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»Dobro je biti pomemben,
a pomembneje je biti dober.«
.......................
Jo`ef Murko,
`upan

...

Drage ob~anke, ob~ani in vsi, ki vas pot
pripelje v kraje na{e male, a lepe Ob~ine Kidri~evo.
Ko ste me na zadnjih lokalnih volitvah izbrali
za `upana, si nisem predstavljal, da bom imel
~ast napisati predgovor ob izdaji Zbornika
Ob~ine Kidri~evo. Gre vendarle za publikacijo ve~jega {tevila avtorjev, ki ne izide vsak
mesec, tudi vsako leto ne, ampak samo ob izjemnih prilo`nostih, na primer pomembnih
dogodkih ali jubilejih.
Priprave in izdaje Zbornika Ob~ine Kidri~evo
smo se lotili skrajno resno in odgovorno. K
sodelovanju smo povabili ljudi, za katere
vemo, da uspe{no delujejo na podro~jih, ki
jih vsebina Zbornika zajema. Zavedali smo
se, da mora Zbornik bralcu zagotoviti verodostojne in preverljive podatke, da morajo
opisi dela in `ivljenja ljudi na prav vseh
podro~jih biti zrcalo dejanskega stanja in ne
odsev dnevne politi~ne potrebe, predvsem
pa mora biti vse skupaj napisano v jeziku,
razumljivem vsakemu posamezniku.
Ob~ina Kidri~evo izdaja svoje glasilo Ravno
polje, ki ga dobi prav vsako gospodinjstvo.
Posamezni prispevki pokrivajo vse sfere dela
in `ivljenja v ob~ini, prav tako posredujejo
vse aktualne informacije gospodarskega in
dru`benega `ivljenja. ^e je treba, Ob~ina
Kidri~evo izkoristi tudi dnevno ~asopisje in
tednike (Ve~er, Tednik …), lokalne in nacionalne radijske in televizijske postaje, vse
zato, da redno in teko~e obve{~a svoje ob~anke in ob~ane. Prav zato lahko s polno
odgovornostjo zatrdimo, da so ljudje dobro
obve{~eni o vseh aktivnostih s podro~ja
investicij ob~ine, o delu in dnevnih dejavnostih strokovnih slu`b in uprave ob~ine, o
dru`abnih in {portnih dogodkih, redno so
zapisana in posredovana poro~ila s sej ob~inskega sveta, s sej ob~inskih in krajevnih odborov, zapisane so aktivnosti kulturnih,
{portnih, humanitarnih in drugih dru{tev.

............

In zakaj navajam te podatke? Zato, ker je
izdaja Zbornika Ob~ine Kidri~evo nekaj
povsem drugega. Bralcu moramo in smo
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dol`ni dati odgovore na vsaj tri temeljna vpra{anja:
Kaj in kako so delali na{i predniki?
Kaj in kako delamo mi?
Kaj in kako bodo na osnovi na{ega dela delali na{i potomci?
V vsakem izmed teh vpra{anj se skrivajo
{tevilna podvpra{anja, ugibanja, nenazadnje
tudi pri~akovanja, in Zbornik Ob~ine Kidri~evo je publikacija, ki daje odgovore. In {e
nekaj je zelo pomembno. Ko spoznamo dela
in dejanja ter `ivljenjske poti na{ih prednikov, la`e razumemo dana{nje ravnanje, in
~e `elimo, da bodo na{i potomci o nas
pravi~no sodili in da bodo te sodbe v na{e
dobro, moramo v na{o stvarnost vplesti ~im
ve~ dobrih in vzvi{enih dejanj na{ih prednikov, morebitne napake pa nam morajo biti
dobra {ola in opomin.
Ob vsem tem nam Zbornik Ob~ine Kidri~evo
ponuja podatke in informacije iz tako imenovane mlaj{e zgodovine: kdaj in kako smo
nastali, kako smo se organizirali, kako delujejo strokovne slu`be ob~ine, da se ~im bolj
pribli`ajo ljudem in njihovim potrebam.
Zbornik je namenjen predvsem prebivalcem
Ob~ine Kidri~evo, a ko ga boste prebrali, ga
posodite tudi svojim znancem in prijateljem
od drugod. Naj nas spoznajo tudi drugi.
Najve~ja dodana vrednost na{emu delu pri
pripravi tega Zbornika bo, ~e nas bodo na
osnovi informacij in podatkov iz te publikacije obiskovali tudi od drugod.
Ob koncu pa samo {e to. Sestava ob~inskega
sveta se z vsakimi volitvami spreminja, eni
odhajajo, drugi prihajajo, `upani so bili pred
mano in bodo tudi za mano, politi~ne
stranke, koalicije, opozicije se sestavljajo in
razpadajo in tako bo tudi v prihodnje. Zbornik Ob~ine Kidri~evo pa bo ostal v spomin
na prednike za nas in na{e potomce.
Ob prebiranju vam `elim obilo prijetnih
trenutkov.
Va{ `upan Jo`ef Murko

Uvodna beseda

mag.
Nata{a Kolar,
odgovorna
urednica

...

V okviru projekta Spominski park Strni{~e, ki vklju~uje ureditev pokopali{~a iz
prve svetovne vojne na delu pokopali{~a v
Kidri~evem, bo Ob~ina Kidri~evo izdala tudi
zbornik s prispevki razli~nih avtorjev o zgodovinskem razvoju tega prostora.
Na podlagi 31. ~lena Statuta Ob~ine Kidri~evo je `upan imenoval uredni{ki odbor, ki ga
sestavljajo: predsednik Jo`ef Murko, `upan,
ter ~lani Zdenka Frank (ob~inska uprava),
mag. Nata{a Kolar (Pokrajinski muzej Ptuj Ormo`), Marija Hernja Masten (Zgodovinski
arhiv Ptuj), Sre~ko [tajnbaher (Zavod za
varstvo kulturne dedi{~ine Slovenije, Obmo~na enota Maribor), mag. Danilo Toplek
(Talum, Kidri~evo) in Davorin Urih (Turisti~no dru{tvo Ob~ine Kidri~evo). Uredni{ki
odbor je k sodelovanju in pripravi zbornika
povabil zunanje sodelavce: oblikovalca Darka Ferlinca, lektorico mag. Darjo Gabrov{ek
Hom{ak in prevajalca Mihaela Koltaka.

pevkov, ki so s svojim dragocenim znanjem
prispevali k tehtnosti pri~ujo~ega dela.
Z zbornikom dobiva Ob~ina Kidri~evo lastno
zgodovinsko publikacijo. Z njo se pridru`uje
{tevilnim slovenskim ob~inam, ki s pridobljenimi spoznanji o krajevni zgodovini
dopolnjujejo slovensko zgodovinopisje v
knji`ni obliki.

Povabilu uredni{kega odbora se je odzvalo
sedemindvajset avtorjev s triintridesetimi
prispevki, ki predstavljajo prostor in razvoj
ob~ine na {tevilnih podro~jih njenega delovanja. ^eprav sega krajevna zgodovina Kidri~evega oziroma Strni{~a {ele v 19. stoletje,
predstavljajo prispevki raznoliko preteklost v
povezavi s sedanjostjo tudi drugih krajev, ki
sestavljajo ob~ino Kidri~evo in imajo dalj{o
zgodovinsko tradicijo od ob~inskega sredi{~a. Avtorji so v prispevkih zapisali {tevilne
podatke, iz katerih so razvidni nastanek, razvoj in organiziranost ob~ine Kidri~evo, pa
tudi pestro sodelovanje in ustvarjanje ob~anov na razli~nih ravneh dru`benega `ivljenja
na njenem prostoru. Nastalo zbirko del je s
svojim literarnim prispevkom obogatil tudi
prvi ~astni ob~an ob~ine Kidri~evo.
Ustvarjalnost avtorjev je bila izjemna, saj se je
podatkov nabralo za ob{irno knjigo. Kljub
temu avtorji v svojih prispevkih niso obdelali
vseh tem, ki bi zaslu`ile temeljitej{o obdelavo; te naj ostanejo izziv na{im naslednikom.
Uredni{ki odbor se zahvaljuje avtorjem pris-

............

.......................
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Ustanovitev ob~ine Kidri~evo*

.......................

Zdenka Frank∗

Izvle~ek

Abstract

... Ob~ina Kidri~evo je nastala na podlagi Za-

The Foundation of the Commune
of Kidri~evo

kona o ustanovitvi ob~in in dolo~itvi njihovih
obmo~ij, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS,
{t. 60/94. Z zakonom je bilo tudi dolo~eno,
da je sede` ob~ine v Kidri~evem, Ul. Borisa
Kraigherja 25. Ob~ina Kidri~evo je nastala iz
treh krajevnih skupnosti, Cirkovce, Kidri~evo
in Lovrenc na Dravskem polju.
Prve lokalne volitve v ob~ini so bile 4.
decembra l994. Na njih je bil za `upana izvoljen Alojz [prah, izvoljenih pa je bilo tudi l7
~lanov ob~inskega sveta.
Alojz [prah je bil za `upana izvoljen tudi na
drugih lokalnih volitvah, na tretjih Zvonimir
Holc, na ~etrtih pa Jo`ef Murko.
Ob~inski svet, ki se sestaja na sejah, sprejema
akte ob~ine. Najpomembnej{i so Statut in Poslovnik o delu Ob~inskega sveta, odloki, pravilniki in sklepi.
Klju~ne besede: Ob~ina Kidri~evo, lokalne
volitve, `upan, ob~inski svet

... The Commune of Kidri~evo was established on the basis of the Law for Foundation
of Communes and the Determination of their
Areas published in the Official Journal of the
Republic of Slovenia Nr. 60/94. The law also
determines the seat of the commune in
Kidri~evo, Ul. Borisa Kraigherja 25. The
Commune of Kidri~evo was formed from
three local communities, Cirkovce, Kidri~evo
and Lovrenc na Dravskem polju.
The first local elections took place on 4th
December 1994 when the Mayor (Alojz
[prah) and 17 members of the Commune
Council were elected.
The Mayor Alojz [prah was also elected at the
second local elections, Zvonimir Holc at the
third, and Jo`ef Murko at the fourth ones.
At its meetings the Commune Council accepts the official documents of the commune. The most important ones are the Statute,
the Working Agenda of the Commune
Council, decrees, books of rules and decisions.
Key words: Commune of Kidri~evo, local
elections, Mayor, Commune Council

..........................................................

∗ Zdenka Frank, diplomirana ekonomistka, svetovalka
za dru`bene dejavnosti in gospodarstvo, Ob~ina
Kidri~evo, Ul. Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidri~evo,
Slovenija, e-po{ta: zdenka.frank@kidricevo.si

............

UDK: 352.07:352.075:35.074(497.43Kidri~evo)
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Zdenka Frank, economist, advisor for social acrivities
an economy, Commune of Kidri~evo, Ul. Borisa
Kraigherja 25, 2325 Kidri~evo, Slovenija,
e-mail: zdenka.frank@kidricevo.si

...........................................................
Zdenka Frank

... Leta l994 je bila ustanovljena Ob~ina
Kidri~evo. Nastala je iz dotedanjih treh krajevnih skupnosti Cirkovce, Kidri~evo in
Lovrenc na Dravskem polju. Dr`avi zbor
Republike Slovenije je odlo~il, da bo sede`
nove ob~ine v Kidri~evem.
Ob~ino Kidri~evo sestavlja 18 krajev: Kidri~evo, Kungota pri Ptuju, Njiverce, Apa~e,
Strni{~e, Lovrenc na Dravskem polju, Pleterje, @upe~ja vas, Mihovce, Dragonja vas, Cirkovce, Zgornje Jablane, Spodnje Jablane,
Pongrce, [ikole, Stra`gonjca, Spodnji Gaj pri
Pragerskem in Staro{ince. Ob~ina meri 72
km2.

Prve lokalne volitve leta l994

...

Prve lokalne volitve so bile 4. decembra
l994. Vodila jih je volilna komisija v sestavi:
Albina Hrnec - Pe~nik, predsednica, Matilda
Klasinc, namestnica predsednice, Jo`ica
Per{oh, ~lanica, Anton Frange`, namestnik
~lanice, Robert Suki~, ~lan, Vili Podgor{ek,
namestnik ~lana, Ivan Mazera, ~lan. Za tajnika ob~inske volilne komisije je bil imenovan
Franjo Maja~i~, za namestnici pa Zdenka
Frank in Dragica Kaiser. Volilno pravico je
imelo 5.229 volilnih upravi~encev.
Ob~inska volilna komisija je na podlagi
zapisnikov o delu volilnih odborov ugotovila, da je bilo oddanih 3178 glasovnic za `upana; neveljavnih glasovnic je bilo 424. Kandidata za `upana sta dobila naslednje {tevilo
glasov: Janko Ba{tevc 1.165 ali 42,3 %, Alojz
[prah 1.589 ali 57,7 %.
V skladu z dolo~ilom 107. ~lena Zakona o
lokalnih volitvah je ob~inska volilna komisija
ugotovila, da je bil za `upana v Ob~ini
Kidri~evo izvoljen Alojz [prah, rojen 22. junija l948, iz Mihovc 55 a, Cirkovce.
Ob~inska volilna komisija je na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov ugotovila,
da je bilo za volitve v ob~inski svet Ob~ine
Kidri~evo oddanih 3.178 glasovnic, 498 glasovnic je bilo neveljavnih.
Posamezne liste so dobile naslednje {tevilo
glasov: Slovenski kr{~anski demokrati 127

glasov ali 4,7 %, Zeleni 27l glasov ali 10,1 %,
Liberalna demokracija Slovenije (LDS) 552
glasov ali 20,6 %, Slovenska ljudska stranka
(SLS) 1067 glasov ali 39,8 %, Socialdemokratska stranka Slovenije 414 glasov ali 15,4 %,
Zdru`ena lista 138 glasov ali 5,1 %, Samostojna lista Lovrenca 111 glasov ali 4,1 %.
Mandati so bili podeljeni naslednjim listam
(po volilnih enotah):
- Slovenski kr{~anski demokrati: 0 mandatov;
- Zeleni: 2 mandata, 1 v prvi in 1 v drugi volilni enoti;
- Liberalna demokracija Slovenije (LDS): 4
mandate, 2 v prvi in 2 v drugi volilni enoti;
- Slovenska ljudska stranka (SLS): 8 mandatov, 4 v prvi in 4 v drugi volilni enoti;
- Socialdemokratska stranka Slovenije: 3
mandate, 1 v prvi in 2 v drugi volilni enoti;
- Zdru`ena lista: 0 mandatov;
- Samostojna lista Lovrenca: 0 mandatov.
V ob~inski svet so bili izvoljeni:1
1. Zeleni: Franc [alamun, Tovarni{ka cesta
22, Kidri~evo; Janko ^elofiga, Spodnje
Jablane 42 c, Cirkovce;
2. Liberalna demokracija Slovenije (LDS):
Zvonko Jev{ovar, Ul. Borisa Kraigherja 9,
Kidri~evo; Vlado Forbici, Strni{~e 6, Kidri~evo; Bogomir Jurtela, Cirkovce 61 c, Jo`e
Per{uh, @upe~ja vas l d, Lovrenc na Dravskem polju;
3. Slovenska ljudska stranka: Bo`idar Kopu{ar, Apa~e 83, Kidri~evo; Janko Herti{,
Kungota pri Ptuju 128, Kidri~evo; Franc
[krila, Njiverce, Ob `eleznici 6, Kidri~evo;
Peter Pi{ek, Apa~e 299, Kidri~evo; Maks
Medved, Dragonja vas 40 a, Cirkovce;
Zvonko Erbus, Pleterje 35, Lovrenc na
Dravskem polju; Milan Unuk, Zgornje
Jablane 35, Cirkovce; Anton Medved,
Stra`gonjca 6, Cirkovce;
4. Socialdemokratska stranka Slovenije: Stanko Megli~, Ul. Nikole Tesle 10, Kidri~evo;
Ivan Sagadin, Cirkovce 59 a, Cirkovce; Janez Zafo{nik, Lovrenc na Dravskem polju
121 b, Lovrenc na Dravskem polju.

Druge lokalne volitve leta 1998

... Druge lokalne volitve so bile 23. novembra l998. Volivci so volili ~lane ob~inskega

..........................................................
............

1 Ob~ina Kidri~evo, poro~ilo ob~inske volilne komisije z dne 4. 12. 1994.
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sveta in `upana. Volitve je vodila volilna
komisija v sestavi: Matilda Klasinc, predsednica, Jo`ica Per{oh, namestnica predsednice,
Marjana Forbici, ~lanica, Ljudmila Petrovi~,
namestnica ~lanice, Jo`e Sor{ak, ~lan, Jo`e
[afranko, namestnik ~lana, Ivan Kopu{ar,
~lan, in Darinka Kri`anec, namestnica ~lana.
Za tajnico ob~inske volilne komisije je bila
imenovana Zdenka Frank, za njeno namestnico pa Zdenka Bosak.

Alojz [prah
Janko Ba{tevc

Na volitvah je imelo pravico glasovati 5.373
volivcev, od tega jih je glasovalo 3.487, kar
predstavlja 64,90-odstotno volilno udele`bo.
Na pred~asnih volitvah je glasovalo 16
volivcev, po po{ti pa 8. Na volitvah za
`upana je bilo oddanih 3.486 glasovnic, od
tega jih je bilo 94 neveljavnih.

Ob~inska volilna komisija je na seji 25. novembra l998 ugotovila izid glasovanja za
volitve ~lanov ob~inskega sveta Ob~ine Kidri~evo. [tevilo glasov za posamezne liste je
navedeno v tabeli 1.

Posamezni kandidati so prejeli naslednje
{tevilo glasov:
Janko Ba{tevc

28,71 %
22,91 %

777 glasov

Alojz [prah

39,42 %

1337 glasov

5,84 %

l98 glasov

Franc Hvalec

3,13 %

106 glasov

Ker nih~e od kandidatov ni dobil ve~ine
glasov, je bil v skladu s 107. ~lenom Zakona
o lokalnih volitvah opravljen drugi krog
volitev za `upana. Ta je potekal 6. decembra
l998 med kandidatoma, ki sta dobila v prvem
krogu najve~ glasov, to pa sta bila Alojz [prah
in Janko Ba{tevc.
Na volitvah 6. decembra je imelo pravico
glasovati 5.389 volivcev, glasovalo pa jih je
2.940 oziroma 54,56 %. Na pred~asnih volitvah je glasovalo 11 volivcev, po po{ti pa 6.
Oddanih je bilo 2.940 glasovnic, od tega jih je
bilo 45 neveljavnih.
Kandidata sta prejela naslednje {tevilo glasov:

Ob~inska volilna komisija je v skladu z
dolo~bami 107. ~lena Zakona o lokalnih
volitvah ugotovila, da je bil za `upana izvoljen Alojz [prah, rojen 22. junija l943, s stalnim
prebivali{~em v Mihovcah 55 a. Po poklicu je
gozdarski tehnik, predlagala pa ga je Slovenska ljudska stranka.

V posameznih volilnih enotah je listam kandidatov glede na dobljeno {tevilo glasov in
izra~unani volilni koli~nik v volilni enoti pripadlo razli~no {tevilo mandatov in skladno s
84. ~lenom Zakona o lokalnih volitvah so bili
izvoljeni njihovi kandidati (tabeli 2 in 3).
V skladu s 16. ~lenom Zakona o lokalnih volitvah se je preostalih sedem mandatov, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah, razdelilo
na ravni ob~ine na podlagi se{tevkov glasov,
oddanih za istoimenske liste v obeh volilnih
enotah.
Na osnovi se{tevkov glasov, ki so jih dobile
istoimenske liste v obeh volilnih enotah, deljenih s {tevili od 1 do 22, je bilo dolo~eno
zaporedje najvi{jih 22 koli~nikov (tabela 4).
Istoimenskim listam je bilo pri delitvi mandatov na ravni Ob~ine Kidri~evo dodeljenih
toliko mandatov, kolikor je zna{ala razlika
med {tevilom mandatov, izra~unanih po prej
navedenem sistemu, in {tevilom mandatov,
ki so jih istoimenske liste `e dobile v volilnih
enotah. Mandati so bili dodeljeni listi v tisti
volilni enoti, ki je imela najve~ji ostanek
glasov v razmerju do koli~nika v volilni enoti.
Na ta na~in so dobile mandate {e nekatere
liste po posameznih volilnih enotah in bili
izvoljeni njihovi kandidati (tabela 5).
^lani ob~inskega sveta Ob~ine Kidri~evo,
izvoljeni na volitvah 22. novembra 1998, so
navedeni2 v tabeli 6.

..........................................................
............

2 Ob~ina Kidri~evo, poro~ilo ob~inske volilne komisije z dne 25. 11. 1998.
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1638 glasov
1257 glasov

974 glasov

Vojteh Rajher

Zvonimir Holc

56,58 %
43,42 %

...........................................................
Zdenka Frank

Tabela 1: Izid glasovanja za volitve ~lanov ob~inskega sveta

Ime liste

[tevilo
glasov

Odstotek
glasov

Zaporedna
{t. liste

872

26,8

1.

Slovenska ljudska stranka, SLS

89

2,7

2.

Slovenska nacionalna stranka, SNS

96

3,0

3.

Samo Vrabi~

254

7,8

4.

Branko Valentan

702

21,6

5.

Liberalna demokracija Slovenije, LDS

465

14,3

6.

Socialdemokratska stranka Slovenije, Socialdemokrati Slovenije, SDS

363

11,2

7.

Zdru`ena lista socialnih demokratov, Zdru`ena lista, ZLSD

166

5,1

8.

Zeleni Slovenije, Zeleni

214

6,6

9.

Slovenski kr{~anski demokrati, SKD

33

1,0

10.

Danilo Berani~

3254
Tabela 2: Volilna enota 1, volilni koli~nik 184,750000

[tevilo
glasov

Odstotek
glasov

Mandat

Ostanek

Zaporedna
{tevilka

232
49
96
254
209

15,7
3,3
6,5
17,2
14,l

1
0
0
1
1

25,6
26,5
52,0
37,5
13,1

1
2
3
4
5

184

12,4

0

99,6

6

272

18,4

1

47,2

7

0
0

56,8
4l,7

8
9

105
77
1478

7,10%
5,20%

Ime liste
Slovenska ljudska stranka, SLS
Slovenska nacionalna stranka, SNS
Samo Vrabi~
Branko Valentan
Liberalna demokracija Slovenije, LDS
Socialdemokratska stranka Slovenije,
Socialdemokrati Slovenije, SDS
Zdru`ena lista socialnih demokratov,
Zdru`ena lista, ZLSD
Zeleni Slovenije, Zeleni
Slovenski kr~anski demokrati, SKD

Tabela 3: Volilna enota 2, volilni koli~nik 197,333333

[tevilo
glasov

Odstotek
glasov

Mandat

Ostanek

Zaporedna
{tevilka

Ime liste

640

36,0

3

24,3

1

Slovenska ljudska stranka, SLS

40

2,3

0

20,3

2

Slovenska nacionalna stranka, SNS

493

27,8

2

49,8

5

28l

15,8

1

42,4

6

91

5,1

0

46,1

7

6l

3,4

0

30,9

8

Liberalna demokracija Slovenije, LDS
Socialdemokratska stranka Slovenije,
Socialdemokrati Slovenije, SDS
Zdru`ena lista socialnih demokratov,
Zdru`ena lista, ZLSD
Zeleni Slovenije, Zeleni

137

7,7

0

69,4

9

Slovenski kr~anski demokrati, SKD

33

1,0

0

16,7

10

Danilo Berani~

............

