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Nagovor župana
Spoštovane občanke, spoštovani občani!
Ob prvi letošnji izdaji našega občinskega glasila ne morem mimo dejstva, da nas je zajela pomlad. Narava se prebuja,
sončni žarki, ki posijejo že
zgodaj zjutraj, prinesejo s
seboj optimizem in veselje do življenja. Za marsikoga je pomlad najlepše
obdobje leta; vse brsti,
klije, raste. Pomlad prinese svežino na vsa področja našega delovanja.
Pa naj si bo to zasebnočustveno ali pa delovno in socialno
okolje. Naznanja začetek novega
ciklusa, ki nam daje možnost, da
prezračimo svoje misli in si zastavimo nove cilje. Proračun za leto
2012 je bil sprejet že v letu 2011,
tako da smo lahko tekoče razpise za
dodelitev sredstev vsem društvom
že izvedli, kar posledično pomeni,
da bodo sredstva prejeli mnogo
prej kot prejšnja leta. Prav tako zaradi sprejetega proračuna potekajo
po planu tekoče investicije oziroma
razpisi. Za tiste, ki še niste seznanjeni, naj povem, da je bil, zaradi
lažjega dostopa, krajevni urad prestavljen v pritličje zgradbe, v kateri
se nahaja tudi Občina, prav tako že
deluje tudi občinska blagajna, kjer
lahko občani plačujete položnice
brez provizije. V kratkem načrtujemo tudi obnovo stopnišča (vhoda
v občino), kjer bomo uredili dostop
za invalide. Posodobili oziroma na
novo vzpostavili smo tudi spletno
stran Občine - www.kidricevo.si,
zato mi dovolite, da vas na tem mestu povabim, da jo čim večkrat obiščete, koristite njene vsebine in tako
dostopate do številnih obvestil in
informacij, ki zadevajo našo občino
in življenje v njej. V občini Kidričevo
se zavedamo tudi odgovornosti rav-

nanja z odpadki (zbiranje, prevoz,
obdelava in odlaganje). Novi trendi
in zahteve zakonodaje so
usmerjene k zmanjševanju količine odpadkov za
odlaganje in sorazmerno
povečevanje deleža odpadkov za ponovno uporabo oz. predelavo. Kot
prvi pogoj za doseganje
teh ciljev je ločeno zbiranje odpadkov na izvoru njihovega nastajanja,
tj. pri gospodinjstvih, na
čim več posameznih frakcij (papir,
plastika, pločevinke, folije, tetrapaki, organski odpadki …). Za uresničitev teh zahtev je Občinski svet
občine Kidričevo na svoji seji, dne
8. 12. 2011, sprejel sklep št. 354398/2011 in potrdil Poslovni načrt
ravnanja z odpadki v letošnjem letu
in s tem izvajalca zavezal k čimprejšnjemu uvajanju ločenega zbiranja
odpadkov pri gospodinjstvih, kar v
prvi fazi pomeni dostavo ustreznih
zabojnikov in vrečk za zbiranje posameznih vrst odpadkov ter navodila za pravilno ločevanje odpadkov.
Vse občanke in občane občine Kidričevo pozivam, da se vključite v ločeno zbiranje odpadkov, upoštevate navodila izvajalca in da vam le-to
postane vsakdanje opravilo oziroma
del življenja.
Na tem mestu bi se še enkrat zahvalil vsem, ki ste se udeležili čistilne
akcije in s tem pripomogli k čistejšemu okolju, ter vas vse skupaj pozval, da pazite na naše okolje ter da
to zavest prenašate tudi na druge.
Lep pomladni pozdrav.
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Anton Leskovar,
župan

Izdajatelj glasila: Občina Kidričevo, Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325
Kidričevo.
Odgovorna urednica: Mojca Trafela
Uredniški odbor: Anton Topolovec, Slavko Pulko, Mateja Krajnc,
Angela Vindiš, Eva Žunkovič, Monika Šešo Zafošnik, Zvonko Milošič
Lektoriranje: Vesna Voglar
Tisk: Ekart design d.o.o. Naklada: 2400 izvodov
Spletna stran: www.kidricevo.si
Glasilo je brezplačno in ga prejme vsako gospodinjstvo v občini
Kidričevo.
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Kazalo vsebine

Obvestilo uredniškega odbora:
Prispevke lahko pošljete na elektronski naslov:
mojca.trafela@yahoo.com s pripisom “Za glasilo”. Uredniški odbor si
pridržuje pravico do izbora člankov in fotografij po lastni presoji, skladno z razpoložljivostjo prostora za objavo, ter do preoblikovanja besedil v vsebinsko in oblikovno primerne članke. Za vsebino in točnost
podatkov odgovarja avtor prispevka.
Nekateri prispevki, ki niso prispeli do navedenega roka za oddajo, ter
oglasi, objavljeni v vnaprej pripravljeni obliki, niso bili lektorirani.

Ravno polje, april 2012

Prejeli cepiča stare trte
Na pobudo Turističnega društva občine
Kidričevo je Občina Kidričevo v mesecu
novembru 2011 poslala vlogo za pridobitev cepičev stare trte – najstarejše
trte na svetu. V mesecu februarju smo
s strani Mestne občine Maribor prejeli
obvestilo o prejemu dveh cepičev, ki bosta posajena v
Starošincah pri muzeju in v Lovrencu na Dravskem polju. V petek,
2. marca 2012, je gospod župan Anton Leskovar iz rok župana Mestne
občine Maribor gospoda Franca Kanglerja na prireditvi ob tradicionalnem
rezu te naravne znamenitosti simbolno prevzel dva cepiča skupaj s certifikatom. Oba cepiča bomo predvidoma posadili v nedeljo, 6. maja 2012.
Ob tej priložnosti vas že sedaj vabimo, da se saditve vinske trte udeležite.
									
ZDENKA FRANK

Okvirni seznam prireditev v
obdobju april – maj 2012
April 2012
2. april		
		
7. april		
		
*		
		
20. in 21. april
		
22. april		
		
30. april		
Maj 2012		
6. maj		
		
		
24. maj		
		
*		

Otroške ustvarjalne delavnice, Kidričevo (DPD Svoboda
Kidričevo)
Zajček išče jajček, prireditev na tržnici (DPD Svoboda
Kidričevo in Občina Kidričevo)
Dobrodelni koncert, Cirkovce (Župnijska karitas
Cirkovce)
Srečanje motoristov, športno igrišče Cirkovce
(MK Tulipan Cirkovce)
Blagoslov konjev, Župečja vas (Turistično društvo in
krajani Župečje vasi)
postavitev prvomajskih dreves, po občini Kidričevo
Sajenje cepičev potomke stare trte iz Lenta, Starošince
in Lovrenc na Dr. polju (Občina Kidričevo, Turistično
društvo in PGD Lovrenc na Dr. polju)
Kreativne delavnice za odrasle, Kidričevo (DPD Svobo
da Kidričevo)
Veter v laseh, s športom proti drogi

Obvestilo!
SNEMANJE PRIREDITEV
Občina Kidričevo je sklenila pogodbo za snemanje prireditev, ki se bodo izvajale v občini
Kidričevo. V letu 2012 nameravamo posneti 35
prireditev. Društva, ki ste zainteresirana, da se
vaša prireditev posname, to sporočite na tel. 799
06 13 Zdenki Frank do 30. aprila 2012.
Iz podanih predlogov bomo izbrali 35 prireditev.

ODPIRALNI ČAS ZBIRNEGA CENTRA
Obveščamo vse občanke in občane Občine
Kidričevo, da je v skladu s poslovnikom Zbirnega
centra Kidričevo poletni odpiralni čas sledeči:
- v torek in četrtek od 10. do 18.ure,
- v soboto od 8. do 13. ure.

* datum še ni določen

beseda urednice
Pred vami je aprilska izdaja Ravnega
polja. Pomladno obarvana izdaja
vam ponuja veliko zanimivih tem
za branje. V tokratni izdaji smo, ob
dogajanju v občini, za vas pripravili
tudi praktične nasvete, kako obarvati letošnje pisanice, kako cvetoče
olepšati svojo okolico itd. Pripravili
smo vam seznam prireditev v občini,
ki jih prireja Športna zveza Kidričevo,
planinsko društvo in drugi. Naj vas
predstavitev tržnice prepriča, da

se boste kakšno sobotno dopoldne odpravili v Kidričevo ob Park mladosti in od
prijaznih ponudnikov kupili kak domač
izdelek. Ponovno vam ponujamo recept,
da sebi in drugim posladkate kak deževen
pomladni dan, in še veliko drugih zanimivih tem. Hvala vsem, ki ste se potrudili in poslali svoje prispevke ter s tem
našemu glasilu dodali utrip iz življenja
občine. Tudi v bodoče vas vabim, da pozorno spremljate dogajanje okrog sebe in
ga skupaj s kakšno fotografijo posredu-

jete v naše
uredništvo.
Pred nami so
toplejši dnevi, ki
v nas prebujajo
nove energije in
nas vabijo v naravo. Naj topli pomladni žarki polepšajo
dneve tudi vam. Prijetno in zanimivo
branje vam želim.
Mojca Trafela,
odgovorna urednica glasila
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občina sporoča
Informacije o projektih Občine Kidričevo, ki so v v teku
Komunalne dejavnosti, kanalizacija

• Dokončanje del na primarnem kanalizacijskem vodu in čistilni napravi;
Po stečaju izvajalca del, Cestnega podjetja Maribor d.d., je bila za nedokončana
dela unovčena bančna garancija, iz katere se financirajo še neizvedena dela. To
je na dokončanju del na čistilni napravi
Kidričevo v Apačah in fekalni vakuumski
postaji v Cirkovcah. Čistilna naprava je
v poizkusnem obratovanju do sredine
meseca aprila 2012. Glede na prve meritve so rezultati čiščenja dobri. Uporabno
dovoljenje se pričakuje konec meseca
aprila 2012.
• Izgradnja sekundarne kanalizacije Kidričevo–sistem Apače; Operacijo delno
financira Evropska unija – Evropski sklad
za regionalni razvoj. Dela potekajo po
terminskem planu z rednimi 14-dnevnimi
usklajevalnimi sestanki. Trenutno se izvaja gradnja kanalizacijskega omrežja v naseljih Apače, Lovrenc na Dravskem polju,
Pleterje, Mihovci in Dragonja vas.
• Trenutno imamo odprt razpis za
dokončanje kanalizacije v Kungoti –
odpiranje ponudb je bilo 20. 3. 2012.
• Ločeno zbiranje odpadkov se prične v
mesecu aprilu.

Tržni dnevi na tržnici in Boldirjeva jama učilnica v naravi
Na Javni razpis Društva Bogastvo
podeželja ob Dravi in Slovenskih goricah
– LAS smo prijavili dva projekta, in sicer
obnova tržnice v sklopu projekta »Tržni
dnevi« v višini 17 247, 00 evrov in projekt učilnice v naravi – Boldirjeva jama v
višini 33 504 evrov. Na zadnjem sestanku
upravnega odbora LAS so bili prijavljeni
projekti Občine Kidričevo, torej Tržni
dnevi in Boldirjeva jama, potrjeni za sofinanciranje in uvrščeni v Letni izvedbeni
načrt LAS, tako bo projekt Tržni dnevi
sofinanciran v višini 11.798,00 evrov in
Učilnica v naravi – Boldirjeva jama v višini
22.000,00 evrov.
Občinska blagajna Kidričevo
V prostorih Občine Kidričevo deluje občinska blagajna. Občani Občine
Kidričevo lahko brez plačila provizije
poravnavajo obveznosti do naslednjih
dobaviteljev: Občina Kidričevo, Osnovna
šola Borisa Kidriča, Osnovna šola Cirkovce, Vrtec Kidričevo, ČZP Večer d.d., Radio-Tednik Ptuj d.o.o., RTV Slovenija, Elektro Maribor d.o.o., Komunalno podjetje
Ptuj d.o.o., Komunalno podjetje Slovenska Bistrica d.o.o., Čisto mesto Ptuj d.o.o.,
PSS Ptuj d.o.o., Vzajemna d.v.z., Kabel TV
d.o.o. in Telemach d.o.o. Blagajna deluje
v pritličnih prostorih Občine Kidričevo,
Ulica Borisa Kraigherja 25, ob sredah od
8. do 12. ure in od 13. do 16. ure. Plačilo
obveznosti je možno samo z gotovino,
vse morebitne reklamacije računov se še
nadalje rešujejo na sedežih podjetij.

Cestna infrastruktura
• Izgradnja ceste Šikole–Stražgonjca:
dela se pričenjajo, ob teh delih bo izvedena razširitev vozišča, ureditev odvodnjavanja meteornih vod ter položitev
nosilnega in obrabnega asfaltnega sloja.
Prav tako bo v načrtu zarisana na vozišču
kolesarska steza in pešpot. Na tem delu
bo obnovljena tudi javna razsvetljava.
Dolžina obnovljenega obsega je cca 850
m.
• Končan je tudi razpis za cesto Mihovce–Pleterje. V roku enega meseca
bo zadeva pravnomočna in se bo lahko
podpisala pogodba z izvajalcem. Na tem
delu bo obnovljena javna razsvetljava,
razširitev vozišča, v načrtu zarisana kolesarska steza in pešpot ter ureditev odvodnjavanja meteornih vod in položitev
nosilnega in obrabnega asfaltnega sloja.
Dolžina obsega je cca 1600 m.
Vaška jedra, objekti
• Oddali smo ponovno vlogo za Cirkovce
v višini 500 000 € iz naslova razvoja vaških
središč; zadevo smo razdelili v dve fazi in
trenutna faza obsega rušitev, izgradnjo
krožišča in cesto do pokopališča; rezultate pričakujemo v začetku poletja.
Krajevni urad Kidričevo
V okviru lažje in hitrejše dostopnosti Krajevnega urada Kidričevo, le-ta po novem
deluje v pritličju stavbe. Krajevni urad
smo preselili v pritličje upravne stavbe
občine.

Informacije o projektih v fazi priprav
Komunalne dejavnosti, kanalizacija
Pripravlja se dokumentacija in soglasja za
izdajo gradbenega dovoljenja za sekundarno kanalizacijo Cirkovce–Stražgonjca.
Planira se prijava na 6. javni poziv Regionalnega razvojnega programa, ki bo nekje
sredi poletja v višini 700 000 €.
Vaška jedra, objekti
Pripravlja se dokumentacija za obnovo
gradu – strehe in sanacija temeljev, kar bi
prav tako prijavili na razvoj regij v višini
500 000 €.
Pripravlja se tudi dokumentacija za
Učilnico v naravi v vrednosti projekta, v
višini 150 000 evrov, kar bi lahko prijavili
na razvoj regij ali razpis IPA – instrument
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pristopne pomoči Hrvaški. Pripravlja se
dokumentacija za zdravstveni dom, ki bo
zgrajen v JZP, in se cilja na razpis Ministrstva za zdravje, ki bo objavljen nekje do
maja. Trenutno čakamo na projektantske
kalkulacije za naš del.
Instrumenti predpristopne pomočičezejno sodelovanje
S predstavniki občine Crikvenica smo
aktivno pristopili v skupno kandidiranje
na razpis OPERATIVNI PROGRAM IPA
Slovenija–Hrvaška 2007–2013, kjer bi bil
naš sofinanciran delež 5 %, hrvaški 15 %
in naša želja je, da bi prijavili projekt, s katerim bi pokrili celotno občino z WIFI-internetom in bi to bila osnova za virtualne
kulturne dogodke – prenosi prireditev,

tudi slovenski dan v Crikvenici in hrvaški
pri nas, izmenjava na ravni tržnic. Rok za
prijavo na javni razpis je 15. 4. 2012. Aktivnosti bi se izvajale v letu 2013 in 2014.
Cestna infrastruktura
V sklopu ureditve poljskih poti na Komasaciji Dravsko polje 3 se pripravljamo
na nov javni razpis za agromelioracije
oziroma izvedbo poljskih poti. Razpis je
planiran v mesecu maju 2012.
Prav tako smo pričeli z aktivnostmi za prijave predvidenih razpisov, kot so finančni
–Norveški mehanizem, Razpis Društva
Bogastvo podeželja ob Dravi in Slovenskih goricah –LAS.
Ravno polje, april 2012

občina sporoča
Sprejeti proračun 2012
Skupni PRIHODKI so planirani v višini 7.870.352 evrov (100,00
%), od tega davčni prihodki (70 – davki na dohodek in dobiček,
davki na premoženje, domači davki na blago in storitve) v višini
4.868.271 evrov (61,85 %), nedavčni prihodki (71 – udeležba pri
dobičku in dohodki od premoženja, takse in pristojbine) v višini
565.051 evrov (7,18 %) in transferni prihodki (74 – prih. od drugih javnofinančnih institucij) v višini 2.437.030 evrov (30,97 %).
Skupni ODHODKI pa so načrtovani v višini 8.349.086 evrov
(100,00 %), od tega tekoči odhodki (40 – plače, prispevki, mat.
str., obresti, najemnine, tek. vzdrž., rezerve) v višini 1.755.830 evrov (21,27 %), tekoči transferi (41 – subvencije) v višini 1.943.609
evrov (23,28 %), investicijski odhodki (42 – nakup in gradnja osn.
sred., zemljišč, študije) v višini 4.564.647 evrov (54,67 %) in investicijski transferi (43 – pravnim in fiz. osebam) v višini 65.000
evrov (0,78 %). Največji planirani projekti so: infrastruktura po
komasacijah, razne investicije v ceste (modernizacije in obnove
po izgradnji kanalizacije), investicije v kanalizacijo (celovito varovanje vodnih virov podtalnice, sekundarna kanalizacija Kidričevo), ureditev naselij in nakup programske opreme mobilna aplikacija. Negativno razliko med prihodki in odhodki (proračunski
primanjkljaj) v višini -478.734 evrov, ki ga zmanjšamo za +800
evrov (prejeta vračila danih posojil) in povečamo za -192.727 evrov (odplačila kreditov poslovnim bankam), t.j. skupaj -670.661
evrov, bi pokrival dolgoročni kredit v isti višini +670.661 evrov.
Tako je proračun za leto 2012 uravnotežen.
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 		
					
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)		
70 DAVČNI PRIHODKI			
71 NEDAVČNI PRIHODKI			
72 KAPITALSKI PRIHODKI			
73 PREJETE DONACIJE			
74 TRANSFERNI PRIHODKI			

v eurih
Proračun 2012
7.870.352
4.868.271
565.051
0
0
2.437.030

II.

8.349.086
1.775.830
1.943.609
4.564.647
65.000

40
41
42
43

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)		
TEKOČI ODHODKI			
TEKOČI TRANSFERI			
INVESTICIJSKI ODHODKI			
INVESTICIJSKI TRANSFERI			

III.

PRORAČUNSKI PRSEŽEK (I.-II.)			
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)		
-478.734
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
v eur
				
Proračun 2012
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)		
800
					
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL		
800
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442)			
0
			
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL.DELEŽEV 0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA		
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
800
C. RAČUN FINANCIRANJA
		
v eur
					
Proračun 2012
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)			
670.661
50 ZADOLŽEVANJE			
670.661
					
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)			
192.727
55 ODPLAČILA DOLGA			
192.727
					
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)			
0
				
X.
NETO ZADOLŽEVANJE			
(VII.-VIII.)				
477.934
					
XI.
NETO FINANCIRANJE			
(VI.+VII.-VIII.-IX.)			
478.734
					
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA
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Župan sprejel
doktorici znanosti
V sredo, 29. decembra 2011,
ob iztekajočem letu je bilo v
občini Kidričevo zelo slovesno. Župan občine Kidričevo
je namreč tega dne sprejel
doktorici znanosti, Silvestro
Klemenčič in njeno hčerko Evo
iz Kidričevega. Obe sta namreč
v letu 2011 postali doktorici
znanosti.
Dr. Eva Klemenčič je doktorsko disertacijo z naslovom »Mednarodne raziskave
znanja, kurikularne politike
in globalno/lokalno znanje« zagovarjala 18. aprila 2011.
Dr. Silvestra Klemenčič pa je doktorsko disertacijo z naslovom »Analiza političnega diskurza na lokalno/državni ravni:
pragmatični aspekti govora in konceptualizacija razmerij v
političnem govoru« zagovarjala 14. oktobra 2011. Gospod
župan je obe doktorici znanosti povabil k sodelovanju, da
bi svoje strokovno znanje, izkušnje in ideje izrazili tudi na
delavnicah o viziji razvoja občine Kidričevo.
Razgovori so potekali tudi glede problema pri izobraževanju
ter neurejenosti na področju kadrovskega štipendiranja.
V spomin na dogodek je župan obema doktoricama znanosti izročil Zbornik občine Kidričevo.
Zdenka Frank

Ponovoletni sprejem
Župan občine Kidričevo je 4. januarja 2012 sprejel
ravnatelje in direktorje javnih zavodov. Srečali so se v
dvorani Restavracije Pan v Kidričevem. Ob tej priložnosti
je župan zbranim zaželel veliko delovnih uspehov v pri-

V.

hodnje ter se jim zahvalil za sodelovanje v preteklem letu.
V sproščenem pogovoru je tekla beseda o delu, željah in
tudi težavah, s katerimi se pri svojem delovanju srečujejo.
V večernem času istega dne pa je bil sprejem še za predsednike zvez in društev, ki delujejo na območju občine
Kidričevo. Župan se je predsednikom zahvalil za prispevek,
ki ga društva, vsako na svojem področju, dajejo k razvoju in
prepoznavnosti lokalne skupnosti. Oba dogodka pa so popestrili tudi harmonikarji, učenci OŠ Borisa Kidriča Kidričevo.
Zdenka Frank
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Tržnica Kidričevo
Kmetija »PIŠEK-FRIC«
Klavdija Fric
Župečja vas 57
2324 Lovrenc na Dravskem polju
Na kmetiji PIŠEK-FRIC se že več kot 20
let ukvarjamo s prašičerejo, zadnje 2 leti
imamo tudi dopolnilno dejavnost – predelavo mesa. Vsi izdelki so iz domačih
prašičev in izdelani po starih receptih.
Kmetija ima tudi degustacijsko sobo,
ki sprejme 45 oseb. Priporočamo se z
domačimi narezki iz lastne proizvodnje
in s prodajo na domu ter tudi na tržnici
KMETIJA PLANINŠEK
Franc Planinšek
Pleterje 34
2324 Lovrenc na Dravskem polju
Obsega 33 ha obdelovalne površine in je
v občini Kidričevo. Ukvarjamo se predvsem z živinorejo in poljedelstvom. V
hlevu je vedno od 50 do 55 glav goveje
živine, od tega je 12 molznih krav. Vsak
dan oddajamo mleko v mlekarno, nekaj
pa ga predelamo tudi v izdelke ali svežega
prodamo na domu. Na kmetiji je 5 članov,
od tega štirje zavarovanci na kmetiji, ena
še študira, ena pa je zaposlena drugje.

Franc Goričan
Cirkovce 1 L
2326 Cirkovce
Tel: 02/792 37 01
Gsm: 051 207 229
e-mail: urosgorican@gmail.com
Kmetija obsega 45 ha zemljišč, od katerih
je 12 arov pokritih z rastlinjaki, v katerih
pridelujemo vrtnine in okrasne rastline.
Ob poljedelstvu in pridelavi vrtnin se ukvarjamo tudi z nudenjem strojnih uslug in
Anton Topolovec
Strnišče 7 A
2325 Kidričevo
Tel: 02/796 33 51
Gsm: 041 299 190
Pri nas pridelujemo različne vrste medu,
kot so kostanjev med - oljne ogrščice,
akacijev med, gozdni med, cvetlični med cvetni prah. Prodajamo doma in na tržnici
v Kidričevem.
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v Kidričevem.
Prodajamo:
suhomesnate izdelke,
meso v zaseki,
domačo šunkarico – tirolko,
tlačenko,
pečenice,
domačo kranjsko,
krvavice,
hamburger,
ocvirke,
mast,
zaseko.
Predelujemo predvsem koruzo, pšenico,
ječmen, krmni grah in oljne buče. Vrtnine
pridelujemo predvsem za lastno uporabo, nekaj pa tudi za prodajo.
Ponujamo predvsem:
- domače bučno olje,
- pečene bučnice,
- krompir,
- v zimskem času tudi kislo zelje in repo,
- v poletnih mesecih pa še kakšno zelenjavo.
Prodajamo na tržnici v Kidričevem. Vse
svoje pridelke razen mleka prodajamo
podjetju »Kmetijstvo Polanec«, ki ima organiziran odkup.

proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov, in sicer v okviru dopolnilnih
dejavnosti na kmetiji.
Ponujamo:
- sadike, okrasne rastline (balkonske
rože, okrasne grede), trajnice (nasade za
grobove), aranžmaje iz lastnega cvetja;
- papriko, paradižnik, solato, jedilne kumare, bučke …;
- domače bučno olje.
Prodajamo na domu, v bližnjih gostinskih lokalih, pri grosistu in na tržnici v
Kidričevem.

