mali sonček – rumeni: 
za otroke od 5. do 6. leta starosti  
Njegov namen je obogati ti  program na 
področju gibanja v vrtcu s sodobnimi 
gibalnimi/športnimi vsebinami. Pouda-
rek daje igri in vadbi, ki naj bo prijetna 
in prilagojena otroku. V šolskem letu 
2014/2015 je bilo v program vključenih 

164 otrok v 8 oddelkih. Vsakodnevno so 
otroci marljivo telovadili, se gibali s po-
močjo rekvizitov in izvajali različne gibal-
ne naloge. Najstarejši so se udeležili tudi 
smučarskega in plavalnega tečaja. Vsi so 
se udeležili izletov, ki so bili prilagojeni 
njihovim sposobnosti m, ter se družili s 
starši na popoldanskih športnih srečanjih. 
V ponedeljek, 22. 6. 2015, smo se          
vzgojiteljice in otroci skupaj zbrali na                                         
igrišču, kjer smo pripravili zabavno                                                  
druženje pod naslovom »Mala šola no-
gometa«. Povabili smo profesionalna 
nogometaša, g. Klemna Binga in g. Bori-
sa Sambolca, ki sta otrokom predstavila                
dejavnost nogometašev, nogometno 
opremo – dres, čevlje in nogometne 
žoge za otroke in odrasle – ter na koncu 

podelila diplome. Otroke 2. starostnega                                                             
obdobja sta povabila k premagovanju 
ovir na poligonu, spretnosti m z žogo 
in  ciljanju v gol. Vsi otroci pa so si za                                                  
celoletno sodelovanje pri športnih akti v-
nosti h prislužili diplome Malega sončka. 
Hvala Klemnu in Borisu za izjemo zanimi-
vo športno dopoldne.                                                                                                                    
                                Vzgojiteljica Irena Kidrič

Vrtec Kidričevo – mali astronomi
V petek, 20. marca 2015, smo v dopoldanskem času opazovali delni Sončev mrk. Ob tej priložnosti  smo prišli 
do ideje, da bi vsem otrokom našega vrtca omogočili obisk planetarija.

Zanimanje za vesolje lahko opazimo že 
pri najmlajših otrocih in zato je prav, da 
jih pri tem spodbujamo in jim ponudimo 
čim več možnosti  za pridobivanje novih 
spoznanj. V petek, 20. marca 2015, smo v 
dopoldanskem času opazovali delni Son-
čev mrk. Ob tej priložnosti  smo prišli do 
ideje, da bi vsem otrokom našega vrtca 
omogočili obisk planetarija. V vrtcu smo 
v mesecu maju ustvarjali na temo VESO-
LJE. Izdelali smo planete, jih razvrsti li v 
naše Osončje in jih razstavili v garderobi. 
V igralnicah smo se pogovarjali o vesolju, 
vesoljcih, planeti h, kometi h, meteoriti h, 
raketah, astronavti h ... Otroke so še po-
sebej privlačile knjige o vesolju, saj so 
z njihovo pomočjo odkrivali pojave, na 
katere do sedaj niso bili pozorni. Tudi 
globus je predstavljal otrokom veliko za-
nimivost. Uporabili smo ga za poskuse: 
Sončev mrk, Lunin mrk, kroženje Zemlje 
in Lune okrog Sonca ... Končno je prišel 
težko pričakovani dan, 20. maj 2015, ko je 
v vrtcu potekal astronomski dan. Obiskali 
smo lahko prenosni digitalni planetarij. 
To je velik, napihljiv šotor v obliki igluja, v 
notranjosti  katerega smo doživeli in spo-
znali skrivnosti  vesolja. Digitalni planeta-
rij omogoča popolno simulacijo gibanja 
objektov v vesolju. Prakti čno smo sedeli 
v središču fi lma in doživeli popolnoma 
novo dimenzijo dojemanja okolja okoli 
nas. Gospod Sebastjan nam je predstavil 
skrivnosti  nočnega neba, spoznali smo 

zvezde, ozvezdja, gibanje neba, videz in 
gibanje planetov in njihovih naravnih sa-
telitov, asteroidov in kometov, se sezna-
nili, kako naj bi vesolje nastalo z velikim 
pokom, si podrobneje ogledali naše oson-
čje, se naučili, kako poiskati  zvezdo Sever-
nico, spoznali prvega človeka, ki je poletel 
v vesolje, in prvega človeka, ki je stopil na 
površje Lune, ter še mnogo zanimivega v 
obliki kupolne projekcije, ki nam je omo-
gočala opazovanje neba, kot bi ga videli 
na nočnem nebu. Zanimivo je bilo dožive-
tje tako za otroke kot odrasle, uživali smo 
v predavanju in projekciji, predvsem pa 
smo se veliko naučili. Dejavnosti  v našem 
vrtcu so zastavljene tako, da otroci smi-
selno spoznavajo neko temo in tako pri-
hajajo do pravilnih spoznanj in zaključkov, 
na katerih bodo lahko gradili svoje kasnej-
še znanje. Tako so preko lastne izkušnje in 
akti vnega učenja spoznavali tudi osnove 
astronomije. 