1776
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Tabela 4: Zaporedje najvi{jih 22 koli~nikov

Zaporedna
{tevilka

Koli~nik

[tevilka
liste

1.

872,0

l

Slovenska ljudska stranka, SLS

2.

702,0

5

Liberalna demokracija Slovenije, LDS

3.

465,0

6

Socialdemokratska stranka Slovenije, Socialdemokrati Slovenije, SDS

4.

436,0

1

Slovenska ljudska stranka, SLS

5.

363,0

7

Zdru`ena lista socialnih demokratov, Zdru`ena lista, ZLSD

6.

351,0

5

Liberalna demokracija Slovenije, LDS

7.

290,67

1

Slovenska ljudska stranka, SLS

8.

234,0

5

Liberalna demokracija Slovenije, LDS

9.

232,5

6

Socialdemokratska stranka Slovenije, Socialdemokrati, Slovenije, SDS

10.

218,0

1

Slovenska ljudska stranka, SLS

11.

214,0

9

Slovenski kr~anski demokrati, SKD

12.

181,5

7

Zdru`ena lista socialnih demokratov, Zdru`ena lista, ZLSD

13.

175,5

5

Liberalna demokracija Slovenije, LDS

14.

174,4

1

Slovenska ljudska stranka, SLS

15.

166,0

8

Zeleni Slovenije, Zeleni

16.

155,0

6

Slovenije, SDS

17.

145,33

1

Slovenska ljudska stranka, SLS

18.

140,4

5

Liberalna demokracija Slovenije, LDS

19.

124,57

1

Slovenska ljudska stranka, SLS

20.

121,0

7

Zdru`ena lista socialnih demokratov, Zdru`ena lista, ZLSD

21.

117,0

5

Liberalna demokracija Slovenije, LDS

22.

116,25

6

Socialdemokratska stranka Slovenije, Socialdemokrati, Slovenije, SDS

Ime liste

Tabela 5: Dodatni mandati in izvoljeni kandidati

Ime liste

Izvoljeni kandidat
(ime in priimek, rojstni datum, bivali{~e)

Socialdemokratska stranka Slovenije,
Socialdemokrati, Slovenije, SDS

1

Zvonimir Holc, roj. 15. 2. 1959,
Kungota pri Ptuju 13

Slovenski kr~anski demokrati, SKD

2

Vinko Mlakar, roj. 16. 7. l959,
Lovrenc na Dr. polju 113/a

Zdru`ena lista socialnih demokratov,
Zdru`ena lista, ZLSD

1

Marta Pinteri~, roj. 27. 7. 1949,
Kidri~evo, Vlahovi~eva ul. 5

Liberalna demokracija

2

Anton Babek, roj. 21. 12. l952, [ikole 9

............
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Tabela 6: Izvoljeni ~lani ob~inskega sveta

Ime in priimek

Ime liste

1.

Branko Valentan

4. Branko Valentan

1.

Vojteh Rajher

7. Zdru`ena lista socialnih demokratov, Zdru`ena lista, ZLSD

1.

Vladimir Forbici

5. Liberalna demokracija Slovenije, LDS

1.

Franc [krila

1. Slovenska ljudska stranka, SLS

1.

Zvonimir Holc

6. Socialdemokratska stranka Slovenije, Socialdemokrati Slovenije, SDS

1.

Marta Pinteri~

7. Zdru`ena lista socialnih demokratov, Zdru`ena lista, ZLSD

1.

Bo`idar Kopu{ar

1. Slovenska ljudska stranka, SLS

1.

Slavko Fegu{

8. Zeleni Slovenije, Zeleni

2.

Milan Unuk

1. Slovenska ljudska stranka, SLS

2.

Janko Ba{tevc

5. Liberalna demokracija Slovenije, LDS

2.

Dragan Koren

6. Socialdemokratska stranka Slovenije, Socialdemokrati Slovenije, SDS

2.

Alojzij Koro{ec

1. Slovenska ljudska stranka, SLS

2.

Jo`ef Per{uh

5. Liberalna demokracija Slovenije, LDS

2.

Janez ^elofiga

1. Slovenska ljudska stranka, SLS

2.

Vinko Mlakar

9. Slovenski kr{~anski demokrati, SKD

2.

Anton Bab{ek

5. Liberalna demokracija Slovenije, LDS

2.

Janez Zafo{nik

9. Socialdemokratska stranka Slovenije, Socialdemokrati Slovenije, SDS

Tretje lokalne volitve leta 2002

... Tretje lokalne volitve so bile 10. novembra
2002. Volivci so volili ~lane ob~inskega sveta
in `upana. Hkrati so potekale tudi volitve za
predsednika dr`ave.
Volitve je vodila ob~inska volilna komisija v
sestavi: Matilda Klasinc, predsednica, Jo`ica
Per{oh, namestnica predsednice, Marjana
Forbici, ~lanica, Ljudmila Petrovi~, namestnica ~lanice, Jo`e Sor{ak, ~lan, Jo`e [afranko,
namestnik ~lana, Ivan Kopu{ar, ~lan, Darinka
Kri`anec, namestnica ~lana. Za tajnico ob~inske volilne komisije je bila imenovana
Zdenka Frank, za njeno namestnico pa Zdenka Bek.
Na volitvah za `upana je imelo volilno pravico 5.532 volilnih upravi~encev. Glasovalo je

4.125 volivcev ali 74,57 %. Veljavnih je bilo
4.047 glasovnic, neveljavnih pa 78.
[tevilo glasov, ki so jih prejeli posamezni
kandidati, je navedeno v tabeli 7.
Ker nih~e od kandidatov ni dobil ve~ine glasov, je bil v skladu s 107. ~lenom Zakona o
lokalnih volitvah opravljen drugi krog volitev
za `upana, potekal je 1. decembra 2002 med
kandidatoma, ki sta v prvem krogu prejela
najve~ glasov. To sta bila Zvonimir Holc in
Janko Ba{tevc.
Volilno pravico je je imelo 5.541 volilnih
upravi~encev, od tega jih je glasovalo 3.942
ali 71,12 %. Veljavnih je bilo 3.901 glasovnic,
neveljavnih pa 41.
[tevilo glasov, ki sta jih prejela kandidata, je
navedeno v tabeli 8.

............
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Ob~inska volilna komisija je skladno z dolo~ili 107. ~lena Zakona o lokalnih volitvah
Tabela 7: [tevilo glasov za posamezne kandidate

Kandidati
Marjan Hvalec
Zvonimir Holc
Franc Planinek
Jo`ef Pleterek
Slavko Fegu
Janko Batevc

[tevilo
glasov
354
1075
858
l96
500
1064

Odstotki
8,75 %
26,56 %
21,20 %
4,84 %
12,35 %
26,29 %

Ob~inska volilna komisija je na seji 13. novembra 2002 ugotovila izid glasovanja za
volitve ~lanov ob~inskega sveta ob~ine Kidri~evo.3 [tevilo glasov za posamezne liste je
navedeno v tabeli 9.
V posameznih volilnih enotah je listam kandidatov glede na dobljeno {tevilo glasov in
izra~unani volilni koli~nik v volilni enoti
pripadlo razli~no {tevilo mandatov in skladno s 84. ~lenom Zakona o lokalnih volitvah
so bili izvoljeni njihovi kandidati (Tabeli 10 in
11).

Tabela 8: [tevilo glasov za posamezna kandidata

Kandidata
Zvonimir Holc
Janko Ba{tevc

[tevilo
glasov
2359
1542

Odstotki
60,47 %
30,53 %

Tabela 9: [tevilo glasov za posamezne liste

Zaporedna
{tevilka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

[tevilo
glasov
290
1070
295
87
306
452
506
127
668
110

Odstotek
glasov
7,4
27,4
7,5
2,2
7,8
11,6
12,9
3,2
17,1
2,8

ugotovila, da je bil za `upana Ob~ine Kidri~evo izvoljen Zvonimir Holc, rojen 15. februarja l959, iz Kungote pri Ptuju 13. Po poklicu
je strojni tehnik, predlagala pa ga je Socialdemokratska stranka Slovenije, Socialdemokrati, SDS.

Ime liste
Nova Slovenije - Kr~anska ljudska stranka, Nova Slovenija, N.Si
Liberalna demokracija Slovenije, LDS
Demokrati~na stranka upokojencev Slovenije, DeSUS
Zdru`ena lista socialnih demokratov, Zdru`ena lista, ZLSD
Zeleni Slovenije, Zeleni
Slovenska ljudska stranka, SLS
Neodvisna lista proti se`igalnici
Marta Pinteri~
Socialdemokratska stranka Slovenije, Socialdemokrati Slovenije, SDS
Lokalna lista

3911
Tabela 10: Volilna enota 1, volilni koli~nik 229,375000

Zaporedna
tevilka

[tevilo
glasov

Odstotek
glasov

Mandat

Ostanek

1.

93

5,1

0

40,5

2.

497

27,1

2

16,7

3.

78

4,3

0

34,0

4.

87

4,7

0

37,9

5.
6.
7.

223
154
160

12,2
8,4
8,7

0
0
0

97,2
67,1
69,8

Ime liste
Nova Slovenija – Kr~anska ljudska stranka,
Nova Slovenije, N.Si
Liberalna demokracija Slovenije, LDS
Demokrati~na stranka upokojencev Slovenije,
DeSUS
Zdru`ena lista socialnih demokratov,
Zdru`ena lista, ZLSD
Zeleni Slovenije, Zeleni
Slovenska ljudska stranka, SLS
Neodvisna lista proti se`igalnici

..........................................................
............

3 Ob~ina Kidri~evo, poro~ilo ob~inske volilne komisije z dne 13. 11. 2002.
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Tabela 10: Volilna enota 1, volilni koli~nik 229,375000

Zaporedna
tevilka

[tevilo
glasov

Odstotek
glasov

Mandat

8.

127

6,9

0

55,4

9.

352

19,2

1

53,5

10.

64

3,5

0

27,9

skupaj

1835

Ostanek

Ime liste
Marta Pinteri~
Socialdemokratska stranka Slovenije,
Socialdemokrati Slovenije, SDS
Lokalna lista

3,0

Tabela 11: Volilna enota 2, volilni koli~nik: 230,666667

Zaporedna
{tevilka

[tevilo
glasov

Odstotek
glasov

Mandat

Ostanek

1.

197

9,5

0

85,4

Nova Slovenija, N.Si

2.

573

27,6

2

48,4

3.

217

10,5

0

94,1

5.

83

4

0

36

Liberalna demokracija Slovenije, LDS
Demokrati~na stranka upokojencev Slovenije,
DeSUS
Zeleni Slovenije, Zeleni

6.

298

14,4

1

29,2

7.

346

16,7

1

50

9.

316

15,2

1

37

10.

46

2,2

0

19,9

skupaj

2076

V skladu s 16. ~lenom Zakona o lokalnih
volitvah je bilo preostalih devet mandatov, ki
niso bili razdeljeni v volilnih enotah, razdeljenih na ravni ob~ine na podlagi se{tevka glasov, oddanih za istoimensko listo v obeh volilnih enotah. Istoimenskim listam je bilo pri
delitvi mandatov na ravni Ob~ine Kidri~evo
dodeljenih toliko mandatov, kolikor je

Ime liste

Slovenska ljudska stranka, SLS
Neodvisna lista proti se`igalnici
Socialdemokratska stranka Slovenije
Socialdemokrati Slovenije, SDS
Lokalna lista

5
zna{ala razlika med {tevilom mandatov, izra~unanih po d’Hondtovem sistemu, in {tevilom mandatov, ki so jih istoimenske liste `e
dobile v volilnih enotah. Ti mandati so bili
dodeljeni listi v tisti volilni enoti, ki je imela
najve~ji ostanek glasov v razmerju do koli~nika v volilni enoti. Dodatni mandati so navedeni v tabeli 12.

Tabela 12: Dodatni mandati

Volilna enota

Zeleni Slovenije, Zeleni

1

Demokrati~na stranka upokojencev Slovenije, DeSUS

2

Nova Slovenija - Kr~anska ljudska stranka, Nova Slovenije, N.Si

2

Neodvisna lista proti se`igalnici

1

Slovenska ljudska stranka, SLS

1

Socialdemokratska stranka Slovenije, Socialdemokrati Slovenije, SDS

1

Liberalna demokracija Slovenije, LDS

2

Liberalna demokracija Slovenije, LDS

1

Neodvisna lista proti se`igalnici

2

............

Ime liste
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Na lokalnih volitvah v ob~inski svet Ob~ine
Kidri~evo so bili 10. novembra 2002 izvoljeni
kandidati, navedeni v tabeli 13.

vah od 17. do 19. oktobra 2006 je glasovalo
31 volivcev, po po{ti pa 8.

... ^etrte lokalne volitve so bile 26. oktobra

Na volitvah za `upana je bilo oddanih 3.379
glasovnic, od tega je bilo 3.324 glasovnic veljavnih, 55 pa neveljavnih. [tevilo glasov, ki so
jih prejeli posamezni kandidati, je navedeno
v tabeli 14.

2006. Volivci so volili ~lane ob~inskega sveta
in `upana.

Tabela 14: [tevilo glasov za posamezne kandidate

^etrte lokalne volitve leta 2006

Volitve je vodila ob~inska volilna komisija v
sestavi: Matilda Klasinc, predsednica, Mirjana
Maloi~, namestnica predsednice, Marko
Bauman, ~lan, Borut Fegu{, namestnik ~lana,
Franc Frange`, ~lan, Tina Ba{tevc, namestnica ~lana, Danica Dolenc, ~lanica, Tanja Kotnik, namestnica ~lanice. Za tajnico ob~inske
volilne komisije je bila imenovana Zdenka
Frank, za njeno namestnico pa Zdenka Bek.
Na volitvah za `upana je imelo pravico glasovati 5.663 volivcev, od tega jih je glasovalo
3.379 oziroma 59,67 %. Na pred~asnih volit-

[tevilo
glasov

Odstotek
glasov

1. Slavko Fegu{

141

4,24

2. Darjan Lampi~

108

3,25

3. Anton Leskovar

844

25,39

4. mag. Silvestra
Klemen~i~

347

10,44

5. Gorazd Maloi}

101

3,04

6. Jo`ef Murko

1199

36,07

7. Alojz [prah

584

17,57

Kandidat

Tabela 13: Izvoljeni kandidati za ob~inski svet

............
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Ime in priimek

Ime liste

1.

Marjan Petek

9.

1.

Branko Valentan

2.

Socialdemokratska stranka Slovenije,
Socialdemokrati Slovenije, SDS
Liberalna demokracija Slovenije, LDS

1.

Slavko Fegu

5.

Zeleni Slovenije, Zeleni

1.

Vladimir Forbici

2.

Liberalna demokracija Slovenije, LDS

1.

Marija [kafar

7.

Neodvisna lista proti se`igalnici

1.

Dragica Vti~

6.

1.

Anton Panikvar

9

1.

Milena Purg

2.

Slovenska ljudska stranka, SLS
Socialdemokratska stranka Slovenije,
Socialdemokrati Slovenije, SDS
Liberalna demokracija Slovenije, LDS

2.

Jo`ef Murko

2.

Liberalna demokracija Slovenije, LDS

2.

Franc Planinek

7.

Neodvisna lista proti se`igalnici

2.

Mihael @itnik

6.

Slovenska ljudska stranka, SLS

2.

Anton Babek

2.

2.

Anton Leskovar

9.

Liberalna demokracija Slovenije, LDS
Socialdemokratska stranka Slovenije, Socialdemokrati
Slovenije, SDS

2.

Sre~ko Lah

3.

Demokrati~na stranka upokojencev Slovenije, DeSUS

2.

Jo`ef Medved

1.

Nova Slovenija - Kr~anska ljudska stranka, Nova Slovenija, N.Si

2.

Zoran @unko

2.

Liberalna demokracija Slovenije, LDS

2.

Anton Sagadin

7.

Neodvisna lista proti se`igalnici

...........................................................
Zdenka Frank

Nih~e od kandidatov ni dobil ve~ine glasov,
zato je bil na podlagi 107. ~lena Zakona o
lokalnih volitvah opravljen drugi krog volitev
za `upana. Ta je bil 12. novembra 2006, potekal pa je med kandidatoma, ki sta v prvem
krogu dobila najve~ glasov. To sta bila Jo`ef
Murko in Anton Leskovar.

Tabela 15: [tevilo glasov za posamezna kandidata

Na volitvah 12. novembra 2006 je imelo pravico glasovati 5.663 volivcev, od tega jih je
glasovalo 2.981 oziroma 52,64 %. Na pred~asnih volitvah od 7. do 9. novembra 2006 je
glasovalo 25 volivcev, po po{ti pa 7. Na volitvah za `upana je bilo oddanih 2.981 glasovnic, od tega je bilo 2.958 glasovnic veljavnih
in 23 neveljavnih.

sovanja za volitve ~lanov ob~inskega sveta
Ob~ine Kidri~evo.4

[tevilo glasov, ki sta jih prejela je navedeno v
tabeli 15.
Ob~inska volilna komisija je v skladu z dolo~bami 107. ~lena Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je bil za `upana Ob~ine
Kidri~evo izvoljen Jo`ef Murko, rojen 18. avgusta 1945, iz Lovrenca na Dravskem polju
129 a, po poklic komercialist, sicer pa upokojenec. Predlagala ga je LDS – Liberalna demokracija Slovenije.
Ob~inska volilna komisija Ob~ine Kidri~evo
je na seji 26. oktobra 2006 ugotovila izid gla-

[tevilo
glasov

Odstotek
glasov

Jo`ef Murko

1879

63,52

Anton Leskovar

1079

36,48

Kandidat

[tevilo glasov za posamezne liste je navedeno v tabeli 16.
Na podlagi 15. ~lena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, {t. 22/06, ZLV – UPB 2, in
70/06, odlo~ba US) je bilo v obeh volilnih
enotah skupaj listam kandidatov neposredno
podeljenih devet mandatov. Po posameznih
volilnih enotah pa so listam kandidatov glede
na dobljeno {tevilo glasov in izra~unani volilni koli~nik v volilni enoti pripadli {e dodatni
mandati in skladno s 84. ~lenom Zakona o
lokalnih volitvah so bili izvoljeni njihovi kandidati (Tabeli 19 in 20).
V skladu s 16. ~lenom Zakona o lokalnih volitvah se je preostalih osem mandatov, ki niso
bili razdeljeni v volilnih enotah, razdelilo na
ravni ob~ine na podlagi se{tevkov glasov,
oddanih za istoimenske liste v obeh volilnih

Tabela 16: [tevilo glasov za posamezne liste

[tevilo
glasov

Odstotek
glasov

Zaporedna
{tevilka

Ime liste

36

1,1

1.

Neodvisna lista za razvoj in povezovanje

335

10,3

2.

Nova Slovenija - Kr~anska ljudska stranka

260

8,0

3.

SMS – Stranka mladih Slovenije

604

18,5

4.

SLS – Slovenska ljudska stranka

123

3,8

5.

Socialni demokrati

794

24,3

6.

Slovenska demokratska stranka – SDS

787

24,1

7.

LDS – Liberalna demokracija Slovenije

221

6,8

8.

DeSUS – Demokrati~na stranka upokojencev Slovenije

105

3,2

9.

Zeleni Slovenije, Zeleni

3265

..........................................................
............

4 Ob~ina Kidri~evo, poro~ilo ob~inske volilne komisije z dne 26. 10. 2006.
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Tabela 17: Volilna enota 1, volilni koli~nik 186,38

[tevilo
glasov

Odstotek
glasov

Mandati

Odstotki
ostanka

Zaporedna
{tevilka

36

2,41

0

19,32

1.

Neodvisna lista za razvoj in povezovanje

122

8,18

0

65,46

2.

Nova Slovenija – Kr{~anska ljudska stranka

152

0,19

0

81,56

3.

SMS – Stranka mladih Slovenije

126

8,45

0

67,61

4.

SLS – Slovenska ljudska stranka

89

5,97

0

47,75

5.

Socialni demokrati

411

27,57

2

20,52

6.

Slovenska demokratska stranka – SDS

398

26,69

2

13,55

7.

LDS Liberalna demokracija Slovenije

83

5,57

0

44,53

8.

DeSUS – Demokrati~na stranka
upokojencev Slovenije

74

4,96

0

39,7

9.

Zeleni Slovenije, Zeleni

1491

4

Ime liste

Skupaj

Tabela 18: Volilna enota 2, volilni koli~nik 197,11

[tevilo
glasov

Odstotek
glasov

Mandati

Odstotki
ostanka

Zaporedna
{tevilka

213

12,01

1

8,06

2.

Nova Slovenija – Kr{~anska ljudska stranka

108

6,09

0

54,79

3.

SMS – Stranka mladih Slovenije

478

26,94

2

42,5

4.

SLS – Slovenska ljudska stranka

34

1,92

0

17,25

5.

Socialni demokrati

383

21,59

1

94,31

6.

Slovenska demokratska stranka - SDS

389

21,93

1

97,35

7.

LDS Liberalna demokracija Slovenije

138

7,78

0

70,01

8.

DeSUS – Demokrati~na stranka upokojencev
Slovenije

31

1,75

0

15,73

9.

Zeleni Slovenije, Zeleni

1774

5
enotah. Na osnovi se{tevkov glasov, ki so jih
dobile istoimenske liste v obeh volilnih enotah, deljenih s {tevilom od 1 do 17 (d’Hondtov sistem), je bilo dolo~eno zaporedje najvi{jih 17 koli~nikov (tabela 19).

............

Istoimenskim listam je bilo pri delitvi mandatov na ravni Ob~ine Kidri~evo dodeljenih toliko mandatov, kolikor je zna{ala razlika med
{tevilom mandatov, izra~unanih po prej navedenem sistemu, in {tevilom mandatov, ki
so jih istoimenske liste `e dobile v volilnih
enotah. Mandati so bili dodeljeni listi v tisti
volilni enoti, ki je imela najve~ji ostanek gla-

20

Ime liste

Skupaj
sov v razmerju do koli~nika v volilni enoti.
Na ta na~in so dobile mandate {e nekatere
liste po posameznih volilnih enotah (tabela
20).
^lani ob~inskega sveta Ob~ine Kidri~evo,
izvoljeni na volitvah 22. oktobra 2006, so
navedeni v tabeli 21.