Tržnica je odprta
vsako soboto
med 8. in 12. uro.
Vabljeni!

EKOLOŠKA KMETIJA KUŠAR
Marjanca in Jože Kušar
Šikole 13
2331 Pragersko
Tel: 02/792 40 21
Gsm: 031 669 655
Ekološka kmetija Kušar se nahaja v vasi
Šikole v osrčju Dravskega polja. Ukvarjamo se predvsem s poljedelstvom
(pridelava žit in oljnic), vrtninami in sadjem. Imamo dopolnilno dejavnost na
kmetiji – mlinarstvo. Mlin na kamne, kjer
meljemo vse vrste žit. Naši izdelki so pol-

nega okusa, saj so resnično darilo narave
in naših pridnih rok. Na naši kmetiji so
možni ogledi prikaza mletja z mlinom
na kamne, predavanje o ekološkem

Katarina Kancler
Spodnje Jablane 43 A
2326 Cirkovce
tel: 02/792-26 91
Mi imamo bolj majhno kmetijo, a vsega,
kar zraste, ne moremo porabiti, pa smo
se odločili, da domačo zelenjavo ponudimo še komu drugemu. Pri nas pridelamo
vse ročno in po naravni poti, brez
uporabe škropil.

Sedaj ponujamo:
- sadje in zelenjavo,
- več vrst fižola,

Peka kruha brez konzervansov.
- Peka drobnega peciva, gibanic,
- peka keksov in potic,
- izdelava testenin,
- izvedba delavnic za otroke in mladino.
Prodajamo pa po terenu in na Ptuju v Ul.
5. prekomorske 10 b.

Naša kmetija se nahaja v središču Župečje
vasi. Obsega 12 hektarjev zemljišč na
različnih lokacijah. Pridelujemo zelenjavo, prodajamo pa stročji in luščen fižol,
krompir, solato, korenje, peteršilj, drobnjak, paradižnik, kumare, zeleno, čebulo,
česen, zelje, ohrovt, bučke, rdečo peso,

VABLJENI
na tržnico v Kidričevem
v soboto 7. aprila
na že drugi dogodek za
otroke z naslovom
»Zajček išče jajček«

- rumeno korenje,
- peteršilj za juho,
- črno redkev – to je proti prehladu.
Spomladi bo pri nas v Spodnjih Jablanah
in na moji stojnici v Kidričevem mogoče
kupiti razne doma vzgojene sadike:
- paradižnika in paprike,
- razna domača semena fižola in solate,
- rož in vsega, kar bo zraslo na mojem vrtu
in polju pa tudi na drevesih. Prodajamo
pa doma in v Kidričevem na tržnici.

Dogajanje na tržnici

KMEČKA PEKARNA
ing. Marija METLIČAR s.p.
Zgornje Jablane 30 A
2326 Cirkovce

Martina Topolovec
Župečja vas 56
2324 Lovrenc na Dravskem polju
Tel.: 02/790 18 91, 031/243 530
topolovec.jasmina@gmail.com

načinu kmetovanja, prikaz starih ljudskih običajev (za organizirane skupine).
Ponujamo ekološko pridelana žita (piro,
pšenico, tritikalo, rž, oves, koruzo, ajdo,
oljne buče in polnozrnate moke, zdrobe,
mleti na domačem mlinu na kamne), sezonsko sadje: jabolka, hruške, jagode,
češnje, orehe, lešnike; marmelade, kruh,
pecivo, bučno olje, žganje.
Prodajamo na ekološki tržnici v Mariboru
na Glavnem trgu, ekološki tržnici v Ljubljani na Pogačarjevem trgu, v trgovini
Ajda Maribor, trgovini Norma Maribor,
trgovinah Zdravila Maribor, Velenje.

grah, papriko. Prodajamo tudi na domu
in na tržnici v Kidričevem.

V letu 2011 smo v Kidričevem ponovno
oživili tržnico v samem kraju. Ta deluje
vsako soboto od 8. do 12. ure, na njej
pa svoje tržne viške prodajajo ponudniki iz naše občine. Enkrat mesečno pa
smo dejavnost na tržnici popestrili tudi
z raznimi družabnimi dogodki, tako za
otroke kakor tudi za vse ostale občane. S
temi dejavnostmi bomo v letu 2012 tudi
nadaljevali. Tako smo v času pustovanja
v sklopu tržnih dni pripravili otroško
»maškarado«. Povabili smo otroke iz
občine, da se našemijo in se rajanja tudi
udeležijo. V goste smo povabili »Brata
Malek«, ki sta skupaj s svojim prijateljem
pripravila pester in zanimiv cirkuški program ter z otroki tudi zaplesala. Obiskali
so nas tudi kurenti in orači, rusa ter cigani
iz Dornave. Najlepše otroške maske smo
nagradili s čokolado. Vse zbrane na tržnici
pa je pozdravil sam grof Šondorfski, lastnik gradu v Kidričevem, ki se je pustovanja skupaj z grofico tudi udeležil in obljubil,
da se bo že letos pričela obnova gradu.
Vsak obiskovalec je dobil krof, otroci čaj,
odrasli pa kuhano vino, za kar je poskrbelo Turistično društvo občine Kidričevo.
V soboto, 7. aprila, pa na tržnici pripravljamo že drugi dogodek za otroke z naslovom »Zajček išče jajček«. Otroci bodo
ustvarjali v kreativnih delavnicah, za katere bodo poskrbeli člani DPD Svoboda
Kidričevo, nato pa bodo skupaj s svojimi starši poiskali »jajček«, ki ga bo skril
»zajček«.
Zdenka Frank
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dogajalo se je

Seminar dopolnilne dejavnosti na podeželju

Občina Kidričevo je skupaj s KGZ KSS Ptuj
izvedla seminar »Dopolnilne dejavnosti
na podeželju«. Seminar je vodila Terezijo Meško, koordinatorka svetovalk za
kmečko družino in dopolnilne dejavnosti
na kmetiji v Podravju iz Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (Zavod Ptuj).
Dne 9. 2. 2012 so se seminarja udeležili
kmetje iz Župečje vasi, Mihovc, Starošinc,
Pleterij, Kungote, Stražgonjce, Lovrenca,
Apač, Zgornjih Jablan in Dragonje vasi.
Pred začetkom seminarja so dobili ustrezno gradivo, ki jim je med seminarjem bilo
v dodatno pomoč. Najprej je kmetovalce
nagovoril župan občine Kidričevo Anton
Leskovar in jim zaželel uspešno kmetovanje in predelavo njihovih pridelkov.
Nato je glavno besedo prevzela gospa
Terezija Meško. Kmetovalcem je predstavila dopolnilne dejavnosti: predelavo, obdelavo in dodelavo kmetijskih
pridelkov, prodajo pridelkov in izdelkov
s kmetij, turizem na kmetiji (gostinska in

negostinska dejavnost), dejavnost, povezano s tradicionalnimi znanji na kmetiji
(npr. oglarstvo, peka v kmečki krušni peči,
etnološke zbirke, izdelki iz zelišč), pridobivanje in prodajo energije iz obnovljivih
virov, storitve s kmetijsko in gozdarsko
mehanizacijo ter opremo, izobraževanje
na kmetijah, zbiranje in kompostiranje
organskih snovi, rib, ribogojstvo in predelavo sladkovodnih rib, aranžiranje ter
pridelavo vencev, šopkov ipd. iz lastnega
cvetja. Pokazala jim je tudi obrazca, ki
sta potrebna za registracijo dopolnilne
dejavnosti na kmetiji, in vlogo za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Podrobneje jim je predstavila pogoje in
kriterije, ki so potrebni za dobro kmetijo
in uspešno pridelovanje. In to so: lastna
surovina, potrebno se je registrirati,
primerni prostori, skladišče, protiprašni
deratizacijski prostori, potrebno je voditi
»inkaso«, želeno izobraževanje vsaj enkrat na leto, cena, dosegljiva vsem kup-

cem, izdaja računa, kvaliteta, red, čistoča
in seveda veliko volje.
Po končani predstavitvi so besedo dobili
kmetje, imeli so veliko vprašanj. Gospa
Meško se je potrudila in poskusila čim
natančneje ter razumljivo odgovoriti na
njihova vprašanja. Na koncu je kmetovalcem zaželela uspešno nadaljnjo pridelavo
in predelavo pridelkov ter jim svetovala,
naj pridobijo manjkajoče znanje, uredijo prostore, priskrbijo dokumentacijo,
poiščejo možnost za sofinanciranje in
priglasijo dejavnost, zagotovijo kakovostne izdelke in storitve, naj imajo nekaj
strpnosti ob urejanju dokumentacije, čim
več izdelkov, veliko dobre volje na prodajnih mestih in ob delu z gosti, kajti še vedno velja »kupec je kralj«, ki želi kvalitetne
izdelke in stalno kakovost.
V okviru praktičnega izobraževanja v
upravi Občine pripravila študentka
Patricija Burjan, Njiverce.

Seminar izobraževanja kmetov, obrtnikov,
ki vršijo direktno prodajo svojih izdelkov na stojnicah
Občina Kidričevo je organizirala seminar za vse, ki vršijo direktno prodajo
svojih izdelkov na stojnicah. Seminar je
vodila Amanda Alič. Kmetovalci in obrtniki so dobili dodatno gradivo, ki jim je
bilo v pomoč in za boljše razumevanje.
Seminarja, ki je potekal 28. 2. 2012,
so se udeležili kmetovalci in obrtniki iz
različnih vasi in dejavnosti, ki jih opravljajo, na primer izdelki iz krušne peči,
predelava bučnega olja, prodaja zelenjave, perutninarstvo, predelava kislega
zelja in repe, prodaja sadja, suhomesnati
izdelki, vinogradništvo in predelava pese.
Najprej je kmetovalce pozdravil Damjan
Napast in jim zaželel uspešno prodajo na
tržnicah ter da bi od seminarja odnesli
čim več znanja in ga uporabili pri prodaji
na tržnicah. Gospa Alič je izpostavila,
da je komunikacija z ljudmi oz. stranka-

mi najpomembnejša. Od prvih pet do
štirideset sekund, ko se stranka in prodajalec srečata, je pomemben prvi vtis, torej
kako se prodajalec odzove, je prijazen, je
dobre volje ali je željan prodati ali je na
prodajnem mestu samo zato, ker mora
biti. Da bodo stojnice čim bolj obiskane
in da bo prodaja uspešna in učinkovita,
je Aličeva kmetovalcem svetovala, da
naj se udeležujejo raznih izobraževanj
in razširijo svoje znanje, da naj kupcem
obrazložijo, kaj prodajajo, zakaj prodajajo
in naj poudarijo kvaliteto izdelkov. Zelo
pomembna je založenost stojnice, nikoli
ne smejo biti napol prazne, to kupce
odbija. Ponuditi naj poskušajo čim več
izdelkov, ki jih je na prodajnih tržnicah
bolj malo in so zelo iskani, kot so domače
začimbe in čaj. Ponudijo naj informacije,
kako uporabiti njihove izdelke in katere

kombinacije izdelkov so zelo okusne.
Svojo dejavnost naj predstavijo tudi na
internetu ter povabijo kupce iz širše okolice, kajti lokalno okolje ni dovolj, nima
potreb, ki bi jim omogočalo ekonomsko
preživetje. Uredijo naj stojnice, da bodo
privlačne, imajo naj inovativne ponudbe,
predpraznične stvari in okraske, ne smejo
pa seveda pretiravati in vedno morajo
biti dobre volje, komunicirati s kupci, jim
svetovati, si pridobiti njihovo zaupanje
itd. Kmetovalci so bili zelo zainteresirani,
tema seminarja je bila komuniciranje in je
bila res zanimiva. Na koncu so imeli veliko vprašanj in gospa Alič jim je podala
tudi zelo obširne odgovore. Seminar je
zaključila z naslednjimi besedami: »Izbirajte najboljše in bodite izbrani,« ter jim
zaželela uspešno prodajo.
Patricija Burjan

Kdor jih bere, vsak drugače pesmi moje sodi…
Po nekaj letih zatišja smo tudi v občini Kidričevo pripravili osrednjo prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku. Zveza kulturnih
društev občine Kidričevo, ki je bila ustanovljena v letu 2011, je na predvečer slovenskega kulturnega praznika v dvorani Restavracije
Pan pripravila osrednjo proslavo. Na začetku programa je vse zbrane pozdravil župan občine Kidričevo gospod Anton Leskovar. V
bogatem kulturnem programu so sodelovala društva, vključena v Zvezo kulturnih društev občine Kidričevo, ter učenci osnovnih šol.
Na proslavi so se tako predstavili recitatorji DPD Svoboda Kidričevo in Kulturnega društva Lovrenc na Dr. polju, Moški pevski zbor
Talum Kidričevo, flavtistka Saša Kancler, učenci Osnovne šole Cirkovce, ki so predstavili dela domačina Zdenka Kodriča, ter učenci
Osnovne šole Borisa Kidriča Kidričevo, ki so poustvarjali o pesniku Francetu Prešernu. Predstavil se je tudi kantavtor Jani Jančec,
svoje pesmi pa je predstavila tudi Mojca Meško. Svoj prispevek z veznim tekstom in povezovanje pa je dodala Sonja Steanov.
Zdenka Frank, tajnica ZKD
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Javno podjetje
Vzdrževanje in gradnje d.o.o.
Občina Kidričevo je v lanskem letu ustanovila Javno podjetje Vzdrževanje in gradnje d.o.o., ki je s poslovanjem pričelo aprila
2011. Nadzorni svet podjetja je v naslednjem mesecu potrdil statut in sistematizacijo delovnih mest. Prvi delavci so bili zaposleni v mesecu septembru. Trenutno je v zadevnem podjetju zaposlenih 5 delavcev, in sicer 2 električarja, upravnik dvoran,
komunalni delavec in administrativna delavka. O delovanju Javnega podjetja Vzdrževanje in gradnje d.o.o. sem se pogovarjala z
Damjanom Napastom, višji svetovalec župana.

Damjan Napast,
višji svetovalec župana
Foto:Langerholc

Zakaj se je občina odločila za ustanovitev tega javnega podjetja? Občina kot
edina ustanoviteljica podjetja se je za
ustanovitev odločila iz več razlogov. Nova
športna dvorana v Kidričevem je potre-

bovala upravljalca in javno podjetje je bil
eden izmed možnih načinov upravljanja
le-te. Na podlagi analize iz preteklih let
je bilo ugotovljeno, da je občina velik del
sredstev porabila za vzdrževanje javne
razsvetljave, prometne infrastrukture,
javnih površin in pokopališč. Na tem
področju smo videli največ možnosti za
prihranek. Z reorganizacijo in lastnimi
sredstvi smo to tudi dosegli.

Ali se je v tem času že izkazalo, da je bila
odločitev za ustanovitev tega podjetja
pravilna? Odločitev za podjetje je bila
prava pot, saj se pozitivni učinki že kažejo.
Z manj sredstvi se postori več stvari. Tako
smo v lanskem letu v celoti brez zunanjih izvajalcev opravljali vzdrževanje javnih
površin in javne razsvetljave. V času novoletnih praznikov smo okrasili celotno
območje občine, pri čemer smo obnovili
še dodatnih 70 novoletnih okraskov. V celoti opravljamo vsa električna vzdrževalna
dela v obeh šolah in vrtcu. Dejstvo, da so
vsi zaposleni v podjetju občani občine,
je ena izmed večjih pozitivnih koristi te
odločitve. Delavci poznajo okolico, poznajo ljudi, ki v občini živijo, in se tako še bolj
potrudijo. Zavedajo se, da so pravzaprav
vsi občani njihov t.i. nadzorni organ. V

primeru opravil, kjer za izvedbo del potrebujemo pomoč podizvajalcev, stremimo k
temu, da so le-ti iz naše občine.
Kaj so glavne naloge Javnega podjetja
Vzdrževanje in gradnje d.o.o.? Naloga
podjetja je racionalna poraba javnih
sredstev. Zraven dela za občino in javne
zavode se lahko naših storitev poslužijo
tudi vsi občani. Najamejo nas lahko za

obrezovanje živih mej, košnje zelenic,
odstranitev nagrobnikov na pokopališčih,
manjša elektro popravila, čiščenje črnih
odlagališč, pripravo dvoran in prostorov,
čiščenje prostorov …
Kakšni so načrti za naprej, bo podjetje
kaj širilo svojo dejavnost? S podjetjem
se nam odpirajo nove možnosti, in sicer
prevzema dejavnosti javnih gospodarskih
služb na področju vodooskrbe, ogrevanja, vzdrževanja komunalne in cestne infrastrukture. Dolgoročen cilj je uvedba
enotne položnice za vse javne gospodarske dejavnosti, in v to smer bomo gradili
prihodnost podjetja.
Mojca Trafela

dogajalo se je

Župan sprejel Dobrodelni koncert
starše in novorojence
Župan občine Kidričevo
je 25. januarja 2012 povabil na
sprejem starše in otroke, ki so bili rojeni
v letu 2011. Otroci so se skupaj s starši
zbrali v prostorih vrtca, kjer jih je najprej
pozdravil župan, nato pa še ravnateljica
vrtca. Starši so imeli tudi priložnost, da so

si prostore Vrtca Kidričevo tudi ogledali.
Po ogledu smo se prestavili v jedilnico osnovne šole, kjer so se starši posladkali s
torto, na kateri so bila imena vseh otrok,
rojenih v letu 2011, v spomin pa so dobili
knjigo Izjemni otroci.
Zdenka Frank

Nariši nov dan - NE-ODVISEN.SI

V četrtek, 26. januarja 2012, Športna
dvorana Kidričevo ni bila namenjena telovadbi in rekreaciji. Otroci, učenci in starši
smo spoznavali pasti sodobnega načina
življenja. Če so otroci vrtca in prve triade
osnovnih šol uživali od dogodivščini kuža
Jake, ki je iskal nov dan, so bile teme
na drugo in tretjo triado osnovnih šol
veliko bolj resne. Otroci so se namreč
srečali s pastmi, v katere lahko padejo,
od nedovoljenih kemičnih substanc do
pretirane uporabe interneta in spletnih
omrežij. Skozi resnične zgodbe mladih
sta učence vodila Bojan Kodelja in Miha
Kramli. Večer pa je bil namenjen odraslim občanom in staršem. Glavno vlogo
v tem delu so odigrali Vlasta Nussdorfer,
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univ. dipl. pravnica, višja državna tožilka
na Vrhovnem državnem tožilstvu RS,
predsednica društva Beli obroč Slovenije
in predsednica Kluba z razlogom – Janine
Slovenke, Miha Kramli, uni. dipl. teolog
in vodja Centra za zdravljene odvisnosti
Nova Gorica, aktiven v izobraževanju in
vzgoji iz sistemske družinske terapije in na
področju zdravljenja, ter lokalni kriminalist, ki je obiskovalcem predstavil in pokazal, kako izgledajo različne nedovoljene
droge. Vse skupaj pa je povezoval Bojan
Kodelja, vodja kampanje NE-ODVISEN.SI.
Vsi, ki smo si vzeli čas in se udeležili
družabnega večera, smo si bili enotni, da
nam ni bilo žal časa, ki smo ga preživeli
v družbi strokovnjakov, saj smo dobili
odgovore na številna, tudi nezastavljena
vprašanja. Organizatorji prireditve pa
smo bili razočarani nad nezainteresiranostjo staršev, ki se očitno ne zavedajo
pasti, s katerimi se v mladosti lahko
srečajo njihovi otroci.
Zdenka Frank

V sklopu novoletnih prireditev smo 2.
januarja 2012, tokrat že drugič, izvedli
novoletni dobrodelni koncert.

Župnijska cerkev Sv. družine v Zvezdnem
dolu v Kidričevem je bila skoraj premajhna za vse, ki so se udeležili dobrodelnega
novoletnega koncerta. V bogatem kulturnem programu so sodelovali otroški
pevski zbor župnije Kidričevo, župnijski
pevski zbor župnije Lovrenc na Dr. polju,
vokalna skupina Utrinek Cirkovce, Fantje
treh vasi Kulturnega društva Lovrenc na
Dr. polju, Vokalno-instrumentalna skupino UNISONO Prosvetnega društva Cirkovce, flavtistka Saša Kancler in flavtistka
Medea Unuk ob spremljavi pianistke Suzane Djokić, na orgle pa je zaigral Izidor
Ostan. Vse točke pa je čudovito povezala
Sonja Stepanov.
Sredstva, zbrana na dobrodelnem koncertu, so bila po sklepu odbora humanitarnih organizacij in društev iz občine
Kidričevo namenjena mlademu fantu iz
Kidričevega.
Zdenka Frank

Muzej – zbirka
podeželja
Zima se je poslovila, narava se je prebudila, spomladanska dela so v polnem teku.
Prostor pred muzejem smo pričeli urejati,
zasajevati in poravnati zemljine, sejati
travo, saditi in zalivati rožice, da bo prostor pripravljen za obiskovalce, ki se že po
malem ustavljajo in si zbirko z veseljem
ogledujejo.
V mesecu aprilu pričakujemo dve večji
skupini obiskovalcev. Nato bomo v
začetku meseca maja slavnostno posadili
cepič najstarejše trte na svetu – mariborske modre kavčine z Lenta – pred muzejem zbirke podeželja v Starošincah, zato
hitimo z deli, ki jih bomo opravili krajani sami z velikim veseljem. Postavili
smo novo brajdo za sprejem trte in vse
Ravno polje, april 2012

Spoštovane, spoštovani!
Prva polovica leta se hitro bliža koncu.
Spremembe, ki so se v zadnjih mesecih
odvile na našem političnem vrhu, so
pošteno segrele letošnjo zimo; zdaj prihaja pomlad in čas je, da počasi iz idej
in načrtov vzklijejo rezultati. Situacija,
s katero se sooča Vlada RS, nikakor ni
zavidajoča in lahka. Rečemo lahko, da je
zategovanje pasu nujno potrebno; pa naj
si bo to na ravni vsakega posameznika,
ki se vsak dan spopada z »luknjo« v denarnici, ali pa na ravni države kot krovne
institucije, za katero velja, da je njen
birokratsko naravnan mehanizem zelo
kompleksen in drag sistem. Kakorkoli že,
treba je gledati naprej, potrebno je verjeti, da je nemogoče mogoče in s pozitivnim pristopom iskati rešitve, ki bodo
dejansko kaj spremenile. Spremembe
pa bodo mogoče le, če bomo na sistem
in končen cilj –boljše in kakovostnejše
življenje vseh posameznikov – ki je verjetno skupen vsem ne glede na politično
ali kakšno drugo naravnanost, gledali kot
celoto. Zgolj s celostno naravnanimi in
skladno vodenimi posegi v zakonodajo in
posamezna področja delovanja države,
gospodarstva in ostalih sektorjev bomo
lahko dolgoročno zagotovili večanje
družbene produktivnosti in blaginje.
V
duhu
simbolike
prihajajočih
velikonočnih praznikov vam želimo prijetne trenutke v krogu vaše družine in
bližnjih.
OO SDS Kidričevo