Vzgojiteljica Anita Kopušar



LETNI KONCERT PEVCEV
V torek, 16. 6. 2015, so pevci OŠ Kidričevo in 
podružnice Lovrenc pod mentorstvom učiteljice in 
zborovodkinje Liljane Krošl ponovno pripravili letni 
koncert ter dokazali, da so se pevske vaje obrestovale. 
Letošnja novost na odru je bil CICI ZBOR, v katerem 
prepevajo učenci 1. razreda. Zapeli so štiri otroške 
pesmice, občinstvo pa jih je nagradilo z bučnim 
aplavzom. V nadaljevanju sta se predstavila otroški in                                                                                                       
mladinski pevski zbor, svoje znanje v igranju na glas-
bila pa so pokazali tudi učenci izbirnih predmetov 
ansambelska igra in glasbena dela. Na šoli je kar nekaj 
učencev nadarjenih na glasbenem področju. Luka 
Gašparič je zaigral na klavir, Simon Žnider pa na har-
moniko. Na koncu so se vsi pevci še enkrat zbrali na 
odru in se poslovili s šolsko himno Počitnice. 

Jasna Medved

V sredo, 10. 6. 2015, smo se z avtobusom odpravili 
na Ranco. Avtobus je najprej prišel po nas v Lovrenc, 
nato pa smo se odpeljali v Kidričevo. Skupaj s 5. b 
smo se odpeljali na Ranco. Ko smo prispeli, smo 
najprej malicali, nato pa nas je vodič odpeljal do 
kanujev. Povedal nam je, kako sedimo, kako je kanu 
sestavljen in kako moramo veslati. Naš razred je na-
jprej šel do odbojkarskega igrišča na mivki in tam 
igral odbojko. Zdaj smo lahko končno poskusili žogo 
spraviti čez mrežo. Skoraj vsem nam je uspelo. Vzeli 
smo si malo odmora in si šli kupit lučke. Medtem ko 
smo lizali lučke, smo opazovali, kako ostali veslajo in 
kako jim gre. Kmalu smo se spet vrnili na odbojkarsko 
igrišče in malo še igrali odbojko, nato pa smo počasi 
odšli proti kanujem. Ostali, ki so že bili v kanujih, so 
nam povedali, kako so se počutili, ko so se vozili. 
Končno je napočil trenutek, ko smo tudi mi vstopili 
v kanu. Na začetku je bilo zelo težko veslati, ampak 
sem se hitro naučila in navadila. Tri dekleta so se s 
kanujem trikrat zaletela v nas, saj jim ni šlo preveč 
dobro.  Zadnji, ki je sedel v kanuju, se je imenoval 
krmar. Vožnja s kanuji mi je bila zelo všeč, čeprav me 
je še nekaj časa bolela roka. Na Ranci mi je bilo zelo 
lepo.                                                          Sara Pišek, 5. c 

Lovrenc na Dr. polju 
Mentorici: Andreja Emeršič in Metka Gumilar 

V sredo, 10. 6. 2015, smo se kot zmagovalci zbiranja papirja s 5. b od-
pravili na Ranco Ptuj. Ko smo prišli tja, smo pojedli malico in spili pijačo. 
Z gospodom, ki nas je vodil, smo odšli do kanujev, kjer nam je povedal 
nekaj o njih. Razlika med kanujem in kajakom je ta, da v kajak gre samo 
ena oseba in se drugače vesla. Ko nam je gospod povedal vsa navodila, 
so 5. b ostali pri gospodu, mi pa smo odšli igrat odbojko. Razdeljeni smo 
bili v skupine in naša je vedno zmagala. Minilo je tri četrt ure in odšli smo 
na sladoled. Jaz sem lizala lučko. Bila je okusna. Mikala nas je že vožnja s 
kanuji, zato smo odšli po nahrbtnike. Z gospodom smo spet šli do kanujev 
in si nadeli rešilne jopiče, da se nam ne bi kaj zgodilo. Jaz, sošolka Sara in 
gospa učiteljica Metka smo se peljale v zelenem kanuju. Bilo je zelo lepo, 
le da je hitro minilo. 
Vožnja s kanuji je bila zelo zabavna.                                    Nela Nahberger, 5. c 

Lovrenc na Dr. polju 
Mentorici: Andreja Emeršič in Metka Gumilar

Vožnja s kanuji
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Spletna dražba rokavic Dejana Zavca 
550 evrov za otroke v stiski 

Šolski sklad OŠ in vrtca Cirkovce, ki je v sedanji sestavi pričel delovati februarja letos, je na 9-dnevni spletni 
dražbi prodal boksarske rokavice Dejana Zavca za 5-kratno začetno ceno, in sicer za 550 evrov. Izkupiček je 
namenjen za stroške šole v naravi, za plačilo malice in kosil za otroke iz socialno šibkih družin.

Po prireditvi in sejmu rabljenih predme-
tov v okviru Dneva za spremembe ter od-
mevni akciji zbiranja starega papirja smo 
organizirali spletno dražbo rokavic, ki jih 
je boksarska legenda Dejan Zavec podaril 
in lastnoročno podpisal. Boksarske roka-
vice so dobili v dar osnovnošolci in Simon 
Vidovič, učitelj športa na OŠ Cirkovce, ki 
so Dejana obiskali med pripravami na tre-
ningu. Kot se je pošalil učitelj Simon, so 
bili tudi njegov »sparring« partner med 
pripravami na borbo za naslov svetovne-
ga prvaka. Dejanu so pripravili presene-
čenje in njegov spontan odziv je bil, da 
jim je podaril rokavice, s katerimi je treni-
ral. Rokavice, ki so še »dišale« po Dejanu, 
so podarili Šolskemu skladu OŠ in vrtca 
Cirkovce. Sklad jih je ponudil na on-line 
dražbi, ki je potekala na spletni strani OŠ 
Cirkovce med 19. in 28. majem 2015. Na 
dražbi je sodelovalo 15 ponudnikov, naj-
višji ponujeni znesek je bil 550 evrov.  