Delo ob~inskega sveta

... Tako kot vse ob~ine, ki so bile ustanovljena leta l994, je bila tudi Ob~ina Kidri~evo

...........................................................
Zdenka Frank

ustanovljena na podlagi Zakona o ustanovitvi
ob~in in o dolo~itvi njihovih obmo~ij, ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS, {t. 60/94.
V prvem mandatu so bili ~lani ob~inskega
sveta: Franc [alamun, Janko ^elofiga, Zvonko Jev{ovar, Vlado Forbici, Bogomir Jurtela,
Jo`e Per{uh, Bo`idar Kopu{ar, Janko Hrti{,

Franc [krila, Peter Pi{ek, Maks Medved,
Zvonko Erbus, Milan Unuk, Anton Medved,
Stanko Megli~, Ivan Sagadin in Janez Zafo{nik. Janko Herti{ je bil maja l995 imenovan za
tajnika ob~ine Kidri~evo, zato ga je v ob~inskem svetu zamenjal Rudolf Intihar iz Kungote pri Ptuju 14.

Tabela 19: Zaporedje najvi{jih koli~nikov

Zaporedna
{tevilka

Koli~nik

Lista

Ime liste

1

794,00

6.

Slovenska demokratska stranka – SDS

2

787,00

7.

LDS Liberalna demokracija Slovenije

3

604,00

4.

SLS – Slovenska ljudska stranka

4

397,00

6.

Slovenska demokratska stranka – SDS

5

393,50

7.

LDS Liberalna demokracija Slovenije

6

335,00

2.

Nova Slovenija – Kr{~anska ljudska stranka

7

302,00

4.

SLS – Slovenska ljudska stranka

8

264,67

6.

Slovenska demokratska stranka – SDS

9

262,33

7.

LDS Liberalna demokracija Slovenije

10

260,00

3.

SMS – Stranka mladih Slovenije

11

221,00

8.

DeSUS – Demokrati~na stranka upokojencev Slovenije

12

201,33

4.

SLS – Slovenska ljudska stranka

13

198,50

6.

Slovenska demokratska stranka – SDS

14

196,75

7.

LDS Liberalna demokracija Slovenije

15

167,50

2.

Nova Slovenija – Kr{~anska ljudska stranka

16

158,80

6.

Slovenska demokratska stranka – SDS

17

157,40

7.

LDS Liberalna demokracija Slovenije

Tabela 20: Dodatni mandati

Volilna enota

3. SMS – Stranka mladih Slovenije

1

8. DeSUS – Demokrati~na stranka upokojencev Slovenije

2

4. SLS – Slovenska ljudska stranka

1

6. Slovenska demokratska stranka – SDS

2

7. LDS Liberalna demokracija Slovenije

2

2. Nova Slovenija – Kr~anska ljudska stranka

1

6. Slovenska demokratska stranka – SDS

1

7. LDS Liberalna demokracija Slovenije

2

............

Ime liste
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Prva seja ob~inskega sveta je bila 22. decembra l994. Na njej so svetniki sprejeli za~asni
Poslovnik ob~inskega sveta. Imenovali so
komisijo za mandatna vpra{anja, volitve in
imenovanja; za njenega predsednika je bil
izvoljen Maks Medved, za ~lana pa Janko
^elofiga in Ivan Sagadin. Prav tako so potrdili
mandate ~lanom ob~inskega sveta in `upana
ter izvolili predsednika ob~inskega sveta. To
je postal Franc [krila. Za sekretarko ob~inskega sveta je bila imenovana Zdenka Frank.
Prva seja ob~inskega sveta se je nadaljevala
29. decembra l994, ko so za podpredsednika
ob~inskega sveta izvolili Stanka Megli~a ter
sprejeli statutarni sklep.
Na 6. redni seji 30. avgusta l995 je bil za drugega podpredsednika ob~inskega sveta imenovan Bogomir Jurtela, za pod`upana pa je
bil imenovan Alojzij Koro{ec iz Lovrenca na
Dravskem polju 31. V komisijo za statut in
poslovnik so bili izvoljeni Janez Zafo{nik,
Janko Herti{ in Vlado Forbici. Komisijo je
vodil Janko Herti{.

@upan in ob~inski svet sta v prvem mandatu
orala ledino. Veliko je bilo neznank, ni bilo
sredstev, prav tako ni bilo delavcev ob~inske
uprave. Del nalog ob~inske uprave so
opravljali delavci, ki so bili do tedaj zaposleni
na krajevnih skupnostih, del pa delavci, ki so
bili zaposleni na nekdanji Ob~ini Ptuj.
Prva tako ni bilo predpisov, zato sta `upan in
ob~inski svet dala velik poudarek sprejemu
odlokov. Vseh odlokov in pravilnikov ni bilo
mogo~e sprejeti takoj, zato so veljali odloki in
pravilniki, ki so bili sprejeti v nekdanji ob~ini
Ptuj. Ko je ob~inski svet sprejel posamezne
odloke, so postopno prenehali veljati odloki
ob~ine Ptuj. Za delovanje ob~ine je bilo treba
sprejeti tudi statut in poslovnik o delu ob~inskega sveta, zato je ob~inski svet imenoval
komisijo za statut in poslovnik, ki je imela nalogo pripraviti ta dva najpomembnej{a akta.
Pripraviti pa je bilo treba tudi prvi prora~un
Ob~ine Kidri~evo.
Ob~inski svet je Statut Ob~ine Kidri~evo
sprejel na seji 30. marca l995.

............

Tabela 21: Izvoljeni ~lani ob~inskega sveta
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Volilna enota

Ime in priimek

Ime liste

1

Danilo Lendero

6. Slovenska demokratska stranka – SDS

1

Branko Valentan

7. LDS Liberalna demokracija Slovenije

1

Bogdan [kafar

6. Slovenska demokratska stranka - SDS

1

Anton Habjani~

7. LDS Liberalna demokracija Slovenije

1

mag. Silvestra Klemen~i~

3. SMS – Stranka mladih Slovenije

1

Marjan Hvalec

4. SLS – Slovenska ljudska stranka

1

Viktor Cafuta

2. Nova Slovenija – Kr{~anska ljudska stranka

1

Natalija Kutnjak

6. Demokratska stranka Slovenije – SDS

2

Jo`ef Gori~an

4. SLS – Slovenska ljudska stranka

2

Milan Fiderek

6. Slovenska demokratska stranka – SDS

2

Jo`ef Murko

7. LDS Liberalna demokracija Slovenije

2

Jo`ef Medved

2. Nova Slovenija – Kr{~anska ljudska stranka

2.

Andrej Napast

4. SLS – Slovenska ljudska stranka

2

Sre~ko Lah

8. DeSUS – Demokrati~na stranka upokojencev Slovenije

2

Anton Leskovar

6. Slovenska demokratska stranka – SDS

2

Zoran @unko

7. LDS Liberalna demokracija Slovenije

2

Marija Bauman

7. LDS Liberalna demokracija Slovenije

...........................................................
Zdenka Frank

... Ob~inski svet z
`upanom Alojzom
[prahom, 1995–1998

Prvi ob~inski svet se je sestal na 33 rednih, 18
izrednih in 2 koresponden~nih sejah. Na njih

so bili sprejeti {tevilni sklepi, ki jih v tem povzetku ne navajamo.
V drugem mandatu so bili ~lani ob~inskega
sveta: Anton Bab{ek, Janko Ba{tevc, Janko
^elofiga, Slavko Fegu{, Vlado Forbici, Zvonimir Holc, Bo`idar Kopu{ar, Dragan Koren,
Alojzij Koro{ec, Vinko Mlakar, Jo`e Per{uh,
Marta Pinteri~, Vojteh Rajher, Franc [krila,
Milan Unuk, Branko Valentan in Janez Zafo{nik. Zvonimir Holc je opravljal tudi funkcijo pod`upana. Prva seja ob~inskega sveta v
drugem mandatu je bila 11. decembra 1998,
ko je ob~inski svet potrdil mandate novoizvoljenega ob~inskega sveta in mandat `upana.
V drugem mandatu je bilo sprejetih 16 odlokov in 3 pravilniki. Med pomembnej{e lahko
uvrstimo:
- odloke o prora~unu ob~ine za leta l998,
l999, 2000 in 2001;
- Statut Ob~ine Kidri~evo;
- Poslovnik ob~inskega sveta Ob~ine Kidri~evo;
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Kidri~evo;
- Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoro~nega in srednjero~nega plana ob~ine Ptuj za obdobje 1986–2000 in
srednjero~nega dru`benega plana za obdobje 1986–2000 za obmo~je ob~ine Ptuj;

............

V prvem mandatu je ob~inski svet sprejel 27
odlokov in 7 pravilnikov. Med najpomembnej{e odloke prav gotovo lahko uvrstimo:
- Statut Ob~ine Kidri~evo;
- Poslovnik o delu ob~inskega sveta;
- Odlok o gospodarskih javnih slu`bah na
obmo~ju Ob~ine Kidri~evo;
- Odlok o organizaciji in delu ob~inske uprave;
- odloke o prora~unu Ob~ine Kidri~evo za
leta 1995, 1996, 997 in 1998;
- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoro~nega plana Ob~ine
Kidri~evo za obdobje 1986–2000 na obmo~ju Ob~ine Kidri~evo; dopolnjen je bil leta
1996;
- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin srednjero~nega dru`benega
plana Ob~ine Ptuj za obdobje 1986–2000 za
obmo~je Ob~ine Kidri~evo; dopolnjen je bil
leta 1996;
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobra`evalnega zavoda Osnovna {ola Kidri~evo;
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobra`evalnega zavoda Osnovna {ola Cirkovce.
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... Ob~inski svet z
`upanom
Zvonimirjem
Holcem,
2003–2006

- Odlok o lokacijskem na~rtu za obvoznico
Pragersko;
- Odlok o pokopali{kem redu in pogrebnih
sve~anostih v ob~ini Kidri~evo.

bilo 2990 glasovnic. Ker so bile oddane
prazne ali ker volje volivcev ni bilo mogo~e
ugotoviti, je bilo 16 glasovnic neveljavnih.
Veljavnih je bilo torej 2974 glasovnic.

V tem mandatu je ob~inski svet potrdil delitveno bilanco med ob~ine, ki so nastale iz
prej{nje Ob~ine Ptuj, kar je bila podlaga za
delitev skupnega premo`enja.

Na referendumsko vpra{anje so z besedo
»ZA« odgovorili 204 volivci ali 6,82 %, z besedo »PROTI« pa je odgovorilo 2770 volivcev ali
92,64 %. Ob~inska volilna komisija je na podlagi 47.b ~lena Zakona o lokalni samoupravi
ugotovila, da je ve~ina volivcev, ki so glasovali, odlo~ila proti postavitvi objekta termi~ne obdelave trdih odpadkov iz naselij za SV
Slovenijo in deponiranje preostanka odpadkov po se`igu na obmo~ju Ob~ine Kidri~evo.

Ob~inski svet Ob~ine Kidri~evo se je v drugem mandatu sestal na 30 rednih, 11 izrednih
in 3 koresponden~nih sejah. Na seji 7. decembra 2000 je sprejel naslednji sklep:

............

»Razpi{e se referendum o vpra{anjih in pristojnostih ob~ine o postavitvi objekta termi~ne
obdelave trdih odpadkov iz naselij SV Slovenije in deponiranja preostankov odpadkov
po se`igu na obmo~ju Ob~ine Kidri~evo.
Referendum bo v nedeljo, 14. januarja 2001.
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Referendumsko vpra{anje se glasi:
Ali ste za postavitev objekta termi~ne obdelave trdih odpadkov iz naselij za SV Slovenijo
in deponiranje preostankov odpadkov po
se`igu na obmo~ju ob~ine Kidri~evo?«

V tretjem mandatu so bili ~lani ob~inskega
sveta: Jo`ef Murko, Marjan Petek, ki ga je po
odstopu zamenjal Bogdan [kafar, Branko
Valentan, Franc Planin{ek, Mihael @itnik, Anton Bab{ek, Anton Leskovar, Slavko Fegu{,
Sre~ko Lah, Jo`ef Medved, Vladimir Forbici,
Marija [kafar, Dragica Vti~, ki jo je zaradi smrti zamenjal Marjan Hvalec, Anton Panikvar,
Zoran @unko, Milena Purg in Anton Sagadin.
Prva seja ob~inskega sveta, na kateri so ~lani
ob~inskega sveta potrdili mandate ~lanom
ob~inskega sveta, je bila 10. decembra 2002.

Na referendumu 14. januarja 2001 je imelo
pravico glasovati skupaj 5462 volivcev. Glasovalo je 2989 volivcev ali 54,7 %. Oddanih je

V tretjem mandatu je bilo sprejetih 21 odlokov in 11 pravilnikov. Pomembnej{i med njimi so:

...........................................................
Zdenka Frank

V tretjem mandatu se je ob~inski svet sestal
na 8 izrednih in 30 rednih sejah, opravil pa je
tudi 4 koresponden~ne seje.

V ~etrtem mandatu so bili ~lani ob~inskega
sveta: Viktor Cafuta, mag. Silvestra Klemen~i~, Marjan Hvalec, Bogdan [kafar, Danilo
Lendero, Natalija Kutnjak, dr. Anton Habjani~, Branko Valentan, Jo`ef Medved, Andrej
Napast, Jo`ef Gori~an, ki ga je po odstopu
zamenjal Franc Planin{ek, Anton Leskovar,
Milan Fider{ek, Janko Ba{tevc, Zoran @unko,
Marija Bauman in Sre~ko Lah. Za pod`upana
sta bila imenovana Jo`ef Medved in Jo`ef
Gori~an; slednjega je po odstopu zamenjal
Franc Planin{ek. Prva konstitutivna seja
ob~inskega sveta je bila 30. novembra 2006.

... Ob~inski svet z
`upanom Jo`efom
Murkom, 2006–2010

V ~etrtem mandatu je bilo sprejetih 18
odlokov in 4 pravilniki. Pomembnej{i med
njimi so:
- odloki o prora~unu za leta 2007, 2008, 2009
in 2010,
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knji`nica
Ivana Potr~a Ptuj,
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobra`evalnega zavoda Osnovna {ola Cirkovce,
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobra`evalnega zavoda Osnovna {ola Borisa Kidri~a Kidri~evo,
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Kidri~evo,

............

- odloki o prora~unu Ob~ine Kidri~evo za leta 2003, 2004, 2005 in 2006;
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knji`nica Ivana Potr~a Ptuj;
- Statut Ob~ine Kidri~evo;
- Poslovnik ob~inskega sveta Ob~ine Kidri~evo;
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regijsko vi{je in visoko{olsko sredi{~e Ptuj;
- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoro~nega in srednjero~nega plana ob~ine Kidri~evo za obdobje
1986–2000; dopolnjen je bil leta 2001;
- Odlok o oskrbi s pitno vodo v Ob~ini Kidri~evo;
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Ptuj;
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobra`evalnega zavoda Osnovna {ola dr.
Ljudevita Pivka Ptuj;
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobra`evalnega zavoda Glasbena {ola Karol
Pahor Ptuj;
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj;
- Odlok o dopolnitvi odloka o organizaciji in
delu ob~inske uprave Ob~ine Kidri~evo.
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- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupne ob~inske uprave
ob~in;
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Ptuj,
- Odlok o ob~inskem podrobnem prostorskem na~rtu za vzhodni del poselitvenega
obmo~ja Njiverce P16-S4 (stanovanjska
pozidava in manj{i {portni park),
- Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemlji{~ in merilih za odmero komunalnega
prispevka na obmo~ju Ob~ine Kidri~evo,
- Odlok o razglasitvi nepremi~nih kulturnih
spomenikov lokalnega pomena na obmo~ju Ob~ine Kidri~evo.
Ob pisanju tega ~lanka ~etrti mandat seje ob~inskega sveta {e ni bi kon~an, zato ni mogo~e zapisati vseh pomembnih aktov ob~ine,
ki so bili sprejeti v tem mandatu, prav tako
tudi ne, na koliko sejah se je sestal ob~inski
svet.

Viri

............

Poro~ila ob~inske volilne komisije,
zapisniki sej ob~inskih svetov,
arhiv Ob~ine Kidri~evo.
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Die Gemeinde Kidri~evo entstand aufgrund des Gesetzes über die Gründung der
Gemeinden und die Festlegung deren
Gebiete, das im Gesetzblatt der Republik
Slowenien Nr. 60/91 veröffentlicht wurde.
Durch das Gesetz wurde festgelegt, dass sich
der Gemeindesitz in Kidri~evo, Ul. Borisa
Kraigherja 25 befindet. Die Gemeinde Kidri~evo entstand aus drei Ortsgemeinschaften,
Cirkovce, Kidri~evo und Lovrenc na Dravskem polju.
Die Gemeinde Kidri~evo besteht aus 15
Ortschaften: Kidri~evo, Kungota pri Ptuju,
Njive7rce, Apa~e, Strni{~e, Lovrenc na Dravskem polju, Pleterje, @upe~ja vas, Mihovce,
Dragonja vas, Cirkovce, Zgornje Jablane,
Spodnje Jablane, Pongrce, [ikole, Stra`gonjca, Spodnji Gaj pri Pragerskem und Staro{ince. Die Gemeinde misst 72 km2.

Die ersten Lokalwahlen fanden am 4.
Dezember 1994 statt. Bei diesen Wahlen wurden der Bürgermeister und 17 Gemeinderatmitglieder gewählt.
Als erster Bürgermeister der Gemeinde Kidri~evo wurde Aljz [prach aus Mihovce 55
gewählt.
Die Gemeinderatmitglieder waren: Franc
[alamun, Janko ^elofiga, Zvonko Jev{ovar,
Vlado Forbici, Bogomir Jurtela, Jo`e Per{uh,
Bo`idar Kopu{ar, Janko Herti{ (nach seiner
Ernennung zum Gemeindesekretär wurde er
durch Rudolf Intihar ersetzt), Franc [krila,
Peter Pi{ek, Maks Medved, Zvonko Erbus,
Milan Unuk, Anton Medved, Stanko Megli~,
Ivan Sagadin und Janez Zafo{nik.
Vizebürgermeister wurde Alojz Koro{ec,
Gemeinderatspräsident Franc [krila, Vizepräsident Stanko Megli~ und Bogomir Jurtela.
Die zweiten Lokalwahlen wurden am 23.
November 1998 durchgeführt. Bei diesen
Wahlen wählte man folgende Gemeinderatmitglieder: Anton Bab{ek, Janko Ba{tevc,
Janko ^elofiga, Slavko Fegu{, Vlado Forbici,
Zvonimir Holc, Bo`idar Kopu{ar, Dragan
Koren, Alojzij Koro{ec, Vinko Mlakar, Jo`e
Per{uh, Marta Pinteri~, Vojteh Rajher, Franc
[krila, Milan Unuk, Branko Valentan und
Janez Zafo{nik.

Zum Bürgermeister der Gemeinde Kidri~evo
wurde im zweiten Wahlgang am 6.Dezember
1998 erneut Alojz [prah aus Mihovce 55 a
gewählt. Der Vizebürgermeister wurde Zvonimir Holc.
Bei den dritten Lokalwahlen, am 10.
November 2002, wurden folgende Gemeinderatmitglieder gewählt: Jo`ef Murko, Marjan
Petek, der nach seinem Rücktritt durch
Bogdan [kafar ersetzt wurde, Branko Valentan, Franc Planin{ek, Mihael @itnik, Anton
Bab{ek, Anton Leskovar, Slavko Fegu{,
Sre~ko Lah, Jo`ef Medved, Vladimir Forbici,
Marija [kafar, Dragica Vti~, die nach ihrem
Tod durch Marjan Hvalec ersetzt wurde,
Anton Panikvar, Zoran @unko, Milena Purg
und Anton Sagadin.
Zum Bürgermeister der Gemeinde Kidri~evo
wurde im zweiten Wahlgang am 1. Dezember 2002 Zvonimir Holc aus Kungota pri
Ptuju 13 gewählt. Der Vizebürgermeister
wurde Jo`ef Murko.
Bei den vierten Lokalwahlen, die am 126.
Oktober 2006 stattfanden, wurden folgende
Gemeinderatmitglieder gewählt: Viktor
Cafuta, Mag. Silvestra Klemen~i~, Marjan
Hvalec, Bogdan [kafar, Danilo Lendero, Natalija Kutnjak, Dr. Anton Habjani~, Branko
Valentan, Jo`ef Medved, Andrej Napast, Jo`ef
Gori~an, der nach seinem Rücktritt durch
Franc Planin{ek ersetzt wurde , Anton
Leskovar, Milan Fider{ek, Janko Ba{tevc,
Zoran @unko, Marija Bauman und Sre~ko
Lah.
Zum Bürgermeister wurde im zweiten
Wahlgang am 12. November 2006 Jo`ef Murko aus Lovrenc na Dravskem polju gewählt.
Als Vizebürgermeister ernannte man Jo`ef
Medved und Jo`ef Gori~an, der nach seinem
Rücktritt durch Franc Planin{ek ersetzt
wurde.
Die Gemeinderatsmitglieder treffen sich an
Sitzungstagen. Die bedeutsamsten Gemeindeakten, die sie verabschiedet haben, sind
das Statut der Gemeinde Kidri~evo, die
Geschäftsordnung des Gemeinderates, jährlicher Gemeindehaushalt sowie Verordnungen, Regelwerke und Beschlüsse.

............

Die Gründung der Gemeinde Kidri~evo
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Ob~inska uprava

.......................
Zdenka Frank

Izvle~ek

Abstract

... Ob~inska uprava je organ, ki izvaja naloge

The Commune Administration

ob~ine. Je strokovni tehni~ni organ, ki ga z
odlokom ustanovi ob~inski svet. V odloku o
ustanovitvi ob~inske uprave so dolo~ene tudi
njene naloge. Sede` ob~inske uprave je v
Kidri~evem, Ul. Borisa Kraigherja 25.
Ob~inska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko-tehni~ne in administrativne naloge na:
- podro~ju splo{nih zadev,
- podro~ju normativno-pravnih zadev,
- podro~ju upravnih zadev,
- podro~ju javnih financ,
- podro~ju gospodarstva in kmetijstva,
- podro~ju dru`benih dejavnosti,
- podro~ju urejanja prostora,
- podro~ju varstva okolja,
- podro~ju gospodarskih javnih slu`b in
infrastrukture,
- v dejavnosti re`ijskega obrata.
Ob~insko upravo vodi direktor. V njej je zaposlenih deset strokovnih sodelavcev. V
re`ijskem obratu, ki deluje od leta 2005, pa so
zaposleni trije delavci.
Klju~ne besede: ob~inska uprava, re`ijski obrat, podro~je del, tajnik in direktor ob~inske
uprave, zaposleni delavci

............