VRNIMO UPANJE SLOVENIJI …
… je bilo geslo Nove Slovenije – krščanske
ljudske stranke na decembrskih volitvah
in v duhu tega gesla je N.Si uspel zgodovinski preboj nazaj v slovenski parlament. Po vseh zapletih okrog izvolitve
mandatarja in sestave vladne koalicije
je bila N.Si ves čas načelna ter odkrita in
takšna je postala trden člen nove slovenske vlade. Tako bo krščanska demokracija
v Sloveniji ponovno imela pomembno
besedo v slovenski vladi in parlamentu.
Kristjani si tudi v Sloveniji zaslužimo, da
smo zastopani v slovenski politiki, in
prav N.Si je tista stranka, ki bo zastopala
naša načela in vrednote, saj med vsemi
najbolj odločno zagovarja le-te. Če se za
te vrednote ne bomo vedno znova borili,
lahko postanemo tiha manjšina, družba,
v kateri bomo živeli, pa vse bolj sebična
in divjaška. Zato je za normalnost slovenskega političnega sistema pomembno,
da je N.Si v parlamentu in v vladi, kjer bo
odločno zagovarjala naša načela in obče
človeške vrednote. Slovenija je v politiki
spet dobila stranko, ki se bo v kritičnih
trenutkih odločala za tisto, kar je prav
in pošteno ter v korist državljanov, ne
pa za tisto, kar se splača. V N.Si mislimo,
da je začetek problemov v naši Sloveniji
predvsem v pomanjkanju etičnih in moralnih vrednot, zato se je Slovenija znašla
v vsesplošni krizi, globlji kot večina evropskih držav. Za zakonito delovanje in
spoštovanje pravne države so odgovorni
država in vse njene institucije, nosilci
političnih in drugih javnih funkcij, kar je
tudi ustrezna spodbuda in dober zgled
za državljane. Gospodarstvo je nosilec
razvoja, zato je nujno sprejeti ukrepe za
okrevanje in razvoj podjetništva, zagotoviti plačilno disciplino, zmanjšati javno
porabo. Državne in privatne naložbe je
potrebno usmeriti v gradnjo infrastrukture, predvsem pa je potrebno zagotoviti pogoje za zaposlovanje mladih. V
N.Si smo ponosni na veliko število mladih, izobraženih in ambicioznih članov,
ki že prevzemajo vidne funkcije v stranki
in tudi v slovenski politiki. Tudi na lokalnem nivoju si želimo predvsem več mladih, odprti smo za vsakogar. Pridružite se
nam! VSEM OBČANKAM IN OBČANOM
OBČINE KIDRIČEVO ŽELIMO VESELE
IN BLAGOSLOVLJENE VELIKONOČNE
PRAZNIKE.
Jože Medved,
predsednik OO N.Si Kidričevo

Spoštovani!
Narava se prebuja, zimskega spanca,
dremeža in sovražnega govora naj bi bilo
konec. Če bi vsi malce drugače razmišljali
in ugotovili, da takšen način nikamor ne
vodi, se moramo ZARES zamisliti in pričeti
realno razmišljati. Spoštovanja vredno
je zavzemati se za vrednote zdravega in
čistega okolja za celotno območje občine
in širše, ne pa samo za ožji kraj in takoj
v regijskem mediju zahtevati, da se naj
blatijo vsi povprek, sam pa se skriva za
peščico zmanipuliranih in vsa nelagodja
obmetava na druga dvorišča in okolico.
Upamo, da sedaj ko smo očistili SVET –
SLOVENIJO in OBČINO, da se bodo vse
navlake in bremena preteklosti nekako
počistila, uredila in bo življenje steklo v
normalne tirnice življenja, gospodarskega razuma, sodelovanja in dogovarjanja
za dobrobit vseh. Brez sprememb ni
sprememb, tako da nekatere odločitve
županstva so na mestu, nekatere pa
je še potrebno dogovoriti, dograditi in
vsi potenciali se morajo dogovarjati in
biti upoštevani v razumni in sprejemljivi obliki. Velik nesmisel je enostransko delovanje, treba se pač bo zavedati,
da porabiš lahko le toliko, kot ustvariš,
ne bodi nevoščljiv sosedu, zgleduj se
po njem in tako bo obojestransko zadovoljstvo na vseh področjih življenja.
Občina Kidričevo je celota, združena z
osemnajstimi zaselki, in takšna mora
tudi ostati, če želimo poudarjati, da smo
poljedelsko, ravninsko, kmetijsko in gospodarsko, obrtno-podjetniška celota, ki
ima vse potenciale za dober razvoj in napredek. Potrebno je samo zavihati rokave
in uspeh v teh nerazumno težkih časih se
bo po malem vrnil v naše in širše okolje.
V tem postnem času, ko je čas očiščenja in
pričakovanja velike noči, vam, spoštovani
občanke in občani, želimo predvsem miru,
dobre volje, spoštovanja pa obilo pirhov,
potice in drugih, predvsem domačih dobrot, so želje občinskega odbora Slovenske ljudske stranke v Kidričevem.

politično dogajanje

potrebno, da bi ta slovesnost dobro in
lepo uspela, saj v Starošincah to vemo in
znamo. Zaželeno bi bilo, da osnovne šole
svojim učencem omogočijo ogled muzeja
in tako se učencem pokaže in prikaže,
kaj in kako so naši predniki uporabljali,
da so se lažje preživljali. Smiselno bi bilo,
da bi ravnatelji šol svoje učence od 7. do
9. razreda seznanili z razvojem njihovega
urbanega okolja.
Za vse, ki še imate razne predmete iz
preteklih časov, predvsem lesne izvedbe,
dobrodošli.
Hvala!
Mihael Žitnik,
skrbnik zbirke

Mihael Žitnik,
predsednik OO SLS Kidričevo
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glasba
Kdor poje, zlo ne misli
Na OŠ Kidričevo in podružnici Lovrenc zraven številnih šolskih in obšolskih dejavnosti glasba v takšni in drugačni obliki polni
učilnice in bogati vsebino raznih prireditev. Pod vodstvom učiteljice Liljane Krošl delujejo trije pevski zbori; otroški in mladinski
pevski zbor v Kidričevem in otroški pevski zbor, ki nastopa samostojno v KS Lovrenc na Dravskem polju, na skupnih nastopih
oba otroška zbora združita glasove.
Svoj trud in znanje pevci pokažejo na vsakoletnem letnem koncertu pevcev, lani so
zraven tega pripravili tudi božični koncert.
Decembra 2011 so božični koncert otvorili najmlajši, pevci otroškega pevskega zbora OŠ Kidričevo in podružnice Lovrenc.
S pridihom otroške pevske sproščenosti
so v dvorano prinesli praznično vzdušje
ter občutek topline na obraz številnih
staršev, starih staršev in drugih obiskovalcev. Na koncertu so se, skupaj z učenci
ansambelske igre, predstavili tudi učenci,
ki obiskujejo izbirni predmet glasbena
dela. Čarobne božične pesmi so zazvenele
tudi iz ust učencev mladinskega pevskega
zbora OŠ Kidričevo, prav tako pod mentorstvom učiteljice Liljane Krošl.
„Verjamem, da so vas prevzele te čudovite
pesmi, ki že same po sebi božajo dušo, če
pa prihajajo iz otroških ust, pa še toliko
bolj,“ je ob koncu koncerta prisotne nagovorila ravnateljica OŠ Kidričevo Alenka
Kutnjak, ki se je organizatorki tega vsakoletnega božičnega koncerta, učiteljici Liljani Krošl, zahvalila s šopkom rož. Učenci
otroškega pevskega zbora OŠ Kidričevo in
podružnice Lovrenc so se 6. marca 2012
udeležili tudi 53. območne revije otroških
pevskih zborov s sloganom Pustite nam ta
svet 2012, ki se je odvijala v prostorih OŠ
Mladika Ptuj. Vizualno in zvočno usklajeni so otroci odlično zastopali barve
svoje osnovne šole ter odpeli naučene
pesmi. »Svoje delo opravljam z velikim
veseljem, zadovoljstvom in močno predanostjo. Še več zaleta za nove ideje dobim,
ko vidim zadovoljne in uspešne učence,«
pove zborovodkinja, ki sem jo povprašala
o njenem pogledu na glasbo in pomenu
le-te.

Liljana Krošl

Kaj vam v življenju pomeni več: glasba
ali poučevanje? Najprej moram povedati, da je glasba zelo širok pojem. Glasbo
nosimo v sebi, eni jo pojemo, drugi igramo, tretji samo poslušamo… Glasba
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spreminja našo voljo, naš pogled na svet,
nam pripoveduje, nas uči živeti, daje nam
moč, pozitivno energijo, odganja negativizem, spreminja našo voljo … Vse te stvari
želim in se trudim prenesti na učence
preko poučevanja. Kot glasbena pedagoginja menim, da sta ta dva pojma zelo
povezana in za mene enakovredna. Oboje
mi zelo veliko pomeni in sem obema predana enako.

drugačno kot pri pouku glasbe. Učenci
se z veseljem predajajo ustvarjanju, izvajanju, poslušanju ter poustvarjanju
glasbe. Tukaj se najdejo tudi učenci, ki
niso glasbeniki ali glasbeno nadarjeni,
pa so uspešni. Torej je pomen glasbenih
izbirnih predmetov zelo pozitiven. To
potrjuje tudi uživanje ter zadovoljstvo
učencev pri predmetih in na nastopih ter
številčen obisk naših zvestih poslušalcev.

Obstaja pregovor, da kdor poje, zlo ne
misli. Kakšno je vaše mnenje o tem? Ta
pregovor je zelo star. Ljudje so se nekoč
v dobrih in slabih trenutkih zatekali h
glasbi. Z glasbo so si polepšali življenje
in popestrili marsikateri zimski večer,
nenazadnje pa je bila glasba prisotna tudi
pri vsakdanjih opravilih. Glasba pozitivno
vpliva na človeka, zato ljudje, ki se z njo
ukvarjajo, drugače gledajo na življenje, v
sebi nosijo več pozitivnosti in življenjske
energije. Z glasbo preusmerimo negativne misli v pozitivne in lažje korakamo
skozi hiter tempo današnjega življenja.
Upam, da sem s temi mislimi zadovoljila
pomen tega pregovora.

Ali nas letos razen božičnega koncerta v
mesecu decembru čaka še kakšna glasbena predstava vaših pevcev? 14. 3. 2012
so se učenci mladinskega pevskega zbora
udeležili 53. območne revije mladinskih
pevskih zborov »Glasbeni vrtiljak« v OŠ
Grajena, kjer so prav tako vizualno in glasovno usklajeno zapeli večglasno. Predvidena imamo dva pomembna nastopa: letni koncert pevcev, kjer se bodo ponovno
predstavili tudi učenci izbirnih predmetov
ANI in GLD, ter muzikal (6. lastni – naslov
naj za zdaj še ostane skrivnost), kjer pa se
bodo predstavili učenci izbirnega predmeta glasbeni projekt (9. r.) in oba pevska
zbora. Veselo bomo zapeli tudi na dnevu
šole in zaključni prireditvi šole, tako da
nas čaka še veliko dela in truda.

Na OŠ Kidričevo obstaja nekaj izbirnih
predmetov, vezanih na vsebino glasbe. Kakšen se vam zdi pomen le-teh
in kakšen je interes otrok zanje? Na
šoli imamo že nekaj let kar tri glasbene
izbirne predmete: ansambelsko igro,
glasbena dela in glasbeni projekt. Svoje
delo vedno predstavimo na javnih prireditvah – letnem koncertu in muzikalu.
Interes otrok je vsako leto velik. Delo je

Glede na dobro delo v preteklosti in
kopico novih idej verjamem, da nas bodo
učenci pod vodstvom zborovodkinje in
glasbene pedagoginje Liljane Krošl s svojim petjem in glasbenim ustvarjanjem
razveseljevali tudi v bodoče.
Mojca Trafela

glasba
Nastop na dnevu šole v OHRIDU
Osnovna šola Cirkovce se je leta 2007 začela povezovati z OŠ Grigor
Prlićev iz Ohrida. 27. aprila 2007 sta OŠ Cirkovce obiskala konzul Republike Makedonije v Sloveniji, Blagoje Krstanoski, in dr. Ljubče Kevereski,
svetovalni delavec na omenjeni osnovni šoli in priznan strokovnjak
na področju nadarjenosti. Na takratnem srečanju smo ugotovili, da
imamo veliko skupnih interesov, podobnih nazorov in dejavnosti, ki jih
prenašamo v šolski prostor.
Takrat se je začelo medsebojno
sodelovanje, v okviru katerega smo nekajkrat obiskali omenjeno osnovno šolo,
prav tako tudi gostili učence in učitelje
njihove šole. Ves čas smo navezovali
vedno nove stike in ohranjali novonastale
vezi med učenci in med učitelji obeh šol,
s čimer se je krepila želja po nadaljnjem
sodelovanju.
Tudi letos smo iz OŠ Grigor Prlićev iz
Ohrida prejeli povabilo, da se 6. 2. 2012
udeležimo prireditve ob njihovem dnevu
šole in sodelujemo tudi v kulturnem programu prireditve. Na vabilo smo se z veseljem odzvali.
Na prireditvi, ki se je odvijala v nabito polni kinodvorani v Ohridu, smo si prislužili
zelo dober odziv gledalcev. Predstavili
smo se s tremi glasbenimi točkami, ki jih
je z učenci pripravil učitelj Marjan Krajnc. Fotoutrinke z generalke in nastopa
si lahko ogledate na spletni strani šole:
http://www.os-cirkovce.si.
S tem obiskom so se še močneje poglobile

prijateljske vezi med našimi in
makedonskimi učenci in njihovimi starši (bivali so namreč
pri gostiteljih doma), kar
se je preprosto odražalo na
dolgem poslavljanju pred vrnitvijo domov in veliko željo po
ponovnem srečanju v Cirkovcah in spet znova na Ohridu.
Omeniti moramo tudi, da je
naše potovanje potekalo v
težjih zimskih razmerah, predvsem na poti skozi Hrvaško in
Srbijo. Posebna zahvala gre šoferjema
avtoprevoznika Karla Pajnkiherja, ki sta
profesionalno, s strpnostjo in dobro voljo,
kljub nekoliko težjim razmeram poskrbela
za varno in sproščeno potovanje.
Posebej se zahvaljujemo tudi županu
občine Kidričevo in vsem sponzorjem, ki
so nam z donacijami pomagali pri organizaciji in izvedbi obiska, ki je tako nam kot
Makedoncem pustil mnogo prijetnih vtisov in se ga bomo zagotovo spominjali še

Med nastopom, z leve proti desni:
učenec Aljaž Dobnik in učitelj Ivan Kojc.

Med nastopom, z leve proti desni: učenke
Katja Belca, Nina Slanič, Liza Klajnšek in Teja Kušar.

dolgo. Obisk je vsekakor pomenil ohranjanje vezi na meddržavnem področju tudi
v bodoče, kar bo nedvomno pripomoglo k
večji razpoznavnosti našega kraja v tujini.
Hkrati pa je zelo pomembno, da se učenci
z medsebojnim sodelovanjem spoznavajo, izmenjujejo izkušnje in širijo svoja obzorja, za kar kažejo veliko zanimanja in se
je do sedaj izkazalo za zelo pozitivno.
Vodja potovanja
Ivan Kojc

Mednarodno
glasbeno tekmovanje v Beogradu
Tudi letos se je v Beogradu od 2. 3. do 11. 3. 2012 odvijalo mednarodno tekmovanje
mladih glasbenikov, na katerem je že drugič sodelovala tudi Saša Kancler iz Njiverc,

učenka 9. razreda OŠ Kidričevo ter učenka
flavte 6. letnika zasebne glasbene šole
Petra in Pavla na Ptuju.
Kot nadarjena glasbenica je z doseženimi
rezultati bila izbrana za mednarodno tekmovanje Davorin Jenko v Beogradu, kjer
je nastopilo 158 glasbenikov, od tega 25
iz Slovenije. Saša je nastopala v skupini
flavtistov »B«, kjer je osvojila bronasto
priznanje. Osvojila je 85.5 točk od možnih
100 točk. Posebna zahvala vsem, ki ste z
donacijo pripomogli pri izvedbi tega projekta in kritju dela stroškov.
Jože Kancler

Saša Kancler in korepetitorka Živa Horvat
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Utrinki iz letošnje vseslovenske prostovoljske čistilne akcije Očistimo Slovenijo
2012, ki so se ji 24. 3. 2012 pridružili tudi prostovoljci iz občine Kidričevo.

Otrokom varen dom
V začetku leta 2011 je družina JUS iz Njiverc doživela nesrečo. Po kratki in hudi bolezni je preminil mož in oče petih nedoraslih
otrok. V mesecu februarju smo na pobudo sokrajanov na nivoju občine Kidričevo, ustanovili humanitarni odbor. Skupaj smo stopili; gasilci Talum Kidričevo, Karitas- Kidričevo, Lovrenc na Dravskem polju in Cirkovce, društva upokojencev- Kidričevo, Lovrenc
na Dravskem polju in Cirkovce, društvo Invalid Kidričevo, Osnovni šoli Kidričevo in Cirkovce, Vrtec Kidričevo – Cirkovce in Krajevna organizacija Rdečega križa Cirkovce. Delovali smo pod okriljem odbora za družbene dejavnosti.
Po prvih organizacijskih sestankih in
potrebne dokumentacije za pravni vidik
pomoči smo najprej zaprosili za prispevke
krajane Njiverc. To nam je bil začetni kapital in zanos za naprej. Hvala , dali ste hitro
in srčno. Po ogledu bivališča smo se s
strokovnimi svetovalci dogovorili za prioriteto del. Zagotoviti otrokom varen dom,
ki bo tudi bolj varčen. Gasilci Taluma so
opravili izjemno delo. Uredili okolico in
pripravili teren za naprej. Tovariši gasilci,
brez vas nebi mogli – Na pomoč! Hvala!
Gospa Silvestra Brodnjak, ambasadorka
programa SVIT, iz Skorbe v občini Hajdina, je preko Zveze prijateljev mladina SLO
in oddaje »Spet doma«, ob ustrezni strokovni podpori Centra za socialno delo Ptuj
pridobila sredstva, ki so omogočila nadaljevanje del. Hvala vsem sodelujočim.
Delo mojstrov se je pričelo. Najprej varne
notranje stopnice, zamenjava več notranjih vrat, ureditev električne napeljave,
ureditev in oprema sanitarij, zamenjava
in vgradnja več oken, vhodnih in garažnih
vrat, nova fasada in žlebovi. Vsak član
odbora je pomagal po svojih najboljših
močeh. Predstavnica Karitas Kidričevo,
gospa Vida Komljenovič, je zelo veliko
prispevala pri projektu. Opozorila je
Škofijsko Karitas Maribor, ki so pomagali
s plačili računov in z opremo sanitarij. Več
mesecev pa je skoraj dnevno pomagala
pri obiskovanju podjetij in obrtnikov za
pridobivanje sredstev in donacij. Vrednost vsega opravljenega dela je cca
25.000 €. Vsi izvajalci so nam dali popust,
darovali kakšno delovno uro, material,
stavbno pohištvo. Veseli smo bili donacij
malic za delavce, prehrambenih izdelkov,
darovali so izkupiček gledališke predstave
ter cerkvenega koncerta, pralnega stroja,
oblačil…. Vsega se ne da oceniti. Prava
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cena tega projekta bo vidna čez leta, ko
bodo otroci odrasli, si pridobili poklic
in postali samostojni. TAKRAT SE VSI, KI
STE SODELOVALI, NASMEHNITE IN SI RECITE; TO JE BILA ENA OD MOJIH DOBRIH
ODLOČITEV. Verjetno bomo dobro delo
vsi na ta ali on način dobili vrnjeno, kajti,
če sem v kaj prepričana, sem prepričana,
da se DOBRO vrača z DOBRIM. V imenu
Humanitarnega odbora Kidričevo in v
svojem imenu iskrena hvala za pomoč in
zaupanje.
ZA VAREN DOM OTROKOM SO DAROVALI:
1. ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE – zbrani prispevki
TV SLO – oddaja »Pri vas doma«
2. NJIVERCE VAS – prostovoljni prispevki
3. GASILCI TALUM KIDRIČEVO – prostovoljno delo
4. NADŠKOFIJSKA KARITAS MARIBOR – plačilo
računa in rabljena oprema za sanitarije
5. EKART DESIGN d.o.o.-doplačilo računa za vrata
6. ŽUNKO KAMNOSEŠTVO – vse zunanje okenske
police
7. AJM- okna –vrata-senčila d.o.o. – okna
8. ALIMAL – Zvonko Jevšovar s.p. – okna
9. SATLER - okna – vrata - Sl. Konjice - okna
10. EUROLOOK Maribor - okno
11. TURNING d.o.o. Ptuj – okno
12. ABA – roletarstvo,senčila,PVC okna, vrata Ptuj
– okno
13. TURNING d.o.o. Ptuj – okno
14. KARITAS Kidričevo – denarni prispevek
15. KARITAS Lovrenc na Dravskem polju – denarni
prispevek
16. KARITAS Cirkovce – denarni prispevek
17. Krajevna organizacija RDEČEGA KRIŽA Cirkovce
– denarni prispevek
18. BATIS plus – denarni prispevek
19. KNJIŽNICA IVANA POTRČA PTUJ – denarni
prispevek
20. EL-DAR trgovina Ptuj – doplačilo nakupa
21. MERCATOR d.d. Ptuj – material
22. JAGER – trgovine- denarni prispevek
23. PAN RESTAVRACIJA KIDRIČEVO – malice
24. ATILA- okrepčevalnica Kidričevo – malice
25. GOSTILNA PRI KATRI – Drago Kostanjšek s.p. –
malice
26. ROLETARSTVO ARNUŠ – popust
27. Trgovina MOJ DOM – Andrej Pišek – popust
28. RADEX – Lovrenc na Dravskem polju – denarni

prispevek
29. DRAMSKA SEKCIJA, Prosvetno društvo Cirkovce
– igro
30. OSNOVNA ŠOLA CIRKOVCE- denarni prispevki
šolarjev in zaposlenih
31. BETON- Stanislav Fideršek s.p. – popust
32. MIZARSTVO TAJHMAJSTER – popust
33. AGRODOM – Aleš Kirbiš – popust
34. FIMEDIJA, Kidričevo – denarni prispevek
35. Zaključna gradbena dela, FRANC BOŽIČKO s.p.
Apače - delo
36. MEROT trgovina – nakup
37. KANCLER SISTEMI – denarni prispevek
38. PIZZERIJA GURMAN , Lovrenc na Dravskem polju
– dobropis
39. Frizerski salon MURŠEC NEVENKA, Kidričevo –
denarni prispevek
40. Frizerski salon ANITA KOKOL, Kidričevo – denarni
prispevek
41. MARKO MIHELIČ, Kidričevo – denarni prispevek
42. LUBEJ NEVENKA, Kidričevo – denarni prispevek
43. ČEBELARSTVO PISLAK – denarni prispevek in
izdelke
44. MATILDA FRANGEŽ, Sp. Jablane – denarni
prispevek
45. ANONIMNI DAROVALEC, Lovrenc na Dravskem
polju, denarni prispevek
46. HVALEC MARJAN s.p. – denarni prispevek
47. AGRODOM , Aleš Kirbiš – denarni prispevek
48. PIŠEK MARJAN s.p. – delo
49. LETINA JANEZ - delo
50. IVANČIČ BRANKO s.p. – popust
51. POMLAD trgovina , Gerečja vas – popust
52. JERNEJŠEK ZDRAVKO s.p. – delo
54. MONTERSTVO SAGADIN s.p. – popust
55. KMETIJSTVO POLANEC - popust

Družina JUS je še posebno hvaležna
kmetiji KOTNIK, ŠIKOLE 33, ki ji že vso leto
podarja mleko in mlečne izdelke. Mlada
gospodinja Janja predeluje iz mleka:
smetano, maslo, jogurt, skuto ter različne
zdrave namaze.Pri njej pa tudi dobite
zdravo, hladno stiskano sončnično olje.
V imenu družine JUS; OBČINE KIDRIČEVO,
HUMANITARNEGA odbora Kidričevo
vsem ISKRENA HVALA!
Koordinatorka hum. odbora Kidričevo:
Pavla Veler

Vsesplošna kriza – humano delo &
Odbor KORK Cirkovce – Cirkovce, 10 vasi !
Vsesplošno pomanjkanje, politika, bolezni in še kaj. Nismo omagali. »Kar te ne
ubije, te okrepi.« Trdo in zagnano delo
v preteklem 2011. letu nam dokazuje,
da še kako drži. Enaintrideset članov
odbora je skupaj opravilo 3063 prostovoljnih ur, prevozilo 3094 kilometrov in
porabilo več tisoč minut za dogovarjanje
po telefonu. Vse brez povračila stroškov.
Delovali smo na več področjih: z mladino,
s šolarji, v akciji Drobtinica, pri dovozu,
delitvi in razdelitvi hrane. Na področju
dela s starejšimi, invalidnimi osebami –
obiski doma, obiski v enajstih domovih
upokojencev, organizirali smo srečanje
starejših, pripravili kratke kulturne programe za rojstne dneve starostnikov na
domu in za naše varovance v domovih
upokojencev. Vsem po dopolnjenem 75.
letu starosti smo poslali voščilnico za rojstni dan.
Merili smo krvni pritisk, krvni sladkor,

holesterol, antioksidante, organizirali
odvzem krvi za laboratorijske preiskave,
cepljenje proti gripi in pnevmokokni
pljučnici, preventivne vaje za osteoporozo in inkontinenco.
Aktivno smo sodelovali na vseh občinskih
prireditvah in akcijah, z društvi ter organizacijami na našem področju. Naše
delovanje na področju krvodajalstva je
še vedno za vzgled. 283 krvodajalcem
se je pridružilo pet novih članov. Imamo
4 krvodajalce, ki so kri darovali več kakor stokrat. Pri naslednji akciji se jim bo
pridružil še eden. Organizirali smo izlet
za krvodajalce in odbornike. Imeli smo
skupščino, na kateri smo podelili priznanja za delo in darovalcem za darovano kri.
Živeti, delati v razumevanju in podpori je
lažje in lepše.
HVALA!
Pavla Veler,
predsednica KORK Cirkovce

Foto: Franc Trčko
DROBTINICA, Svetovni dan hrane (izkupiček gre za
kosila socialno šibkih šolarjev).