Kjer je volja, je tudi pot 
Rokavice je kupila gospa Karmen iz Celja, 
ki jih je nameravala podariti svoji mami 
Mariji za rojstni dan. Marija je namreč 
velika oboževalka Dejana Zavca, ne samo 
zaradi športnih uspehov, ampak tudi za-
radi njegove težke življenjske zgodbe, saj 

dokazuje, da je z voljo, optimizmom in 
trdim delom mogoče doseči tudi najvišje 
stopničke. Zato najbrž ni naključje, da je 
prav ta slogan »Kjer je volja, je pot« De-
jan zapisal tudi na rokavice, sta razmišlja-
li. Ker se Cirkovške olimpijade, kjer smo 
jima rokavice želeli slavnostno izročiti, 
nista mogli udeležiti, sta si prišli rokavice 
v šolsko vitrino ogledat nekaj dni kasne-
je. Povedali sta, da sta za dražbo izvedeli 
iz TV-prispevka v Slovenski kroniki, kjer 
smo tudi povedali, da bo izkupiček na-
menjen za stroške šole v naravi, kar ju je 
pritegnilo. »Pomembno je, da imajo otro-
ci čim lepše otroštvo, da imajo vsi enako                                                                         

možnost iti na izlete in na morje, zato 
sem se odločila, da bom rokavice kupi-
la,« je povedala Karmen. Marija, ki je del 
svojega otroštva preživela s starši v tabo-
rišču v Jesenovcu, je povedala, da veliko 
pomagata ljudem in da danes obe bolijo 
zgodbe, ko slišita, da otroci nimajo de-
narja za malico. Karmen in Marija sta bili 

Osnovnošolci OŠ Cirkovce na obisku pri Dejanu Zavcu.

navdušeni nad cirkovško šolo, bogatim 
dogajanjem na šoli in aktivnostmi šolske-
ga sklada. Odločili sta se, da bosta rokavi-
ce podarili nazaj šolarjem OŠ Cirkovce, da 
jim bo Dejanova zgodba v navdih in do-
kaz, da je z voljo in trudom možno doseči 
marsikaj.                  Nataša Fras Haslinger, 

Šolski sklad OŠ in vrtca Cirkovce

Spoznajmo svet konj
             Nagradno jahanje

Učenci 1. razreda OŠ Cirkovce so ob 
pomoči svojih staršev pridno zbirali star 
papir v spomladanski zbiralni akciji in ga 
zbrali med vsemi razredi največ. Vese-
li so bili, ko so izvedeli, da so nagrajeni 
z izletom v Starošince in jahanjem v 
tamkajšnjem konjeniškem parku. Kako 
se ne bi razveselili take nagrade, ko so 
lahko namesto pri pouku uživali v družbi 
veličastnih konj. Letos so se v okviru pro-
jekta Popestrimo šolo s konji že spoznali 
in se ob njih tudi učili. 

Nagradno jahanje so si ob prijazni pomoči 
ge. Metke Demšar Goljevšček privoščili 
ob koncu junija, tik pred zaključkom 
šolskega leta. Najprej so obiskali konje na 
paši in šli čisto do njih ter spoznali čredo. 
Nato so belega konja Bolera prignali v 
hlev. Z njim so učenci v dveh skupinah iz-
vedli delavnici in pokazali vaje medsebo-
jnega sodelovanja. Po malici so konja Bo-
lera pripravili za jahanje, rjavega konja pa 
so osedlali že v hlevu. Ob različnih igrah 
otrokom ni bilo težko počakati na vrsto, 

ko so lahko tudi ob sprem-
stvu zajahali, česar so bili 
najbolj veseli. 
Ob tej nepozabni izkušnji 
bi se radi posebej zahvalili 
ge. Metki in njeni ekipi iz 
konjušnice, ki so pridno 
pomagali. 

Metka Kaiser in 
Marija Jurtela, 

učiteljici v 1. razredu

Spoprijateljili smo se s prijaznim Bolerom. Foto: Goljevšček

Dražene Zavčeve 
rokavice

Foto: Saša Urih
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GLEDALIŠKI KLUB OŠ KIDRIČEVO 
Gledališka predstava z naslovom ŠTIRI @ IN ANDREJKA

Člani gledališkega kluba, 15 učencev od 7. do 9. razreda,  so v letošnjem šolskem letu pridno vadili na odru za 
izvedbo gledališke predstave Štiri afne in Andrejka.
Vadili smo vsak drugi ponedeljek po dve 
šolski uri, kar je pozitivno, kadar pa so 
ure odpadle zaradi drugih dejavnosti, 
smo imeli težave z vajami. A kjer se hoče, 
se doseže cilj. In mi smo ga. Tako smo 
8. 6. 2015 premierno zaigrali za učence 
matične šole in za podružnico Lovrenc. 
Odzivi so bili pozitivni. Reprizo smo            
izvedli naslednji dan, 9. 6. 2015, za starše. 
Malce smo bili razočarani nad obiskom, 
a vsak obiskovalec šteje. Veliko smo se 
nasmejali, včasih smo bili utrujeni in                                                                                
razigrani … Pa nič za to. Takšno je pač 
šolsko gledališče. 
Premagan je strah pred nastopanjem. 
Iskreno vam čestitam. 