UDK: 0055:35(497.43Kidri~evo)
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... The commune administration is an organ
carrying out the commune’s objectives. It’s a
professional-technical organ being established by a decree of the Commune Council.
The decree also contains the tasks of the
commune administration. The seat of the
commune administration is in Kidri~evo, 25
Ul Borisa Kraigherja.
The commune administration carries out professional, administrative and organizationaltechnical objectives in the field of:
- general matters,
- normative-legal matters,
- administrative matters,
- public finances,
- economy and agriculture,
- social activities,
- spatial planning,
- environment protection,
- public services and infrastructure.
The commune administration is being run by
a director and it employs ten skilled officials
and since 2005 also three maintenance workers.
Key words: commune administration, field of
activity, secretary and director of the commune administration, employed workers

...........................................................
Zdenka Frank

... Ob~inska uprava je organ, ki izvaja naloge
ob~ine. Je strokovno-tehni~ni organ, ki ga z
odlokom ustanovi ob~inski svet.1 V odloku o
ustanovitvi ob~inske uprave so dolo~ene tudi
njene naloge.
Za opravljanje nalog ob~inske uprave je bil v
Ob~ini Kidri~evo ustanovljen enovit organ.
Ob~inska uprava Ob~ine Kidri~evo ima
sede` v Kidri~evem, Ul. Borisa Kraigherja 25.
Ob~inska uprava zagotavlja:
strokovno, u~inkovito in racionalno opravljanje nalog,
- zakonito, pravo~asno in u~inkovito uresni~evanje pravic, interesov in obveznosti
strank in drugih udele`encev v postopkih,
- polno zaposlenost delavcev v ob~inski upravi in
- u~inkovito sodelovanje z drugimi organi in
ustanovami.
Ob~inska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko-tehni~ne in administrativne naloge na razli~nih podro~jih.

Podro~je splo{nih zadev
- Opravljanje strokovnih, organizacijskih, administrativnih in tehni~nih nalog za potrebe
`upana, ob~inskega sveta ter njegovih
delovnih in posvetovalnih teles, nadzorni
odbor ter druge ob~inske organe,
- re{evanje kadrovskih zadev,
- sprejem in odprava po{te ter arhiviranje za
potrebe ob~inskih organov,
- gospodarjenje z zgradbo ob~ine in tehni~no
opremo, s premi~nim in nepremi~nim premo`enjem,
- avtomatska obdelava podatkov za potrebe
organov ob~ine, ki se nana{ajo na podro~je
civilne za{~ite in re{evanja,
- strokovna pomo~ krajevnim odborom pri
njihovem delovanju,
- opravljanje drugih nalog, ki po svoji naravi
sodijo na to podro~je.

Podro~je normativno-pravnih zadev
- Priprava splo{nih in drugih aktov ter mnenj
in stali{~, ki jih sprejemajo `upan, ob~inski
svet in drugi ob~inski organi,

- sestavljanje pogodb, ocen sprejetih pogodb
in pravno spremljanje pogodb,
- strokovna pravna pomo~ pri izvajanju volilnih opravil,
- pravna pomo~ `upanu, ob~inskemu svetu
in drugim ob~inskim organom,
- opravljanje drugih nalog, ki spadajo na to
podro~je.

Podro~je upravnih zadev
- Vodenje upravnega postopka in izdajanje
odlo~b v teh postopkih na I. stopnji,
- vodenje evidence o upravnih stvareh,
- sodelovanje v upravnih postopkih, ki jih vodijo drugi pristojni organi,
- opravljanje drugih nalog s podro~ja upravnih zadev.

Podro~je javnih financ
- Pripravljanje prora~una in skrb za njegovo
izvr{evanje v skladu s predpisi, ki urejajo to
podro~je,
- pripravljanje finan~nih poro~il in zaklju~nega ra~una prora~una,
- zagotavljanje strokovne pomo~i ob~inskim
organom pri sprejemanju in izvr{evanju
ob~inskih splo{nih in drugih aktov s podro~ja javnih financ,
- opravljanje finan~no-knjigovodskih in drugih strokovnih opravil za prora~un, ob~inske sklade, re`ijske obrate in druge organe,
- spremljanje, analiziranje in oblikovanje cen
iz pristojnosti ob~ine in dajanje mnenj k
oblikovanju cen iz koncesijskih razmerij,
- spremljanje in analiziranje davkov iz ob~inske pristojnosti in v skladu z zakonom pripravljanje strokovnih podlag za njihovo
uvedbo oziroma usklajevanje,
- pripravljanje premo`enjske bilance ob~ine,
- opravljanje drugih nalog, ki spadajo na to
podro~je.

Podro~je gospodarstva in kmetijstva
- Pripravljanje strategije razvoja ob~ine ter
programskih usmeritev in programov raz-

..........................................................
............

1 Uradni list RS, {t. 102/1999.
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voja posameznih dejavnosti s podro~ja gospodarstva in kmetijstva,
- opravljanje strokovnih nalog za ob~ino in
njene organe, kadar je ob~ina ustanovitelj
ali soustanovitelj javnega podjetja ali zavoda na podro~ju gospodarskih javnih slu`b,
- spremljanje in analiziranje gibanja na podro~ju gospodarstva in kmetijstva v ob~ini,
- opravljanje drugih nalog s tega podro~ja.

Podro~je dru`benih dejavnosti
- Pripravljanje razvojnih usmeritev in razvojnih programov na razli~nih podro~jih dru`benih dejavnosti v sodelovanju z javnimi
zavodi in drugimi porabniki prora~unskih
sredstev iz tega naslova,
- skrb za finan~no realizacijo opredeljenih
ob~inskih programov v skladu s prora~unom, koordiniranje delovanja razli~nih subjektov na podro~ju dru`benih dejavnosti in
nadziranje izvajanja programov,
- pripravljanje in izvajanje programov javnih
del,
- opravljanje drugih nalog, ki sodijo na podro~je dru`benih dejavnosti.

Podro~je urejanja prostora
- Pripravljanje prostorskih izhodi{~ za sprejemanje prostorskih aktov in pripravljanje
smernic za izdelavo prostorskih izvedbenih
aktov,
- pripravljanje prostorskih aktov ob~ine,
- vodenje evidence posegov v prostor in analiza stanja posegov v prostor,
- strokovna pomo~ pravnim in fizi~nim osebam pri urejanju prostora,
- opravljanje drugih nalog, ki spadajo na to
podro~je.

Podro~je varstva okolja

............

- Pripravljanje programov varstva okolja,
- pripravljanje sanacijskih programov za odpravo posledic elementarnih nesre~,
- opravljanje drugih upravnih nalog varstva
okolja, ki jih dolo~ajo posebni predpisi s
podro~ja varstva okolja,
- opravljanje drugih nalog, ki spadajo na to
podro~je.
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Podro~je gospodarskih javnih slu`b
in infrastrukture
- Pripravljanje strokovnih podlag za ustanovitev in organizacijo gospodarskih javnih
slu`b,
- skrb za izvajanje programov razvoja gospodarskih javnih slu`b in nadzor nad njihovim
izvajanjem,
- pripravljanje projektov in investicijskih programov ter nadzor nad investicijami,
- opravljanje drugih nalog na tem podro~ju.

Dejavnosti v re`ijskem obratu
- Javna snaga in ~i{~enje javnih povr{in,
- urejanje javnih poti, povr{in za pe{ce, zelenih povr{in,
- izgradnja, vzdr`evanje in urejanje lokalnih
javnih cest in javnih poti,
- upravljanje javne razsvetljave v naseljih,
- urejanje in vzdr`evanje pokopali{~,
- pogrebne storitve,
- oskrba s plinom,
- urejanje javnih parkiri{~,
- javna razsvetljava v naseljih,
- upravljanje javnih stanovanj,
- upravljanje poslovnih prostorov,
- zimska slu`ba,
- vzdr`evanje {portno-rekreacijskih objektov,
- vzdr`evanje infrastrukturnih in drugih javnih objektov,
- ru{enje objektov, zemeljska dela in druga
gradbena dela,
- gospodarjenje z zazidanimi in nezazidanimi
stavbnimi zemlji{~i,
- vzdr`evanje in obnavljaje ob~inskih objektov,
- vodenje javnih del,
- urejanje in vzdr`evanje plakatnih mest in
reklamnih objektov,
- druga dela in naloge na podro~ju izvajanja
gospodarskih javnih slu`b, ki jih dolo~i
ob~inski svet.
Poleg teh dejavnosti opravlja re`ijski obrat s
podro~ja javnih slu`b tudi naslednje naloge:
- strokovne, tehni~ne, organizacijske in razvojne naloge v zvezi z upravljanjem, na~rtovanjem, vzdr`evanjem in izgradnjo objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javnih
slu`b,

...........................................................
Zdenka Frank

Po ustanovitvi Ob~ine Kidri~evo ni bila takoj
ustanovljena tudi ob~inska uprava. @upan
Alojz [prah je moral za to nalogo izbrati prve
sodelavce, ki bodo opravljali naloge za
novoustanovljeno ob~ino. Na obmo~ju ob~ine so do tedaj kot pravne osebe delovale tri
krajevne skupnosti, v katerih so bili zaposleni
profesionalni delavci. Ti so se zaposlili v ob~inskem uradu. Tako so postali sodelavci
Ob~ine Kidri~evo Franjo Maja~i~ iz Krajevne
skupnosti Kidri~evo, Zdenka Frank iz Krajevne skupnosti Lovrenc na Dravskem polju, ki
jo je ob~inski svet imenoval za sekretarko
ob~inskega sveta, in Dragica Kaiser iz Krajevne skupnosti Cirkovce. Ob~inski urad je
moral imeti tudi tajnika ob~ine, ki se je kasneje preimenoval v direktorja ob~inske uprave. Tajnik je koordiniral in vodil delo ob~inske uprave, zato je bilo njegovo delo zahtev-

no in pomembno. Prvi tajnik ob~ine Kidri~evo je postal Janko Herti{. Ob~ina je zaposlila
tudi Danico Moge, ki je opravljala delo
~istilke in kurirke. Ob~inski urad je imel svoj
sede` v Kidri~evem, Ul. Borisa Kraigherja 25,
kjer je sede` ob~ine {e danes. Tajniki krajevnih skupnosti so v za~etku delali {e na
obmo~ju sede`ev krajevnih skupnosti, kasneje pa so se preselili na sede` ob~ine. Del
nalog ob~inske uprave, predvsem podro~ji
financ in dru`benih dejavnosti, pa so opravljali delavci nekdanje ob~ine Ptuj.
Leta l996 se je upokojil Franjo Maja~i~, v
ob~inski upravi pa sta se zaposlila Zdenka
Bosak, danes Bek, in Igor Premu`i~. Potrebe
so narekovale po~asno osamosvojitev ob~ine
in postopen prenos nalog z nekdanje Ob~ine
Ptuj. Tako je ob~ina zaposlila {e ra~unovodkinjo, ki je skrbela za podro~je financ. Na to
delovno mesto se je zaposlila Jo`ica Podgor{ek.
Ob~inska uprava je v za~etku delala v treh
pisarnah, vendar je kmalu potrebovala ve~
prostora. Za potrebe ob~ine so bili tako najprej preurejeni prostori nekdanje krajevne
skupnosti, nato pa {e prostori, ki jih je
uporabljala policijska postaja v drugem
nadstropju. Ob~inska uprava je tako delovala
v dveh nadstropjih. [ele kasneje je ob~ina
odkupila eno stanovanje, ki je bilo preurejeno v poslovni prostor, ob~inska uprava pa
je delovala v prvem nadstropju.
Ob~inska uprava v tej sestavi je delovala skoraj do konca drugega mandata, ko jo je
zapustil tajnik Janko Herti{. Do konca preostanka drugega mandata ({est mesecev) je
bila za tajnico ob~ine nato imenovana Zdenka Frank.
Leta 2003 se je v ob~inski upravi zaposlil
Egon Repnik, ob~ina pa je dobila novo tajnico ob~ine. To je postala Evelin Makoter Jablo~nik. Ob~insko upravo je zapustila Jo`ica
Podgor{ek, njeno delovno mesto pa je zasedla Tatjana Ka~i~nik. Ob~ina je dobivala
vedno ve~ pristojnosti, ki so zahtevale tudi
nove zaposlitve. Tako sta se v tretjem mandatu v ob~inski upravi zaposlila {e Mojca
Me{ko in Herbert Glavi~.
Leta 2010 so v ob~inski upravi zaposleni:
- Evelin Makoter Jablo~nik, direktorica
ob~inske uprave,

............

- investicijsko na~rtovanje, gospodarjenje z
objekti in napravami gospodarske infrastrukture in javnimi povr{inami, vodenje investicij, gradbeni nadzor,
- nadzor nad kakovostjo in ekonomi~nostjo
poslovanja gospodarskih javnih slu`b,
- naloge strokovnega nadzora nad izvajalci
javnih slu`b in osebami, ki izvajajo dejavnosti javnih gospodarskih slu`b,
- naloge v zvezi z informatizacijo in informacijsko bazo za potrebe gospodarskih javnih
slu`b,
- strokovne, tehni~ne in organizacijske naloge v zvezi z izvedbo javnih razpisov in izbiro izvajalcev za koncesionarje javnih slu`b
ter naloge v zvezi z razpisi za vlaganje kapitala ter pripravo pogodb,
- strokovne, tehni~ne in organizacijske naloge v zvezi s financiranjem javnih slu`b,
- dolo~anje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor, ~e ti zahtevajo infrastrukturne objekte in naprave ter ~e
to ni kot javno pooblastilo preneseno na
izvajalce javnih slu`b,
- dajanje predpisanih dovoljenj za priklju~itev na infrastrukturne objekte in naprave,
namenjene za izvajanje javnih slu`b, ~e to ni
kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce javnih slu`b,
- pobiranje in odvajanje komunalnih in ekolo{kih taks, prispevkov in nadomestil, ~e to
ni preneseno na izvajalce javnih slu`b,
- druge naloge, dolo~ene z zakonom, predpisom ob~ine ali programi dela.
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- mag. Egon Repnik, vi{ji svetovalec za
pravne zadeve,
- mag. Mojca Me{ko, vi{ja svetovalka za kmetijstvo in splo{ne zadeve,
- Herbert Glavi~, vi{ji svetovalec za gradbene
zadeve,
- Tatjana Ka~i~nik, vi{ja svetovalka za finance
in prora~un,
- Zdenka Frank, svetovalka za dru`bene dejavnosti in gospodarstvo,
- Dragica Kaiser, vi{ja referentka za finance in
prora~un,
- Igor Premu`i~, vi{ji referent za gradbene
zadeve in varstvo okolja,
- Zdenka Bek, tajnica,
- Danica Moge, ~istilka.
V za~etku leta 2005 je bil ustanovljen re`ijski
obrat. V re`ijskem obratu so bili zaposleni
{tevilni delavci preko programov javnih del
ali drugih posebnih programov za odpravo
brezposelnosti. Ko je ob~ina za~ela graditi
zbirni center, je za delo v njem potrebovala
tudi delavce. Tako se je v re`ijskem obratu
najprej zaposlil Cvetko Viraj (komunalni delavec), kasneje pa sta se mu pridru`ila {e

Du{an Kova~i~ (prav tako komunalni delavec) in Ivan Turk (hi{nik – vzdr`evalec). Zaposleni v re`ijskem obratu ter delavci v programih javnih del in drugih posebnih programih pripomorejo k urejenosti ob~ine.

Viri
Odlok o organizaciji in delovnem podro~ju
ob~inske uprave, Uradni list RS, 102/1999.
Arhiv ob~ine Kidri~evo.

... Ob~inska uprava Ob~ine Kidri~evo, od leve: Herbert Glavi~, Zdenka Frank, Zdenka Bek, mag. Mojca Me{ko,
............

Tatjana Ka~i~nik in Dragica Kaiser
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Die Gemeindeverwaltung

... Die Gemeindeverwaltung ist ein Organ,
das die Aufgaben der Gemeinde durchführt.
Im Erlass über die Gründung der Gemeindeverwaltung werden auch ihre Aufgaben bestimmt.
Um die Aufgaben der Gemeindeverwaltung
durchzuführen, wurde ein einheitliches
Organ gegründet. Das ist die Gemeindeverwaltung der Gemeinde Kidri~evo mit dem
Sitz in Kidri~evo, Ulica Borisa Kraigherja 25.

löste ihn Zdenka Frank ab. Heute leitet die
Gemeindeverwaltung die Direktorin Evelin
Makoter Jablo~nik. Die Bedürfnisse veranlassten noch weitere Mitarbeiter zu beschäftigen. So sind im Jahr 2010 zehn Fachmitarbeiter bei der Gemeindeverwaltung beschäftigt.
Im Jahr 2005 begann auch ein Regiebetrieb
im Rahmen der Gemeindeverwaltung tätig zu
sein, in dem zur Zeit drei Arbeiter beschäftigt
sind.

Die Gemeindeverwaltung gewährleistet:
- fachliche, effektive und rationale Aufgabendurchführung,
- gesetzmäßige, rechtzeitige und effektive
Verwirklichung der Rechte, Interessen und
Pflichten der Kunden und anderer Verfahrensteilnehmer,
- Vollbeschäftigung ihrer Arbeiter und
- effektive Mitarbeit mit anderen Organen
und Ämtern.
Die Gemeindeverwaltung durchführt fachliche, Verwaltungs-, organisatorisch-technische und administrative Aufgaben auf dem
Gebiet:
- der allgemeinen Sachen.
- der normativ-rechtlichen Sachen,
- der Verwaltungssachen,
- der öffentlichen Finanzen,
- der Wirtschaft und Landwirtschaft,
- der Gesellschaftsaktivitäten,
- der Raumordnung,
- des Umweltschutzes,
- der wirtschaftlichen öffentlichen Dienste
und der Infrastruktur,
- der Tätigkeit des Regiebetriebs.

............

Die Gemeindeverwaltung leitet der Direktor
(am Anfang war das der Gemeindesekretär).
Zur Zeit der Gründung der Gemeinde gab es
keine Gemeindeverwaltung, deshalb hatte
der Bürgermeister Alojz [prach die Aufgabe
die ersten Mitarbeiter auszuwählen, die die
Aufgaben der neu gegründeten Gemeinde
ausführen würden. Die ersten Mitarbeiter waren Angestellten, die in den Ortsgemeinschaften beschäftigt waren. Die Gemeinde
musste auch einen Sekretär haben – heute ist
das ihr Direktor. Janko Herti{ wurde der erste
Gemeindesekretär, als er weggegangen war,
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@ivljenje in delo ob~ine Kidri~evo*

.......................
Zdenka Frank

Izvle~ek

Abstract

... Potrebe na vseh podro~jih `ivljenja in dela

The Life and Work of the Commune of
Kidri~evo

v ob~ini so bile vedno ve~je od sredstev, ki
smo jih lahko zagotovili v prora~unih vse od
ustanovitve obãine leta l995 do danes. Vseeno pa je bil razvoj v tem obdobju dokaj hiter.
Rezultati dela so vidni na vseh podro~jih: v
dru`benih dejavnostih, pri varstvu okolja, v
gospodarski infrastrukturi, v gospodarstvu in
kmetijstvu.
Klju~ne besede: dru`bene dejavnosti, {olstvo
in pred{olska vzgoja, socialna, zdravstvo,
{port in kultura, varstvo okolja in po`arna
varnost, gospodarska infrastruktura, kmetijstvo in gozdarstvo, gospodarstvo

............

UDK: 336.14:352:005.742-057.162:005.25(497.43Kidri~evo)
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... The needs in all spheres of life and work
in the commune were always greater than the
financial means, which we were able to
assure in the budgets from the foundation of
the commune in 1995 till today. Nevertheless,
the development in that period of time was
quite fast.
The results of the work can be noticed in all
fields of interest: in social activities, in ecology, in the economic infrastructure, in economy and in agriculture.
Key words: social activities, school and preschool education, social services, health care,
sports and culture, environment protection
and fire prevention, economic infrastructure,
agriculture and forestry, economy

...........................................................
Zdenka Frank

...

@ivljenje in delo v ob~ini Kidri~evo lahko
razdelimo na pet podro~ij: dru`bene dejavnosti, varstvo okolja in po`arna varnost,
gospodarstvo, kmetijstvo in gospodarska infrastruktura.

Dru`bene dejavnosti

... Za to podro~je je bil v ob~ini Kidri~evo
ustanovljen odbor za dru`bene dejavnosti.
Med te dejavnosti spadajo: {olstvo in pred{olska vzgoja, zdravstvo, socialno varstvo ter
{port in kultura.
[olstvo

...

Ob~ina je imela v vseh obdobjih od ustanovitve do danes predvsem nalogo zagotoviti ustrezne prostore in opremo za delovanje
osnovno{olskega izobra`evanja, zagotoviti
pa je morala tudi potrebna sredstva za prevoz
otrok v {olo. Ker v ob~ini Kidri~evo ni varnih
poti, predvsem ni plo~nikov in kolesarskih
poti, je zagotovila sredstva za prevoz otrok
ne glede na oddaljenost od {ole, vse z vidika
varnosti. Ob~ina sofinancira tudi nadstandardne programe, zlasti u~enje drugega tujega jezika na razredni in predmetni stopnji,
pouk ra~unalni{tva od prvega razreda dalje,

prevoze na plavalne te~aje in v {olo v naravi.
Od ustanovitve ob~ine delujeta na njenem
obmo~ju dva javna vzgojno-izobra`evalna
zavoda, in sicer Osnovna {ola Cirkovce in
Osnovna {ola Borisa Kidri~a Kidri~evo s podru`ni~no {olo Lovrenc na Dravskem polju.
V podru`ni~ni {oli je v za~etku potekal pouk
od prvega do ~etrtega razreda, danes pa od
prvega do petega razreda.
Leta 2008 je ob~ina v prora~unu za~ela namenjati tudi sredstva za aktivno pre`ivljanje
po~itnic. Namen tega je, da bi otroke med
po~itnicami vsaj za nekaj ~asa odtegnili od
ra~unalnikov ter da bi ta ~as namenili za
druge dejavnosti, kot so {portne, rekreacijske, taborjenje, kulturne in drugo. Prvo leto
za to ni bilo velikega zanimanja, zlasti ne za
organizacijo, leta 2009 pa smo pritegnili `e
ve~ organizatorjev.
Ko je bila uvedena devetletna osnovna {ola,
je bilo treba zagotoviti potrebne prostore tudi
na {olah v na{i ob~ini. Tako smo najprej
obnovili in dogradili potrebne prostore v
Osnovni {oli Borisa Kidri~a Kidri~evo.
Osnovna {ola je z adaptacijo pridobila nov
ve~namenski prostor, ki je hkrati tudi u~ilnica glasbene {ole, in novo knji`nico. Nekaj let
kasneje smo se lotili tudi izgradnje prizidka in
adaptacije Osnovne {ole Cirkovce, kjer so
pridobili nove u~ilnice za izvajanje devetletke.