Astronomski večer
Učenci osmega in devetega razreda Osnovne šole Cirkovce smo imeli sredo, 18. 1. 2012, astronomski večer, na katerem smo
izvedeli veliko novega ter pomembnega. Učenci smo prispeli v šolo s šolskim avtobusom ob 15. uri. Lepo je priti v šolo ob 15.
uri. Po prihodu v šolo smo se najprej zbrali na šolskem dvorišču, kjer smo si z dvema teleskopoma s filtrom ogledali našo edino
zvezdo v osončju – Sonce.
Teleskop brez filtra bi nam lahko resno
poškodoval oči, lahko bi celo oslepeli.
Tako smo lahko s prvim teleskopom gledali Sonce kot rdeč krog in pri tem opazovali sončne izbruhe, z drugim pa smo si
lahko ogledali Sončeve pege.
Po opazovanju Sonca smo odšli v prostore šole, kjer smo izdelali rakete. Rakete, ki so bile izdelane iz dveh plastenk,
napolnjenih s pol litra vode, iz kartona
narejenimi krilci ter iz plastelina; ki je
imel vlogo uteži, smo zunaj na parkirišču
izpustili. Plastenki smo napolnili z zrakom ter tako ustvarili pritisk, ki je raketo
pognal visoko v zrak. Če smo izdelali raketo s pravo mero vsega, je poletela tudi
zelo daleč. Med učenci je nastalo tudi
pravo majhno tekmovanje.
Po izpustu raket, okrog 17. ure, smo odšli
v jedilnico šole, kjer smo imeli malico.
Ko smo si napolnili želodce, smo odšli
v matematično učilnico, kjer nam je
gospod s pomočjo PPT predstavil naše
osončje, planete v njem, našo galaksijo
ter tudi druge galaksije. Sam menim, da

je bila ta predstavitev najboljši del dneva,
saj smo izvedeli marsikaj novega, kot na
primer, da Jupitrovo luno Evropo prekriva
led iz vode (H2O), kar pomeni, da se je
tam najverjetneje tudi razvila kakšna oblika življenja, seveda s tem mislim na mikroorganizme ali še kaj manjšega.
Po predavanju smo odšli v telovadnico,
kjer smo odšli v poseben šotor. Tam nam
je drugi predavatelj pričaral noč in s tem
tudi nad našimi glavami ter očmi zvezde
na nebu. Nato nam je pokazal Mali ter
Veliki voz, zvezdo Severnico, oblike horoskopskih ozvezdij ter tudi
Venero in Jupiter. Najboljše pa je
bilo, da nam je to prikazal tako,
da smo lahko kasneje na prostem
sami poiskali zvezde, ki nam jih je
prikazal, saj je v šotoru vladal isti
pogled na zvezde kot zunaj.
Po obeh ogledih smo odšli ponovno na igrišče šole ter tam opazovali skozi teleskop. Skozenj smo
opazovali planeta Venero in Jupiter ter še druga ozvezdja. Najbolj

me je pritegnil Jupiter, že samo zaradi
imena (največji rimski bog) ter tudi zato,
ker sem lahko skozi teleskop videl plasti
ozračja, ki se med seboj prepletajo, ter
celo njegove lune.
Po nas so prišli starši, ki so lahko tudi sami
pogledali skozi teleskop. In s tem se nam
je končal dan pod zvezdnatim nebom, ki
nam ni bilo več tako neznano.
Luka Jaušovec, 9. a
OŠ Cirkovce
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13. zbor članov »INVALID«, društva
gibalno oviranih in oseb z invalidnostjo Kidričevo
V dvorani VITAL v Kidričevem smo se v
petek, 24. 2. 2012, zbrali invalidi občine
Kidričevo na svojem 13. zboru članov.
Od 247 se jih je zbora udeležilo kar 136.
Predsednik Silvester SKOK sem jih v
izčrpnem poročilu seznanil z aktivnostmi
v preteklem letu. Društvo je v preteklem
letu izvajalo posebne socialne programe,
namenjene ohranjanju zdravja in čim bolj
enakopravni vključitvi članov v okolje,
kjer živijo. Člani društva smo bili posebej
aktivni na področju športa in rekreacije,
prirejenih invalidom in kroničnim bolnikom. Udeležili smo se več tekmovanj v
pikadu, streljanju z zračno puško, vrtnem
kegljanju in ribolovu, ki so bila organizirana v okviru zveze »INVALID« in tudi v
lokalnem okolju.
Kar 80 članov društva je bilo v preteklem
letu napotenih v enotedenski program
ohranjanja in izboljšanja zdravja v terme
Lendava in Olimia, 50 članov pa je izkoristilo možnost letovanja pod ugodnimi pogoji, ki ga društvo organizira v sodelovanju s sindikatom SKEI – TAM v Omišalju na
otoku Krku.
Za ohranjanje in izboljšanje zdravja smo
skrbeli tudi v delavnicah ustvarjalnosti,
ki jih izvajamo tedensko, redno pa se jih

udeležuje 20 do 25 članic. Izdelke predstavimo širši javnosti na razstavah v okviru Zveze »INVALID«, v času prireditev
ob prazniku občine Kidričevo, v lanskem
letu pa smo organizirali tudi samostojno
razstavo v prostorih društva upokojencev
Lovrenc na Dr. polju.
Na zboru članov smo razrešili dosedanje
in izvolili novo vodstvo društva. Vodenje
društva za naslednje mandatno obdobje
je bilo ponovno zaupano dosedanjemu
predsedniku g. Silvestru SKOKU, ki sem
istočasno tudi podpredsednik »INVALID-a«, zveze gibalno oviranih in oseb
z invalidnostjo Slovenije, ki združuje 8
društev iz različnih krajev Slovenije.
Zbora članov se je udeležil tudi g. Anton
LESKOVAR, župan občine Kidričevo, ki je
pohvalil delo in sodelovanje društva z
lokalno skupnostjo. Zaradi dobrega dela
je občina v letu 2011 namenila društvu
nove prostore za delovanje v prostorih
nove športne dvorane, občinski svet pa
je na pobudo društva na marčevski seji
sprejel sklep, da se 16. junij določi kot dan
invalidov in bolnikov občine Kidričevo. Na
ta dan naj bi bila tudi uradna otvoritev
novih prostorov krajevnega urada v
pritličju občinske zgradbe z urejenim

dostopom za invalide in kulturna prireditev, na katero bodo povabljeni vsi invalidi in kronični bolniki občine Kidričevo,
ne glede na to, ali so člani društva »INVALID« Kidričevo ali ne.
Društvo si je za leto 2012 zadalo obširen
program dela. Zraven vseh nalog, ki jih izvajamo za svoje člane že vsa leta, bomo v
mesecu avgustu organizirali športne igre
zveze »INVALID« Slovenije, v dneh od 23.
3. do 25. 3. 2012 pa bomo v prostorih
društva upokojencev Lovrenc na Dr. polju
na samostojni razstavi razstavili izdelke, ki
so jih članice izdelale na delavnicah ustvarjalnosti v času od zadnje razstave.
Silvester SKOK,
predsednik društva

Julijani Milošič v spomin
Umrla je najstarejša članica DU Kidričevo.
Ne bomo je več videvali, ženice bistrih
misli, odrezavih besed, ženice v spoštljivih
92 letih, ki je do zadnjega pokončna
kljubovala tegobam, ki jih je
prinašalo življenje, še posebej
v tako visoki starosti.
Ni klonila, ko je v zenitu svojih
ustvarjalnih let nenadoma ovdovela, ko ji je nenadna smrt
vzela Tomaža, družini, otrokom
očeta. Ni je strla izguba dveh
sinov, ne, ko ji je prometna
nesreča iztrgala vnukinjo. Pokončna je
ostala, čeprav malo sključena od udarcev
neizprosne usode, ko je njen nekoč zanesljiv in trden korak postal zanesljiv le ob
pomoči palic. S pomočjo njih se je skoraj
do svojega konca udeleževala srečanja
starejših, pogrebov, ko se je spoštljivo
poslavljala od svojih krajanov, prijateljev
in znancev. Cerkev ji je bila tolažba, vera
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in upanje, dala ji je svoj prispevek na
koru. Ne bo se več slišal njen pevski dar,
njen alt, glas širokega razpona, ki je leta,
desetletja bogatil zborovsko petje, katerega članica je bila,
njen žametni alt se
je slišal v cerkvi, na
družabnih srečanjih,
kjer se je pelo na njeno in veselje vseh.
Ponosna je bila, da
so pevskega daru bili
deležni njeni otroci,
njena družina. Skrbna in delavna je dokazovala, da je prišla iz hribovitih Haloz, kjer
so bili in še so doma pridni in skromni
ljudje, takšna je bila tudi Julka. Dom in
družina sta bili njeni sveti vrednoti. To so
čutili njeni, ki so si domovanja postavili v
njeni soseski. Navihanih in hudomušnih
odgovorov si bil »pubec« deležen, če se
ji je zdelo na zbadljiva vprašanja tako

odgovoriti. Kot dolgoletna članica DU
Kidričevo se je redno udeleževala naših
srečanj. Lanskega 14. 12. 2011 se ni
več mogla, saj se je nehote pokrivalo z
njenim pogrebom. Nekateri se zaradi
zadolžitev na prireditvi pogreba nismo
mogli udeležiti. Vem, nihče mi ni mogel
dati ne vzeti tistega, kar sem čutil pred
njeno sliko in žaro v poslovilni vežici. Tudi
izreči bi mi ne bilo nerodno: »Da, Julika,
čutil sem veliko spoštovanje, hvaležnost,
da sem lahko bil deležen dela najinega
sobivanja!« Pa vendar me je še dodatno
žalostilo, ker mi ni bilo dano izpolniti tiste
njene: »Da mi boš lepi govor napravo!«
Ne vem, če lahko kdo ne-bližnjih v nekaj
minutah pove kanček tistega bistva,
kanček tiste resnice, kar nam je bilo desetletja nesebično dajano. Le nemo smo
lahko hvaležni! Suhoparno besedičenje bi
bilo odveč, če že ne nespodobno …
E. A., DU Kidričevo

Obiskali smo varovance v Domu
upokojencev Ptuj in Kidričevo
V Občini Kidričevo tudi letos nismo pozabili na tiste, ki jesen življenja preživljajo
v Domu upokojencev Ptuj in Kidričevo.
Naša novoletna srečanja so že stalnica
in tako smo jih obiskali tudi v decembru
2011.
Vsi, katerim zdravje to omogoča, so se
zbrali v jedilnici doma, ostale pa
smo obiskali po sobah. Varovance
v obeh domovih je pozdravil gospod župan, ki jih je seznanil z dogodki v občini ter jim zaželel veliko
zdravja in zadovoljstva v bodoče.
Varovanci pa so povedali, kako
čas preživljajo v domu in s čim vse
se ukvarjajo. Za veselo druženje
so poskrbele Vesele Polanke in
člani Folklorne skupine Vinko
Korže – veterani iz Prosvetnega
društva Cirkovce. Varovance pa

je obiskal tudi božiček, ki jih je obdaril s
sladkim darilcem. Ogledali so si tudi film
»Jožefovi«.
Ob koncu srečanja smo si zaželeli lepe
praznike in si obljubili, da se prihodnje
leto zopet srečamo.
Zdenka Frank

Obiskali smo
stanovalce doma
upokojencev
7. 2. 2012, dan pred slovenskim kulturnim praznikom, je osem učencev 9. arazreda in en učenec 5. a-razreda skupaj
z učiteljicama obiskalo stanovalce Doma
upokojencev Kidričevo. Za stanovalce
doma so pripravili kratek kulturni program z recitacijo Prešernovega Povodnega moža in z recitacijami lastnih pesmi,
program pa so popestrili tudi z glasbenimi vložki.
Senjka Jazbec in Jasna Medved

Društvo upokojencev Kidričevo se je pridružilo projektu
Zveze društev upokojencev
Slovenije “Starejši za starejše”
v novembru leta 2006. Namen
projekta je spoznati potrebe
starejših nad 69 let, ki bivajo
doma, poiskati tiste, ki si ne
znajo ali ne morejo sami poiskati pomoči ter vzpostaviti
kontaktov z javnimi službami
in drugimi nevladnimi organizacijami ter jim posredovati
podatke o potrebah in organizirati pomoč tistim, ki jo potrebujejo. Naj poudarim, da je
projekt namenjen vsem krajanom, starejšim od 69 let, ne le
članom Društva upokojencev,
in da delujemo na območju
samega naselja Kidričevo, Strnišča, Njiverc in Kungote.
Kot prostovoljci smo na projektu pričeli delati naslednji
člani društva: Franc Turk,
Marija Plemeniti, Ivanka Šalamun, Rozika Premzl, Danica Meško in Malčka Černezel

kot koordinatorica projekta.
Začetek je bil naporen, saj je
bilo potrebno v kratkem času
opraviti 272 obiskov, pri obiskanih osebah opraviti ankete
in nadaljevati delo z organizacijo pomoči. V naslednjih letih
so na projektu delali še naslednji prostovoljci: Vitoslava
Mlakar, Jožica Vrabl, Vilibald
Turk, Štefka Sajič in Terezija
Horvat. Še vedno delajo na
projektu Franc Vrabl, Melita
Sevšek in Olga Šprah, v letošnjem letu se nam je pridružil
še Srečko Kaker.
V teh petih letih smo z obiski
krajšali čas osebam, ki so se
počutile osamljene, pomagali
osebam z zelo nizko pokojnino
pri izpolnitvi vlog za dodelitev izredne denarne socialne pomoč, za ogrožene iskali
pomoč v hrani preko RK, jim
pripeljali hrano na dom, obveščali Karitas o osebah, ki so
pomoči potrebne, posredovali
rabljena oblačila, o problemih

posameznikov smo z njihovim
dovoljenjem obveščali patronažno službo, Center za socialno delo. Iskali smo pomoč
v gospodinjstvu, pomagali pri
organizaciji dovoza kosil, osebam z varstvenim dodatkom
smo urejali oprostitev plačila
RTV-prispevka, pomagali pri
organizaciji srečanja starejših
krajanov in še bi lahko naštevala.
V okviru projekta skrbimo tudi
za različne aktivnosti. Tako je
društvo že v letu 2007 pristopilo k izgradnji vrtnega kegljišča. Ker čez zimo in v slabem
vremenu nismo mogli trenirati, smo v letu 2008 s pomočjo
krajanov Njiverc poskrbeli za
pokrito kegljišče. Enkrat tedensko imamo organizirano
kartanje, šahiranje in igranje
pikada. Merjenje krvnega pritiska izvajamo enkrat mesečno.
Nadaljujemo s postavitvijo še
enega kegljišča. Tudi tokrat so

nam pomagali krajani Njiverc,
ki se jim zahvaljujem v svojem
imenu in v imenu Upravnega
odbora Društva upokojencev
Kidričevo. Posebej se zahvaljujemo g. Branku Godcu za
vsa brezplačno opravljena
strojna dela, g. Slavku Podgoršku,
g. Francu Godcu in g. Jožetu
Škrili za vsa brezplačno opravljena dela s traktorjem. Posebna zahvala gre g. Tonetu
Kokolu za dobro organizacijo,
g. Janku Vuku, g. Frenku Bezjaku, g. Ediju Sevšku in članom
društva, ki so pomagali pri fizičnih delih.
Vsem prostovoljcem, ki so v
teh letih delali ali še delajo
na projektu, se zahvaljujem
za opravljeno delo, podarjen
čas in tople besede ob obiskih
starejših.

Društvo upokojencev Kidričevo

Pet let projekta Zveze Društev
upokojencev Slovenije “Starejši za starejše “

Malčka Černezel,
koordinatorica projekta
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S čopičem do prve samostojne likovne razstave
V soboto, 10. marca 2012, se je v prostorih Restavracije Pan na svoji prvi samostojni likovni razstavi predstavila
mlada talentirana likovna ustvarjalka
Aleksandra Hutinski. Irena Tušek, likovna
pedagoginja in mentorica likovne sekcije
pri DPD Svoboda Kidričevo, je poudarila,
da Aleksandra razstavlja prvič. Predstavlja slike, ki so nastajale v zadnjih nekaj
mesecih in so naslikane v oljni tehniki.
Motive izbira naključno, največkrat so
plod trenutnega izbora, navdiha. Pa kljub
temu najdemo nekatere motive, ki se
ponavljajo, jo bolj pritegnejo. Krajine so
naslikane z močnimi barvami, z nakazano
perspektivo, barve so živahne, pestre, tople. Posebno mesto pripada tudi slikam,
ki prikazujejo figuraliko, predvsem like
žensk – mater z otrokom, podobo prijateljice – ki so upodobljeni realistično.
Druge figure se oddaljujejo od realizma,
njihov ten postaja umetno polepšan,
oblačila pa zelo dekorativna in okrašena.
Skozi vsa dela lahko najdemo rdečo nit –
cvetje. Cvet v laseh, cvetoča veja, cvetje
na oblačilih ter končno tudi kot samostojen motiv. Cvetje se mnogokrat staplja z

ozadjem, ki je sicer brezčasno in se staplja
z osrednjim motivom. Prvo samostojno
razstavo Aleksandre Hutinski sta otvorila
njena mama in oče, ki sta se vidno gan-

jena s ponosom v očeh zahvalila vsem, ki
so kakorkoli pripomogli k razstavi njune
hčere. Aleksandrina dela so do nadaljnjega razstavljena v prostorih Restavracije
Pan.
Z Aleksandro sem se pogovarjala takoj po
odprtju razstave.
Kakšni so občutki ob prvi samostojni likovni razstavi? Če bi se pred dvema
letoma vprašala, kje bom danes, si ne bi
nikoli predstavljala, da bom tukaj. Slikam
šele dve leti in pol, čisto samostojno kot
samouk. K slikanju je, lahko rečem, pripomogel moj ati, ki sem mu za abrahama na
platno, čisto iz navdiha, za darilo narisala
vrtnice, nekoliko pa tudi moja prijatelji-

ca, ki obiskuje
fakulteto za likovno umetnost in
me je navdušila
nad
slikanjem
ter mi vlila vero,
da to zmorem
tudi jaz. Dejstvo,
da sem danes na
svoji prvi samosAleksandra Hutinski
tojni razstavi, mi
res veliko pomeni. V slike, ki jih razstavljam, sem zlila sebe, svoje srce in dušo.
Kje si se naučila slikati? Sem samouk.
Nekaj tehnik sem se sicer priučila tudi iz
knjig, drugače pa kot samouk z vajo. Že
kot otrok sem veliko risala s svinčnikom in
ogljem, tako da mi senčenje nekako leži,
kar sem lahko uporabila tudi pri ustvarjanju teh del.
Kak dolgo pa v povprečju nastaja ena
tvoja slika? V času pred razstavo sem
večino svoje energije namenila ustvarjanju. Drugače pa čisto odvisno, včasih mi
tudi kaj ne leži, pa moram kaj spremeniti
in popraviti. Nekatere motive narišem v
nekaj urah, za druge porabim tudi več
dni.
Kakšni so tvoji načrti za prihodnost?
Slikanje je moj hobi, ki mi omogoča, da
lahko samo sebe zlijem na platno. Upam,
da mi bo v prihodnosti uspelo narediti še
kakšno razstavo, vsekakor bom ustvarjala
še naprej.
Mojca Trafela

Otvoritev likovne razstave Otvoritev likovne razstave 9. a-razreda
Tjaše Hazenmali
V torek, 7. 2. 2012, je na OŠ Borisa moža in z recitacijami lastnih pesmi.
V petek, 13. 1.
2012, ob 14. uri
je na OŠ Borisa
Kidriča Kidričevo
potekala slavnostna
prireditev.
Tjaša Hazenmali,
učenka 9. a-razreda, je imela prvo
samostojno likovno razstavo. Za svoja dela je prejela že veliko priznanj in pohval. Slavnostna govornica je bila Irena Tušek, učiteljica likovne vzgoje, ki
je spregovorila o Tjašinem likovnem ustvarjanju in
hkrati tudi odprla razstavo. Tjaši so ob tem dogodku
tudi javno čestitali ravnateljica Alenka Kutnjak, razrednik Tomaž Klajdarič ter predstavnica DPD Svoboda Kidričevo Majda Klemenčič Vodušek.
Kaja Ferlež, 9. a
(novinarski krožek)
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Kidriča Kidričevo potekala otvoritev
likovne razstave 9. a-razreda s kulturno prireditvijo ob slovenskem
kulturnem prazniku. Svoja likovna
dela so pod mentorstvom učiteljice
Irene Tušek postavile na ogled: Doris
Hertiš, Martina Mihalič, Nina Kozoderc, Tjaša Hazenmali, Tina Kozoderc, Kaja Ferlež, Tamara
Horvat in Nika Kozoderc.
Zloženko in vabilo sta oblikovala Tjaša Hazenmali
in Blaž Rezar. Na prireditvi
v čast pesniku Francetu
Prešernu so učenci na kratko predstavili Prešernovo
rojstvo in njegovo družino
ter se predstavili z recitacijo Prešernovega Povodnega

Prireditev sta popestrili tudi dve glasbeni točki. Glavni govornici sta bili
Irena Tušek, učiteljica likovne vzgoje,
ki je spregovorila nekaj besed o likovni razstavi, in ravnateljica Alenka
Kutnjak, ki je uradno otvorila likovno
razstavo.
Jasna Medved

11. ocenjevanje podeželskih dobrot
V nedeljo, 11. marca 2012, je potekalo v dvorani v Lovrencu na Dravskem polju že
11. ocenjevanje podeželskih dobrot, ki ga je organiziralo Turistično društvo občine
Kidričevo. V dobrem desetletju prireditve se je le–ta dobro prijela in zelo dobro uspela tudi letos. Zbiranje vzorcev je potekalo že v soboto dopoldan. Občani iz naše
občine in tudi nekaj posameznikov iz drugih krajev so prinesli vzorce vina domačih
brajd (brajdovščine), domačih suhomesnatih izdelkov, bučnega olja in domačega kruha. Ocenjevanje je potekalo v nedeljo dopoldan, ko so strokovne ocenjevalne komisije
ocenile vse prinesene izdelke in izbrale najboljše dobrote.
Največ dela je imela ocenjevalna komisija,
ki je ocenjevala vzorce brajdovščine, kvintona in gemaja, saj je bilo skupaj zbranih kar
43 vzorcev. Prevladovali so vzorci kvintona
oz. mešanega vina domačih brajd, vzorcev
gemaja je bilo bistveno manj. Številnost
vzorcev brajdovščine ni presenetljiva, saj
je bila lanska jesen zelo lepa in ugodna za
pridelavo dobrega, sladkega vina. Takšne
so bile tudi ugotovitve ocenjevalne komisije
v zasedbi: Bojan Lubaj, Edi Hojnik in Jurij
Cvitanič. Ugotavljajo tudi, da je vse manj
napak pri negovanju vina, in tako ima ocenjevalna komisija vsako leto težjo nalogo pri
izbiri najboljšega. Z ocenjevalno metodo
izločanja je komisija izbrala najboljši kvinton,
ki ga je pridelal Slavko Pulko iz Lovrenca. Nagrado za najboljši gemaj pa je dobil Branko
Valentan iz Apač. Komisija pod vodstvom
Petra Pribožiča je ocenjevala prinesene
suhomesnate izdelke, ki jih je bilo 29. Prevladovali so vzorci domačih suhih salam,
nekaj je bilo tudi mesa iz zaseke in domačih
sušenih želodcev. Ocenjevali so se tudi drugi
mesni izdelki, kot so šunkarica, tlačenka,
mesni sir, poltrajne klobase in še kaj. Ocenjevalna komisija je poudarila, da je bila večina
prinesenih izdelkov zelo dobre kakovosti,