Vaša mentorica: Sonja Lenarčič 

OCENA ŠOLSKE PREDSTAVE ŠTIRI AFNE IN ANDREJKA V PRIREDBI GLEDALIŠKEGA KLUBA, 8. 6. 2015, ZA 
VSE UČENCE ŠOL KIDRIČEVO IN LOVRENC

*Ocena je  PET ZVEZDIC.  
*Predstava je bila humoristična in zelo za-
nimiva, saj govori o štirih dekletih, ki so se 
norčevale iz prijaznega dekleta Andrejke. 
Na koncu jim čarovnica Jurka dokaže, da 
če se norčuješ iz drugih, se ti vse povrne. 
Igralci smo z igro zadovoljni. Čeprav smo 
med predstavo imeli nekaj težav, se je vse 
izteklo zelo dobro. Hvaležni smo men-
torici, ki je bila z nami zelo potrpežljiva in 
brez nje te igre ne bi postavili na oder. 
*Vloge so bile krasno razdeljene. 
*Pohvalil bi Tima. 
*Ocenjevati gledališko predstavo kot 
nastopajoči ni lahko. Člani gledališkega 
kluba smo lahko ponosni nase, saj smo 
kljub oviram na vajah, tremi, strahu in ob 
dejstvu, da so sošolci najstrožja publika, 

uspešno nastopili in predstavo pripeljali 
do konca. 
*Mlajši otroci so se zelo zabavali, tudi 
sodelovali so, ko jim je na koncu Jur-
ka svetovala žvečilke čistilke. Vsi so jo 
upoštevali in ji prikimali. Tudi afne so 
bile dobre, a menim, da bi občinstvu 
lahko pokazale še kakšno navijaško točko. 
Žvečilke čistilke so opravile dobro delo, 
saj so se afnam jeziki na koncu zmanjšali 
in tako je lahko Andrejka ponovno zadi-
hala in živela normalno življenje. 
*Vloge so bile odlično porazdeljene 
in predstava je bila primerna tako za 
najmlajše kot za nas, starejše. 
*Predstava mi je bila všeč, saj je na 
smešen in razumljiv način prikazala 
težave mnogih najstnikov in najstnic; 

predstavila pa je tudi posledice in rešitve. 
*Nekateri igralci bi lahko malce bolj 
doživeto igrali. Motile so me vloge psov. 
Lahko bi se več gibali in govorili. 
*Tu in tam kdo izmed nastopajočih ni mo-
gel zadržati smeha. 
*Predstava je bila fantastična, zanimiva, 
smešna, poučna … Vsa čast mentorici 
in igralcem, le v zadnji vrsti se je malce 
slabše slišalo. 
*Igra je bila na visoki ravni, primerna za 
vse starosti. 
*Iz igre se da marsikaj naučiti. 
*Nastopajočim je večkrat šlo na smeh. 
*Nauk te gledališke predstave mi je všeč, 
saj je problematika pogosta, primer iz    
vsakdanjega življenja. Ples na koncu mi ni 
bil zelo všeč. 

Učenci 8. a 
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Glasbena pravljica VESOLJČEK JURČEK
Glasbena pravljica je posebna vrsta pravljice, 
ki vsebuje glasbo, ritem, ponavljanje besed in 
zvočnost jezika, namenjena je predvsem petju 
pesmic, ki kot rdeča nit povezuje besedilo med 
seboj. Vse to smo doživeli v glasbeni pravljici, ki 
so nam jo doživeto pričarali devetošolci, in sicer 
9. 6. 2015, pod vodstvom Liljane Krošl v okviru 
GLP. 
Dogajalni čas je postavljen v sedanjost, s pridi-
hom fantazije in pravljičnosti , kar daje zgod-
bi posebno noto. Otroci prve triade in Vrtca 
Kidričevo so ob gledanju uživali, saj so svoje 
občutke nagradili z glasnim aplavzom. Želimo si, 
da takšne predstave postanejo stalnica na naši  
šoli.                                                         Milena Prstec

Ob 60. obletnici podjetja Talum 
smo učenci OŠ Videm in OŠ 
Kidričevo pripravili muzikal

Zapojmo in zaplešimo v Lahkotni svet je naslov muzikala, v                                                                                                                             
katerem nas je nastopalo več kot 60 učencev iz OŠ Videm in 
OŠ Kidričevo. Muzikal je nastajal je v okviru projekta Pope-
strimo šolo, nastopajoči pa smo pridno vadili in se pripravlja-
li več kot pol leta. S predstavami smo začeli konec meseca 
maja in so potekale v restavraciji Pan. Ogledalo si jih je veliko 
število učencev iz več osnovnih šol in tudi drugih obiskovalcev. 
Učiteljice so nas vsakič znova po nastopu pohvalile. Muzikal go-
vori o aluminiju, kaj lahko iz njega izdelujemo, o podjetju Talum, 
o »šumarjih« ter o onesnaževanju okolja. Tako sem spoznala 
veliko koristi h stvari, ki mi bodo služile v življenju. Lepo je bilo 
sodelovati  z drugimi šolami in spoznati  nove prijatelje. 
                                                                                  Sanja Krajnc, 5. c