Pred{olska vzgoja

... Ob ustanovitvi Ob~ine Kidri~evo leta l995
sta bili na njenem obmo~ju dve enoti vrtca
Ptuj, in sicer v Kidri~evem in Cirkovcah. V
enoti v Kidri~evem je bilo osem oddelkov, v
enoti v Cirkovcah pa dva. Leta l998 je ob~inski svet odlo~il, da se obe enoti izlo~ita iz
VVZ Vrtec Ptuj in se za~asno, do formalne
ustanovitve samostojnega zavoda, priklju~ita
Osnovni {oli Borisa Kidri~a Kidri~evo. V za~etku leta l999 je bil ustanovljen javni vzgojno-varstveni zavod Vrtec Kidri~evo z enotama v Kidri~evem in Cirkovcah.

`upan Alojz [prah, ravnatelj {ole Bogomir Jurtela
in predsednik gradbenega odbora Milan Unuk leta
2001

Na podro~ju pred{olske vzgoje so bile naloge
ob~ine predvsem zagotoviti finan~na sredstva. Ob~ina mora zagotoviti sredstva za pla~e,
prispevke in druge prejemke delavcev ter

............

... Temeljni kamen za obnovo O[ Cirkovce so polo`ili
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materialne stro{ke, in to skupaj s star{i. Pri
tem ni popolnoma avtonomna, saj dr`ava z
zakonodajo dolo~a merila in kriterije za prostore, v katerih poteka pred{olska dejavnost.
Ob~ina financira razliko med ekonomsko ceno in pla~ilom star{ev za programe vrtca,
zagotoviti pa mora tudi sredstva za investicije, investicijsko vzdr`evanje in opremo.
Na podro~ju investicij so bili hkrati z dograditvijo in adaptacijo prostorov Osnovne {ole
Cirkovce adaptirani in dograjeni tudi prostori
vrtca v Cirkovcah. Potrebe po pred{olskem
varstvu, zlasti varstvu otrok v prvem starostnem obdobju, so bile vedno ve~je, zato je bilo treba pove~ati {tevilo oddelkov. Z adaptacijo in dograditvijo enote vrtca v Cirkovcah
smo pridobili tretji oddelek za prvo starostno
obdobje, v {olskem letu 2009/10 pa je bil
ustanovljen {e en oddelek. Tako so danes v
enoti vrtca Cirkovce {tirje oddelki.

... Ko govorimo o primarnem zdravstvu v
ob~ini Kidri~evo, z njim vsekakor ne moremo
biti zadovoljni. Ambulante splo{ne medicine
v Kidri~evem spadajo k Zdravstvenemu
domu Ptuj, ki pa v Kidri~evem ne zagotavlja
ustreznega zdravstva, saj primanjkuje zdravnikov. Ptujski zdravstveni dom tudi vlaga bolj
malo, zato si ob~ina `e kar nekaj let prizadeva, da bi zgradila nov zdravstveni dom. Leta
2009 je pridobila investitorja za adaptacijo in
dograditev prostorov v zdravstvenem domu v
Kidri~evem, vendar ji ni uspelo pridobiti tudi
soglasja Zavoda za varstvo naravne in kulturne dedi{~ine. Izgradnja novega zdravstvenega doma tako {e naprej ostaja prioriteta.
Sicer pa imamo v ob~ini Kidri~evo poleg treh
splo{nih ambulant (ena je v tovarni Talum) {e
tri zobozdravstvene ambulante, dve v Kidri~evem in eno zasebno zdravstveno ambulanto s koncesijo v Cirkovcah. V Kidri~evem deluje tudi zasebna fizioterapevtska ambulanta,
prav tako s koncesijo; ambulanta je s svojimi
storitvami na voljo tudi ob~anom sosednjih
ob~in.

Naro~ili smo nove projekte za nov vrtec.
Kljub {tevilnim zapletom in nasprotovanju
vodstva vrtca in star{ev je bil vrtec zgrajen na
novi lokaciji ob osnovni {oli. V novem vrtcu
je danes deset oddelkov.

Na podro~ju zdravstvene dejavnosti je ob~ina
Kidri~evo vsa leta financirala izvajanje
mrli{ko-pregledne slu`be, ki zajema mrli{ke
oglede, sanitarne in druge obdukcije ter prevoz umrlih s kraja smrti v bolni{nico na
obdukcijo.

Ob~ina pa seveda ni poskrbela samo za
potrebe otrok v vrtcih. Da bi se otroci imeli
kje igrati in zadr`evati, so bila po vseh ve~jih

............

Zdravstvo

Po novem vrtcu je klicala tudi enota v
Kidri~evem. Da bi zagotovili nove in sodobnej{e prostore, smo v Mladinski ulici, na prostoru takratnega vrtca v Kidri~evem, za~eli
na~rtovati nov vrtec. Naro~eni so bili projekti, izdano je bilo gradbeno dovoljenje, ob~ina
pa se je prijavila tudi na razpis ministrstva,
kjer je bila uvr{~ena na ~akalno listo za sofinanciranje. V ~etrtem mandatu je ob~inski
svet sprejel odlo~itev, da se nov vrtec prestavi na novo lokacijo ob osnovni {oli, v
sklopu tega projekta pa bi zgradili tudi novo
kuhinjo za osnovno {olo. [ola namre~ ni
imela svoje kuhinje, hrano zanjo so vozili iz
Osnovne {ole Cirkovce.

Ker so bile potrebe po otro{kem varstvu tudi
na obmo~ju enote v Kidri~evem ves ~as
ve~je, kot je bilo mest v vrtcu, je en oddelek
vrtca gostoval v prostorih Osnovne {ole
Borisa Kidri~a, in to od {olskega leta 2005/06
do odprtja novega vrtca.
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krajih postavljena otro{ka igrala, ki so namenjena vsem otrokom iz na{e ob~ine.

Lekarni{ko dejavnost v ob~ini Kidri~evo izvaja Javni zavod Lekarne Ptuj, ki ima v
Kidri~evem svojo enoto. Vrsto let je delovala
v prostorih ob ob~ini, pred nekaj leti pa se je
preselila v nove, sodobne prostore.

Sociala

...

Na podro~ju sociale zagotavlja ob~ina
Kidri~evo sredstva za subvencioniranje stanarin, pomo~ dru`inam na domu, dru`inske
pomo~nike, regresiranje domskega varstva,
letovanje otrok iz socialno {ibkih dru`in in
enkratno denarno pomo~ ob rojstvu otroka.

...........................................................
Zdenka Frank

V ob~ini smo se `e zelo zgodaj zavedali, da je
tudi starej{im treba zagotoviti primerno varstvo, zato smo `e na za~etku delovanja ob~ine
za~eli izvajati pomo~ dru`inam na domu. Da
bi bila ta pomo~ ~im bolj kompleksna in
strokovna, smo k temu pritegnili tudi Center
za socialno delo Ptuj. Sprva smo pomo~
dru`inam na domu izvajali izklju~no preko
programov javnih del, okoli leta 2000 pa smo
zaposlili dve delavki.
@e zelo zgodaj smo si za~eli prizadevati, da bi
v ob~ini dobili dom starej{ih ob~anov. Leta
2009 nam je to tudi uspelo, saj je Dom upokojencev Ptuj v Kidri~evem zgradil in odprl
svojo enoto s 65 posteljami.

Ob~ina namenja sredstva tudi za letovanje
~im ve~jega {tevila otrok iz socialno {ibkih
dru`in. S tem omogo~imo letovanje 30 do 40
otrokom letno, ki v nasprotnem primeru dela
po~itnic ne bi mogli pre`iveti na morju. Letovanje otrok organizirata Rde~i kri` in Zveza
prijateljev mladine.

[port in kultura

... Ob~ina Kidri~evo je {portu in kulturi v
vseh letih delovanja namenila dokaj veliko
pozornosti in sredstev. ^eprav teh nikoli ni
dovolj, je bilo investicijskih vlaganj kar veliko.
V vseh ve~jih krajih smo postavili otro{ka
igrala in uredili travnate povr{ine, ki so
namenjene najmlaj{im.
V ve~jih krajih, kjer za razvoj {portne dejavnosti skrbijo {portna dru{tva, smo sredstva

vlagali tudi v izgradnjo {portnih objektov. V
Cirkovcah je bila tako zgrajena nova {portna
dvorana, ki jo dopoldne uporablja Osnovna
{ola Cirkovce za pouk telesne vzgoje,
popoldne pa je namenjena za {portne dejavnosti na{ih ob~anov. Ob {portni dvorani so
sodobna {portna igri{~a. V Lovrencu na
Dravskem polju smo adaptirali dvorano, ki je
bila preurejena za {portno vzgojo otrok
Osnovne {ole Lovrenc in za {portne dejavnosti ob~anov tega dela ob~ine. Skupaj s
[portnim dru{tvom Mladinec Lovrenc smo
uredili {portni park in postavili {portni objekt
s sla~ilnicami. V Kungoti pri Ptuju in v Apa~ah so bila opravljena nujna adaptacijska dela v dvorani, ki je namenjena za kulturne dejavnosti in za razne prireditve. V Kungoti pri
Ptuju je bila urejena prevleka na igri{~u in
nabavljena {portna oprema na igri{~ih. V
Apa~ah je ob~ina skupaj s [portnim dru{tvom Apa~e posodobila {portni park. Posodobili so {portne objekte in postavili brunarico, ki jo poleg {portnikov uporabljajo
tudi drugi prebivalci ob~ine. Ob nastanku
{portnih dru{tev so v posameznih krajih nastajali tudi prostori za {portne dejavnosti. Tako
so nastale nove {portne povr{ine na primer v
Stra`gonjci in Njivercah.

... Dvorano
v Lovrencu
sta odprla
Alojz [prah in
Majda Kri`an,
dolgoletna vodja
podru`ni~ne {ole v
Lovrencu

Dolgoletna `elja prebivalcev Kidri~evega je
bila, da bi dobili sodobno {portno dvorano.
Leta 2008 se je ob~ina aktivno lotila na~rtovanja in letos se je gradnja dvorane tudi za~ela. [portna dvorana bo stala ob Osnovni

............

Da bi pomagali star{em ob rojstvu otroka, je
ob~inski svet v prora~unu za leto 2003 zagotovil sredstva za sofinanciranje otro{kega
mleka v vi{ini 50 %. Ta oblika pomo~i je bila
v ob~ini uveljavljena {tiri leta. Ker vse mame
te pomo~i niso potrebovale, je bila podana
ideja, da bi mladim star{em ob rojstvu otroka
dodelili enkratno denarno pomo~. Ob~inski
svet je sprejel pravilnik, v katerem je dolo~il,
da se star{em ob rojstvu prvega otroka dodeli
150,00 evrov, ob rojstvu drugega otroka
200,00 evrov, ob rojstvu tretjega in vsakega
naslednjega otroka pa 300,00 evrov denarne
pomo~i.
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zdaj«, Voja{ka tabori{~a in rezervne bolni{nice v Strni{~u med letoma 1915 in 1918.
Razstava je od leta 2006 postavljena v kapelici na starem voja{kem pokopali{~u v Kidri~evem.
V Staro{incah je bil urejen muzej na prostem.
Gre za zbirko starih kme~kih orodij, ki so jih
pri svojem delu uporabljali na{i predniki.

Varstvo okolja in po`arna varnost

... Za to podro~je je v ob~ini Kidri~evo zadol`en odbor za varstvo okolja in po`arno varnost.
... Nov {portni
objekt v Apa~ah

{oli Borisa Kidri~a, namenjena pa bo izobra`evalnemu delu {ole in dejavnostim
dru{tev.
Ob~ina v prora~unu za podro~je {porta zagotavlja sredstva za gradnjo in vzdr`evanje {portne infrastrukture ter za izvajanje programov
{portnih dru{tev.
V na{i ob~ini je razvita bogata ljubiteljska kulturna dejavnost, za katero skrbijo kulturna in
prosvetna dru{tva. Za izvajanje te dejavnosti
so zagotovljeni tudi prostori, saj to omogo~ajo obe {portni dvorani v Cirkovcah in Lovrencu ter nova {portna dvorana v Kidri~evem, pa
tudi drugi objekti v lasti ob~ine v Apa~ah in
Kungoti pri Ptuju.
Poleg prostorov zagotavlja ob~ina tudi sredstva za sofinanciranje izvajanja programov
ljubiteljske kulturne dejavnosti. Pri tem je
mi{ljeno izvajanje sámo, pa tudi udele`ba
skupin na obmo~nih, regijskih in dr`avnih
sre~anjih ter gostovanja v tujini.
Ob~ina v prora~unu vsako leto zagotavlja
sredstva za obnovo kulturnih spomenikov
(sakralnih objektov, ku`nih znamenj in
va{kih kapel).

............

Leta 2006 je ob~ina skupaj s Pokrajinskim
muzejem Ptuj - Ormo` za~ela raziskovati
zgodovino Strni{~a. Naslov projekta je bil
»Strni{~e 1914–1918«. Rezultat raziskave, v
okviru katere so bila zbrana tudi zgodovinska dejstva v tujih arhivih, je bila postavitev
stalne razstave z naslovom »Oj fantje, kaj pa
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V ob~ini se zelo dobro zavedamo, kako pomembno je okolje, v katerem `ivimo. Velikokrat ga onesna`ujemo sami. Zavedamo se, da
je temu podro~ju treba posvetiti ~im ve~
pozornosti, o pravilnem odnosu do okolja pa
vzgajati `e otroke v vrtcu in {olah. Odbor
vsako leto izda zlo`enko, s katero sku{amo
tudi starej{e prebivalstvo ozave{~ati o tem,
kako pomembno je na{e okolje.
V ob~ini imamo veliko zapu{~enih gramozic,
ki so postale prava mala divja odlagali{~a. Da
bi prepre~ili odlaganje odpadkov vanje, smo
najbolj pere~a divja odlagali{~a ogradili,
hkrati pa poskrbeli za ekolo{ke otoke. Ti so
postavljeni v vseh krajih ob~ine. Toda ekolo{ki otoki niso namenjeni za odlaganje vseh
odpadkov, zato je vsako leto organiziran odvoz nevarnih in kosovnih odpadkov, leta
2006 pa je bil odprt tudi zbirni center v Kidri~evem. Ob~ani na{e ob~ine tako lahko vse
vrste odpadkov odlagajo na primernih odlagali{~ih, na ekolo{kih otokih in v zbirnem
centru.
Na podro~ju po`arne varnosti smo sredstva v
prora~unu namenjali predvsem za nakup
opreme in gasilskih vozil, za izobra`evanje
operativnih gasilskih enot ter za delovanje
Gasilske zveze Kidri~evo. Po`arno varnost v
ob~ini zagotavlja osem prostovoljnih gasilskih dru{tev, ki se aktivno vklju~ujejo tudi ob
naravnih nesre~ah. Ob~ino so huda neurja
prizadela v letih 2008 in 2009. Prostovoljna
gasilska dru{tva so ob teh nesre~ah nesebi~no pomagala pri odpravljanju posledic na
dru`benih in zasebnih objektih.

...........................................................
Zdenka Frank

... Okoli 160 majhnih gospodarskih dru`b in
samostojnih podjetnikov pri~a, da je malo
gospodarstvo v ob~ini kar precej razvito.
Poleg teh imamo na obmo~ju Ob~ine Kidri~evo tudi ve~je gospodarske dru`be, med
katere prav gotovo lahko uvr{~amo Talum in
Boxmark Lechner.
Odbor za gospodarstvo namenja temu podro~ju kar veliko pozornosti. Pomo~i malemu gospodarstvu in samostojnim podjetnikom je bilo v obdobju delovanja ob~ine
veliko. Sprva je bila ta pomo~ v obliki ugodnih kreditov, v zadnjih dveh mandatih pa ob~ina namenja nepovratna sredstva za nalo`be
v podjetni{tvo in obrt, sofinanciranje stro{kov
odpiranja novih delovnih mest, za nastope
podjetnikov na sejmih in razstavah ter za sofinanciranje stro{kov izobra`evanja podjetnikov in njihovih zaposlenih. Letno so v prora~unu za to namenjena sredstva v razli~nih
vi{inah, odvisno od zmo`nosti ob~inskega
prora~una.
Leta 2003 je Ob~ina Kidri~evo za~ela graditi
obrtno cono v Industrijskem naselju v Kidri~evem. Sredstva za izgradnjo obrtne cone so
bila pridobljena tudi iz evropskih skladov.
Ob izgradnji obrtne cone za nakup ni bilo
velikega interesa, zato je bilo v prodajo
vlo`enih veliko naporov. Zemlji{~e obrtne
cone je sicer prodano, obrtne dejavnosti pa v
njej niso najbolj za`ivele.
V zadnjih {tirih letih odbor za gospodarstvo
vsako leto organizira sre~anje obrtnikov in
podjetnikov; ti se skupaj odpravijo na strokovne ekskurzije. Namen teh sre~anj je, da bi
se obrtniki in podjetniki na{e ob~ine med
seboj ~im bolj spoznali in se predstavili drug
drugemu.
Seveda pa nismo pozabili na velike gospodarske subjekte, saj si prizadevamo, da bi jim
omogo~ili nadaljnji razvoj na na{em obmo~ju.

Kmetijstvo in gozdarstvo

...

Za to podro~je skrbi odbor za kmetijstvo
in gozdarstvo. Najve~ji dose`ek je prav goto-

vo izvedba komasacij na Dravskem polju, ki
so se za~ele `e v prvem mandatu, kon~ujejo
pa se z uvedbo komasacij Dravsko polje III v
letu 2010. V ~asu obstoja ob~ine so bile torej
komasacije izvedene v treh sklopih.
V prora~unu smo vsako leto veliko sredstev
namenili tudi za neposredne spodbude. Tako
kot na podro~ju gospodarstva smo tudi na
podro~ju kmetijstva v prvih letih sredstva
namenjali za ugodne kredite kmetom, v zadnjem obdobju pa namenjamo nepovratna
sredstva za nalo`be v kmetijstvo. Nismo pa
pozabili tudi na izobra`evanje kmetov ter na
dejavnost in pomen dru{tev.

Gospodaska infrastruktura

...

Za to podro~je skrbi odbor za gospodarsko infrastrukturo.
Ko je Ob~ina Kidri~evo nastala, je prevzela
pristojnosti in odgovornosti, s tem pa tudi
marsikatere stare in nere{ene probleme
dotedanje Ob~ine Ptuj.
Eden ve~jih problemov je bila gotovo cestna
infrastruktura, zato si je ob~inski svet `e v
prvem mandatu zadal nalogo, da se uredijo
asfaltne ceste do vsake hi{e, saj je bilo kar
nekaj odsekov cest {e makadamskih. V {estnajstih letih obstoja Ob~ine Kidri~evo so bila
na cestni infrastrukturi opravljena ve~ja
vzdr`evalna dela. V letih od l995 do 1998
smo za~eli urejati plo~nik v [ikolah in
Kungoti pri Ptuju, asfaltirati in vzdr`evati
posamezne odseke cest na obmo~ju krajevnih odborov Cirkovce, Staro{ince, Stra`gonjca, Lovrenc na Dravskem polju, Apa~e,
Kidri~evo, [ikole, Njiverce in Strni{~e ter z
gramozom nasipavati cesti Jablane–Sestr`e in
Strni{~e–@upe~ja vas. Urejena je bila prometna signalizacija ter postavljena nova avtobusna postajali{~a in oglasne table v vseh krajih
ob~ine.
Na pokopali{~u v Kidri~evem smo za~eli in
dokon~ali gradnjo mrli{ke ve`ice, ki je to
pokopali{~e {e ni imelo. Sredstva smo vlagali
tudi v ureditev pokopali{~ v Cirkovcah, Kidri~evem in Lovrencu na Dravskem polju. Glede na to, da prebivalci Kungote pri Ptuju in

............

Gospodarstvo
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tudi Kidri~evega uporabljajo pokopali{~e v
Hajdini, je ob~ina sofinancirala investicije tudi na tam.
Za~eli smo obnavljati vodovoda v Njivercah
in Strni{~u, sredstva pa smo vlagali tudi v izgradnjo globinskih vodnjakov v Skorbi in
[ikolah.
Oskrba s toplotno energijo za ogrevanje naselja Kidri~evo je vse od ustanovitve »vro~a
tema«. Sredstva so bila vlo`ena v predelavo in
avtomatizacijo toplotne postaje na lokaciji
Taluma ter v posodobitev sistema sploh.
Izdelana je bila projektna dokumentacija za
izvedbo javne razsvetljave v Njivercah in
Strni{~u ter postavljena javna razsvetljava v
Njivercah in Strni{~u. V drugih krajih ob~ine
je bila javna razsvetljava raz{irjena.
Za~eli smo graditi kanalizacijsko omre`je.
Izdelani so bili projekti, nato pa smo za~eli
graditi kanalizacijo v Kungoti pri Ptuju, Apa~ah in Njivercah.
Da bi bili kraji ~im bolj urejeni, smo kosili
zelene povr{ine, sprva samo v naselju Kidri~evo, postopoma pa tudi v drugih krajih ob~ine.
V drugem mandatu smo na podro~ju cestne
infrastrukture dalje modernizirali ceste v
Kungoti pri Ptuju, Cirkovcah, Strni{~u,
Njivercah ter cesti Apa~e–Lovrenc in @upe~ja
vas–Strni{~e. V vseh krajih ob~ine so bile
ceste redno vzdr`evane. Z gramozom so bile
nasute ceste Jablane–Sestr`e, Lovrenc–Podlo`e, od `elezni{ke postaje Cirkovce do
Staro{inc in Ra~ ter druge poljske ceste in
poti. V [ikolah in Spodnjem Gaju pri Pragerskem, Lovrencu na Dravskem polju in v
Kidri~evem od kopali{~a do gradu so bili
zgrajeni plo~niki.
Nadaljevala se je tudi gradnja kanalizacije v
Njivercah. Za naselje Kungota pri Ptuju in za
del naselja Apa~e pa so bili naro~eni projekti.

............