čeprav pogoji sušenja suhomesnatih izdelkov v letošnji zimi, predvsem v decembru in
januarju, nisi bili najboljši. Najbolje ocenjeni
so bili izdelki Zvonka Babiča iz Župečje vasi,
predvsem pečena slanina v ruladi, pečena
navadna klobasa, meso iz tunke, mesni sir
in šunkarica. Prav tako je bilo odlično ocenjeno meso v zaseki Petra Čelofige iz Spodnjih
Jablan. Med suhimi domačimi salamami je
bila najboljša salama, ki jo je v ocenjevanje
prinesel Andrej Voga iz Šikol. Med poltrajnimi klobasami pa sta priznanje dobila Srečko
Lah iz Pongrc in Anton Bauman iz Dragonje
vasi. Seveda pa se k dobremu vinu in mesnim
izdelkov prileže tudi dober domač kruh. Pri
krušnih izdelkih je bil izbor nekoliko manjši,

saj so bili zbrani le 3 vzorci kruha in en
vzorec domačih keksov. Po mnenju ocenjevalne komisije, ki je ocenjevala kruh in
krušne izdelke in ji je predsedoval Franci
Levstik, najboljši kruh peče Nada Fideršek
iz Zgornjih Jablan. Njenemu domačemu
mešanemu kruhu so bili dodani orehi,
kar je samo še dalo piko na i in zaokrožilo
res poln okus kruha. Zelo dobre domače
kekse pa pečejo tudi na kmetiji Žitnik v
Starošincah. Ocenjevalna komisija pod
vodstvom Terezije Meško je ocenila tudi
9 vzorcev domačega bučnega olja. Pri
bučnem olju se ocenjuje značilna barva,
bistrost ter vonj olja in predvsem okus.
Najbolje je bilo ocenjeno bučno olje, ki ga
je prinesel v ocenjevanje Franc Planinšek
iz Pleterij. Vse omenjene izdelke je bilo
mogoče tudi poskusiti na prireditvi, kjer
so se podelila priznanja za sodelovanje in
seveda tudi priznanja za najboljše izdelke
po posameznih kategorijah. V uvodu prireditve je župan občine Kidričevo, gospod
Anton Leskovar, pozdravil vse prisotne
obiskovalce in tiste, ki so nestrpno čakali
na razglasitev najboljših. Vsem zbranim je
tudi sporočil, da je občina Kidričevo dobila v dar dva cepiča stare trte iz Maribora
in ju bo na posebni prireditvi v mesecu
maju posadila v Starošincah ob muzeju
podeželja in v Lovrencu na Dravskem
polju. V kulturnem programu 11. ocenjevanja podeželskih dobrot so nastopili
Fantje treh vasi in mladi frajtonarji iz Kungote, ki delujejo pod okriljem Kulturnega
društva Lovrenc. Za izgled dvorane v
pomladanskem vzdušju pa so poskrbele
članice Društva invalidov iz Kidričevega.
Vsem, ki so prinesli izdelke v ocenjevanje,
in vsem, ki so prispevali k izpeljavi prireditve, se najlepše zahvaljujemo in vas
vabimo, da se nam pridružite tudi drugo
leto.
Marija Predikaka,
TD občine Kidričevo
Foto: Davorin Urih

Delovanje
GZ Kidričevo od
decembra do
marca
Pestro leto 2011 smo zaključili
dne 2. 12. 2011, ko smo se zbrali
na zaključni seji UO in NO GZ
Kidričevo v Starošincah. Na seji
smo se dogovorili za občne zbore
po PGD in določili datume. Po sami
seji smo se udeležili tradicionalnega
srečanja starejših gasilcev in gasilk.
Kot vsako leto smo tudi za leto 2011
organizirali takšno srečanje. Pripravo srečanja so letos sprejeli gasilci
iz PGD Starošince. Pripravili so jim
tudi kulturni program v sodelovanju
z domačimi šolarji. Tov. predsednik
GZ Kidričevo Franc Frangež je veteranom in mentorju iz PGD Lovrenc
podelil plakete za njihovo marljivo
delo čez vse leto. Svoj dosežek so
pokazali z doseženim 1. mestom
lige veteranskega pokalnega tekmovanja. Po uradnem delu smo
veterane tudi pogostili, potem pa
so ostali skupaj še, da so se pogovarjali in izmenjali svoja doživetja.
Takšna srečanja bodo pripravljena
še v prihodnje.
V mesecu januarju 2012 se je začel
prvi občni zbor v PGD Jablane. Naslednjega so prav tako v mesecu
januarju imeli gasilci PGD MihovceDragonja vas. V februarju so imeli
občne zbore PGD Starošince, Talum
Kidričevo, Pleterje in Lovrenc, v
marcu pa še PGD Apače in Šikole.
Občni zbori po PGD so zaključeni,
24. 3. 2012 je bil v Starošincah
tudi občni zbor oz. skupščina GZ
Kidričevo. Na občnih zborih se podajo poročila za nazaj, kaj se je
delalo po društvih in poda se plan
dela in nabave za leto 2012. Po vseh
društvih so člani PGD-jev sprejeli in
potrdili nov statut društva, ki bo
stopil v veljavo v kongresnem letu
2013.
Na zadnji seji UO GZ Kidričevo smo
obravnavali predlog statuta GZ, kjer
smo se dogovorili, kaj je potrebno
dopolniti oz. popraviti v določenih
točkah Statuta GZ Kidričevo. Statut
se bo v novi obliki sprejel in potrdil
na skupščini.
Nevenka Pulko,
tajnica GZ Kidričevo

Ohranjanje pustne tradicije v Njivercah

Praznovanje pusta je na širšem ptujskem območju zelo razširjeno in med ljudmi tudi zelo priljubljeno. Vsako leto se našemijo
tako otroci kot starejši. Nekateri med njimi si nadenejo modernejše maske, kot so risani junaki, znane osebnosti iz sveta glasbe,
filma, politike … Spet drugi ostajajo zvesti bolj tradicionalnim šemam (kurenti, orači, ruse, klovni, čarovnice …). Ker se tudi nam
v Njivercah zdi pomembno ohranjanje kulturne dediščine in tradicije, smo se že tretje leto zapored odločili, da se zberemo in kot
orači razveselimo naše krajane in na njihovih domovih, že po starem ljudskem izročilu, zorjemo »za debelo repo«, torej za dobro
letino. Obhod vsako leto opravimo na pustno soboto.
V skupini oračev nas je bilo
10 fantov, ki smo predstavljali naslednje like: orače sta
vodila pobiračka (Matej Novak) in pokač (Franci Godec).
Pobiračka je fant, oblečen
v žensko. V roki nosi košaro
s plevami, v katero polaga
darove, ki jih prejmejo orači.
Pokač je pražnje napravljen,
klobuk ima okrašen s papirnatimi barvnimi trakovi.
Nosi »šurc« (predpasnik),
za katerega ima zataknjene
rezervne vrvice (repe biča).
Orači smo po vasi vlekli manjši
leseni plug, ki ga vedno vodita

dva kurenta (Štefan in Anej
Ferčec), vlečeta pa ga dva
konja (Davorin Valentan in
Simon Čuček), to sta moška,
oblečena v bele srajce, črne
hlače, na glavah imata črn
klobuk, ki je okrašen s pisanimi trakovi, rdečim nageljnom
in zimzelenom, okrog pasu imata predpasnik – »šurc«; plug
je vedno okrašen s smreko in
pisanimi trakovi. Plug spremlja kmet (Boštjan Kurež), ki pri
vsaki hiši seje pleve za obilno
letino. Skupino oračev vsako
leto spremljajo tudi rusa (Sebastijan Žnidar, Tadej Kirbiš)

in njen vodnik (Marko Godec)
ter muzikant (Marko Cartl).
Rusa sta dva moža v ogrodju,
pokritem z žaklovino, da se
jima vidijo samo noge. Glava
je narejena tako, da se spodnja čeljust premika, kakor da bi
rusa odpirala gobec, v katerem je velik rdeč jezik. Vodnik
ruso privede do vsake hiše in
jo prodaja gospodarju. Medtem ko se pogajata za ceno, je
rusa zelo nemirna in nagajiva,
s čimer še posebej poskrbi za
dobro voljo. Orači se vsako
leto trudimo, da bi obšli vse
domove na vasi, kar pa nam

ne uspe vedno, saj moramo
povedati in se tudi zahvaliti
našim sokrajanom, da nas vsako leto vsi lepo sprejmejo in
nas ne malokje tudi pogostijo.
Letos smo obiskali tudi tržnico
v Kidričevem, kjer je bila organizirana pustna prireditev.
Pust je čas veseljačenja, krofov in obenem tudi obdobje
pričakovanja odhoda zime in
začetka pomladi. Upamo, da
je tudi nam in našima kurentoma uspelo odgnati zimo in
da se bomo vsi skupaj lahko
čim prej začeli veseliti pomladi.
Orači iz Njiverc

Izdelali smo maske
V Cirkovcah je bil letos že 20. tradicionalni fašenk, za kar so zaslužni člani in
članice FS Vinko Korže, Občina Kidričevo
in Osnovna šola Cirkovce. V pustnem
sprevodu sodelujemo tudi učenci in
delavci naše šole. Vsi komaj čakamo, da
začnemo z izdelovanjem mask, saj le-te
že kar nedokončane oživijo. Spremenimo
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se v čudežna bitja po naših željah. Tudi letos je bilo tako. V prvem triletju smo ob
pomoči gospoda hišnika, starejših učenk,
staršev in seveda učiteljic zopet ustvarjali v delavnicah, kjer sami izdelamo čim
več. Res je, da lahko danes »vse« kupimo v trgovinah, ampak največ otrokom
pomeni to, kar izdelajo sami. Tako vidijo,
da so veliko sposobni narediti,
pa še zabavajo se ob tem.
Letos smo se prvošolci spremenili v astronavte z visoko raketo, drugošolci so
postali čudovite mušnice in
tretješolci slikarji z velikimi
paletami. Vsi smo pripravili
pred šolo tudi program za
gledalce, ki jih je bilo veliko.
Srečni smo bili ob vseh pri-

jaznih pogledih in pohvalah. Skupina astronavtov pa je bila tudi nagrajena. Pri
otrocih moramo spodbujati domišljijo,
ustvarjalnost in aktivnost, ki jim bo v
življenju še kako prišla prav. S to pustno
tradicijo bomo nadaljevali tudi v prihodnje.
Za prvo triletje Marija Jurtela
OŠ Cirkovce

20. fašenk v Cirkovcah
Pust, čas veseljačenja, maškar, krofov in hkrati obdobje pričakovanja konca zime in začetka pomladi, je obiskal tudi našo občino.
Tako je letos na sončni pustni torek v Cirkovcah potekal že 20. tradicionalni cirkovški fašenk, na katerem smo s skupnimi močmi
poskušali pregnati zimo in v deželo priklicati pomlad. Fašenk, ki je letos potekal v znamenju vstopa Cirkovc, kot zadnjega partnerskega »mesta na vasi«, v Evropsko prestolnico kulture, so tudi letos organizirali Občina Kidričevo ter Prosvetno društvo
Cirkovce – Folklorna skupina Vinko Korže.

Pustna povorka je letos potekala nekoliko drugače kot prejšnja leta. Začela se
je namreč pri pokopališču, glavna predstavitev pustnih likov pa je potekala na
parkirišču pred cirkovško osnovno šolo. V
vlogi preganjalcev zime se je tokrat predstavilo več kot 500 mask in kar 27 etnografskih in karnevalskih skupin.
Etnografski del povorke je tudi letos temeljil na cirkovškem ljudskem običaju,
vleki ploha, ki ga prikazuje folklorna
skupina Vinko Korže, ki je lani z velikim
koncertom – namerava ga ponoviti tudi
letos – praznovala 80-letnico svojega obstoja.
V povorki so ob spremljavi godbe Pepy
krulet sodelovali tudi fašenski carji. Lanski car Aleš Lah je na sprevodu preživljal
še zadnje trenutke carjevanja, saj je
pustni torek dan, ko se na čelo cirkovške
fašenske občine postavi novi car. Ta čast
je letos doletela Tomaža Dietingerja, ki
mu je lanski car slovesno predal cesarsko
krono, žezlo in bobovo cesarsko ogrlico.
Med udeleženci povorke smo lahko videli kar pet skupin z več kot sto kurenti,

tradicionalne pokače, kurente in orače iz
Rogoznice, cigane TED Lükari Dornava,
vile iz Leskovca, zeliščarice iz Dražencev
ter številne druge skupine, med katerimi
velja omeniti skupine iz naše občine, kot
so buče iz Kulturnega društva Lovrenc
ter skupina iz uprave Občine Kidričevo, ki
so se pošalili z ustanovitvijo samostojne
občine Cirkovce, sodelovale pa so tudi
skupine iz drugih občin, česar smo še
posebej veseli. Seveda pa ne moremo pozabiti na naše najmlajše. Otroci iz vrtca in
učenci OŠ Cirkovce so nas skupaj z vzgojiteljicami in učiteljicami tudi letos razveselili s posebej izvirnimi maskami, za katere so bili tudi nagrajeni. Tako smo lahko
videli astronavte, pingvine, čebelice,
mušnice, slikarje, snežake, smrkce in
sončnice.
Norčavo vzdušje se je po povorki nadaljevalo v večnamenski dvorani v Cirkovcah,
kjer so vsi nastopajoči in tudi tisti, ki so
si prišli ogledat povorko, veselo rajali do
jutra ob zvokih domače glasbene skupine
Pop art, najboljše skupine pa so bile nagrajene. Strokovna komisija, sestavljena iz
predstavnikov, organizatorjev in Občine
Kidričevo, je podelila prvo nagrado skupini Oktoberfest iz Prepolj, drugo mesto so
si prislužili veseli biskvitki iz Lancove vasi,
tretje pa buče iz Kulturno-umetniškega
društva Lovrenc. Tolažilni nagradi sta
prejeli skupini Napoleonova vojska in
Kremenčkovi.
Prireditev, ki je potekala v znamenju projekta EPK na vasi, je povezoval in nas s
humorističnimi vložki zabaval 9. princ
ptujskega karnevala Miran Urih, majer
Cirkovški.
Kot letošnja novost je v večernih urah
potekalo prvo tekmovanje v pokanju
z bičem, v katerem se je pomerilo 11
pokačev, naziv naj pokača pa si je pripokal
Jernej Rajzman.
Opolnoči je sledilo še zadnje dejanje
letošnjega pusta – zadnji zven korantovih
zvoncev, ki so ga kot vsako leto doslej izvedli kurenti Demoni.
Kot vse kaže, nam je s skupnimi močmi
le uspelo pregnati starko zimo in priklicati
pomlad. Svojo nalogo smo opravili več

kot odlično, saj so nas že na sam pustni torek pozdravljali topli sončni žarki.
Kljub velikemu obisku povorke pa ostaja
grenak priokus, saj bi si želeli videti več
karnevalskih skupin iz naše občine. Idej
za dobro masko nikoli ne zmanjka, zato
vas že sedaj vabimo k udeležbi na 21.
cirkovškem fašenku naslednje leto.
Anita Medved
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Aktivnosti v vrtcu
Konec leta je čas, ko se tako v vrtcu kot
doma veliko dogaja. Za otroke, predvsem mlajše, je ta čas nekaj posebnega,
pravljičnega, saj jih obiščejo kar trije dobri možje, ki jih obdarijo. V vrtcu otroke
obišče dedek Mraz, ki z njimi preživi
dopoldan. Otrokom prinese darila za celo
skupino, da se lahko igrajo vsi. Hkrati se
učijo deliti in skupaj igrati. Že na začetku
šolskega leta smo se dogovorili, da potrebujemo za kakovostno delo nove televizije. Ker ni denarja, smo se dogovorili,
da bomo zbirali papir, in starši so nam
pridno pomagali. Denar, ki smo ga dobili
od papirja, smo namenili za novi TV. Zbirali smo tudi donacije in tako nam je uspelo, da smo kupili dve veliki LCD-televiziji; eno za vrtec Kidričevo in eno za vrtec
Cirkovce. Dedek Mraz jim je prinesel
tudi koše za ločeno zbiranje odpadkov za
vsako igralnico, kar smo potrebovali, saj
smo v ekoprojektu, kjer imamo poudarek
na ločenem zbiranju odpadkov. Seveda
ni manjkalo sladkarij in piškotov, ki so jih
otroci sami naredili s svojimi vzgojiteljicami. Tako smo vsi zadovoljni vstopili v
novo leto.

Obisk staršev s svojimi otroki

dan, 8. februar, namenili knjigi in brani
besedi. Obiskali smo šolski knjižnici, ki sta
mnogo večji od naše. Glede na sposobnost otrok so v knjižnicah pripravili
posebne vsebine. Sposodili so si knjige,
ki so jih brali in listali v igralnicah. Vsaka
igralnica ima tudi knjižni kotiček, ki pa je
manj založen in vanj prinašajo knjige tudi
od doma. Po kulturnem tednu smo se že
pridno pripravljali na pust. Starejši oddelki iz obeh enot so bili oblečeni v enotne
kostume, ki so jih šivale pomočnice. V
Kidričevem so bile »sončnice«, v Cirkovcah pa »čebelice«. Ti so se udeležili
povork: otroške maškarade na Ptuju in
»cirkovškega fašenka«. Tu sta obe skupini
prejeli nagrado.

Obisk otrok iz vrtca
Tako kot vsako leto so tudi letos pred
slovenskim kulturnim praznikom šolsko
knjižnico obiskali otroci in vzgojiteljice
Vrtca Kidričevo iz naslednjih skupin:
Želvice, Račke, Muce, Stonoge, Čebelice,
Ježki, Veveričke in Delfinčki. Pomemben
dejavnik pri vzpodbujanju branja otrok
so namreč tudi knjižnice. Otroci so si
ogledali knjižnico in se seznanili z njenimi dejavnostmi, brskali so po knjižnem
gradivu ter se naučili, kako ravnati s knjigo. Na koncu prijetnega druženja so z
zanimanjem prisluhnili še pravljici, primerni starostni stopnji posamezne skupine.
Upam, da bodo otroci obiskali knjižnico
še večkrat, tudi s svojimi starši, saj je zelo
koristno, če otrok doživi prvi stik s knjigo
že v zgodnjem otroštvu.
Jasna Medved

Moja babica
Babica ali stara mama
je najbolj delovna,
bolj kot čebela sama.
Izdelovanje okraskov za novoletno jelko

Končno je zapadel tudi sneg in lahko
smo izpeljali smučarski tečaj na Pohorju. Udeležilo se ga je kar veliko otrok, ki
vrtec obiskujejo zadnje leto. Izvajal ga je
»Smučarski klub Branik«. Vsi otroci so osvojili osnove smučanja. Zadnji dan je bila
tekma in veliko staršev je prišlo gledat
svoje otroke. Otroci so za prevoženo progo, na kateri so jih spodbujali starši, prejeli pokal. Otroci in starši so bili zadovoljni.
Ob koncu januarja so nas obiskali starši z
otroki, ki so se rodili v letu 2011 in bodo
nekateri že letos z novim šolskim letom
prišli k nam v vrtec. Razkazali smo jim
vrtec in pogledali so si lahko dejavnosti, ki
so se takrat odvijale. Naš pevski zborček
jim je zapel nekaj pesmic za dobrodošlico.
Zelo jim je bilo všeč, seveda so jih najbolj
zanimale jasli. Bilo jih je veliko, tako da
bomo imeli v novem šolskem letu zopet
poln vrtec. V tem šolskem letu izvajamo
projekt »NMK – naša mala knjižnica«,
zato smo teden, v katerem je bil kulturni
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Pust v Cirkovcah

V torek pa smo imeli povorko v svojem
kraju v svojih maskah. Da so nas bolje
slišali in prišli pogledat, so nas spremljali kurenti. Kjerkoli smo se ustavili, smo
dobili bonbone in druge sladkarije. Kot je
že navada, naredimo en krog pred našo
občino in ven pride g. župan in tudi on
jim podari bonbone. Sedaj pa se že pridno pripravljamo na nastop za mamice ob
materinskem dnevu. Nastop bo izvedla
vsaka skupina posebej.
Ravnateljica Nežika Šešo

Babica je polna znanja,
zato je nihče
nikamor ne priganja.
In ko odprejo se duri,
njena peč kot ponavadi
že toplo kuri.
In tudi otroka čuva stara mama,
da ko pride domov,
že ta veselo »ama«.
Malo zrasteš in naša stara mama
ti lahko naredi nalogo sama.
Ker ona ti da modrost,
če ji ti nudiš radost.
Greš namesto nje v trgovino
in ona ti razloži zgodovino.
Naši stari starši so modrost,
a ko jih več ni,
marsikaj ostane skrivnost.
PIA KNAUS, 7. A
OŠ BORISA KIDRIČA KIDRIČEVO

Ravno polje, april 2012

Gledališka igra v slengu
1. prizor: Garderoba (3 klopi,
razmetani čevlji ter dresi, 2 okni …)
Maša: Oila, Peter! Kako kaj? (Prisede
na klop zraven njega.)
Peter: Hej. Še kar vreji. Pa ti?
Maša: Jas tud. (Se usede na njegovo
klop, ga pogleda.)
Maša: Peterček, ali bi tiiiiiiii …
Harry: Hojla, ščurek! Kako kej? Oh,
živjo, madam, kako pa vi?
Maša: Hvala, še kar!
Harry: Čujeta, kak dobra muzika?
Peter: Ja, res je kr cool, toda, draga
moja, jas moram v knjižnico, čao.
Tatjana: (pride v garderobo) Ojla, Peter! A maš danes kaj časa?
Maša: (jo ostro pogleda)
Peter: Zate vedno!!! (odide)
Maša: Kaj? Aaaaaa. Zakaj že?
Tatjana: Zato.
Maša: Mmmmmm. (odide)
Tatjana: No, fanta, gremo!!!
2. prizor (na hodniku)
(Ravnatelj ustavi Harryja.)
Ravnatelj: Ti, falot ti, ali ne veš, da te
lahko kaznujem?
Harry: Why?
Ravnatelj: Zaradi grdega obnašanja!
Harry: Katerega obnašanja???
Ravnatelj: Jezikanja učiteljem!!! Pridi
malo z mano.
3. prizor (v ravnateljevi pisarni)
Ravnatelj: Kaj se je zgodilo pri
matematiki?
Harry: Hm … ali lahko en bonbonček?
Ravnatelj: (frcne ga po roki) Ne … Preidiva na matematiko!
Harry: Saj sem samo enkrat rekel
učiteljici, da je neumna.
Ravnatelj: Kaj si rekel? (tako se trikrat
ponovi)
Harry: Rekel sem ji (hitro), da je
neumna!!!
Ravnatelj: Adijo.
4. prizor (v matematični učilnici) (Peter se pogovarja s svojimi prijatelji.)
Tatjana: Živijo! (zamahne z lasmi in vsi
fantje obmolknejo)
Peter: Kak je luštna. (vsi fantje prikimajo)
Lili: (gre do Marka)
Mark: Živjo …
Lili: Oila.
Mark: Kak kaj?
Lili: V redu. Pa ti?
Mark: Jas tuji v redu, ko sem v družbi
s tako lepim dekletom.
Lili: Uuu! Hvala!
Mark: Zakaj hvala, če je pa res.
Lili: Mark, a bi tiiiii …
Mark: Ja, biii …
Ravnatelj: (jezno) Kaj biiii?
Mark: Ma, nič ne bi!!
Ravnatelj: Kje pa je učiteljica?
Učenci: Nega je!
Ravnatelj: Kaj pravite?
Učenci: Nega je!
Ravnatelj: Vsi dobite ukore!! In adijo!
Aja, pa še to, danes boste imeli še eno
uro glasbe.