Tutorstvo na OŠ Kidričevo 
V okviru projekta Dvig socialnega in kulturnega 
programa v lokalnih skupnosti h za razvoj enakih 
možnosti  in spodbujanje socialne vključenosti , 
ki se je v letošnjem šolskem letu izvajal na naši 
šoli, smo poleg različnih dejavnosti , ki so spod-
bujale sodelovanje učencev z lokalno skupnostjo 
ter med šolami mreže, med učenci na novo uvedli 
tudi »tutorstvo«. 
Beseda »tutor« izhaja iz lati nščine in pomeni varuh, skrb-
nik. Obliko tutorstva, ki smo jo vpeljali, smo opredelili kot 
prostovoljno medvrstniško učno pomoč. Medvrstniško 
tutorstvo je metoda poučevanja, pri kateri otrok nudi tu-
torsko pomoč drugemu otroku pri snovi, katere je tutor 
sam že vešč, prejemnik pa še ne (Gordon, 2005). Vloga 
tutorja je voditi  prejemnika pomoči na način, da ta najde 
svoje rešitve in izboljšuje svoje strategije učenja. Tutorstvo 
smo izvedli v več korakih: od načrtovanja, tvorjenja parov, 
usposabljanja tutorjev, spremljanja dela tutorskih parov 
in evalvacije. Za medvrstniško tutorstvo se je odzvalo 
osemnajst učencev od 4. do 8. razreda, ki so učno pomoč 
svojemu »tutorandu« nudili enkrat tedensko ob vnaprej 
določenih terminih. Vsak tutor je vodil tudi svoj dnevnik 
učne pomoči, v katerega je beležil datum učne pomoči, 
obravnavano snov in poziti vne vti se o opravljeni uri. Odzivi 
tutorjev in učencev, ki so prejemali učno pomoč, kažejo na 
to, da so pridobili pomembne izkušnje in razvijali veščine, 
ki jih bodo lahko uporabili kot gradnike svojega osebnega 
in učnega napredka. Tako so ozaveščali in izboljševali lastne 
učne strategije, razvijali odnos do drugih ter ob tem spoz-
navali sebe. Poleg medvrstniške učne pomoči smo tutor-
stvo izvajali tudi v oddelkih podaljšanega bivanje, kjer se 
je z mlajšimi učenci enkrat tedensko družilo ter jim nudilo 
učno pomoč deset prostovoljk, učenk tretjega vzgojno-
izobraževalnega obdobja. Poziti vni odnosi med učenci, 
medsebojna pomoč, izboljšanje samopodobe ter poveza-
nost med mlajšimi in starejšimi učenci so bile ključne vred-
note, h katerim smo stremeli v okviru tutorstva. Izkazalo 
se je za dejavnost z veliko poziti vnimi učinki, zato si želimo, 
da bi tudi v prihodnjem šolskem letu z njo nadaljevali in jo 
nadgradili.                             Koordinatorica: Klavdija Murko
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ŽIVLJENJE JE … 
... nekaj dragocenega, je zelo drago, 
prečudovito, včasih krivično, včasih pre-
lepo, je plavanje v oblakih, pobarvano z 
barvicami;                                    Jana Kokol 

... je pot, po kateri stopamo; je barka, ki 
pluje po morju; je kot rastlina, ki jo negu-
jemo in skrbimo zanjo vsak dan; je kot 
drevo, ki se vzpenja vsak dan više k nebu; 
je reč, ki jo držimo v rokah;          Nika Kokol 

... je dar, privlačnost, sreča, odločitve,       
učenje;                                   Tilen Eberhart 

... je kot pravljica, zemljevid do vseh poti , 
je velik ključ, ki odpira vsa vrata; posluša, 
kar mu pravi srce;            Rok Metličar Fric ... je trmasta reč, srce vseh ljudi; žarek, ki 

nikoli ne ugasne, radost in veselje vseh 
ljudi;                                         Simon Žnider

... je dolgotrajen proces vseh živih biti j, 
kratko ali dolgo, za nekatere prekratko; v 
njem spoznaš veliko novih, včasih čudnih 
stvari; se novo rodi vsako minuto; je pol-
no ljubezni;                        Monika Plajnšek

... je zanimivo, težko, svobodno, lepo; 
                                            Tadej Kamenšek 

... je smisel vsega, je pomen živih biti j, 
nam je dano v zibelko, je  veselje;                                            
                                                     Vid Kovačič 

... je dogodivščina, pustolovščina, drago-
cena priložnost;                       Zoja Topolovec

... je pot, ki nas nekam vodi; je hrib s tre-
mi glavami, ki prikazuje rojstvo, življenje 
in smrt;                                          Kaja Živko

... je muka učenja, dogodivščina, pogum, 
veselje.                            Maja Koletnik Kidrič 

Življenje je dolga pot. Ponekod je vesela, 
drugod žalostna in temna. Ta pot ima 
začetek in konec. Človek pot začne, ko se 
rodi. Ko jo konča, umre in je več ne začne. 
                                                      Niko Kores 

Življenje je nekaj, česar ne moremo plačati  
vnaprej; je veselje in žalost, je svoboda.                                                                                                                                         
                                                Tamara Kacjan 

Življenje je pravljica, je ljubezen; je vse, 
kar lahko doživim.                  Melita Koren 

GREMO NA POČITNICE!
Počitnice bomo slavili, 
se po igrišču podili. 
Možgane na pašo dali, 
se z njimi igrali. 
            Rok Metličar Fric 

Počitnice najraje imamo. 
Učenje, knjige, zvezki takrat 
neznanke so tri, 
saj  uživanje, veselje in zabava k 
nam bodo prišli. 
Modro morje hladilo nas bo, 
sonce v nas močno žarelo bo. 
Uživali počitnice bomo vsi, 
stran pregnali vse skrbi. 
S prijatelji se bomo družili, 
predvsem pa uživali. 
Naj počitnice dolgo trajajo, 
da se jih naužijemo. 
                                 Simon Žnider 

Počitnice so raj, 
šole več ni. 
Srečni smo vsi. 
  
Med počitnicami nimamo skrbi, 
saj ko na plaži smo, 
hitro na vse pozabimo. 
  
V morju se razigramo, 
v gorah pa momljamo, 
da noge nas bole. 

                   Tjaša Vindiš 

Šola se je končala, 
veliko znanja nam dala. 
  
Zdaj gremo na počitnice, 
ocen konec je. 
Zdaj se veselimo, 
nikamor ne drvimo. 
  