Javna razsvetljava je bila obnovljena v Strni{~u, Pleterjah, Spodnjih in Zgornjih Jablanah
ter v Kidri~evem od [ikolske ceste do gradu,
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dopolnjena pa v vseh krajih ob~ine.
Sofinancirali smo izgradnjo nove transformatorske postaje v Lovrencu na Dravskem
polju.
Na pokopali{~u v Kidri~evem smo tlakovali
poti in zasadili ciprese. Vzdr`evali in urejali
smo mrli{ke ve`ice in pokopali{~a v Kidri~evem, Lovrencu na Dravskem polju in Cirkovcah. Tudi v tem obdobju smo sredstva vlagali
v pokopali{~e na Hajdini.
Pripravljati smo za~eli ureditveni na~rt za
zazidalno obmo~je v Njivercah.
Nadaljevali smo obnovo vodovodnega
omre`ja v Njivercah in Zgornjih Jablanah ter
obnovili hidrantno omre`je v ob~ini.
Pri osnovni {oli v Kidri~evem je bilo urejeno
parkiri{~e, za~eli pa smo ga graditi tudi pri
mrli{ki ve`ici v Lovrencu na Dravskem polju.
V tretjem mandatu se je nadaljevalo delo na
vseh podro~jih gospodarske infrastrukture.
Modernizirane so bile ceste v Kungoti pri
Ptuju, v Apa~ah, Jablanah, Staro{incah proti
Gasilskemu domu Staro{ince, Njivercah,
Lovrencu na Dravskem polju, Strni{~u proti
igri{~u, na novo so bile asfaltirane povezovalne ceste Prepolje–Kungota, Stra`gonjca–Gaj, Mihovce–Podlo`e, v Lovrencu na
Dravskem polju ter v Kidri~evem ob Kajuhovi ulici in Ulici Borisa Kraigherja pa so bili
zgrajeni plo~niki. Vse lokalne ceste so bile
redno vzdr`evane. Za~eli smo modernizirati
Tovarni{ko cesto v Kidri~evem. Modernizirana je bila skozi sámo naselje do podvoza, ob~ina pa si je prizadevala, da bi obnovili celotno cesto in uredili kro`i{~e na kri`i{~u Tovarni{ke in Lovren{ke ceste, vendar
ji to v celoti ni uspelo. Cesta je bila v tem ~asu
prekategorizirana v dr`avno.
V ve~jih krajih je bilo treba zlasti v bli`ini
osnovnih {ol poskrbeti za prometno varnost,
zato smo postavili ovire za omejitev hitrosti.
Veliko sredstev je bilo vlo`enih tudi v vzdr`evanje poljskih poti, in to v izgradnjo vzporednih cest na obmo~ju komasacij ter v vzdr`evanje `e obstoje~ih poljskih cest.

...........................................................
Zdenka Frank

Nadaljevala se je tudi modernizacija javne
razsvetljave. Ponekod so bili kabli polo`eni v
zemljo, v posameznih krajih pa je bila javna
razsvetljava dopolnjena.
V Apa~ah in Kungoti se je nadaljevala gradnja kanalizacijskega omre`ja.
Redno so bile vzdr`evane javne povr{ine in
pokopali{~a.
Leta 2003 smo v Kidri~evem za~eli graditi nov
stanovanjski blok. V pritli~ju bloka je eno stanovanje namenjeno invalidni osebi, drugo pa
so poslovni prostori. En poslovni prostor so
odkupile Lekarne Ptuj. Drugi poslovni prostor je odkupila Nova kreditna banka Ptuj, ki
se je iz tesnih ob~inskih prostorov preselila v
nove, sodobne prostore.
V Pongrcah je bila obnovljena starej{a hi{a,
kjer potekajo razne prireditve; objekt uporablja krajevni odbor Pongrce.
V ~etrtem mandatu je bila dokon~ana modernizacija Tovarni{ke ceste v Kidri~evem ter
cest Mihovce–Jurovska vas in Vrhe–Savinsko–Spodnji Gaj pri Pragerskem. Tudi v tem
mandatu so bila sredstva namenjena za
teko~e vzdr`evanje cest in obnovo prometne
signalizacije.
Po naseljih v ob~ini je bila zgrajena in obnovljena javna razsvetljava.
Nadaljevala se je gradnja kanalizacijskega
omre`ja in ~istilne naprave v okviru skupnega projekta ve~ ob~in »Celovito varovanje
vodnih virov podtalnice Ptujskega polja – 1.
faza«, ki se v ve~ji meri financira tudi iz sredstev EU. Vrednost investicije je 10 milijonov
evrov. Vzporedno se v ob~ini gradi sekundarno kanalizacijsko omre`je. Leta 2010 bomo za~eli graditi kanalizacijo v Strni{~u.
V tem mandatu nismo pozabili na urejanje
vasi. Ob rednem vzdr`evanju javnih povr{in
smo uredili sredi{~e @upe~je vasi: urejen je
bil prostor okoli cerkve, zasajena drevesa,
postavljene klopi in igrala, postavljena osvetlitev za cerkev, urejeni plo~niki, prestavljeno
avtobusno postajali{~e, nizkonapetostno

elektri~no omre`je prestavljeno v zemljo in
zgrajena javna razsvetljava. Vrednost vseh del
je zna{ala 199.000,00 evrov. Pripravili smo
tudi projekt ureditve sredi{~a Cirkovc; izvedba je planirana za leto 2010, za kar so v
prora~unu zagotovljena tudi sredstva. V ~asu
pisanja tega prispevka {e nismo mogli vedeti,
ali nam bo to letos tudi zares uspelo.
Za ureditev centra Kidri~evega smo pripravljali idejne zasnove, za kar so bile izvedene
razne delavnice.
Vsa leta smo vzdr`evali stanovanja, ki so v
lasti ob~ine: zamenjano je bilo predvsem
stavbno pohi{tvo, popravljene notranje instalacije in podi.
Kljub velikim vlaganjem sredstev v izgradnjo
in obnovo gospodarske infrastrukture pa
vsakoletna prora~unska sredstva ne zado{~ajo, da bi zadovoljili potrebe po najnujnej{em
investicijskem vzdr`evanju in gradnji po
naseljih.

Krajevni odbori

...

Leta l999 je bil sprejet Odlok o obmo~jih
in delu krajevnih odborov.1 Ti so bili ustanovljeni kot delovna in posvetovalna telesa
ob~inskega sveta. Ustanovljeni so bili naslednji krajevni odbori:
- Apa~e (za obmo~je kraja Apa~e),
- Cirkovce (za obmo~je krajev Cirkovce,
Dragonja vas, Mihovce, Spodnje in Zgornje
Jablane),
- Kidri~evo (za obmo~je naselja Kidri~evo),
- Kungota pri Ptuju (za obmo~je kraja Kungota pri Ptuju),
- Lovrenc na Dravskem polju (za obmo~je
krajev Lovrenc na Dravskem polju, Pleterje
in @upe~ja vas),
- Njiverce (za obmo~je kraja Njiverce),
- [ikole (za obmo~je krajev [ikole, Pongrce,
Spodnji Gaj pri Pragerskem in Stra`gonjca),
- Staro{ince (za obmo~je kraja Staro{ince),
- Strni{~e (za obmo~je kraja Strni{~e).
Leta 2000 je ob~inski svet Ob~ine Kidri~evo
sprejel spremembe in dopolnitve odloka o
obmo~jih in delu krajevnih odborov.2 S temi

..........................................................

............

1 Uradni list RS, {t. 83/1999.
2 Uradni list RS, {t. 94/2000.
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spremembami in dopolnitvami so bili ustanovljeni naslednji krajevni odbori:
- Apa~e (za obmo~je kraja Apa~e),
- Cirkovce (za obmo~je kraja Cirkovce),
- Mihovce - Dragonja vas (za obmo~je krajev
Mihovce in Dragonja vas),
- Jablane (za obmo~je krajev Spodnje in Zgornje Jablane),
- Kidri~evo (za obmo~je kraja Kidri~evo),
- Kungota pri Ptuju (za obmo~je kraja Kungota pri Ptuju),
- Lovrenc na Dravskem polju (za obmo~je
krajev Lovrenc na Dravskem polju, Pleterje
in @upe~ja vas),
- Njiverce (za obmo~je kraja Njiverce),
- Pongrce (za obmo~je kraja Pongrce),
- Staro{ince (za obmo~je kraja Staro{ince),
- Stra`gonjca - Gaj (za obmo~je krajev
Stra`gonjca in Spodnji Gaj pri Pragerskem),
- Strni{~e (za obmo~je kraja Strni{~e),
- [ikole (za obmo~je kraja [ikole).

............

Pristojnosti krajevnih odborov so dolo~ene v
odloku o ustanovitvi. Krajevni odbori zlasti:
- dajejo mnenja o zadevah lokalnega pomena,
- ugotavljajo potrebe po izvr{evanju dolo~enih aktivnosti lokalnega pomena,
- izdelujejo programe dela, ki se nana{ajo na
zadeve lokalnega pomena,
- dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi
razvojnih programov ob~ine na podro~ju
javne infrastrukture na svojem obmo~ju,
- sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij in investicij v javno razsvetljavo na svojem obmo~ju,
- sodelujejo pri nadzoru nad opravljanimi deli,
- sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s
pitno vodo in za{~iti virov pitne vode,
- sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemlji{~ za dela s podro~ja gospodarskih javnih slu`b,
- dajejo predloge za sanacijo divjih odlagali{~
komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,
- dajejo predloge za ureditev in olep{anje
kraja (zasaditev cvetlic, grmi~evja, okrasnih
dreves, ureditev in vzdr`evanje sprehajalnih
poti itd.) in pri tem sodelujejo,
- dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti itd.),
- predlagajo programe javnih del,

42

- sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih
aktov, ki obravnavajo obmo~je njihovega
kraja,
- oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih
posredujejo pristojnemu organu ob~ine,
- dajejo mnenja glede spremembe namembnosti kmetijskega prostora v druge namene,
predvidenih gradenj ve~jih proizvodnih in
drugih objektov v kraju, za posege v kmetijski prostor (agromelioracije, komasacije),
pri katerih bi se spremenil re`im vodnih
virov,
- seznanjajo pristojni organ ob~ine s problemi in potrebami prebivalcev kraja na podro~ju urejanja prostora in varstva okolja,
- sodelujejo pri organizaciji kulturnih, {portnih in drugih prireditev, spremljajo nevarnosti na svojem obmo~ju in o tem obve{~ajo {tab civilne za{~ite ter po potrebi prebivalstvo in sodelujejo pri drugih nalogah s
podro~ja za{~ite in re{evanja,
- dajejo mnenja k odlo~itvam o razpolaganju
in upravljanju s premo`enjem ob~ine, ki je
kraju dano v uporabo za opravljanje njihovih nalog.
Stali{~a, mnenja, pobude in predlogi krajevnih odborov se dostavijo stalnim odborom
pri ob~inskem svetu in niso pogoj za izvr{evanje nalog ob~ine, za katere so pristojni ob~inski svet, `upan ali ob~inska uprava in jih
ne zavezujejo.

Viri
Arhiv ob~ine Kidri~evo:
zapisniki odborov,
Odlok, Uradni list RS 83/1999,
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o obmo~jih in delu krajevnih odborov,
Uradno glasilo slovenskih ob~in, {t. 9/2007.
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Leben und Arbeit
der Gemeinde Kidri~evo

wirtschaftlichen Tätigkeiten stark verbessern
werden.

...

Die Investitionen in die Wirtschaftsstruktur
sind in allen Orten unserer Gemeinde sichtbar. Viele Geldmittel wurden in die Renovierung und Modernisierung der Straßeninfrastruktur, in die Renovierung der Elektrifikation und der öffentlicher Beleuchtung, in
das Wasserleitungsnetz, in die Errichtung der
Friedhöfe und in die Renovierung der Totenkapellen investiert. Errichtet wurden die
Zentren einiger Dörfer, für die übrigen bereitet man dafür schon

Das Leben und die Arbeit der Gemeinde
kann man in fünf Gebiete einteilen:
Gesellschaftstätigkeiten, Umwelt- und Feuerschutz, Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft
sowie Wirtschaftsinfrastruktur.
Die Bedürfnisse auf den erwähnten Gebieten
sind immer größer als die finanziellen Mittel,
die in Haushältern seit der Gründung der
Gemeinde im Jahr 1995 gewährleistet sind.
Trotzdem kann man feststellen, dass die
Entwicklung in diesem Zeitabschnitt verhältnismäßig schnell vor sich gegangen ist. Auf
allen Gebieten des Lebens können wir einen
großen Fortschritt feststellen.
Auf dem Gebiet der Gesellschaftstätigkeiten
erwarben wir neue Schulräume und einen
neuen Kindergarten, renovierten alte und
erbauten einige neue Sportobjekte, renovierten für den Sport und die Kultur bestimmte
Hallen, stellten Spielgräte für die jüngsten
auf, wir renovieren Kulturdenkmäler und
sorgen für das Kulturerbe. Die Gemeinde
investiert auch in Überstandard-Programme
auf dem Gebiet des Schulwesens, finanzielle
Mittel werden für das Gesundheits- und
Sozialwesen bestimmt, wir unterstützen
sportliche und kulturelle Tätigkeiten, besonders für die Erhaltung und Wiederbelebung
der Liebhaber-Kultur.

Projektpläne vor. Den größten Brocken stellt
der Bau des Kanalisationsnetzes dar. Trotz
der getanen Arbeit sind aber die Bedürfnisse
noch immer größer als die vorhandenen
Geldmittel, die wir in Haushältern im einzelnen Haushaltsjahr sicherstellen können.
Ein spezielles Arbeitsgebiet stellen engere
Gemeindeteile dar. Das ist die Arbeit der
Ortsausschüsse. Seit dem Jahr 2000 haben
wir in der Gemeinde Kidri~evo dreizehn
Ortsausschüsse, die als Beratungs- und
Arbeitsgremien des Gemeinderates tätig sind.

Auf dem Gebiet des Umwelt- und Feuerschutzes sind die Errichtung ökologischer
Inseln und der Bau eines Abfallsammelzentrums von großer Bedeutsamkeit, damit
wollen wir die Umwelt für unsere Nachkommen bewahren.

............

Wir unterstützen auch die Tätigkeiten auf
dem Gebiet der Land- und Forstwirtschaft.
Die neue Gewerbezone sollte einen kommunal -eingerichteten Raum für die Wirtschaftsentwicklung gewährleisten. Durch nichtrückzahlbare Förderungsmittel unterstützen wir
die Tätigkeit kleinerer Firmen und selbstständiger Unternehmer. Auf dem Gebiet der
Landwirtschaft stellt die Einführung der
Kommasation einen großen Fortschritt dar,
womit sich die Möglichkeiten für die land-
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Grb in zastava ob~ine Kidri~evo*

.......................
Zdenka Frank

Izvle~ek

Abstract

...

The Coat of Arms and the Flag of the
Commune of Kidri~evo

Leta l996 je bb~inski svet Ob~ine Kidri~evo sprejel Odlok o grbu in zastavi. Predstavitev teh dveh simbolov je bila 25. junija
l998. Na ta dan ob~ina praznuje tudi svoj
praznik in tedaj podeljuje priznanja. To so:
- listina ~astni ob~an, ki jo podeljuje ob~inski
svet,
- plaketa Ob~ine Kidri~evo, ki jo prav tako
podeljuje ob~inski svet,
- grb Ob~ine Kidri~evo, ki ga podeljuje `upan.
^astna ob~ana ob~ine Kidri~evo sta Zdenko
Kodri~ (leta 2004) in Anton Brglez (leta
2005).
Klju~ne besede: grb ob~ine Kidri~evo, zastava ob~ine Kidri~evo, ob~inski praznik, ob~inska priznanja, listina ~astni ob~an, plaketa
Ob~ine Kidri~evo

...

In 1996 the Commune Council of the Commune of Kidri~evo passed the decree of the
coat of arms and the flag. The presentation of
both symbols took place on 25th June 1998.
This is the day when the commune also celebrates its holiday and at that occasion the following awards are being given:
- Honorary Citizen Certificate given by the
Commune Council,
- Plaquette of the Commune of Kidri~evo
also given by the Commune Council,
- Coat of Arms of the Commune of Kidri~evo
given by the Mayor.
The Honorary Citizens of the Commune of
Kidri~evo are Zdenko Kodri~ (2004) and
Anton Brglez (2005).
Key words: coat of arms of the Commune of
Kidri~evo, flag of the Commune of Kidri~evo,
commune holiday, commune awards, Honorary Citizen Certificate, Plaquette of the Commune of Kidri~evo.

............

UDK: 929.6:629.5066.34:929.4:352(497.43Kidri~evo)
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... Odlok o grbu in zastavi Ob~ine Kidri~evo
1

je ob~inski svet sprejel 29. februarja l996.

Predstavitev grba in zastave je bila 25. junija
l998. Na prireditvi ob predstavitvi teh dveh
simbolov ob~ine je predstavnik dru{tva Heraldica Slovenica Valt Jura~i~ zapisal:
»Kidri~evo je kraj z bogato zgodovino in
tradicijo, ki jih v tej prilo`nosti ni mo~ navajati, tudi jih ni nujno, ker se sami zavedate
istovetnosti, v kateri se razcelijo vse va{e pridobitve. To ste dokazali ne samo s svojim
ustvarjalnim duhom in svojim vztrajnim delom, s katerim ste si ustvarili na tej zeleni
ravnini svoj `ivljenjski prostor. Dokazali ste
ga tudi s tem, ko ste se odlo~ili kot ena prvih
ob~in v novi Sloveniji, svoj kraj in svojo kulturo obogatiti z lastnimi simboli istovetnosti,
torej z grbom, zastavo in potrditvenimi elementi, kakr{ni so {tampiljke, `igi in pe~ati. V
dobi skoraj dveh let je Heraldika Slovenika v
skupnem prizadevanju z va{im ob~inskim
svetom in va{im ob~inskim vodstvom uredila
krajevni in ob~inski grb, v katerega smo postavili simbol kostanjevega lista. To drevo je
neko~ dajalo mo~ gospodarskemu razvoju
va{ega kraja in lepo je, da ste ga ovekove~ili
v svojem »stalnem barvnem slikovnem znamenju simboli~nega pomena«, kot to grboslovje strokovno imenujemo. Lepo je, da ste
si privzeli lik iz lastne, torej doma~e slovenske narave, lepo je tudi to, da je za tak{en
ob~utno predstavljeni simbol podal idejo va{
doma~in. Temeljna belina va{ega grba simbolizira tak{no jasnost na{ega sveta, v
kakr{nem si `elimo `iveti in ohranjati njegovo ~istost za na{e potomstvo. Zelenilo {~itovega polja in kostanjevih listov simbolizira
polno `ivo naravo va{e ravnine, hkrati pa
ekolo{ko naravnanost kidri{kega ob~instva,
kar je danes zaradi dana{njega splo{nega
na~ina `ivljenja tudi nuja in potreba.
V ~asu na{ega skupnega prizadevanja, smo z
odli~no organiziranim vodstvom va{e ob~ine, skupno z va{im doma~inom, gospodom
Ferlincem, privzeli njegovo idejo za va{ simbol, kar nam je bila kot najprimernej{a, najlep{a, in tako torej najbolj sprejemljiva za
nadaljnjo strokovno obdelavo. Tako smo ust-

varili podobo va{ega grba, kakr{en je danes
pred vami. Heraldika Slovenika je v svoji
strokovni povezavi s svetom, katerega stroka
je grb sprejela brez kakr{ne koli pripombe.
@elimo si, da bi ta grb, katerega smo z radostjo ustvarjali, s podobno radostjo sprejelo tudi
ob~instvo Kidri~evega, saj bo samo s tem
zagotovilo stalnost kidri{kega simbola v
slovenski in svetovni kulturi.«
V svetu heraldike pomeni pravni dokument
uradni strokovni opis grba, imenovan »blazon.«
Grb ob~ine Kidri~evo je upodobljen na {~itu
poznogotskega sloga sanitske oblike. Na ~rto
v srebrno in zeleno razcepljenega {~ita so
vsajeni trije kostanjevi listi (lat. aesculus),
spredaj dva in zadaj eden, predstavljeni pa so
izmeni~no v obeh grbovnih barvah. Zlati
trak, ki ga nosi {~it na svojih zunanjih robovih, lahko slu`i le kot grbovni okras.
Vsakemu krajevnemu grbu sledi kot strokovno logi~en in tradicionalno utemeljen simbol
zastava. Ta sme po mednarodno uveljavljenih pravilih in zastavoslovnih merilih predstavljati glavni dve barvi iz grba in njegov
osrednji lik, torej atribut grba. V primeru Kidri~evega sta to bela in zelena barva s stiliziranimi kostanjevimi listi.
Zastava ob~ine Kidri~evo je zeleno-bela-zelena s tremi kostanjevimi listi na srednjem belem polju. Razmerje vi{ine zastavne rute proti
dol`ini je 1 : 2,5. Vertikalno je razdeljena na
tri barvna polja, tako da je srednje polje
kvadratno. Stranski polji in kostanjevi listi so
v enaki zeleni barvi kot ob~inski grb. Srednje,
belo barvno polje nosi atribut ob~inskega grba, tri kostanjeve liste v zeleni barvi. Sredi{~nici zgornjih dveh listov se ujemata z zgornjima polovicama obeh diagonal kvadrata, tako
da sta vrhova usmerjena v desni oziroma levi
kot srednjega pola. Tretji, spodnji list stoji
pokon~no in vertikalno v sredini spodnje polovice srednjega polja. Celotni atribut ne sme
biti ni`ji od 2/3 (dveh tretjin) vi{ine zastavne
rute in ne vi{ji od 8/10 (osmih desetin) te
vi{ine.

..........................................................
............

1 Arhiv ob~ine Kidri~evo, Uradni vestnik ob~in Omro` in Ptuj, {t. 7/96.

45

...........................................................
Zgodovina ob~ine

Ob~inski praznik

... Ob~inski svet Ob~ine Kidri~evo je 6. februarja l998 sprejel Odlok o ob~inskem prazniku.2 V drugem ~lenu tega odloka pi{e, da je
praznik Ob~ine Kidri~evo 25. junija, v tretjem
~lenu pa, da Ob~ina Kidri~evo obele`uje svoj
ob~inski praznik s slavnostno sejo. Ob ob~inskem prazniku se podeljujejo nagrade in
priznanja Ob~ine Kidri~evo.
Priznanja ob~ine Kidri~evo

...

V Odloku o priznanjih Ob~ine Kidri~evo3
je zapisano, da so priznanja Ob~ine Kidri~evo:
- listina ~astni ob~an Ob~ine Kidri~evo,
- plaketa Ob~ine Kidri~evo,
- grb Ob~ine Kidri~evo.
V odloku je zapisano:
»Priznanja ob~ine Kidri~evo se podeljujejo:
posameznikom, delovnim skupinam, dru{tvom, zavodom, organom, organizacijam in
drugim pravnim osebam.
Pobude za podelitev priznanj Ob~ine Kidri~evo lahko podajo posamezniki, dru`be,
zavodi, organizacije, organi, dru{tva in druge
pravne osebe.
Priznanja se praviloma podeljujejo na sve~anosti ob praznovanju praznika Ob~ine Kidri~evo, lahko pa se podeljujejo tudi ob drugih
prilo`nostih na slavnosten na~in.