5. prizor (jedilnica)
Učenci: (sedijo za mizo in se pogovarjajo)
Ravnatelj: Kaj pomeni ta hrup??
Učenci: (utihnejo in gledajo) Why??
Ravnatelj: Kaj ste rekli?
Harry: Nič nič, ravnatelj. Hhhh.
Učenci: Ha ha ha. (in jejo dalje)
6. prizor (v glasbeni učilnici)
Učenci: (se usedejo v klopi)
Harry: Kaj če bi presenetili učiteljico?
Učenci: (zakričijo) Ja!!!
Harry: Pa začnimo …
Učenci: Kje pa?
Maša: (se vstane) Jaz ne bom z vami
sodelovala.
Tatjana: A si užaljena, ker sem ti
speljala fanta. (se zasmeji)
Maša: Ti meni tega ne boš pravila.
(se razjezi)
Tatjana: (se razjezi in udari Mašo)
Maša in Tatjana: (se stepeta)
Učiteljica: (pride v razred) Kaj se tu
dogaja?
Maša in Tatjana: (jo pogledata)
Maša: Dober dan, učiteljica!
Tatjana: (z umirjenim glasom) Dober
dan!
Učiteljica: (strogo) Usedite se!!! Kaj
je bilo zdaj to?
Maša: Nič.
Učiteljica: Kako nič?
Harry: Tatjana in Maša sta se stepli
za Petra, namesto da bi se katera
zaljubila vame.
Maša: (ga čudno pogleda) Vate
nikoli!!!
Učiteljica: Zdaj pa dovolj! Maša in
Tatjana gresta zdaj k ravnateljici.
Maša: Jaz ne grem nikamor!!!
Učiteljica: (strogo in jezno) Potem jo
bom pa v razred poklicala!!!
Maša: Pa kaj!
Učiteljica: (tipka) 02 777 111.
Učenci:(se prestrašeno usedejo).
Učiteljica: (govori v telefon) Gospod
ravnatelj, lahko, prosim, pridete v
glasbeno učilnico.
Ravnatelj: Pridem.
Učiteljica: Zdaj bo prišla ravnateljica.
Ravnatelj: Dober dan!
Učenci: (vstanejo) Dober dan.
Ravnatelj: Klicali ste me, ali je kaj
narobe?
Učiteljica: Ja. Imeli smo pretep.
Ravnatelj: Kakšen?
Učiteljica: Tatjana in Maša sta se
stepli zaradi enega fanta.
Maša: Ja, ker je Peter moj!
Tatjana: Ne, moj je!!!
Maša in Tatjana: (se stepeta)
Ravnatelj: (ju loči)
Peter: (pride) Saj ne maram nobene
od vaju! Zaljubljen sem v Lili!
Tamara Kamenšek, 8. a
Jan Intihar, 8. a
Kaja Klemenčič, 8. a
Mentorica: Lidija Horvat
OŠ Borisa Kidriča Kidričevo
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Moja dedek in babica

Zelo rada obiskujem babico in dedka, saj mi veliko pripovedujeta o starih časih, ko sta bila še majhna. Z babico večkrat sedeva
na klop in se pogovarjava. Včasih se nama pridruži tudi dedek,
ki ves čas dela in nima nikoli časa za pogovore. Babici velikokrat
pomagam pri kuhanju, ona pa me ves ta čas razvaja. Ko sem za
računalnikom, mi babi pravi, da ko je bila majhna, ni vedela, kaj
je to. Takrat se ji le nasmehnem. Z dedkom rada igram karte,
pomagam mu pa tudi opraviti kakšno majhno delo. Babici in
dedku bi rada pokazala čim več novosti v življenju. Lahko bi šli v
kino, ampak sta prestara. Včasih že skoraj obupam, a me babica vedno spravi v dobro voljo, ko mi reče, da greva po nakupih.
Obožujem nakupe, saj mi babica vedno kupi nekaj novega. Vedno si pomagava, ker se imava radi in sva nerazdružljivi.
Starši nam govorijo, da moramo svoje starše spoštovati, a nekateri otroci se teh pravil ne držijo. Dedek in babica sta najboljša
stara starša in zato ju imam zelo rada. Dedek je včasih tečen,
a ga razumem, saj je star. Babica in dedek mi večkrat pomagata, če potrebujem pomoč. Nudita mi tudi razne nasvete in
podobno. Tudi jaz pomagam njima, če me potrebujeta ali sta v
težavah. Mladi bi morali pomagati starejšim, ko gredo iz trgovine s polnimi vrečami, ko prečkajo cesto … Veliko primerov je,
ko se mlajši iz njih norčujejo in jih jezijo.
Babica mi večkrat govori: »Če boš ti pomagala drugim, bodo
oni tudi meni.« Pomoč si moramo deliti in se učiti iz vsakdanjih
napak. Mami mi včasih pravi, da me dedek in babica preveč
razvajata. Ker je ravno danes dan, ko ima babi rojstni dan, ji
moram čestitati, saj šteje že sedemdeset let. Babice ne zamenjam za nikogar. Stara starša sta »zakon«.
NINA FERLEŽ, 7. A OŠ BORISA KIDRIČA KIDRIČEVO

Moj dedek

Dedku pomagam pri zlaganju drv, pri živini in kuhanju vina.
Zelo ga imam rada, ker vsak večer igrava šah. Ko mamice in
atija zvečer ni doma, gledava televizor. Ko pridem domov iz šole
in stopim z avtobusa, me pričaka na cesti. Včasih se z mano tudi
poheca. Gledam ga, ko nabira rdečo peso. Ko imamo koline,
on ubije prašiča, ostali pa mu pomagamo. Ko ima strelske vaje
na strelišču, ga včasih opazujem. Kadar je babi v bolnici, nam
dedek skuha kosilo. Meni pa je takrat zelo dobro in ga tudi zelo
rada pojem.
NUŠA KOREZ, 3. RAZRED OŠ CIRKOVCE

Stari ata in jaz

Zelo rad obiskujem starega ata v Dragonji vasi. Tam mi je zelo
všeč, ker mi dovoli, da mu pomagam. Lahko mu pomagam v
hlevu. Tam nahranim telička. Prinesem tudi slamo in nasteljem
živini. Dovoli mi, da lahko grem v silos po krmo. Pobiram jajca
in prinesem drva. Ko greva na vrt po travo, stari ata kosi travo,
jaz pa jo pograbim. Ko pobirajo krompir, tudi jaz pomagam na
njivi. Na trgatvi z vozičkom vozim grozdje v stiskalnico. Včasih
me stari ata pelje s traktorjem.
ŽIGA SERDINŠEK, 3. RAZRED OŠ CIRKOVCE

Moja babica

Z babico preživim veliko časa. Skupaj se učiva in veseliva. Včasih
jo vprašam, kako je bilo v drugi svetovni vojni. Pripoveduje
o njej in pove, da je bilo strašno. Nekega dne sva šli v trgovino. Kupila mi je veliko bonbonov. Vrečka je bila zelo težka in
pomagala sem ji nesti vrečko. Prišli sva domov. Šli sva na vrt
sadit solato. Ko sva jo posadili, sva skuhali večerjo. Najedli sva
se in šli spat.
NIKA KOREZ, 3. RAZRED OŠ CIRKOVCE

Dedek in jaz

Mojemu dedku je ime Franc. Piše se Predikaka. Šestega oktobra
bo star devetinsedemdeset let. Ima modre oči in sive lase. Ima
palico. Včasih mu pomagam obleči suknjo. Pomagam pa mu
tudi sekati drva. V prostem času gleda televizor, včasih pa tudi
počiva. Zunaj pri hlevu daje krmila živalim. Včasih igrava igre
človek ne jezi se, monopoli in kartava. Ko se družim z dedijem,
mi je v veliko veselje.
KLEMEN PREDIKAKA, 3. RAZRED OŠ CIRKOVCE

r
šola piše
Jaz v Indiji Koromandiji
Nekega večera nisem mogel spati. Šel sem v kuhinjo in si natočil
mleko, v katerega sem dal med. Bilo je zelo dobro. Naenkrat sem
postal zelo zaspan. Šel sem v sobo in zaspal. Zjutraj me je na poti v
šolo zbil avto. Poletel sem skozi luknjo v nebu. Padel sem na tla, a
čudno, nič me ni bolelo. Bilo je zelo vroče, zato sem se ulegel pod
drevo. »Kje za boga pa sem?« sem na glas vprašal. »Ja, v Indiji
Koromandiji si,« je rekel nekdo izza drugega drevesa. Bila je Rdeča
kapica, ki je umrla, saj jo je volk prepozno poskušal rešiti pred
požrešno babico. Pokazala mi je, kako s pomočjo slamice iz dreves
piješ mleko in med. Bilo je odlično. Gledal sem tudi mlečno-medeno
televizijo. Bila so poročila o mojem izginotju. Moja družina je bila
zelo žalostna, ker me ni bilo. Takoj sem odšel k direktorju in mu
rekel, da bi rad odšel domov. In res me je spustil, a le pod pogojem,
da bom zelo, ampak res zelo previden, ko bom prečkal cesto. Doma
so bili zelo veseli, da me spet vidijo. In seveda so bili polni vprašanj.
Jaz pa sem rekel le, da sem bil v Indiji Koromandiji, a mi nihče ni
verjel. Toda zdaj je bilo moje pustolovščine konec, saj je počil lonec.

Bilo je nekega dne in prišla sem iz šole. Ker sem bila utrujena, ampak res
zelo utrujena, sem zaspala.
Ampak ni še minilo pol minute, že sem se znašla v drugem svetu s hišnim
ljubljenčkom. Ko sem pa malo bolje pogledala, sem zagledala svojo
prababico. Mislila sem, da narobe vidim, ampak res je bila ona. Zraven
mene ni bilo več ljubljenčka, zato sem ga šla poiskat. Stopila sem v sobo,
kjer sem videla polno ljudi, a niti eden ni bil pri zavesti, saj sem bila v
baru. Odšla sem naprej in stala sem pred lunaparkom. Bilo je čudovito,
saj je bilo polno igral, ampak seveda ni bilo časa za takšne stvari, zato
sem odšla naprej. Hodila sem zelo dolgo in pred mano je bila spet
prababica. Zelo sem se je ustrašila, a mi je rekla, da sedaj še ni čas zame
in naj se vrnem nazaj k staršem, saj me ni že kar nekaj časa nazaj. In že
čez nekaj časa sem se prebudila v svoji sobi, kjer je zraven mene zazehal
ljubljenček, ampak vsi ostali so jokali, saj so mislili, da sva odšla za vedno.
A ko sva se zares prebudila, so bili vsi srečni in so naju začeli objemati.
Bilo se je čudovito srečati z vsemi, ampak vseeno bi občasno odpotovala
nazaj v Indijo Koromandijo, ne da bi bila vrnitev boleča.

Timotej Jaušovec, 6. b
OŠ BORISA KIDRIČA KIDRIČEVO

Neja Kropec, 6. b
OŠ BORISA KIDRIČA KIDRIČEVO

Sneguljčica in sedem palčkov v šoli
(Sodobna pravljica)
Nekega dne si je Sneguljčica zamislila, da bi
palčki morali iti v šolo, saj niso ničesar znali.
In res. Že naslednji dan je Sneguljčica sedem
malih palčkov odpeljala v šolo. »Pa lepo se
imejte v šoli,« reče Sneguljčica. Palčki se niso
zabavali, še manj pa, ko so spoznali novega
učitelja volka. Vsem je šel strašno na živce, razen najmlajšemu palčku, s katerim sta postala
prijatelja. To so vsi takoj spoznali, saj je edini
dobival same petice. Zato so palčki sklenili, da
ne gredo več v šolo. In res, že naslednje jutro
so bili vsi, razen najmlajši, bolni. Zato je tisti
dan šel v šolo le on. Volk se ga je zelo razveselil. Ko je palček pogledal naokoli, je videl le volka in Rdečo kapico. Tik pred začetkom pouka je
ravnatelj Grdi raček po zvočniku razglasil, da
je iz zapora pobegnil ropar in se trenutno nahaja nekje v šoli. Vsi so bili zelo prestrašeni, le
palček ne. Opogumil se je in stopil iz razreda.
Na hodniku je bilo vse zelo tiho, zato je stopil
v razred in rekel: »Kaj če bi roparja presenetili
in mu nastavili past?« Volk in Rdeča kapica sta
se strinjala. Poklicali so policijo, ki se je skrila
po razredu. Nato je palček poiskal roparja.
Kmalu ga je našel. »Ujemi me, če lahko,« reče
palček. »Ti že pokažem,« odvrne jezni ropar,
ki se je zapodil za palčkom. Palček steče v razred. Prav tako tudi ropar za njim. In ko prispe
v razred, se prikažejo policisti in ga aretirajo.
Policist nato pohvali palčka in mu da medaljo
za najboljšega pomočnika.
Po koncu pouka palček doma pripoveduje
o tem, kaj se mu je pripetilo v šoli. In svojo
medaljo še dandanes ponosno nosi okoli vratu.
Timotej Jaušovec, 6. b
OŠ BORISA KIDRIČA KIDRIČEVO
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V 21. stoletju je živela majhna deklica po imenu Sneguljčica. Bila je zelo pametna, ubogljiva in seveda lepa. Živela je v Ptujskem gradu.
Ko je bila dovolj stara, jo je njena mati vpisala
v Osnovno šolo Borisa Kidriča Kidričevo. Ko je
vstopila prvič v šolo, so jo vsi spraševali po imenu. A ona jim je vedno odgovorila: »Povem
ti ime, če me poljubiš.« Tako so potekali njeni
dnevi v šoli.
Nekega dne pa v šolo prihiti sedem palčkov.
To so bili palček Tone, Tine, Oliver, Božo, Joško,
Matej in Bilko. Sneguljčica jih sprva ni prepoznala, a čez čas se ji vrne spomin. Od veselja
skoči v zrak in vzklikne: »Juhuhu!« Škratje se
od strahu poskrijejo. Eden v avlo, druga dva
v jedilnico, vsi ostali pa v klet. Tam čakajo do
konca pouka. Nato končno pridejo iz skrivališč.
Sneguljčica jih povabi k sebi domov. Škratje
privolijo. Ko pridejo v grad, se dogovorijo,
da jih Sneguljčica popelje v Qlandijo. Tam si
škratje kupijo oblačila, zvezke in pisala. Ker
so se ta dan imeli lepo, se dogovorijo, da čez
vikend pride Sneguljčica obiskat njih. Škratje so
živeli v Mariboru, zato se Sneguljčica z novim
športnim vozilom odpelje do njih. Tam so ji
razkazali mesto. Bilo je pozno in Sneguljčica se
odpravi domov.
Drugi dan v šoli pišejo prosti spis. Sneguljčica
dobi oceno pet. Od navdušenja se prijavi na
tečaj gledališke igre. Tisti dan se v šolo vpišeta
tudi Grdi raček in Volk. Sneguljčici zagrozita,
da jo ubijeta, če dobita negativno oceno.
Sneguljčica zato vedno prosi učiteljico, naj
jima da vsaj oceno zadostno. Tako se je to
dogajalo nekaj časa. Navsezadnje Sneguljčica
pove, kaj se dogaja. Učitelj Tomaž jima da
ukor in ju pošlje iz šole. Grdi raček in Volk se
morata prešolati, Sneguljčica in njenih sedem
prijateljev pa se še vedno pridno učijo v šoli
Kidričevo.
Tilen Pušnik, 6. a
OŠ BORISA KIDRIČA KIDRIČEVO

Moja babica
Moja babica živi zraven moje družine v
Lovrencu na Dravskem polju. Mati mojega
očeta je majhna, z rdečimi kratkimi lasmi, je
prijazna in z veseljem privošči drugim, česar
ona nima. V težavah rada priskoči na pomoč,
pri proslavljanju pa se hitro pridruži. Skrbi za
svoje štiri vnuke: mene, mojo sestro ter mojega bratranca in sestrično. Rada ima mačke
in pse, pri srcu pa so ji tudi konji, ki jih je včasih
imela doma. Službo je imela kot blagajničarka,
dokler se temu ni odpovedala zaradi manjše
kmetije doma, na kateri je vedno imela kaj
početi. Takrat je tudi vzgajala svoja dva sinova, ki sta z leti odrasla in se ločila. Skoraj vsak
dan se vidi z mojim očetom, saj živimo v isti
hiši. Redko pa se vidi s svojim drugim sinom,
ki je doma malo dlje stran od nas. Z njo se dobro razumemo in jo ob nedeljskih popoldnevih
povabimo na kosilo. Če zaspim, ko moram iti v
šolo, me včasih zbudi, in če zamudim avtobus,
me pelje v šolo. Ima stanovanje pod našim in
jo tudi po šoli včasih obiščem ter ji skuham
kavo. Lahko bi jo opisala z več besedami, ampak mislim, da sem s tem pojasnila vse, kar je
skrito v njej.
Monika Ivančič, 7. b
OŠ Borisa Kidriča Kidričevo
Mentorica: Lidija Horvat

Moj dedek in moja
babica
Dedku pomagam pri delu v delavnici. Pomagam mu preštevati in zlagati razne materiale.
Dedek mi vedno pove kakšno zanimivost. Kadar pa dedek ni v delavnici, mu pomagam
še v vinogradu. Skupaj trgava grozdje. Babici
pomagam v kuhinji in na vrtu. Skupaj pečeva
in kuhava. Babica mi dovoli, da sam pečem
palačinke. Na vrtu ji pomagam posaditi razne
sadike. Veseliva se, kadar vse lepo raste.
MIHA ŠPEC, 3. RAZRED OŠ CIRKOVCE
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Ljubezen vse ozdravi
(razmišljanje)
Nekoč je zelo moder mož, po imenu Sean Connery, rekel: »Svet se ne vrti zaradi ljubezni, vendar se je zaradi ljubezni vredno vrteti z njim.«
Sama se s tem popolnoma strinjam. Čeprav zna
biti ljubezen boleča, je tudi magična. Magična
zaradi vseh občutkov, ki jih doživimo, in vseh
norih reči, ki jih zaradi nje storimo. S tem mislim takšne reči, ki jih nikoli ne bi pričakovali od
samih sebe. Zdijo se nam absurdne, nato pa
pride tista oseba, ki nam obrne svet na glavo.
Sami sebe več ne prepoznamo. Mislim, da je
že vsakdo izmed nas to kdaj občutil. Pravijo,
da je najlepša stvar v življenju najti nekoga, ki
pozna vse tvoje napake in pomanjkljivosti, a
te vseeno ljubi takšnega, kakršen si. Tu pa se
stvar včasih zaplete. Ni lahko najti takšne osebe. Sama osebno mislim, da boš pravo osebo
našel takrat, ko je ne boš iskal. Ko boš najmanj
pričakoval, se bo pojavila v tvojem življenju in
ti pričarala pravljico. Ljubezen je kot metulj;
če ga loviš, se ti ne bo pustil ujeti, če pa mirno obsediš in počakaš, se bo usedel na tvojo
ramo. Saj veste, dobre stvari se zgodijo tistim,
ki potrpežljivo čakajo. Na žalost pa veliko ljudi
dandanes zamenjuje ljubezen z drugimi čustvi,
npr. z naklonjenostjo. Osebe ne ljubiš takrat,
kadar ti je samo všeč po zunanjosti. Najbolj
šteje človekova notranjost. Prav tako ne ljubiš
osebe, ki te je enkrat držala za roko, ali zato,
ker ti je všeč njen način pripovedovanja šal ali
ker se lepo oblači. Osebo ljubiš takrat, kadar
živiš med tisočimi, misliš pa na enega. Ljubiš
jo takrat, kadar ti je njena sreča pomembnejša
od tvoje lastne. Kadar je ona žalostna, se tudi
tvoje srce lomi na koščke. Prav tako veliko
ljudi pravi, da ljubezen boli. Ampak to ni res.
Ljudje zamenjujejo ljubezen z razočaranjem
in osamljenostjo. Te stvari bolijo, ljubezen pa
je v resnici najlepše čustvo, najbolj iskreno, ki
pričara najlepši nasmeh na tvoj obraz. Do zdaj
sem pisala predvsem o ljubezni med partnerjema, a pomembne so tudi druge vrste ljubezni. Npr.: ljubezen do prijatelja, sestre, mame,
sočloveka. Zelo pomembno je, da spoštuješ,
ceniš in ljubiš tudi ostala živa bitja. Predstavljajte si, da bi to počeli vsi ljudje. Svet bi bil
takrat lepši in boljši prostor. Vsi ljudje se moramo truditi za boljše medsebojne odnose in
ljubiti sočloveka, saj ljubezen ozdravi vse. Podira vse meje in dela človeka srečnega. Veliko
ljudi se zapira pred ljubeznijo, saj jih je preveč
strah razočaranja. Kaj če se ne izide? Ah, kaj
pa če se? Ljubezni moramo dati priložnost, da
nas najde in iz nas naredi boljše ljudi. Vsaka
ljubezen je pomembna, tudi tista, ki jo nekateri čutijo do nogometa, drugi do glasbe, nekateri pa do mode.
Ljubezen je najpomembnejše in najmočnejše
čustvo, brez katerega ne gre živeti. Ljubimo
sebe in ljudi okrog nas ter srečnejši bomo.
Lara Petek, 9. b
OŠ BORISA KIDRIČA KIDRIČEVO

Le kaj je ljubezen? Ljubezen je najmočnejše,
najčistejše in najbolj iskreno čustvo, ki se rodi
v nas samih.
Življenje brez ljubezni ni življenje. Brez ljubezni
postaneš pust in turoben človek, ki živi brez
ciljev, namenov, želja … Da lahko ljubimo,
moramo najprej ljubiti same sebe, sprejemati
druge, njihovo drugačnost in v ljudeh poiskati
le njihove najboljše lastnosti. Ljubezen ima
veliko pomenov. Ljubi lahko mati, ki bi dala
življenje za svoje otroke, ljubi lahko prijatelj
prijatelja, ljubi lahko brat sestro, ljubimo lahko
tudi Boga, tudi živali, vsa bitja okoli nas lahko
ljubimo. Ljubita se tudi mož in žena, fant in
dekle, partner in partnerica. Vendar: med biti
zaljubljen in ljubiti je velika razlika.
Zaljubiš se takrat, ko uzreš osebo in tvoje srce
začne hitreje biti. Zaljubiš se takrat, ko na svetu obstajajo le njene oči, ko na svetu obstaja
le ta oseba in se počutiš, kot da lebdiš, ko si z
njo in ko misliš na njo. Ampak takšna ljubezen
nemalokrat izpuhti in se zavemo, da je bila le
simpatija. Čez nekaj časa pozabimo na to osebo in v naše življenje vstopi nova.
Ko pa resnično ljubiš, te osebe ne pozabiš in
še zmeraj gojiš čustva do nje. Ljubiš takrat, ko
določeno osebo poznaš že dalj časa in poznaš
vse njene lastnosti in napake, ampak jo kljub
temu ljubiš. Ko ljubiš, zaljubljenost postane
nekaj več in samo raste in raste. Ko ljubiš,
se počutiš popolnoma drugače. Postaneš
najsrečnejša oseba na svetu in počutiš se
tako, kot se nisi še nikoli. Ko najdeš osebo, ki
jo resnično ljubiš, to preprosto veš. To čutiš,
to ti pove tvoje srce, čeprav velikokrat glava
pravi drugače. Najpomembnejše pa je to, da
resnično ljubiš le enkrat v življenju in tega ne
pozabiš nikoli.
Od nekdaj sem verjela v pravo ljubezen. Preprosto vem, da obstaja. Verjamem, da svojo
prvo ljubezen ljubiš do konca življenja, in če je
ne, se preprosto izkaže, da ni bila tvoja prva
ljubezen. Saj prva ljubezen je tista prava. Vsakdo jo najde, samo iskati je ne sme. Sama
te bo našla, pa tudi če pri petnajstih ali pa pri
štiridesetih. Našla te bo – samo verjeti moraš.
Verjamem tudi v duše dvojčice in v to, da se
vsakdo rodi za nekoga. Sorodni duši se bosta
našli ne glede na vse ovire in prepreke. Ostalo
sploh ne bo pomembno in verjamem, da je
tudi zame nekje nekdo prav poseben.
Žalostno pa je to, da se dekleta velikokrat
neizmerno zaljubijo, fantje pa jih samo izkoristijo. Pa čeprav ima ljubezen četvero oči, je še
vedno slepa.
Ampak zakaj nam ljubezen kljub temu da je
tako lepa, povzroča toliko bolečine? In zakaj
sploh ljubimo? Bojim se, da na to vprašanje
ne zna odgovoriti nihče. Odgovor moramo
poiskati v nas samih.
Evelina Soršak, 9. b
OŠ BORISA KIDRIČA KIDRIČEVO
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Apače
Apače so lep kraj
kakor raj,
imamo kapelice pa
tudi čebelice.
Trgovine nam ne
manjka,
zato se lahko vsak po
Strmcu sanka.
Gasilski dom gasi
požare,
gostilna pa za runde
daje.
Tamara Kaučevič,
Elizabeth Beranič,
7. a
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Župečja vas
Tam lepi kraj stoji,
kjer marsikaj se godi.
V njem ljudje prepevamo
in z nami ptički pojejo.
Šele ko zima je prišla,
sneg padel je z neba.
V vasi je zabavno b’lo,
ko jelko okrasili smo.
Peli, plesali smo vsi,
da zeblo nas v prste ni.
Potem pa pride tista
jutranja pomlad,
ki vsak ima jo rad.
Drevesa zacvetela so,
ki zimo so prespala,
saj iz spanja trdnega
so kar težko vstala.
Na poljih se začelo je
prebujati vse,
kar spalo je.
Pred kapelico na sred’ vasi,
so rož’ce zacvetele.
Poleti je veselo b’lo,
saj otroci rajamo.
Smo »Župečani« zbrali se
in vsi na goro odpotovali,
saj z delom trdim
na poljih smo končali.
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Anja Babič, 7. b
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Kulturni dan