Med počitnicami nam je lepo, 
a se žal iztečejo. 
V šolo se zopet vrnemo, 
vsak dan računamo. 
  
In ta zgodba se ponovi … 
                            Zoja Topolovec 

Mi pa na počitnice gremo, 
da v modro morje zaplavamo. 
                              Melita Koren 

Mi gremo na počitnice, 
ki so včasih zelo ritmične. 
Glas morja nam šepeta. 
Dva meseca počitnic imamo, 
a vam jih ne prodamo. 
                        Tamara Kacjan 

Zopet šola se konča. 
Na vseh se to pozna. 
  
Vsi smo na zabavi, 
na plaži pravi. 
  
Vsi se močno veselimo, 
se od veselja kar topimo. 
  
Naj se hitro to začne, 
ker se lahko karkoli počne. 
  
Z družino v hribe ali na morje. 
To so naše štorije. 
                         Monika Plajnšek 

Pred vrati  so počitnice, 
čas je za lenarjenje. 
  
Veseli smo in vriskamo, 
dneve že odštevamo. 
  
Že konec je pouka, 
vsakdo skozi okno kuka. 
  
Pri sebi reče si, 
da čas nastopi radosti . 
  
Iz šole srečni se domov napoti mo, 
v bazenu se namakamo. 
Skratka: uživamo! 
                                         Niko Kores 

Počitnice so že pri nas. 
Vsak otrok vriska na ves glas. 
V šolo dva meseca ne bomo šli, 
v morju se bomo kopali. 

Vid Kovačič 

Nič več učenja, hitrega bujenja. 
Zjutraj bom pozno vstal, 
podnevi igrice igral. 
Tudi s prijatelji bom zunaj ostal. 
                               Tilen Eberhart 

To je za nas pravi čas. 
Na morje gremo za dan ali dva, 
doma na piščalko psička igra. 
Ko se vrnem domov, me zgrabi panika. 
                                         Tadej Kamenšek 

Ko šola se konča, 
glasba v glavi nam igra, 
saj igra je prišla. 
  
Na dopust vsi hiti mo, 
da se umirimo in ohladimo.                
                            Jakob Petek
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OH, TA MLADOST  

ŠE NEKAJ POČITNIŠKIH ...

Oh, ta mladost! 
Je včasih radost, norost. 
Tudi slabost. 
  
V mladosti  smo najrajši zaljubljeni do 
ušes. 
Včasih do nebes. 
  
Smo kot vlakci smrti . 
Polni vzponov in padcev. 
Vragcev in žabcev. 
  
Iz mladosti  prihaja vsaka dobra stvar. 
A nam včasih ni mar. 
  
Mladost je včasih kot puščava. 
Pa tudi lepa in polna kakava. 
                                               Alja Soršak 

Želimo si vsega: 
od lune do sveta. 
Dobimo pa le šolo 
in s tem veliko zlata! 
               Maša Šibila 

Mi, mladega srca, 
iskric v očeh, 
jasnega mišljenja … 
Mi, mladi smo polni trpljenja? 
Mi, mladi, ki se nam ljubezen v glavi 
obrača. 
Če se nam internet izklopi, 
se naše življenje ne poklopi. 
V mladosti  se vse okrog ljubezni vrti  
kot  zemlja okoli svoje osi. 
                      Andreja Pevec Podgornik 

Oh, ta mladost! 
Kakšna norost! 
Sem pa tja bi radi šli, 
a kaj ko šola nam grozi. 
                        Tjaž Oder 

V mladosti  je vse drugače, 
ko kazalec po uri skače. 
Ura kar bije in bije, 
mi pa zganjamo norčije. 
  
Mladi moramo hoditi  v šolo. 
V njej nam učitelji »težijo«, 
ker naše misli spijo.                                                                                     
                           Kim Sambolec 

Mladost. 
Kaj je to? 
Je le pojem v življenju 
in se vsak dan spreminja. 
               Natalija Kovačec 

Mladost je prava norost. 
Ni lahka, ni težka. 
Ni velika, ni majhna. 
  
Mladost je večno lepa in slepa. 
Je kot sonce, ki žari 
in te zaslepi. 
  
Nikoli je konec ni.              
                                  Diana Čeh 

Oh, ta mladost – velika norost. 
Polna problemov in takih stvari. 
  
Je kot vožnja čez hribe, 
polna ovir in ovinkov. 
  
Je zanimivo obdobje, je eksperiment, 
ki te nauči veliko stvari. 
                                        Nadja Svenšek 

V mladosti  je ljubezen 
kot struna violine. 
Zadrhti  in izgine, 
pusti  le spomine. 
               Lara Kozoderc 

Mladi smo. 
Kaj zdaj? 
Včasih srečni, 
včasih tečni. 
Ni kaj. 
             Yuliya Kuliy 

Mladost nikoli ni modrost. 
Vedno je norost. 
Zakaj v mladosti  ni modrosti ? 
                       Tomaž Grajfoner 

So pripovedovali odrasli, 
kako je bilo, ko so rasli, 
da so krave in ovce pasli … 
  
Oh, ta mladost, 
ki nas osrečuje! 
Oh, ta norost, 
ki nas zbližuje! 
                   Vesna Smolinger 

Lepo je, če si mlad! 
Verjemi vase, 
pusti  domišljiji prosto pot.                                                                            
                       Vito Habjanič 

V mladosti  je vse lepo. 
V mladosti  vse hitro se zdi. 
Mladost pride in gre. 
V mladosti  počnejo se čudne stvari. 
V mladosti  vse zori. 
Kadar mladost se konča, 
starost svojo vlogo ima. 
Oh, ta mladost! 
Lepa je kot tropski gozd. 
                             Niko Vuleti č Majcen 

V počitnicah bom doma 
užival ter počival 
in zopet užival. 
Zato se mudi spati  in igrati . 
                       Žiga Gerečnik 

Gremo na počitnice. 
Polne so zabave. 
Čivkajo nam pti čice, 
lepe so vonjave. 
  