Listino ~astni ob~an in plaketo podeljuje
ob~inski svet Ob~ine Kidri~evo s sklepom na
predlog komisije za priznanja in odlikovanja.
Listino podeljuje ob~inski svet ob~anom
Ob~ine Kidri~evo in drugim dr`avljanom
Republike Slovenije, kakor tudi dr`avljanom
tujih dr`av, ki so z izjemnim delovanjem in
stvaritvami na podro~ju gospodarstva, znanosti in umetnosti, {porta, kulture in humanitarnih ter drugih dejavnosti prispevali ter
zagotovili trajen pomen za razvoj, ugled in
promocijo ob~ine.
Plaketa je priznanje, ki jo ob~inski svet Ob~ine Kidri~evo podeljuje za izjemne uspehe na
posameznih podro~jih dela in `ivljenja.
Grb je priznanje, ki ga podeljuje `upan Ob~ine Kidri~evo dr`avljanom in pomembnej{im
osebam iz javnega `ivljenja ali ob obisku v
ob~ini kot znak pozornosti in zahvale za pomo~ pri razvoju ob~ine.
V izjemnih primerih lahko `upan podeli grb
podjetjem, zavodom ali drugim organizacijam, organom, dru{tvom ali posameznikom
za izjemne zasluge, dose`ke in dejanja, ki
pomenijo pomemben prispevek za razvoj
ob~ine, njen ugled in uveljavljanje v {ir{em
prostoru. Podeljuje ga tudi ob njihovih pomembnih jubilejih.«
V obdobju od leta 2000 do leta 2009 je bilo
podeljenih ve~ priznanj Ob~ine Kidri~evo.
Dobitniki so navedeni v tabelah 1, 2 in 3.

Tabela 1: Dobitnika listine ~astni ob~an Ob~ine Kidri~evo

Leto

Prejemnik

Namen

2004

Zdenko Kodri~ iz Cirkovc 1 e

za delovanje na literarnem podro~ju in novinarstvu

2005

Anton Brglez iz Cirkovc 10

za razvoj kulture v Ob~ini Kidri~evo

Tabela 2: Dobitniki listine ~astni ob~an Ob~ine Kidri~evo

Leto
2001
2002

Prejemnik
Folklorna skupina Vinko Kor`e
Prosvetnega drutva Cirkovce
Franc Tr~ko, Cirkovce 59 a,
Moki pevski zbor Talum
Kidri~evo

Namen
ob 70-letnici delovanja
za delovanje na humanitarnem podro~ju
ob 50-letnici delovanja

..........................................................
............

2 Uradni list RS, {t. 15/l998.
3 Uradni list RS, {t. 49/2000.
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Tabela 2: Dobitniki listine ~astni ob~an Ob~ine Kidri~evo

Leto

Prejemnik

Namen

Prostovoljno gasilsko dru{tvo
[ikole

ob 120-letnici delovanja

Marija Dobnik, Stra`gonjca 47

za humanitarno delo v KO Rde~ega kri`a Cirkovce

Milan Unuk, Zg. Jablane 35

za uspe{no izvedbo komasacij

2004

Talum, d. d., Kidri~evo

ob 50-letnici delovanja

2005

Alojz [prah, Mihovce 55 a

za razvoj ob~ine Kidri~evo

Prostovoljno gasilsko dru{tvo
Lovrenc na Dravskem polju

ob 120-letnici delovanja

Janko Pislak, Apa~e 303

za dolgoletno delo na podro~ju ~ebelarstva

Viktorija Unuk, Kidri~evo,
Ul. Borisa Kraigherja 18

za 40-letno delo v zdravstvu v ob~ini Kidri~evo

Prostovoljno gasilsko dru{tvo
Jablane

ob 120-letnici delovanja

Marija Urih, Cirkovce 68 a

za uspe{no delo na podro~ju kulture

Martin Krajnc, Lovrenc na
Dravskem polju 85 b

za uspe{no delo pri vodenju Dru{tva upokojencev Lovrenc na
Dravskem polju

DPD Svoboda Kidri~evo

ob 60-letnici delovanja

^evljarstvo, Janez Dolenc,
Dragonja vas 1 a

za dose`ke na podro~ju razvoja gospodarstva

Maks Medved,
Dragonja vas 40 a,

za razvoj na lokalnem podro~ju in podjetni{tvu

Milan Strmek, [ikole 12

za dose`ke na podro~ju kmetijstva

2003

2006

2007

2008

2009

Tabela 3: Dobitniki grba Ob~ine Kidri~evo

Leto

Prejemnik
Albin Promotion, d. o. o, Lovrenc na Dravskem polju

2000

Vlado Premzl, Njiverce, Cesta v Njiverce 4l

2001

Albin Brglez, [ikole 67
Otro{ka folklorna skupina Osnovne {ole Cirkovce
Kulturno dru{tvo Kungota pri Ptuju

2002

Darko Ferlinc, Kidri~evo, Ul. Borisa Kraigherja 4
NK Aluminij, Kidri~evo
Matja` Pernat, Pleterje 16/a

2003

Milan Munda, Pongrce 28 a
Ludvik Kramberger, Kidri~evo
Marta Pinteri~, Kidri~evo, Vlahovi~eva ul. 5
Franc Kacjan, Stra`gonjca 17
Drago Klein, Njiverce, Vegova ul. 16
Pavla Veler, Cirkovce 76 a

............

2004
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Tabela 3: Dobitniki grba Ob~ine Kidri~evo

Leto

Prejemnik
Prostovoljno gasilsko dru{tvo Mihovce - Dragonja vas

2005

Tambura{ki orkester Prosvetnega dru{tva Cirkovce
Branko Strel, Lovrenc na Dravskem polju 83
Bojan Lubej, Kidri~evo, Kajuhova ul. 3
Karl Pavli~, Lovrenc na Dravskem polju 1
Milena Serdin{ek, Apa~e

2006

Marija Metli~ar, Zg. Jablane 30 a
Anton Medved, Pleterje 75
Anton Fric, Dragonja vas 36
Jo`ef Gutman, Beltinci

2007

Jo`ica Kova~i~, Cirkovce 42
Vincenc Veit, Ptuj

2008

Martin Golenko, Sp. Jablane 10 a
Miran Lipovac, Lovrenc na Dravskem polju 68 a
Ivanka Korez, Staro{ince 27

2009

Veronika Bon~a, Ljubljana
Milan Dobi~, Mihovce 51

............

... Priznanje grb
Ob~ine Kidri~evo
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... Plaketa
Ob~ine Kidri~evo

... Barvna in ~rnobela razli~ica grba Ob~ine Kidri~evo
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Odlok o grbu in zastavi, Uradni vestnik ob~in
Ormo` in Ptuj, {t. 7/96.
Odlok o ob~inskem prazniku, Uradni list RS,
{t. 15/l998.
Odlok o priznanjih ob~ine Kidri~evo, Uradni
list RS, {t. 49/2000.
Zapisniki sej ob~inskega sveta.
Arhiv ob~ine Kidri~evo.

Der Wappen und die Flagge der
Gemeinde Kidri~evo

... Am 29. Februar 1996 beschloss der Gemeinderat die Verordnung über den Wappen und
die Flagge. Die Präsentation des Wappens
fand am 25. Juni 1998 statt.
Der Gemeindewappen ist auf einer spätgotischen Schildform abgebildet. Auf die Linie,
die den Schild auf den silbernen und grünen
Teil verteilt, sind Kastanienblätter eingepflanzt, links zwei und rechts ein, und zwar
abwechselnd in beiden Wappenfarben. Das
goldene Band auf dem äußeren Schildrand
dient nur als Wappenverzierung.
Die Flagge der Gemeinde Kidri~evo ist grünweiß-grün mit drei Kastanienblättern auf
weißem mittlerem Feld. Das Verhältnis der
Flaggenhöhe zur Flaggenlänge beträgt 1 : 2,5.
Das Flaggetuch ist vertikal in drei Farbfelder
aufgeteilt, so dass das mittlere Feld quadratförmig ist. Die seitlichen Felder und die
Kastanienblätter haben die gleiche grüne
Farbe wie der Gemeindewappen. Das mittlere, weiße Feld trägt das Attribut des
Gemeindewappens, drei grüne Kastanienblätter. Die Symmetrieachse der oberen zwei
Blätter passt mit den oberen Hälften der beiden Quadratdiagonalen zusammen, so dass
die Spitzen in die rechte, bzw. linke Ecke des
mittleren Feldes gerichtet sind. Das dritte,
untere Blatt steht vertikal in der Mitte der
unteren Hälfte des mittleren Feldes. Das
gesamte Attribut darf nicht niedriger als zwei
Drittel der Flaggentuchhöhe und nicht höher
als acht Zehntel dieser Höhe sein.
Die Gemeinde Kidri~evo feiert ihren Feiertag
mit einer Festsitzung am 25. Juni. Bei dieser
Gelegenheit werden Gemeinde-Preise und
Annerkennungen verliehen.

............
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Zasebni geolo{ko paleontolo{ki
muzej Pangea
Nastanek muzeja Pangea
.......................
Viljem
Podgor{ek∗

Izvle~ek

Abstract

...

The Private Pangea GeologicalPaleontological Museum

V ~lanku sta opisana nastanek in razvoj
zasebnega geolo{ko-paleontolo{kega muzeja
Pangea v Dragonji vasi. Muzej je bil uradno
odprt 27. oktobra 2007. V njem je razstavljenih okrog 1000 primerkov, skupno pa je
evidentiranih 3443 mineralov in kristalov ter
okrog 3000 fosilov iz Slovenije in sveta. Razstavni eksponati so razvr{~eni po vsebinskih
sklopih v desetih razstavnih vitrinah. Posebej
sta v svojih pojavnih oblikah izpostavljena v
svetu najbolj raz{irjen mineral kremen ter v
Sloveniji najbolj pogost kalcit. Preostali del
zbirke je shranjen v muzejskem depoju. Lastnik muzeja Pangea je doslej sodeloval na kar
66 razstavah, tudi mednarodnih; nekatere od
njih je celo organiziral.

Klju~ne besede: ahat, eksponat, evolucija,
fosil, geoda, geologija, konkrecija, kristal, mineral, opal, paleontologija, Pangea, Panonsko morje, predkambrij, prepariranje

...

The article describes the origin and the
development of the private Pangea Geological-Panteological Museum in Dragonja vas.
The museum was officially opened on 27th
October 2997. The author exhibits 1000 specimens, and he keeps a record of 3443 minerals and crystals and about 3000 fossils from
Slovenia and from all over the world. The
exhibits are sorted in ten showcases according to content units. A special attention is
paid to the form of appearance of the world’s
most spread mineral – the flintstone, and the
most common mineral in Slovenia – the calcite. The remaining part of the collection is
kept at the museum depot. Until now the
owner of the Pangea Museum took part in 66
exhibitions, in the international ones, as well,
and he even organized some of them.
Key words: agate, exhibit, evolution, fossil,
geode, geology, concretion, crystal, mineral,
opal, paleontology, Pangea, the Pannonian
Sea, Precambrian-Era, preparation

..........................................................

∗ Viljem Podgor{ek, Kraigherjeva 17, 2250 Ptuj,
Slovenija, e-po{ta: viljem.podgorsek@guest.arnes.si
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^eprav je muzej Pangea oktobra 2009 praznoval {ele drugo obletnico, odkar je odprt za
obiskovalce, pa je njegova zgodovina nastajanja dolga in zanimiva.
Za~etek je precej podoben kot pri {tevilnih
ljubiteljih mineralov, fosilov ali kak{ne druge
vrste eksponatov,1 ki jih navadno doma razpostavijo na kak{ni polici, nekateri si omislijo tudi vitrino, potem pa tak{no mini zbirko z
veseljem poka`ejo prijateljem in drugim
obiskovalcem. Z novimi pridobitvami se pojavijo te`ave zaradi pomanjkanja prostora.
Nekateri zato svoji zbirateljski strasti namenijo kar celotno sobo ali podoben prostor.
Ve~ina zbirateljev na tak{ni stopnji tudi
ostane, saj je za nadaljnji razvoj potrebnih ve~
investicij, bolj strokoven pristop, predvsem
pa je treba `rtvovati zelo veliko ~asa.
Skozi opisane stopnje razvoja je {el tudi
muzej Pangea. Za~etke predstavljajo prvi
primerki, prineseni s strokovnih ekskurzij ali
potovanj v ~asu {tudija na Filozofski fakulteti
v Ljubljani na oddelkih za geografijo in
zgodovino. Mesto so na{li med knjigami na
policah v {tudentski sobi. Po kon~anem {tudiju so se skupaj z menoj preselili na doma~ijo, kjer pa so `e dobili njim namenjenih
nekaj stojal in polic. V tem obdobju se je za~elo `e tudi sodelovanje s strokovnjaki s
podro~ja mineralogije, paleontologije,2 z drugimi zbiralci, hitro pa se mu je pridru`ilo tudi
sodelovanje na razstavah na temo mineralov
in fosilov. Razstav, na katerih sem nastopal
kot samostojni razstavljavec, v~asih tudi
organizator, pogosto pa skupaj z drugimi, se
je do sedaj zvrstilo `e 66. Zadnja je bila –
podobno kot `e nekaj razstav prej – mednarodna. Organizirana je bila 19. in 20. septembra 2009 v Lepoglavi na Hrva{kem, kjer
so bili predstavljeni fosili iz nahajali{~ v
Slovenskih goricah. Nekaj jih je bilo tudi v
ob~ini Kidri~evo: leta 1991 ob 60. obletnici
folklore v prostorih O[ Cirkovce, aprila 1993
v prostorih Taluma v Kidri~evem ter v sklopu
prireditev Kulturna jesen od leta 2003 v
Cirkovcah.
Posamezni primerki so bili pogosto izposojeni tudi drugim ustanovam pri organizaciji nji-

hovih tematskih razstav. V tem smislu se je z
leti najbolj `ivahno sodelovanje razvilo s Prirodoslovnim muzejem Slovenije iz Ljubljane.
Zadnje tak{no sodelovanje predstavlja
izposoja okrog 10 primerkov za razstavo z
naslovom Evolucija Zemlje in geolo{ke
zna~ilnosti Slovenije, ki so jo v omenjenem
muzeju odprli jeseni 2009 ter si jo je mogo~e
ogledati celo leto{nje leto. Ob odprtju razstave je iz{la obse`na knjiga z enakim naslovom.
Zelo `ivahno sodelovanje pri organiziranju
razstav se je razvilo tudi z Univerzitetno
knji`nico Maribor. Maja leta 2009 je bila izvedena `e 11. razstava na temo Svet konkrecij,
septarij in geod. Leto pred tem je iz{la publikacija, v kateri je opisanih vseh deset
dotedanjih razstav. @e skoraj dve desetletji je
staro tudi sodelovanje z organizatorji mednarodnih razstav, ki vsako leto potekajo v
Tr`i~u. Obiskovalec muzeja Pangea se zato
ve~krat ustavi pred katero izmed desetih
razstavnih vitrin in povpra{a, kje je manjkajo~i primerek. ^e je kateri eksponat izposojen, listek namre~ ostane na njegovem mestu.
Omeniti je treba, da imajo vsi primerki inventarne {tevilke, podatki o njih pa so v posebnih knjigah, ki so trenutno vodene {e ro~no.
^e eksponat izposodimo za razstavo, v
raziskovalne namene ali za fotografiranje, je
namre~ treba dodati {e podatke o njem.
Vrnimo se k nastajanju Pangee. Ker vsi
eksponati niso imeli prostora na razstavnih
policah, ~eprav so nekateri iz razli~nih razlogov skoraj vedno izposojeni, se je priro~no
skladi{~e izoblikovalo kar v nekdanji gara`i.
Skoraj deset let so ob~asno potekali pogovori
v Mariboru in na Ptuju o stalni postavitvi razstave, vendar iz tega ni bilo ni~ konkretnega.
O`iveli so predvsem ob kak{ni razstavi in
drugih prireditvah na temo mineralov in fosilov. Ob~asno so prihajale ponudbe tudi iz
drugih krajev Slovenije, vendar najve~krat
predvsem na dolo~en tematski sklop iz
zbirke. O delitvi zbirke na tak{en na~in nisem
bil nikoli pripravljen, saj bi tako izgubila svoj
pomen.

..........................................................

............

1 Eksponat je ustrezno evidentiran razstavni primerek, ki si ga je mogo~e ogledati v zbirki ali muzeju.
2 Paleontologija je veja geologije, ki prou~uje fosilne ostanke organizmov iz geolo{ke preteklosti in okolja, v katerem so `iveli.
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Doma~ijo v Dragonji vasi, kjer je muzej
Pangea kon~no na{el svoj prostor, je prevzel
Silvo Podgor{ek. Njemu se je treba zahvaliti,
da je nastajajo~emu muzeju prepustil del
prostorov nekdanjega gospodarskega poslopja, za name~ek pa je skupaj z Romanom
Podgor{kom ter s {tevilnimi prijatelji iz vasi in
od drugod velikokrat poprijel za kak{no delo
ter pomagal pri organizaciji. Gradbena dela
so stekla jeseni 2006 ter se nadaljevala spomladi naslednje leto. Kar dolg seznam bi nastal,
~e bi tukaj navedel vse, ki so kakor koli sodelovali pri nastajanju muzeja. Upam, da se jim
bom lahko oddol`il v prihodnosti, ko bo
muzej dobil svojo publikacijo. Povedati pa
moramo, da je muzej nastajal brez vsake denarne pomo~i. Za gradbena dela je bila zelo
primerna tako imenovana »zelena zima«
2006/07, saj je bilo manj{e posege mogo~e
opraviti tudi v najbolj mrzlem mesecu, to je
januarja. Poleg objekta je bilo treba izdelati {e
ustrezne razstavne vitrine. Po na~rtih, ki sem
jih na osnovi izku{enj, povezanih z razstavljanjem in nekaj ogledi, pripravil kar sam, so
nastale v poletnih mesecih 2007. Ker je bilo
uradno odprtje predvideno za oktober 2007,
je bilo z deli treba pohiteti. Pomo~ prijateljev,
sorodnikov, sosedov je zato pri{la {e kako
prav.

Odprtje muzeja Pangea

... Bolj ko se je pribli`eval dan odprtja, 27.
oktober 2007, ve~ja je bila ~asovna stiska.
Eksponate smo skupaj z listki in drugim razstavnim gradivom razme{~ali po vitrinah {e
zadnji dan pred odprtjem. Listke smo pisali
kar dolgo v no~ne ure. Kljub izku{njam pri
pripravi {tevilnih razstav se je tudi tokrat
dogajalo, da iz nepredvidenih razlogov kaj ni
bilo narejeno pravo~asno, da je blokiralo
nadaljnje delo in celotna veriga se v tak{nem
primeru zaustavi.

Kon~no je pri{el 27. oktober in vas so zapolnili avtomobili iz razli~nih krajev Slovenije.
Marsikateri je omenil, da si je moral temeljito
pogledati zemljevid, da je Dragonjo vas sploh
na{el. Za kulturni program so poskrbeli glasbeniki in folkloristi iz skupine Vinko Kor`e,
za kar se jim moram posebej zahvaliti. Ker je
bilo veliko obiskovalcev z Gorenjske in iz
Ljubljane, so nastop omenjene folklorne skupine mnogi videli prvi~, a jih je zelo navdu{ila. Otvoritveni govor, v katerem je bil predstavljen pomen zbiranja tovrstnega naravnega blaga za Slovenijo, je imel dr. Miha Jer{ek
iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Zaradi
ve~letnega sodelovanja je vsebino muzeja tudi dobro poznal. Muzej so uradno odprli
predstavniki mladih, ki jim je ob strokovnih
raziskavah tudi predvsem namenjen. Prijetno
dru`enje se je kljub `e kar hladnemu ve~eru
zavleklo dolgo v no~. Tedaj se je tudi porodila ideja, da bo vsako leto na obletnico odprtja muzeja organiziran dan odprtih vrat.

Vsebina muzeja Pangea

... [tevilni obiskovalci so `e vpra{ali, zakaj
ime Pangea3 in kaj vsebinsko predstavlja. Naj
na kratko pojasnim.
Kot je neko~ Pangea – tako namre~ geologi
imenujejo nekdanjo pracelino – zdru`evala
vse kopno, tako so v muzeju zdru`eni minerali4 in fosili5 iz Slovenije in sveta, iz razli~nih
geolo{kih6 obdobij, od predkambrija7 do
danes.
Vsebina je sicer tematsko razporejena v deset
razstavnih vitrin. Dve sta namenjeni fosilom.
V prvi so predstavljeni najbolj zna~ilni fosili iz
posameznih geolo{kih obdobij ter nas tako
vodijo skozi evolucijo8 `ivljenja na na{em
planetu. V drugi paleontolo{ki vitrini so fosili
iz nam neko~ najbli`jega morja, pogosto imenovanega kar Panonsko morje.9 Obiskovalci

..........................................................

............

3 Pangea je Prazemlja, to je velikanski skupni kontinent, ki je pred pribli`no 200 milijoni let za~el razpadati in iz
njega so se postopoma razvili sedanji kontinenti. Obdajal jo je skupni ocean, imenovan Panthalassa.
4 Mineral je trdna homogena naravna snov, sestavljena iz spojine ali prvine.
5 Fosil je okamneli ostanek `ivali ali rastline iz geolo{ke preteklosti.
6 Geologija je veda o nastanku, sestavi in obliki Zemlje ter prou~uje tudi dogajanje in procese v njeni notranjosti.
7 Predkambrij je obdobje v razvoju Zemlje pred nastopom paleozoika, katerega najstarej{i del je kambrij.
8 Evolucija je proces spreminjanja in razvoja `ivih bitij v Zemljini zgodovini. Odvisna je od {tevilnih dejavnikov v
okolju.
9 Panonsko morje je morje, ki je zapolnjevalo obmo~je sedanje Panonske ni`ine. S svojim robom je segalo tudi na
del sedanjega ozemlja Slovenije.
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so presene~eni, ko ugotovijo, da je bila v
njem {e ve~ja pestrost organizmov, kot jih
poznamo danes v Jadranskem morju. Predvsem mislim na svet koral in nekaterih vrst
mehku`cev. Starost fosilov v omenjeni vitrini

... V pegmatitih vzhodnega dela Pohorja se na ve~
mestih najdejo okrog centimeter dolgi lepo oblikovani modri akvamarini. Primerek na posnetku je iz
okolice Cezlaka.
Foto: Miha Jer{ek.