Spominska ura

Pri uri slovenskega jezika smo bili v knjižnici.
Imeli smo spominsko uro o pesniku Prešernu.
Gospa knjižničarka nam je pripravila kviz. Tekmovali smo v štirih skupinah. Poslušali smo
pesmi Zdravljico in Železno cesto. V poezijah
smo iskali rime, verze, obliko pesmi in avtorje.
Skupine smo morale napisati likovno pesem,
to je pesem, ko jo obkrožiš, dabiš obliko neke
stvari. Moja skupina je imela največ točk in
pridobili smo si nagrado. Preden smo odšli
smo reševali še računalniški kviz. Na koncu
smo se posladkali s suhimi figami in jabolki.
Dan sem preživela zelo lepo.
Nika Belaj, 4. a razred
OŠ Cirkovce

Učenci 2. a-razreda OŠ Borisa Kidriča Kidričevo

Včeraj, 6. 2. 2012, smo imeli učenci 4. razreda
OŠ Cirkovce kulturni dan. Odšli smo v Slovensko Bistrico, kjer smo si ogledali grad. Nekoč je
v tem gradu živela družina Attems.
Sprejela nas je grajska varuška Nana. Odpeljala nas je v viteško dvorano. V nje so freske,
ki jih je umetnik delal štiri leta. Najlepša freska je na stropu. Naslikan je sprejem Herkula
med bogove. Varuška Nana nam je povedala
zgodovino gradu. Izvedeli smo, da je v gradu
ohranjenega zelo malo starega pohištva, saj
so Turki med vojno grad oropali. Ogledali smo
si stalne zbirke kamenin, mineralov, svetil,
narodne noše triinštiridesetih držav. Bili smo
v sobi pisatelja Antona Ingoliča. Imeli smo
tudi delavnice, v katerih smo izdelali cvet Bele
dame. Nastali so lepi izdelki. Ogledali smo si
še film o bistriškem gradu. Kulturni dan smo
zaključili v grajskem parku, kjer smo se tudi kepali. Grad mi je bil zelo všeč in želim si ogledati
še druge gradove.
Špela Auer, 4. a razred
OŠ Cirkovce

Učenci 2. b-razreda OŠ Borisa Kidriča Kidričevo

Sejem EXOTICA
Avstrijsko mesto St. Pölten
se nahaja 70 km vzhodno od
Dunaja v smeri proti Linzu.
Večini to ime ne pove nič
posebnega. Vsem ljubiteljem
eksotičnih živali in teraristom
pa to ime pomeni veliko več; v
njem se namreč dva- ali trikrat
letno odvija sejem Exotica.
Sam se tega sejma redno
udeležujem. Tako sem bil prisoten tudi na tokratnem pomladnem terminu 4. marca.
Zame je to bil 14. obisk tega
sejma. In ker verjamem, da se
med nami gotovo najde kdo,
ki bi ga tovrstno dogajanje
utegnilo zanimati, bom to
izkušnjo delil z vsemi.
o je eden največjih tovrstnih sejmov v Evropi. Na cca
5000 m2 rejci iz cele Evrope
prodajajo eksotične živali iz
lastne vzreje ali uvoza. Tako
lahko občudujemo (in seveda kupimo!) veliko vrst kač,
kuščarjev, pajkov, škorpijonov,
žuželk, tropskih rastlin ter vse
pripadajoče opreme; terarijev,
luči, grelnih kablov, dekoracije, literature in majic. Seveda
ne manjka niti hrane za vse te
nenavadne, pa vendar vedno
bolj priljubljene hišne živali.
Miši, podgane, črički in kobilice se prodajajo v ogromnih
količinah. Tudi za najmlajše se
najde kaj. Igrače, tako plišaste

kot plastične, značke in nalepke.Vrata se odprejo točno
ob 10. uri. Zamude ali prehitevanja ni niti minuto. Seveda lahko vstopnico kupimo
prej in smo na razstavišču takoj, ko se odprejo vrata. Tako
imamo možnost med prvimi
najti, in če imamo namen,
tudi kupiti najkvalitetnejše
živali. Vstopnica je pravzaprav
trak, ki ga nalepimo okrog
roke. Tako imamo neomejen izhod in ponoven vstop
na razstavišče. To pomeni,

da lahko prosto kupujemo in
stvari ter živali nosimo v avtomobile. Sejem se zaključi
točno ob 16. uri.
Da pa ob vsem dogajanju ne bi
bili lačni in žejni, se na samem
razstavišču nahajajo lokali,
pred vhodom pa potujoče
prodajalne sladkarij. Dogajanje na tokratnem terminu me
je precej presenetilo. Bilo je
precej izbire nekaterih živali,
ki jih na lanskem jesenskem

terminu ni bilo. Kar je nenavadno, saj so jesenski termini ponavadi najbolj bogati
z izbiro vseh živali. Takrat so
namreč naprodaj vsi mladiči,
ki so se v tekočem letu izvalili
in skotili. Tako je bilo tokrat
precej izbire zelenih drevesnih
pitonov (Morelia viridis), ki
jih lani jeseni sploh ni bilo.
Izbira pajkov prav tako ni zaostajala za jesensko, leopardjih gekonov (E. macularius)
pa je zaradi nezahtevnega
razmnoževanja tako vedno veliko. Seveda se najde
še cel kup različnih
živali, ki jim nimam
niti časa niti interesa
(kar je krivično, ker so
čudovite!) posvečati
pozornosti.
Moje
najljubše področje so
namreč kače in vsakič
se veselim, ko mi kdo
naroči, naj mu kakšno kupim.
Vzamem si čas in poiščem
najboljše, kar lahko najdem.
Na voljo imamo veliko vrst:
ameriškega goža (Pantherophis guttatus), mlečno kačo
(Lampropelthis triangulum),
tigrastega pitona (Python
molurus), navadnega udava
(Boa constrictor) in še veliko
bi jih lahko našteli. No, tokrat
sem bil posebej navdušen.
Odločil sem se namreč, da

kupim še eno samičko kraljevskega pitona (Python regius) zase! Tako bom imel
vzrejno skupino samca in
dveh samic. Tokrat sem kupil
nekaj drugačnega; mutacijo,
imenovano spider. Tako ime
je mutacija dobila, ker nima
klasičnega vzorca, značilnega
za to vrsto, ampak tanko črno
mrežo, podobno pajkovi. Sicer
ima kraljevski piton več kot
sto mutacij. Nekaj je naravnih,
druge so pridobljene s križanji
različnih mutacij. Mene osebno te ne zanimajo. Hočem
živali, ki se izležejo in uspešno
preživijo tudi v naravi.
Presenečenje je bilo tudi, da
so se cene (vsaj pri kraljevskih
pitonih) v primerjavi z lanskim
letom nekoliko zvišale. To je
najbrž posledica odločitve
oblasti nekaterih pokrajin,
da kače kot hišne živali prepovejo. Večina pokrajin se je
z odločnimi protesti tega zakona otresla.
No, čas je spet prehitro minil
in že smo se znašli na poti proti Sloveniji in občini Kidričevo,
ki je spet postala bogatejša
(vsaj) za eno kačo, mojo novo
pitonko.In že odštevamo
mesece do jesenskega termina Exotice …
Aleš Lubej

Moto klub Tulipan – X. Tulipanijada
Motoklub Tulipan je bil ustanovljen junija 2002 na pobudo
nekaj prijateljev, z namenom povezati motoriste Dravskega
polja v organizirano skupino. Kar hitro smo se začeli zavedati,
da je treba motoristični klub voditi s trdo roko in da morajo člani
vedeti, da članstvo v klubu ni samoumevno z nakupom motorja,
ampak je treba marsikdaj sprejeti kakšen kompromis, žrtvovati
kakšen dan dopusta v službi in več kot liter bencina. Ne glede na
vse zahteve, ki so zapisane v klubskem statutu glede članstva v
našem klubu, dajemo največjo prednost prijateljstvu in skupni
ljubezni do motorjev. Pri nas ne delamo razlik med tem, kakšne
znamke motor voziš in koliko je motor star, pomembno je,
da imaš srce na pravem mestu in da bije za prijatelje in motor takrat, ko se oblečejo barve kluba. Danes šteje društvo 23
članov. In če na kratko povzamem vse skupaj, smo od začetka
naše skupne poti prevozili že dolgo pot v razmeroma kratki klubski zgodovini. Upam, da smo tako doma kot v tujini, kjer imamo
kar nekaj zelo dobrih prijateljev, naredili dober vtis, in sicer da
ima klub odgovorne in zrele člane. Ker po našem mnenju delo
v našem klubu teče v pravo smer, bomo tako nadaljevali tudi v
prihodnje! Zato bo letos X. Tulipanijada kot vedno tretji vikend
v aprilu, podarjamo pa jo ljubiteljem dobrega rock’n’rolla, usnja
in zabave, podkrepljene s hrupom motorjev.
Letos smo povabili k sodelovanju glasbene skupine, s katerimi
smo največ sodelovali v teh desetih letih. Tako bodo nastopali
Resonanca band, The Strangers (skupina šteje 5 članov in skupaj
še nimajo za abrahama, so pa vredni vseh pohval), Tretja izmena (postali so prekaljeni mački in imajo pevko s fenomenalnim
glasom in stasom), KO – PIJE (jih poznamo vsi) in kot nagrado
domačim simpatizerjem motokluba, ki nas 10 let redno obiskujejo v vsakem vremenu – skupina ROCK Partyzani.
Stalnica našega programa so postale zraven najboljših hostes
tudi orientalske plesalke plesne skupine Somada iz Maribora
in animacijske plesalke skupine KAT, ki bodo vzdušje vzdrževale
na visokem nivoju in, saj vsi dobro veste, brez česa ni prave
motoristične žurke.
Skratka v primeru, da se do sedaj še niste udeležili naše prireditve, je skrajni čas, da to storite letos, saj je prireditev na-

menjena tako motoristom kot tudi vsem ostalim ljubiteljem
nore zabave. In kot vedno do sedaj je tudi letos VSTOP PROST!
Se vidimo!
V primeru, da ste v zaporu, pa upam, da vam rata pobegnit; za
vse ostale opravičila ni!
Žiga M.,
predsednik MKT

Smeh kot darilo in dobrodelnost
v duhu praznovanja dneva žena
Občina Kidričevo je ob 8. marcu – dnevu žena – v sodelovanju s kulturnim društvom Grajena v prostorih Restavracije
Pan organizirala gledališko
komedijo v 14 slikah, ˝Veliki
poročni manevri˝, po predlogi Ivana Brešana in prevodu
ter priredbi Tatjane Vaupotič.
Predstava je imela razen
darila ženskam ob njihovem
prazniku tudi dobrodelen pridih. Občina Kidričevo, skupina
Talum, skupina Silkem in pa
Boxmark so se namreč združili
kot donatorji; donatorska

sredstva so namenili ptujski
bolnišnici za nabavo mamografa.
Člani ljubiteljske dramske sekcije KD Grajena so v dobrih
dveh urah poskrbeli za veliko
smeha in užitkov ob dalmatinskih pesmih, vključenih v predstavo, ki jih zelo prepričljivo
zapoje kar njihova grajenska
˝dalmatinska klapa˝. Sami so
izdelali kulise in oblačila. Komedija je v originalu postavljena v majhno dalmatinsko
mesto, za predstavo pa je
prestavljena v naše okolje v

60. leta. Je zgodba o številnih zapletih, povezanih
z nevoščljivostjo,
snubitvami ter
p o stav l j a n j e m
osebnih koristi
pred koristi drugih. Predstava
se odvija v narečju iz našega
okolja, je polna besedne in
situacijske komike. Gledalca ves čas drži v napetem
pričakovanju, kako se bodo
različne zgodbe razpletle, in
ga vedno znova preseneti z
nepričakovanimi obrati. Vs-

ekakor so si bučen aplavz ob
koncu predstave zaslužili tako
igralci kot tudi režiserka ter
seveda organizator, ki nam je
ta nedeljski večer popestril s
kopico smeha in sproščenosti.
Mojca Trafela
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Pisanice v batik tehniki
Izdelava pisanic v batik tehniki je v Beli krajini poznana že okoli 150 let - tako imenovane belokranjske pisanice. Za izdelavo
pisanic v batik tehniki potrebujejo pisalko (belokranjski pisač ali cvek), ki je narejena iz lesenega ročaja in pločevinastega lija,
v katerem topijo čebelji vosek nad plamenom sveče. S stopljenim voskom v pisalki pišejo po jajcu. Tako jajce potopijo v rdečo
barvo, sledi ponovno pisanje z voskom in nato barvanje v črni barvi. Na mesta, kjer nanesejo vosek, se jajce ne obarva, zato se
po prvem barvanju ohranijo sledi v barvi jajčne lupine, po drugem barvanju pa sledi v rdečem. Pri belokranjskih pisanicah prevladujejo geometrijski in cvetlični vzorci ter različni napisi, kot recimo: »Te rada imam, ti pisanko dam.«
Takšna tehnika barvanja pisanic je bila
zame velik izziv, sploh po skromnih navodilih, ki sem jih dobila zraven pisalke. Zato ti preostane le samo učenje
in izkušnje pri uporabi batik tehnike ali
pa nasveti katerega izmed izdelovalcev
belokranjskih pisanic – Nade Cvitkovič,
ki vsako leto okoli velike noči predstavi
izdelovanje pisanic v
etnogaleriji Skrina v
Ljubljani, kjer lahko
tudi kupite pisalko –
ali izdelovalcev prekmurskih remenk –
Belokranjske pisanice Herman Rajsar. Tudi
Vir:http://www.sloveniashop.net/
kategorije-izdelka/domaca-obrt/ prekmurske remenke
izdelovanje-izdelkov-domace-obr(remen = rdeč) so
ti/pisanice/3081
namreč izdelane v tej tehniki, kjer se kombinira pisanje po jajcu s pisalko (trajtar ali
klükec) in nato barvanje. Značilne so bela,
rdeča,
črna
barva, tako kot
pri belokranjskih pisanicah,
ter tudi druge
barve. Za tiste,
ki bi se prav Prekmurske remenke
tako želeli preiz- Vir::http://www.rokodelstvo.si/izdelovalec/
herman_rajsar
kusiti v barvanju
pisanic v taki in podobni obliki, navajam

nekoliko podrobnejši postopek. Največji izziv je enakomerno nanašanje voska.
1. Pripravite si osnutek,
kako boste popisali jajce in
označite barve.
2. Lupina jajca naj bo čim
bolj enakomerno obarvana
in gladka, saj se taka lupina bolje obarva
in je tudi pisanje s pisalko lažje. Jajca s
popolnoma belo jajčno lupino so najbolj
primerna za pisanje z voskom po lupini.
3. Izpihovanje jajc (lahko pišete tudi na
surova jajca in jih v zadnji barvi, ko stopite
vosek, tudi skuhate): napravite luknjico
na obeh straneh jajca (širina 3 mm) – da
bo luknjica enakomerna, je najbolje, da jo
počasi in z lahnim pritiskom izvrtate z vrtalnikom. Vsebino jajca izpihajte v lonec,
saj jo lahko porabite pri kuhi.
4. Sledi prvi nanos voska s pisalko – te
linije bodo na koncu v barvi jajčne lupine. Primeren vosek lahko kupite skoraj
pri vsakem čebelarju (čebelarstvo Pislak
v Apačah). Trakce razrezanega voska dajemo posamič v lij pisalke in stopimo nad
plamenom sveče do konca. Prve linije
naredimo na papirju, da lahko potem
nekaj časa enakomerno nanašamo vosek,
vmes vsake toliko časa podržimo za nekaj

sekund nad plamen, da
se vosek ne strdi.
5.
Popisano
jajce
pomočimo v hladno
vodo, v katero smo
namočili rdeče trakove
krep papirja, ki so vodo
obarvali rdeče. Pustimo
namakati kake pol ure do uro, lahko tudi
manj (če namakamo dlje, se intenziteta
barve ne izboljša).
6. Osušeno jajce popišemo z voskom
drugič – popisano bo na dokončanem jajcu rdeče barve.
7. Ko smo končali, zavremo vodo in damo
vanjo črno barvo za tekstil. Medtem ko
voda vre, potopimo jajca vanjo (nanje
damo kak predmet, da se te potopijo),
vmes malo premešamo. Da se vosek
stopi, ni potrebnega veliko časa – do 30
s. Če smo pisali na surova jajca, jih sedaj
skuhamo, vendar lahko rdeča barva zbledi.
8. Pisanico vzamemo iz vrele vode,
počakamo, da odteče barva, in takoj
obrišemo preostali vosek s krpo.
9. Če so bila jajca izpihana, lahko
napeljemo volneno vrv skozi in spodaj pritrdimo cofek (glej belokranjske pisanice).
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Prvi koraku pri izdelovanju
pisanic v batik tehniki – nanos čebeljega voska na izpihana jajca.

Po prvem nanosu voska
namočimo jajca v barvo. Sledi
2. nanos voska s pisalko.

Barvanje pisanic z naravnimi barvami: prevretek iz
čebulnih lupin (rdečkastorjavi
toni), prevretek iz češnjevega
lubja (nežna rdeča barva)
in hrastovega lubja (svetla
črnorjava barva).

Pisanice obarvane v vodi
z različnimi barvami krep
papirja. Da ohranimo intenzivnost barve, voska ne
topimo.

Pisanice v značilni batik tehniki, pri kateri nanašamo
vosek s pisalko na jajce in
ga nato obarvamo. Običajno
so motivi geometrijski ali/in
cvetlični.

Žal se druge barve krep papirja ne obnesejo tako dobro kot rdeča, saj pri topljenju voska ta zelo zbledi. Lahko pa po želji uporabite
drugo tekstilno barvo. Pri barvanju z barvo iz krep papirja svetujem rokavice. Včasih naj bi barvali pisanice, narejene v batik tehniki,
v prevretku iz lubja češnje za rdečo barvo in iz lubja hrasta za črno barvo. Žal pa barve niso tako intenzivne.
S tehniko voskanja in barvanja pisanic lahko eksperimentiramo tudi drugače: vosek pustimo na jajcu, pri uporabi drugih barv krep
papirja, ki niso tako obstojne, da bi topili vosek, vosek stopimo v prevretku s čebulnimi lupinami (rdečkastorjavi toni), vosek uporabimo le kot relief na skuhanih jajcih in popršimo z akrilnimi spreji. Že skuhana jajca lahko pobarvamo kar v hladni barvi iz krep
papirja, tako vam ni potrebno kupovati barv za jajca. Lahko spustite barvanje v rdeči barvi in drugi nanos voska ter naredite črnobelo pisanico ali pa belo-rdečo … Za ustvarjalnost ni pravil.
Veselo pisanko.
Mateja Pesek, Njiverce
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Cvetlice kraljice naših src
Katarina Maltarski, Revital d.o.o., Kidričevo
Zima se počasi poslavlja, kurenti so opravili svoje poslanstvo. Vsak
dan se sonce prebuja bolj zgodaj in s svojimi vse toplejšimi žarki
raztaplja jutranjo slano. Bliža se čudovita pomlad, ki nas zmeraj
znova očara s svojim prebujanjem, brstenjem in cvetenjem. Še ne
dolgo tega smo v okoliških gozdovih občudovali cvetoče leske in
v vrtovih vztrajne nepozebe. Nežni sramežljivi cvetovi so v snežni
belini sijali v odtenkih rumene, oranžne in rdeče barve. Privabljali
so ptičke in naše radovedne poglede.

cami, lahko so obogatene s skupinami enoletnic, ki poživijo
posamezne točke gredice. Zasute so s kamni oz. z lubjem,
kar je bolj prilagojeno okolju. Takšne gredice so seveda ob
vzpetinah lahko podkrepljene s kamni. Kamne prekrivajo
velikonočnice, trave, planinke in ostale cvetlice, ki potrebujejo malo vlage in veliko sonca. Nega teh rastlin je preprosta,
saj potrebujejo striženje po potrebi (grmovnice po cvetenju),
enoletnice pa zamenjavo z novimi, tako da je sklop vedno
popoln.

Sliki prikazujeta Zvito lesko levo in Nepozebo (Hamamelis) desno.

Sonce s svojim toplim objemom privabi izpod listja prve pomladne
cvetlice. Tako se izpod grmov Hamamelisa na pogled pokažejo telohi v vsej svoji lepoti. Po travnikih in gozdovih se razprostrejo preproge belih zvončkov in po obronkih iz trave sramežljivo pokukajo
vijolice in nežne rumene cvetlice – trobentice. Takšne, kot so jih
poznale že naše babice, so obogatile hibridne vrste, ki se odražajo
v vseh mogočih barvah in tudi oblikah. Razveseljujejo nas na vsakem koraku, ob vhodu, na terasah, v gredicah in v dnevni sobi.

Slika prikazuje vzorec moderne gredice, ki se lahko poljubno dopolnjuje in po
želji spreminja.

Prazen prostor na gredici lahko zapolnimo s čudovitimi begonijami, posajenimi v lončene posode, ki so v zadnjem času
zelo pogosto prisotne na terasah, v koritih, v mešanih nasadih. So zelo hvaležne, neobčutljive rastline, ki nam ob majhni
pozornosti vrnejo neprimerno več. Spodnja slika nazorno prikazuje te prečudovite primerke begonij. Prav tako lahko v ta
namen uporabimo nam že dobro znane pelargonije različnih
oblik in barv.

Trobentice, takšne, kot so jih poznale naše babice, pa vse do hybridnih sort in
spomladnega teloha.

Žena reče možu: „Najin sin je
zelo inteligenten, sigurno je dobil pamet od mene!“
Mož odgovori: „Se strinjam,
meni je pamet ostala.“

Mož je vprašal soprogo:
„S kom si se pogovarjala
skoraj dve uri pri vratih?“
„S sosedo … ker ni imela
časa, da pride noter.“

Cvetlice, ve nam izpolnjujete naš vsakdan. Ve ste tiste, ki od
nas zahtevate skrb in ljubezen in nam jo v polni meri vračate
s svojo opojno lepoto. Dan z vami je lep in ves trud je vedno
poplačan. Lepšate naše domove, naše okolje, bogatite naša
življenja!

Pride Gorenjc domov ves
besen in pojamra ženi: „A
veš, da se je pocenil avtobus za petdeset centov.“ „Pa
zakaj si potem jezen?“ „Zato
ker bom manj prišparal, ko
bom šel peš.“

Se pogovarjata štajerski in piranski župan.
Štajerski župan: „Čuj, ki si se te
rodil ti?“
Piranski župan: „V Gani.“
Štajerski župan: „Kaj bom te vgibo, daj nea zajebavi! Povej mi!”

HUMOR

Moderne gredice ob vhodu do objektov
Ob vse večji naglici in krajšem času, ki je namenjen domačim
opravilom, so praktične in uporabne moderne gredice v zadnjem
času zelo primerne. Razveseljujejo nas s svojo raznolikostjo rastlinja, ki cvete v različnem času in je barvno usklajeno. Gredice,
zasajene s pritlikavimi iglavci, grmovnicami, blazinastimi trajni-
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Talum zgradil prvo sončno elektrarno v Bosni in Hercegovini
V ponedeljek 19. 3. 2012 je bila v Kalesiji v Bosni in Hercegovini odprta prva sončna elektrarna
v (tej državi) federaciji. Talumova odvisna družba Talum servis in inženiring d. o. o. je pridobila
in izvedla projekt gradnje sončne elektrarne moči 240 kW, postavljene na strehi nedokončane
športne dvorane v Kalesiji, manjšem mestu južno od Tuzle.
investicije nasploh. Sončna
elektrarna je bila postavljena
v zelo kratkem času, saj je od
prvih razgovorov v juliju 2012
do zagona elektrarne minilo
komaj osem mesecev. Talumovi strokovnjaki so pri tem
uporabili vso svoje znanje in
izkušnje ter postavili tehnično
dovršeno napravo, zgrajeno
po najnovejših tehničnih
normativih,
ki
omogoča
nemoteno delovanje
v daljšem obdobju. Talum je
ponovno pokazal
svojo
odprtost
in pripravljenost
na
kakršnokoli
Ekipa iz Taluma, od leve proti desni: Robi Merlak,
sodelovanje,
Damjan Kolarič, Marko Drobnič, Anton Verdenik,
družbeno
odgoMiha Hameršak.