Zjutraj dolgo spimo, 
imamo se lepo. 
Po travi se podimo, 
to ni kar tako. 
  
Počitnice so kratke: 
navadno teden ali dva, 
poleti  so pa daljše: 
to sta dva meseca. 
                     Alen Kores 

Vsak dan lahko zjutraj dolgo spim, 
ponoči dolgo bedim, 
saj težko zaspim. 
Za šolske stvari in nalogo ne 
skrbim, 
ker jih ni!                  Aljaž Kutnjak 

Počitnice so se začele 
in šoli otroke vzele. 
Otroci srečni šolo, 
ker v šolo ne hodijo. 
In v šoli vse ti ho bo.                                                                                    

Tjaša Furek 

Zvezke v predal, 
torbo za omaro 
in noge na stol. 
         Dominik Pignar 

Gremo tja, kjer morje se konča. 
Gremo tja, na konec sveta.                                                                                                                            

Julija Frangež 

Novo pesem bomo zaigrali 
v dolge dni. 
Sonce nas bo grelo, 
luna nas bo vodila do novih sanj …                                                                     
                                          Tjaša Kerin 

Gremo na počitnice, 
ker konec pouka je. 
Družba se razhaja, 
začetek prosti h dni prihaja. 
  
Gremo na morje 
ali v toplice. 
Vseeno mi je, 
če so močne rečne brzice … 
                            Žiga Emeršič 
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RECEPT: Brusketa s svežimi paradižniki
V Italiji so bruskete, kruhke z različnimi 
nadevi, poznali že v 15. stoletju. Najbolj 
osnovna različica ter hkrati  podlaga za 
različne namaze in nadeve je na rezine 
narezan popečen kruh, natrt s česnom, 
olivnim oljem ter rahlo posut s poprom 
in soljo. Nadevi, ki bruskete delajo tako 
okusne, so lahko različni, od mesnih do 
izključno zelenjavnih. Bruskete so lahko 
izvrstna poletna malica ali pa uvod v 
prijetno večerjo z družino ali prijatelji. 
Želite svoje goste ob poletnih večerih 
preseneti ti  s pravim italijanskim prigriz-
kom? Pripravite jim preproste bruskete 
s sočnimi začinjenimi koščki svežega 
paradižnika. Če se boste prepusti li 
kulinarični domišljiji, bodo vaše bruskete 
vsakič zadišale z drugačnim nadevom. MT

Sestavine za 4 osebe:
- 4 srednje veliki paradižniki ali 10 
češnjevih paradižnikov
- 4 žlice olivnega olja
- 8 vejic bazilike
- 3 stroki česna
- 3 ščepci soli
- 2 ščepca svežega mletega črnega popra
- 8 rezin francoske štruce

Priprava: baziliko operemo in osušimo. Eno ali dve si ohranimo za dekoracijo. S preo-
stalih vejic potrgamo liste in jih nasekljamo na drobne koščke. En česnov strok olu-
pimo in drobno nasekljamo. Operemo paradižnike ter jih narežemo na manjše kocke. 
Na kocke narezanim paradižnikom dodamo nasekljano baziliko, česen, olje in poper 
ter vse skupaj dobro premešamo. Rezine kruha razporedimo po nizkem pekaču, ki 
ga za 4 minute vstavimo v pečico, predhodno ogreto na najvišjo temperaturo, da se 
kruhki hrustljavo zapečejo. Olupimo še preostali česen, stroka po dolžini prerežemo 
na pol. S polovico česna natremo še vroče rezine kruha. Tako pripravljene rezine kruha 
razporedimo po servirnem pladnju in jih obložimo s paradižnikom. Pripravljene brus-
kete okrasimo z listi  bazilike in postrežemo. Jed lahko popestrite tudi tako, da kockam 
paradižnika dodate še koščke mozzarelle.                                                              Dober tek!

MT

Kaj brati na dopustu pod palmami … ali pa kar pod domačo hruško?
Nasvet ali dva za poletno branje

Za marsikoga so ravno poletni meseci – čas počitnic in dopustov – tudi čas, ko končno utegne vzeti  v roke kakšno knjigo in 
uživati  ob zanimivih, napeti h zgodbah. In takrat se pojavijo vprašanja: Katera knjiga bo izpolnila moja pričakovanja? In kakšna 
so pričakovanja? Da si oddahnem, se razvedrim, zatopim v drugačen svet, odpotujem v domišljiji, se poučim, duhovno poglobim 
… Odgovor je za vsakogar malce drugačen.