šport

Skupaj z investitorjem, podjetjem Eko Energija d. o. o.,
katerega lastnik je znani in
uspešni Bosanski podjetnik
Sadik Fatić, so postavili temelje na področju fotovoltaike v Bosni, tako na področju
izvajanja upravnih postopkov,
pridobivanju soglasij, obratovalne podpore, financiranju
projekta ter izvedbe tovrstne

vornost in zavzetost za novosti. Odprtja v Kalesiji v BiH
se je udeležil tako rekoč ves
politični vrh Federacije Bosne
in Hercegovine (FBIH), Tuzlanskega kantona ter občine
Kalesija. Prisoten je bil tudi
ambasador Republike Slovenije v BiH, gospod Andrej Grasseli. Najpomembnejši gost na
odprtju elektrarne je bil prav
gotovo predsednik vlade FBIH
Narmin Nikšič, ki je poudaril
pomembnost takih vlaganj in
posebej izpostavil pogum investitorja, ki je bil prvi, ki je v
BiH izpeljal tako investicijo.
Predsednik Uprave Taluma
Marko Drobnič je prav tako
izrazil ponos, da je prav Talum
zgradil prvo sončno elektrarno
v BiH.

Marko Drobnič,
predsednik uprave Taluma.

»Elektrarna je zgrajena na
osnovi velikega znanja in
izkušenj Talumovih strokovnjakov, je moderna in zagotavlja nemoteno delovanje
v daljšem obdobju. Zahvala
gre tudi in predvsem skupini
sodelavcev iz skupine Talum,
Antonu Verdeniku, Robiju
Merlaku in Dejanu Kovačiču,
ki so s svojim znanjem in
izkušnjami sodelovali pri projektiranju in izgradnji, ter s
tem izpeljali izjemen projekt«,
je še dejal Drobnič.
Mojca Trafela

Alen Pauman najperspektivnejši
mladi boksar na 19. Zlatem grbu Slovenske Bistrice
Minuli vikend se je v Slovenski Bistrici odvijal že 19. tradicionalni boksarski turnir za Zlati grb Slovenske Bistrice. Na odlično
organizirani prireditvi, ki jo je organiziral BK Slovenska Bistrica, se je 400 gledalcem predstavilo 14 boksarjev in boksark iz Ptuja,
Raven na Koroškem, Ljubljane, Ruš, Slovenske Bistrice ter štirje predstavniki BK Banović iz BiH.
Največ uspeha je po pričakovanju imel
domači boksarski klub, ki je imel predstavnika v vseh devetih dvobojih in je
iztržil kar šest zmag. Na prireditvi so,
poleg prestižnega pokala za Zlati grb,
podelili pokale boksarju z najboljšo
tehniko, najbolj borbenemu paru ter
pokal, namenjen najperspektivnejšemu
mlademu boksarju. Najboljšo tehniko
je pokazal šestkratni zaporedni članski
državni prvak v kategoriji do 81 kg, Matic
Samastur, ki je v dvoboju ugnal bosanskega državnega prvaka v isti kategoriji,
Mirnesa Đenadića. Najboljši boks smo
videli v članskem dvoboju v kategoriji do
75 kg, v katerem je mladi Aljaž Venko z
odlično predstavo premagal bosanskega
državnega prvaka ter udeleženca zadnjega svetovnega prvenstva v Bakuju
(Azerbajdžan), Ermina Avdića. Pokal, namenjen najperspektivnejšemu mlademu
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boksarju, je prav tako prepričljivo dobil
petnajstletni Alen Pauman, ki je v kadetskem dvoboju v kategoriji do 66 kg
opravil z bosanskim državnim prvakom v
tej kategoriji in udeležencem kadetskega
evropskega prvenstva na Madžarskem,
Enidom Numanovićem. Najprestižnejšo
lovoriko večera je osvojil Labinot Xhoxhaj,
ki je v kategoriji nad 91 kg že v prvi rundi
zaključil dvoboj z bosanskim državnim
prvakom v kategoriji nad 91 kg, Narizem
Spahićem.

Rezultati:
Kadeti (do 66 kg): Alen Pauman (Slovenska Bistrica) – Enis Numanović (Banovići, BIH) 2-0
Mladinke (do 54 kg): Larisa Portir (Slovenska Bistrica) – Monika Božičko (Ring Ptuj) 1-2
Mladinci (do 68 kg): Primož Kunej (BK Slovenska
Bistrica) – Sylaj Fisnik (KBK Maribor) 0-2
Članice (do 54 kg): Aleksandra Šnajder (BK Slovenska Bistrica) – Katja Ferlič (Sande team) 2-0
Člani (do 64 kg): Tadej Mernik (BK Slovenska Bistrica) – Denis Zver (Golden Gloves, Ljubljana) 2-0
Člani (do 91 kg): Davorin Šlamberger (BK Slovenska Bistrica) – Klemen Turkuš (DBŠ Fužinar) 1-2
Člani (do 75 kg): Aljaž Venko (BK Slovenska Bistrica) – Ermin Avdić (Banovići, BIH) 2-0
Člani (do 81 kg): Matic Samastur (BK Slovenska
Bistrica) – Mirnes Đenadić (Banovići, BIH) 2-0
Člani (nad 91 kg): Xhoxhaj Labinot (BK Slovenska Bistrica) – Haris Spahić (Banovići, BIH) 2-0
(predaja)

Matej Španinger

šport
Strelsko društvo Kidričevo
Začetki Strelskega društva Kidričevo, ki trenutno šteje 30 aktivnih članov, segajo v leto
1950, ko je delovalo še pod imenom Strelska družina. Ustanovitelji so bili rezervne
Aleš Pernat
starešine in tedanja milica (policija). Pod sedanjim imenom deluje društvo od leta 1955.
Na tekmovanjih sodeluje v okviru panožne Strelske zveze Slovenije. Društvo združuje ljubitelje amaterskega športa in rekreacije.
“Pri našem delu dajemo poseben poudarek temeljnemu poslanstvu našega angažiranja, nuditi otrokom in mladostnikom alternativen, zdrav način preživljanja prostega časa, kar pa šport vsekakor je. Za poseben uspeh si štejemo pridobitev vsakega novega
člana, ki nam ga uspe iztrgati »pastem ulice,« je zapisano na spletni strani društva (www.sd-kidricevo.si), kjer ažurno obveščajo
o novostih, dosežkih članov društva in ostalem dogajanju na tem področju.
“V letu 2011 smo v Kidričevem kot Strelsko društvo Kidričevo prvič dobili svoje
strelišče. Na tem mestu bi se želel zahvaliti tudi Občini za vzpodbudo strelskemu športu,” je povedal predsednik
SD Kidričevo Gregor Kmetec. “V novi
športni dvorani smo tako lahko organizirali tudi kakšno večje tekmovanje, kot
je npr. državno prvenstvo, za katerega
smo na razpisu dobili soglasje od Strelske
zveze Slovenije. Tekmovanje, katerega se
je udeležilo rekordno število tekmovalcev – nekaj čez 700 – in je potekalo en
vikend, smo organizirali na elektronskem
strelišču. Zaradi dobre organizacije nam
je bilo zaupano tudi drugo kolo državne
lige (1. A in 1. B) ter pokal prijateljstva
oziroma mladinske lige,” je med potekom
letošnjega regijskega prvenstva v streljanju s standard zračno puško in zračno
pištolo za vse kategorije, ki se je odvijalo 17. marca 2012 v prostorih Športne
dvorane v Kidričevem, povedal Kmetec.
Na omenjenem prvenstvu je s standard
zračno puško 1. mesto med kadeti zase-

del Aleš Pernat (SD Kidričevo) s 384 krogi,
2. mesto med mladinkami je pripadlo
Teji Sagadin (SD Kidričevo), članska ekipa
SD Kidričevo v sestavi Uroš Mohorko,
Matevž Mohorko in Jurček Lamot je v
streljanju z zračno pištolo zasedla 3. mesto. V SD Kidričevo so zadovoljni tudi z
rezultati uspešno zaključene 1. B-državne
lige ter mladinske lige: Aleš Pernat, kadet
– skupno 2. mesto v mladinski ligi, Teja
Sagadin, mladinka – skupno 12. mesto v
mladinski ligi. Ekipa pištola – 7. mesto v
1. B-državni ligi: Jurček Lamot – 10. mesto, Uroš Mohorko – 17. mesto, Matevž
Mohorko – 33. mesto. Ekipa puška – 9.
mesto v 1. B-državni ligi: Uroš Mohorko
– 6. mesto, Aleš Pernat – 19. mesto, Teja

Sagadin – 41. mesto.V strelskem društvu
Kidričevo dajejo velik pomen vzgajanju
podmladka. Gre za šport, za katerega se
odločajo tako mlajši (od 9. let naprej) kot
starejši posamezniki. Treningi potekajo v
povprečju 3-krat tedensko, odvisno tudi
od posameznika in njegovih ciljev. V okviru OŠ Kidričevo vsak petek izvajajo strelski
krožek, s katerim je društvo pridobilo tudi
nekaj novih članov, ki so kot ekipa mlajših
pionirjev na regijskem prvenstvu dosegli
normo za državno prvenstvo, ki bo 14. in
15. aprila v Portorožu. Državnega prvenstva se bodo udeležili tudi ekipa članov
(pištola), ekipa mladine (pištola), kadet
(puška standard) in dve pionirki.
Mojca Trafela

VELIKONOČNI ČOKOLADNI MAFINI
Za 12 kosov:
280 g moke
100 g merci čokolade (narezane na grobe kose)
2 žlici kakava v prahu
2 ½ žličke pecilnega praška
½ žličke sode bikarbone
1 jajce
100 g sladkorja
80 ml rastlinskega olja ali 125 g mehkega masla
300 g pinjenca ali polmastnega mleka

Za glazuro:
100 g mlečne ali bele čokolade
12 kom zajčkov iz marcipana

Za model: margarina ali 12 papirčkov za peko
Pečico vklopimo na 180C. Vdolbine modela namastimo in postavimo v zamrzovalno omaro ali vstavimo papirčke za peko.
Moki primešamo čokolado, kakav, pecilni prašek in sodo bikarbono. V skledi rahlo zmešamo jajce in dodamo sladkor, rastlinsko olje ali maslo in mleko ter vse skupaj dobro premešamo. Jajčni masi dodamo moko z dodatki in vse skupaj mešamo
le toliko časa, da se suhe surovine navlažijo. S testom napolnimo vdolbine modela. Pečemo 20–25 minut. Mafine pustimo v
modelu počivati 5 minut, nato jih vzamemo iz modela in pustimo ohladiti še na kuhinjski mreži. Obe kuverturi ločeno stalimo
v vodni kopeli. Mafine najprej namažemo s temno čokolado, nato še z belo. S paličico marogasto mešamo. Okrasimo še s
čokoladnimi koščki in marcipanovim zajčkom. Za dekoracijo lahko uporabimo tudi bonbone.
Pripravila: Marija Horvat, ing. živilstva
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Antonio Koderman izbran za najboljšega
novinca 2011 na svetu
Po letošnjem nastopu na svetovnem prvenstvu v potapljanju na vdih, ki se je odvijalo septembra v grški Kalamati,
je Antonio Koderman s potopom na -105 m dosegel 3. mesto in bil zasluženo izbran za najboljšega »newcomera«
v globinskem potapljanju na svetu.
Antonio Koderman, 21-letni
fant iz Kidričevega, se je v
septembru leta 2011 udeležil
individualnega globinskega svetovnega
prvenstva v potapljanju na vdih v Kalamati v Grčiji. Na prvenstvu je nastopalo
več kot 160 tekmovalcev z vsega sveta.
Tekmovalo se je v treh različnih disciplinah. Potop s plavutjo (CWT), potop brez
plavuti (CNF) in prosti potop (FIM). Antonio je blestel v disciplini CNF in FIM, kjer
je postavil dva državna rekorda. V CNF se
je potopil na -74 m in zasedel odlično 5.
mesto ter -105 m FIM, ki ga je popeljalo
na bronasto stopničko. »Takšnih rezultatov nihče ni pričakoval, še najmanj pa
jaz,« je izjavil Antonio. S potopom na
-105 m je osvojil prvo slovensko medaljo
na svetovnih prvenstvih, postal najmlajši
apneist na svetu, ki se je kadar koli pri 21
letih potopil preko stotih metrov v FIM,
in bil izbran za najboljšega novinca v potapljanju na vdih leta 2011. Izbran je bil

Planinsko društvo
občine Kidričevo

Datum

s strani AIDA-e international
potapljaške zveze, ki ga je nagradila s potapljaško uro Suunto. Antonia sem povprašala
o tem kaj mu je na tem športu
všeč in o njegovih načrtih za
naprej.
Kaj je na tem ekstremnem,
tudi nevarnem športu tako
fascinantno, da te žene vedno
znova pod vodno gladino?
Potapljanje v globino in premikanje
meja svojih sposobnosti me že od malega veselita in to ljubezen ohranjam še
danes. Ženejo me veselje, strast in mir,
ki jih najdem globoko pod gladino morja.
Zame je potapljanje način sprostitve, kjer
poslušam svoje telo in misli, ter umik od
zunanjega sveta.
Če bi lahko svoj dopust preživel nekje,
kjer ni morja ali jezer, kje bi to bilo?
Preživel bi jih čim višje v gorah, na zelenih
planjavah, kjer je mir, svoboda ter daleč
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od ljudi in hrupa. Malo sanjaško, ampak
prav to nam manjka.
Kakšni so tvoji načrti za letošnje leto?
To leto načrtujem udeležbo na ekipnem
svetovnem prvenstvu v Franciji, kjer bi
želel postaviti nov državni rekord v CWT
z -100 m ali več. Seveda bodo vmes še
manjša tekmovanja, kjer bi želel le dvigniti formo in se pripraviti za svetovno
prvenstvo. Večje načrte pa imam za
leto 2013, ko bo ponovno individualno
svetovno prvenstvo, kjer bi se želel potopiti preko -110 m v FIM in postaviti v vseh
treh disciplinah nove državne rekorde.
Mojca Trafela

Antonio Koderman
na sprejemu pri
županu Občine
Kidričevo
Na sprejemu pri županu je mladi potapljač
povedal, da mu je v letu 2012 cilj, da bi
na vdih dosegel globino 110 metrov ter
dosegel tri državne rekorde. Ob tem
dosežku je župan občine Kidričevo gospod Anton Leskovar gospodu Antoniu Kodermanu čestital in mu v spomin izročil
Zbornik občine Kidričevo.
Zdenka Frank

šport
ŠD Šikole - turnir v odbojki
Tako kot se vse prebuja iz zimskega spanja, je s svojo aktivnostjo v letošnjem
letu pričelo tudi športno društvo Šikole, ki je 10. 3. 2012 organiziralo že 4. zimski
(pomladni) turnir v odbojki. Dan je bil kot nalašč za udejstvovanje v športu in
primerno času smo se po nekajmesečnem počitku spet malo razgibali.
Sobotnega turnirja, ki je potekal v dvorani v Cirkovcah, se je udeležilo sedem ekip,
glavnina njih so stari znanci, saj se naših
turnirjev redno udeležujejo, kar nas še
posebej veseli. Želje po zmagi ni manjkalo in v zraku je bilo čutiti tekmovalni duh.
Ekipe so hitro začele z ogrevanjem, kar
se jim je na koncu obrestovalo. Odbojka
je timski šport, kjer je sodelovanje med
soigralci, medsebojno vzpodbujanje ter
vzdrževanje morale temelj uspeha. To so
zaznali tudi gledalci, zaradi česar aplavza
v dvorani ni manjkalo. Že pri prvih setih
začetnih ekip smo bili priča glasnemu
navijanju, ekipe pa so bile dokaj enakovredne in vse po vrsti so prikazale borbeno igro. Tekmovanje se je zaključilo pozno
popoldne z razglasitvijo rezultatov. Prvo
mesto se je za las izmuznilo iz rok mariborski ekipi Mora Kantade in zmago turnirja
so že drugo leto zapored slavili odbo-

jkarji ekipe Optimisti iz Črešnjevca.
Odlično tretje mesto je zasedla ekipa
Hajdina Volly, nehvaležno četrto pa
je tokrat šlo ŠD Cirkovce. Vsi seveda
ne morejo biti zmagovalci in tako je
častno zadnje mesto osvojilo ŠD organizatorjev, ki se tolažimo s tem, da
nekdo pač mora biti zadnji.
Vse dogajanje pa so snemali in v
živo prenašali na občinskem kabelskem kanalu “Ravno polje”. Vsem
tekmovalcem in gledalcem, ki ste se
sobotnega turnirja udeležili, se za
sodelovanje zahvaljujemo v upanju,
da se vsaj v takšnem številu srečamo
spet prihodnje leto. Pomladni turnir
v odbojki je namreč, kot že kar nekaj
dogodkov v organizaciji ŠD Šikole,
postal tradicionalen.
Nika Dovnik

Zimsko preživljanje prostega
časa v Športnem društvu Njiverce
Zaradi napornega in hitrega življenjskega
tempa je še posebej v zimskih mesecih,
ko ni toliko možnosti za športne aktivnosti v naravi, pomembno, da ohranjamo
kondicijo na takšen ali drugačen način.
V športnem društvu Njiverce smo se zato
odločili, da najamemo termin v Športni
dvorani v Kidričevem. Tam se nas je
od oktobra do marca ob petkih zbiralo
okoli 12 članov. Zaradi razlik v starosti
in fizični pripravljenosti smo ponavadi
igrali odbojko, ki se nam je zdela za vse
najprimernejša. Ker je v našem društvu
na splošno veliko ljubiteljev odbojke,
smo se tudi na Športnem dnevu občine
Kidričevo, ki ga je organizirala Športna

zveza Kidričevo v mesecu decembru,
odločili, da tekmujemo z odbojkarsko
ekipo, ki so jo sestavljali: Aljaž Brumen,
Jasna Dobnik, Marko Godec, Tomaž Godec, Boštjan Kurež, Robert Kurež, Matej
Novak in Anja Rajher. Naša ekipa je po
končanem turnirju zasedla tretje mesto.
Zraven odbojkarske ekipe pa smo imeli
še nogometno ekipo v naslednji sestavi:
Aljaž Brumen, Marjan Glažar, Marko Godec, Tomaž Godec, Tadej Kirbiš, Boštjan
Kurež, Robert Kurež, Matej Novak in Denis
Zajc. Na nogometnih tekmah nam je proti
koncu vedno šlo na tesno za zmago, vendar se sreča nikoli ni obrnila v naš prid,
tako da se nismo uvrstili med najboljše.

Občni zbor

Na tribunah so nas ves čas spremljali tudi
Njiverčani, ki so navijali za naše društvo.
Skozi vse leto imamo organiziran tudi
obisk fitnesa v fitnes centru Zdravo na
Ptuju, še posebej pa je ta vrsta vadbe popularna pozimi. Tako je v preteklih mesecih
obiskovalo fitnes okoli 40 naših članov.
Zimsko sezono smo v društvu zaključili
z občnim zborom, na katerem smo ugotovili, da smo z delom v preteklem letu
zelo zadovoljni, in sklenili, da se bomo
še naprej trudili za organiziranje raznih
športnih in drugih prireditev v našem kraju, pri čemer pa seveda vse vabimo, da se
nam pridružite v čim večjem številu.
Kolektiv ŠD Njiverce

Igranje odbojke
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Razgibajte se z nami!
Želite narediti
nekaj
dobrega
zase in za svoje telo? Želite
izgubiti telesno težo in oblikovati svojo postavo? Se želite počutiti bolje in se obenem zabavati?
Potem se morate pridružiti skupinski vadbi, ki že od septembra poteka v novi športni dvorani v Kidričevem.Skupinska vadba pod vodstvom Centra aerobike s sedežem na
Ptuju poteka v ponedeljek, sredo in petek ob 19. uri,
v torek in četrtek pa ob 18. uri. V ponedeljek, torek in
četrtek lahko poskusite s step aerobiko. Aerobika STEP je
intenzivna vadba na stopnički oz. stepu s poudarkom na
poskokih in povečanem tempu ter ob najnovejših ritmih hitre glasbe. Posamezne elemente združujemo v razgibane in poskočne
koreografije. Vadba krepi in oblikuje celo telo, predvsem spodnji del telesa, se pravi noge in zadnjico, izboljšuje srčno-dihalne kapacitete, spodbuja gibalne spretnosti, vpliva na mišično moč in povečuje razgradnjo maščob srčno-žilnega sistema. Vadba je prav
tako obogatena z vajami za moč. Aktiviral se je nov termin ob ponedeljkih, ki je v večji meri namenjen začetnikom. Zato se lahko
priključite tudi vsi tisti, ki še niste obiskovali skupinske vadbe ali ste se mogoče bali, da ne boste zmogli prehitrega tempa.
V sredo in petek ob 19. uri pa se lahko razgibate in naplešete ob zumbi.
Zumba je zasnova ob glasbi, ki vsebuje v glavnem vroče latino ritme (merengue, salsa, cumbia, reggaeton, calypso, samba …), ki vas
bodo sprostili, vam povrnili energijo in zaradi katerih se boste odlično počutili. Koreografije so zasnovane po principih intervalnega
treninga, ki povečuje porabo kalorij, izgorevanje maščob ter tonizacijo mišic. Poseben poudarek je na mišičnih skupinah nog, zadnjice, rok, trebuha ter seveda najpomembnejše mišice – srca. Cena za 4 obiske je 20 evrov, 8 obiskov 30 evrov, neomejena karta pa
stane 40 evrov. Študentje lahko karto s popustom kupite na sedežu Kluba ptujskih študentov, za 8 obiskov boste odšteli 25 evrov.
Za vadbo potrebujete športno opremo in obutev, brisačo ter vodo! Za več informacij lahko pobrskate po spletni strani Centra aerobike. Če imate kakšna vprašanja, nas lahko kontaktirate na e-mail naslov: cafuta.and@gmail.com.
PRIDRUŽITE SE NAM, veseli bomo novih članov!

Eva Žunkovič, vaditeljica step aerobike

Prvi športni dan
Športne zveze občine Kidričevo
V nedeljo, 18. 12. 2011 je
v športni dvorani Kidričevo
potekal prvi športni dan
Športne zveze občine Kidričevo.
Ekipe in posamezniki so se
pomerili v večih športnih disciplinah. Rezultati so bili sledeči:
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NOGOMET;
1.mesto: ŠD LOVRENC
2.mesto: ŠD APAČE
3.mesto: NK ALUMINIJ
ŠD Lovrenc je po izvajanju kazenskih strelov premagal ŠD Apače
s 3:2, po rednem delu z 0:0; NK
Aluminij pa v tekmi za 3.
mesto ŠD Cirkovce z 2:1.
KOŠARKA:
1.mesto: ŠD KIDRIČEVO
2.mesto: ŠD ŠIKOLE
3.mesto: ŠD APAČE
Prepričljiva zmaga ekipe
ŠD Kidričevo.
ODBOJKA:
1.mesto: ŠD STRNIŠČE
2.mesto: ŠD CIRKOVCE
3.mesto: ŠD NJIVERCE

Izredno lepe predstave vseh ekip
ter zelo izenačene tekme.
NAMIZNI TENIS-FANTJE:
1.mesto: LOZINŠEK JAŠA
2.mesto: LOZINŠEK LOVRO
3.mesto: MURATA JAN
NAMIZNI TENIS-DEKLETA:
1.mesto: BELAJ NIKA
2.mesto: MARČIČ MARTINA
3.mesto: ŠMIGOC EMA
Športni dan je lepo uspel, saj si
ga je v nedeljskem popoldnevu
ogledalo več kot 500 gledalcev.
Marko Perger,
predsednik ŠZ Kidričevo

Ravno polje, april 2012