Nekateri imamo svoje sezname knjig, 
ki se jih nameravamo loti ti , ko imamo 
na razpolago malo več časa. Če pa ni-
mamo ničesar v mislih, pa lahko morda 
povprašamo za nasvet kakega vnetega 
bralca, še posebej če nam je le-ta v pre-
teklosti  že znal dobro svetovati , ali pa se 
obrnemo na knjižničarja ali knjigarnarja … 
Tudi na spletu najdemo veliko priporočil, 
nasvetov in poročil o prebranem. Za-
nimivo je pobrskati  po forumu Knjižni 
molji (»Za vse ljubitelje dobre knjige. 
Posebna stran, ki vam ponuja veliko ko-
ristnih nasvetov in informacij iz knjižnega 
sveta.« htt p://med.over.net/forum5/list.
php?33), priporočam pa tudi spletni por-
tal: Dobreknjige.si (htt p://www.dobre-
knjige.si/), ki nam postreže s številnimi 
priporočili kakovostne literature. V 
pomoč nam je lahko tudi kakšna lestvica 
najbolj branih oziroma izposojanih knjig 
v splošnih knjižnicah (npr.: htt p://home.
izum.si/cobiss/top_gradivo/).
Tukaj pa podajam nekaj predlogov za 
branje. Navedeni naslovi sodijo med zelo 
brane in priljubljene knjige. Upam, da vas 
bo katera izmed njih tudi pritegnila in vam 
popestrila ter obogati la poletni počitek v 
prijetni senci, pa kjerkoli to že bo.
      Cavazza (Vesna Milek) – biografski 
roman o našem znanem gledališkem in 
fi lmskem igralcu ter režiserju, ki vas uteg-
ne šokirati , pretresti  in navdušiti .
     Divja: izgubljena in najdena na 
pešpoti  življenja (Cheryl Strayed) – av-

tobiografski potopisni roman ženske, 
ki se iz življenjskega brezupa poda na 
mogočno pacifi ško gorsko pešpot, kjer 
skozi številne nepredstavljivo zahtevne 
preizkušnje nazadnje najde pravo pot – 
pot do sebe.
        Kar ne ubije (Cvetka Sokolov) govori 
o 16-letnem Klemnu in leto mlajši Kristi ni, 
ki ju poveže usodni dogodek – socialno-
psihološki/vzgojni mladinski roman. 

 Najboljša kava je pri šiptarju (Jani 
Mlakar) nas popelje v Balkansterdam, to 
je pravzaprav kar naše obmorsko mestece 
Piran, in nam na šaljiv način – ob požirku 
kratke, močne kave brez sladkorja – skozi 
vsakdanje zgodbe slika življenja malih 
ljudi – humoristi čni roman.

 Ob tebi (Jojo Moyes) je ljubezenski/
družbeni roman, ki vas bo pretresel z gan-
ljivo in provokati vno zgodbo o ljubezni 
med tetraplegikom in njegovo negovalko 
– težko ga boste odložili brez kakšne 
potočene solzice.

 Orkester za poljube (Feri Lainšček) se 
dogaja na Ptuju z okolico in nas prepriča, 
da prava ljubezen nikoli ne umre – 
družbeni/ljubezenski/zgodovinski roman.

 Sestra (Rosamund Lupton) je dokaz, 
da so lahko tudi ti sti , o katerih menimo, 
da jih najbolje poznamo, polni skrivnosti . 
Napeto branje do zadnje strani – detek-
ti vski roman.

 Šaman (Noah Gordon) vas popelje 
v Novi svet v 19. stoletju z zdravilcem     
Robertom, ki mu uspe kljub oviram v 

življenju doseči neverjetno poklicno pot – 
zgodovinski roman.

 To noč sem jo videl (Drago Jančar) je 
s kresnikom in še s francosko nagrado za 
najboljšo tujo knjigo nagrajen družbeni/
zgodovinski/vojni roman, delno napisan 
po resnični zgodbi, ki se doti ka nikakor ne 
pozabljenega vojnega časa.

 Trte umirajo stoje (Bogdan Novak) 
nas bo pritegnil z zanimivo družinsko in 
ljubezensko zgodbo, ki se v začetku 20. 
stoletja odvija prav v naših krajih in nas 
prevzame ob dejstvu, kako plemeniti h in 
po drugi strani kako grozljivih dejanj smo 
ljudje sposobni – družbeni/zgodovinski 
roman.

 Veronika se odloči umreti  (Paulo 
Coelho) je psihološki roman o dekletu, ki 
se ji po neuspelem poskusu samomora 
začne odpirati  povsem nov svet. Zgodba 
se dogaja na slovenskih tleh.

 Za vsako rešitev se najde težava 
(Kersti n Gier) – ženski (vendar moškim 
ne prepovedani) roman vas bo nasmejal 
ob odkritosrčnih poslovilnih pismih, ki jih 
Gerri nameni vsem, s katerimi je poveza-
na, preden se namerava posloviti  od tega 
sveta. Toda ta namera ji ne uspe, zato pa 
ima polne roke dela s pojasnjevanjem …
»Kdor bere, ta tudi misli. Kdor bere, ta 
bolje razume samega sebe, druge ljudi in 
svet, ki v njem živi. Lažje razume, kaj je v 
življenju pomembno in kaj ne, kaj je prav 
in kaj narobe,« je zapisala Manca Košir, 
znana promotorka branja. Na branje!

Vesna Voglar Pulko
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NAGRADNA KRIŽANKA: rešitev križanke in vaše podatke pošljite v zaprti  ovojnici na naslov Občina Kidričevo, ul. Borisa Kraigherja 25, 
2325 Kidričevo, s pripisom “Nagradna križanka”, najkasneje do 30. 8. 2015.  Sponzor nagradne križanke je Cvetličarna Flora.

Nagrajenci marčevske nagradne križanke so: Mati lda Herti š, Župečja vas 12, Lovrenc na Dravskem polju, Marjanca Kajzer, Cirkovce 
60/a, Cirkovce, in Silvester Skok, Njiverce vas 37, Kidričevo.
Srečni izžrebanci junijske nagradne križanke so: Ana Snedec, Župečja vas 39, Lovrenc na Dravskem polju, Alojz Podvršek, Ul. Borisa 
Kraigherja 16, Kidričevo, in Miran Fras, Cirkovce 68, Cirkovce.