V {tirih vitrinah so predstavljeni minerali in
kristali10 iz razli~nih de`el po svetu. Za primerjavo so dodani primerki iz poznanih slovenskih lokacij, na kar nas opozori `e druga~na barva listka. Oko obiskovalcev se najpogosteje ustavi na mineralih, ki se pogosto
uporabljajo kot nakit. Marsikdo je tako prvi~
videl neobdelane primerke zlata, diamant,
rubine, smaragde ter tudi meteorit.
Kremen je v svetu najbolj raz{irjen mineral,
kot kristal ali tudi v nekristalni obliki pa
nastopa v {tevilnih variantah, ki sicer imajo
tudi svoja imena, zato so mu namenjene
naslednje tri vitrine. Tako je mogo~e videti
opale13 iz kar 27 razli~nih dr`av. Posebej so
privla~ne tudi kristalne oblike kremena, ki ga
obiskovalci pogosto poznajo kot kamena
strela, gorski kremen in podobno.
Zadnja vitrina je namenjena v Sloveniji
najbolj raz{irjenemu mineralu, to je kalcitu.
Kalcit in dolomit, ki sicer veliko bolj poredko
nastopa v kristalni obliki, v Sloveniji skupno
prekrivata kar 43 % povr{ja. Za name~ek pa
smo {e de`ela, v kateri so strokovnjaki najprej prou~evali kra{ke pojave, ki prav tako
nastajajo v omenjenih mineralih oziroma njihovih kamninah, to je apnencu in dolomitu.
Oboje sta vsekakor dovolj velika razloga, da
je kalcit predstavljen v posebni vitrini.

... Prerezana ahatna

V zbirki je skupno evidentiranih 3443 mineralov in kristalov ter okrog 3000 fosilov, izmed katerih je v razstavnih vitrinah okrog
1000 primerkov. Preostalo je shranjeno v muzejskem depoju.

ne presega 20 milijonov let, najmlaj{i pa so
stari okrog 6 milijonov let. V tem ~asu je
morje ta del Slovenije in tudi sosednjih ozemelj dokon~no zapustilo.

Muzej si je mogo~e ogledati po dogovoru. V
poletnih mesecih je ob~asno organizirana
tudi delavnica, na kateri se lahko udele`enci
ob delovnem listu, preparatorskem orodju in
seveda ob {e neo~i{~enih primerkih seznanijo s prepariranjem14 mineralov in fosilov in se

11

geoda12 izhaja iz nahajali{~a v
Patagoniji na jugu Argentine.
Foto: Danijel Kren.

..........................................................

............

10 Kristal je pravilno geometrijsko oblikovan mineral, ki se je v naravi lahko razvil le v posebnih razmerah. Kristale
je mogo~e vzgojiti tudi umetno, v laboratoriju.
11 Ahat je drobnozrnati razli~ek kremena, ki ga sestavljajo zaradi primesi razli~no obarvane plasti. Zna~ilen je za
nekatere vulkanske kamnine. Veliko se uporablja kot okrasni kamen.
12 Geoda je kroglasta ali valjasta odprtina v kamnini, ki je delno ali v celoti zapolnjena z minerali. Minerali so nastajali od njenega obrobja proti sredini.
13 Opal je eden izmed razli~kov nekristaliziranega (amorfnega) kremena razli~nih barv, ki se lahko glede na smer
osvetlitve tudi spreminjajo. Pogosto se uporablja v draguljarstvu.
14 Prepariranje je skupno poimenovanje razli~nih na~inov in tehnik, ki se uporabljajo za ~i{~enje mineralov in fosilov. Pri tem se uporabljajo {tevilni pripomo~ki in sredstva.
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Na~rti za prihodnost

...

Ob obiskih prvih ve~jih skupin se je kot
velika slabost pokazala majhnost razstavnega
prostora. Ve~je skupine so se zato morale
deliti, kar je podalj{alo skupni ~as ogleda.
Leta 2009 se je zato za~ela realizirati ideja o
pove~anju muzeja. Njegova kapaciteta naj bi
bila tak{na, da lahko naenkrat sprejme okrog
50 obiskovalcev, to je pribli`no avtobus potnikov.

... Okamneli morski je`ek je bil najden v okolici Pla~a
v Slovenskih goricah in je dokaz, da je to obmo~je
pred pribli`no 18 milijoni let {e pokrivalo plitvo
morje.
Foto: Danijel Kren.

tudi sami preizkusijo pri tem delu. Med prvimi so tovrstne izku{nje nabirali udele`enci
raziskovalnega tabora Zoisovih {tipendistov
ter nekateri dijaki iz srednje{olskega centra
na Ptuju. Dela so se lotili z velikim nezaupanjem, saj so se s tovrstno dejavnostjo vsi prvi~
sre~evali, na koncu pa so `eleli {e kar nadaljevati. [e posebej jih je razveselilo, ko so
izvedeli, da si primerke lahko odnesejo
domov za spomin.

............

... Utrinek z ogleda
muzeja ob dnevu
odprtih vrat
17. oktobra 2009.
Razstavljeni primerki
so {e posebej
zanimivi za mlade
obiskovalce.
Foto: Marjan [enica.
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Na~rt in razli~na soglasja je za~el urejati
Gradbiro s Ptuja. Ob novem razstavnem
prostoru bo ve~ tudi razstavnih vitrin, tako da
bo paleontolo{ki del raz{irjen kar na devet vitrin, mineralo{kemu delu pa bo skupno
namenjenih 17 vitrin. V muzeju bodo svoje
mesto dobili {e kak{ni izjemni primerki.
Prostor sedanjega razstavi{~a bo namenjen za
dru`enje zbiralcev in drugih obiskovalcev.
Nekoliko bo pove~an tudi del, ki je sedaj
namenjen muzejskemu depoju.
Na novo bo preurejena in pokrita letna delavnica. Preureditev bo zajela {e okolico muzeja, kjer bomo uredili nekaj parkiri{~ za
obiskovalce.

...........................................................
Viljem Podgor{ek

Sammeln und die damit verbundene Terrainarbeit sowie die Zusammenarbeit mit Institutionen und Experten entwickelten sich
mehrere Jahre.

upodobljeno nekdanjo skupno celino Pangeo, kot
si jo predstavljajo geologi. Modra barva ozna~uje
obdajajo~e pramorje. Znak je bil ob koncu leta
2009 upodobljen tudi na zasebni znamki.
Foto: Viljem Podgor{ek.
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P r i v a t e s G e o l o g i s c h - P a l ao n t o l o g i s c h e s
Museum Pangea
Die Entstehung des Museums Pangea

...

Im Artikel wurden die Entstehung und
Entwicklung des privaten Geologisch- Paläontologischen Museums Pangea in Dragonja vas beschrieben. Die Anfänge des
Hobby Sammelns von Mineralien, Kristallen
und Fossilien waren ähnlich wie bei vielen
allen anderen Enthusiasten. Systematisches

Das Museum bekam seine endgültige Form
auf dem Gehöft der Familie Podgor{ek in
Dragonja vas. Bei seiner Entstehung halfen
die Verwandten und Freunde. Das Museum
wurde am 27. Oktober 2007 offiziell eröffnet.
Die ausgestellten Exponate sind nach
Inhaltsgefügen in zehn Ausstellungsvitrinen
angeordnet. Eine besondere Stelle nehmen in
ihren Erscheinungsformen die folgenden
Mineralien ein: der Quarz, das meist verbreitete Mineral auf der Welt der und der Kalzit,
das am häufigsten erscheinende Mineral in
Slowenien.
Im Museum werden ungefähr 1000 Exemplare zur Schau gestellt, zusammen werden
3443 Mineralien und Kristallen sowie 3000
Fossilen aus Slowenien und aller Welt in
Evidenz gehalten. Der restliche Teil der Sammlung wird im Museumsdepot aufbewahrt.
Jedes Jahr findet am Jahrestag der Eröffnung
der Tag der offenen Tür statt, worüber auch
in den Medien berichtet wird.
Wegen der Knappheit an Ausstellungsräumen ist eine Erweiterung des Museums vorgesehen, so könnte man auf einmal etwa 50
Besucher empfangen. Im Jahr 2009 wurden
die Vorarbeiten erledigt und die Pläne vorbereitet, während mit den eigentlichen Bauarbeiten im Jahr 2010 begonnen wird. Neben
dem Museum wird es einen Raum geben, wo
ein paar Mal im Jahr Workshops stattfinden
werden, und zwar über Erkennung von
Mineralien und Fossilien und über die Art
und Weise wie man sie präparieren kann. Am
Museum wird sich ein Raum befinden, der
für gelegentliche Veranstaltungen und für
das Beieinandersein der Liebhaber von Mineralien und Fossilien bestimmt ist.

............

... Znak muzeja ima v osrednjem delu z rjavo barvo

Der Besitzer des Museums Pangea nahm bis
jetzt an 66 Ausstellungen teil, auch an internationalen, einige von ihnen organisierte er
sogar selbst. Die Exponate des Museums
Pangea leihen sich für ihre Ausstellungen
mehrmals auch andere Veranstalter aus, vor
allem das Naturgeschichtliche Museum
Sloweniens.
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Geografske zna~ilnosti
ob~ine Kidri~evo
.......................

Igor @iberna∗

Izvle~ek

Abstract

...

Geographic Characteristics of the Commune
of Kidri~evo

V ~lanku so prikazane geografske zna~ilnosti obmo~ja ob~ine Kidri~evo. Obmo~je
ob~ine le`i v pliokvartarni tektonski udorini
Dravskega polja. V severnem delu ob~ine sta
pesek in prod, v ju`nem delu pa ilovnati sedimenti. V podnebnem smislu ima ob~ina vse
zna~ilnosti subpanonskega podnebja z relativno velikimi letnimi temperaturnimi amplitudami in primarnim vi{kom padavin v poletnih mesecih. Tipi prsti se dobro ujemajo z
litolo{ko zgradbo: na prodnatih terasah so
distri~na rjava tla, na ilovnatih sedimentih
hipoglej, na gri~evnatem obmo~ju Savinskega pa pobo~ni psevdoglej.
Klju~ne besede: regionalna geografija, fizi~na
geografija, dru`bena geografija, Kidri~evo

...

The article presents the geographic characteristics in the area of the commune of Kidri~evo. The region lies on the plio quaternary
tectonic sink of Dravsko polje. In the north
part of the commune there are sand and gravel, but in the south part there are clayey sediments. With regard to the climate the commune has got all the characteristics of a subPannonic climate with relative great summer
temperature amplitudes and with a primary
rainfall surplus in summer months. The soil
types are in accordance with the lythologic
structure: on gravel terraces there is dystric
brown soil, on the clayey sediments there is
hypogley soil, in the hilly Savinsko region
there is side pseudogley soil.

Key words: regional geography, physical
geography, social geography, Kidri~evo

..........................................................
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Lega ob~ine Kidri~evo

...

Ob~ina Kidri~evo le`i na jugu Dravskega
polja. V naravnogeografskem smislu le`i na
dveh pokrajinskoekolo{kih enotah. Ve~ina
ob~ine, natan~neje njen osrednji in severni
del, le`i na prodnatem osrednjem delu Dravskega polja. Jugozahodno od ~rte, ki povezuje naselja Stra`gonjca, Mihovce in Lovrenc na
Dravskem polju, je nekdaj mokrotna, danes
pa meliorirana pokrajina, ki jo tradicionalno
imenujemo ~reti.
Poimenovanje obmo~ja Dravskega polja se je
v preteklosti pogosto spreminjalo. V ~asu, ko
je bil Ptuj gospodarsko pomembnej{i od
Maribora, imel pa je tudi bolj sredi{~no lego,
so dana{nje Dravsko in Ptujsko polje poimenovali Zgornje Ptujsko in Spodnje Ptujsko
polje, {e v {estdesetih letih so uporabljali
imeni Zgornje in Spodnje Dravsko polje, dokler se ni dokon~no uveljavilo dana{nje poimenovanje.1

... Dravsko polje predstavlja poleg Ptujskega,
Murskega in Apa{kega polja eno od tektonskih udorin v severovzhodni Sloveniji. Udorina Dravskega polja je nastala v zgornjem
pliocenu, in sicer ob Framskem prelomu, ki
na zahodu predstavlja tektonsko lo~nico med
Dravskim poljem in Vzhodnimi Alpami oziroma pohorsko tektonsko enoto, ob Dravskem
prelomu, ki na severovzhodu lo~i Dravsko
polje od Slovenskih goric, in ob Polskavskem
prelomu na jugu. Svet v okolici Dravskega
polja pre~ka plitva sinklinala na ~rti Maribor–Gornja Radgona. Ju`neje od te poteka
antiklinala na ~rti Duplek–Murska Sobota, ki
proti jugu tone v velik sinklinorij. Slednji obsega ve~ji del Dravskega polja in se na jugu
kon~a ob Dravinjskem prelomu. Drava na
stiku Slovenskih goric in Dravskega polja
prere`e vse pomembne stratigrafske enote,
od spodnjemiocenskih do pliocenskih. Po
Mio~u in @nidar~i~u ka`ejo posamezni terasni nivoji na Dravskem in Ptujskem polju tudi
na neotektonsko aktivnost depresije.2

Naravnogeografske zna~ilnosti
A. Geolo{ke in geomorfolo{ke zna~ilnosti

V pliocenu in kvartarju je Drava v udorini
Dravskega polja za~ela akumulirati fluviogla-

... Pregledna karta
ob~ine Kidri~evo.
Vir: GURS, 2006.

..........................................................

............

1 Pak, 1969, Dru`benogeografski razvoj Dravskega polja, Geografski zbornik, XI, Ljubljana 1969, str. 283.
2 Mio~, @nidar~i~, 1989, Osnovna geolo{ka karta, list Maribor in Leibnitz, s tolma~em, Zvezni geolo{ki zavod,
Beograd, str. 39.
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cialni material. Na prehodu iz Dravske doline
na Dravsko polje je ustvarila ogromen vr{aj z
nad 30 m debelimi plastmi proda in peska.
Ponekod je podtalnica zlepila apni{ko gradivo v konglomerat. Naplavine iz najstarej{ega
obdobja kvartarja – pleistocena sestavljajo
prod s peskom, med katerega so vlo`ene
plasti in le~e peska, ponekod pa tudi gline.
Prod se je ob~asno sprijel v rahlo vezan konglomerat, ki gradi do meter debele plasti.
Konglomeratni vlo`ki so predvsem na
robovih teras. V severnem delu Dravskega
polja je prod ve~ji in bolj grob kot v osrednjem in ju`nem delu.3
V geomorfolo{kem smislu lahko Dravsko
polje razdelimo na {tiri ve~je reliefne enote:
- osrednji del Dravskega polja s fluvioglacialnimi nanosi,
- izgonska pokrajina, ki le`i ob vzno`ju
Pohorja med Pekrami in Spodnjo Polskavo,
- ~retna pokrajina, ki pokriva jugozahodni
del Dravskega polja,
- aluvialna ravnica ob Dravi.4
Osrednji del Dravskega polja, ki pokriva tudi
ve~ino ob~ine Miklav` na Dravskem polju,
sestavlja prod s peskom, na severovzhodu pa
so tudi vlo`ki gline. Geolo{ka vrtanja po letu
1990 so pokazala, da so pliokvartarne prodne
in pe{~ene plasti debele ve~ deset metrov.
Pod njimi so miocenski laporji, meljasti glinovci in karbonatni meljevci z vlo`ki pe{~enjakov in peskov. V spodnjem delu miocenskih plasti ponekod le`i dacitni tuf. Skupna
debelina terciarnih plasti zna{a preko 400 m.
Pod njo le`i plast metamorfnih kamnin, ki je
na globini od 410 do 510 m. Gre za kamnine,
nastale pri regionalni metamorfozi, ki je bila
posledica orogenetskega in magmatskega
delovanja. Zgornji del metamorfne podlage
gradi filit z vlo`ki kvarcita in marmoriziranega apnenca. Spodnji del metamorfnih plasti
pripada Kobanski in Pohorski seriji, v kateri
najdemo skrilavce, gnajs in blestnik. Pas
metamorfnih kamnin proti vzhodu vedno
bolj tone.
Za osrednji del Dravskega polja je najpomembnej{a reliefna oblika teras, ki jih je

..........................................................

............

3 Mio~, @nidar~i~, ibid., str. 31.
4 Pak, ibid., str. 285.
5 Pak, ibid., str. 285.
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Drava ustvarila po fazi akumuliranja. Sistem
{tirih teras se za~ne `e na Mariborski ravnini,
le da tam {e niso tako izrazito izoblikovane,
ponekod pa so zaradi antropogenih u~inkov
izravnane. Prva terasa le`i na ~rti Miklav`–Loka–Ro{nja–Star{e–Zlatoli~je–Skorba
in se nadaljuje naprej proti jugovzhodu na
Ptujsko polje. Ob je`i prve terase so na mestih, kjer prihaja terciarna osnova na povr{je,
nastali {tevilni izviri (na primer studen~nice
pri Skorbi). Starej{a poselitev je bila pomaknjena na rob omenjene terase. Po robu vi{je
terase poteka dana{nja cestna povezava med
Mariborom in Ptujem. Relativna vi{ina
najvi{jih dveh teras je manj{a. Ob robu tretje
terase le`ijo naselja Dobrovce, Marjeta na
Dravskem polju, Trni~e in Prepolje.5
Velike zaloge proda in peska so intenzivno
izkori{~ali, zato se na Dravskem polju pojavlja ve~je {tevilo gramoznic. [e danes nekatere
plitve lokalne depresije ka`ejo na izkori{~anje proda v preteklosti. Tako so na obmo~ju
ob~ine Kidri~evo nastale velike gramoznice v
Strni{~u (za potrebe gradnje tovarne in stanovanjskih naselij v Kidri~evem) ter v
Njivercah (za potrebe gradbenih podjetij).
Nekatere gramoznice so v bile preteklosti
uporabljene za stihijske deponije komunalnih odpadkov. Zaradi nekontroliranega odlaganja {e danes predstavljajo ekolo{ko problemati~na obmo~ja.
Aluvialna ravnica, ki se ob Dravi razprostira v
severovzhodnem delu ob~ine med najni`jo
teraso in vzno`jem Slovenskih goric, je
gospodarsko manj pomembna, zato pa toliko
bolj po {tevilnih ujetih meandrih, ki predstavljajo tudi zna~ilne biotope. Nahajali{~a
proda ob strugi in na aluvialni ravnici izkori{~ajo {e danes. Aluvialna ravnica spremlja
Dravo v pasu, {irokem od 1 do 3 km. Ravnina
je rahlo valovita, presekana le z nekaterimi
starimi strugami in meandri ter studen~nicami, ki izvirajo pod je`ami teras. Na povr{ini je
prekrita z 0,5 do 3 m debelo plastjo peska z
meljem. Pod pe{~eno meljasto plastjo je prod
s peskom neenakomerne sestave. Po podatkih vrtin na holocenski ravnici ob Dravi se
zelo hitro menjavajo plasti proda in peska.

...........................................................
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Ponekod le`i holocenski prod neposredno
na terciarni podlagi, saj je Drava odnesla
celotni pleistocenski akumulirani material.
Debelina kvartarnih sedimentov proti jugovzhodu praviloma pada, izjemoma naraste le
na obmo~ju med Dvorjanami in Star{ami, kjer
je debela nad 15 m.6
Izgonska pokrajina je del Dravskega polja
med Pekrami in Spodnjo Polskavo ter med
vzno`jem Pohorja in ~rto Betnava–Rogoza–Brezula–Podova. Pokrajina je dobila ime
po zna~ilnih strugah pohorskih potokov, ki
so na Dravskem polju zaradi premajhnega
strmca za~eli intenzivno odlagati fini material
ter si tako ustvarjali strugo na lastnih naplavinah. Struga zato le`i vi{e od okolice, relief v
bli`ini potokov pa je rahlo napet. V severozahodnem delu Dravskega polja potoki te~ejo
po povr{ju, ko pa na robu izgonske pokrajine
naletijo na prod, pogosto poniknejo. Plasti
ilovice v izgonski pokrajini so v preteklosti s
pridom izkori{~ale mnoge lokalne opekarne.
Za vzno`je Pohorja so zna~ilni tudi {tevilni
vr{aji pohorskih potokov, ki so v preteklosti
privabljali k poselitvi.
V jugozahodnem delu Dravskega polja je
~retna pokrajina, za katero je bil v preteklosti
zna~ilen vla`nej{i svet. Meja med ~reti in

... Litolo{ke enote na obmo~ju ob~ine Kidri~evo.
Legenda:
1 – prod, pesek na re~nih terasah,
2 – pe{~ena glina,
3 – pesek, pe{~ena glina, glinast prod.
Vir: P. Mio~, M. @nidar~i~, 1989.

prodnim delom Dravskega polja poteka na
severovzhodu po potoku Reka, na zahodu
po vzno`ju Dravinjskih goric in na jugu po
vzno`ju nizkega slemena Savinsko, ki
geografsko sodi k Dravinjskim goricam. Obmo~je je bilo mokrotnej{e od okolice predvsem zaradi zaostajanja za nasipavanjem
dravskega proda, zaradi ~esar je po nadmorskih vi{inah nekoliko zaostalo za drugimi
deli Dravskega polja. Tudi strmec pohorskih
potokov je bil manj{i, zaradi ~esar so ti
pogosto poplavljali. Do melioracij v osemdesetih letih so se na obmo~ju ~retov po padavinah pojavljale poplave. Obmo~je ju`no od
Pragerskega je bilo tako skoraj vse leto poplavljeno, ob nekdanji `elezni{ki progi
Pragersko–Medvedce pa so doma~ini vla`ne
travnike lahko izkori{~ali le nekaj mesecev v
letu. Zaradi debelih plasti ilovice so bile na
tem obmo~ju odli~ne mo`nosti za razvoj
opekarni{tva.7
Pokrajina zaradi slab{ih naravnih razmer {e
pred nekaj desetletji ni ponujala mo`nosti za
intenzivnej{e oblike rabe tal. Zaradi slab{ih
razmer je bila ~retna pokrajina v preteklosti
predvsem svet travnikov in pa{nikov, ponekod ju`no od proge Pragersko–Medvedce pa
obmo~je listnatega gozda. V osemdesetih letih so hidromelioracije mo~no spremenile
~retno pokrajino. Zaradi osu{evalnih del je
raven podtalnice padla. Posledica tega je
danes intenzivnej{a raba tal z vi{jim dele`em
obse`nih njivskih povr{in ter v splo{nem precej ve~ja su{nost tega obmo~ja.
[e nekaj statisti~nih podatkov o geomorfolo{kih zna~ilnostih ob~ine Kidri~evo: 63,9 %
obmo~ja ob~ine Kidri~evo le`i na silikatnem
produ, 36,1 % pa na ilovici in melju; 98,4 %
povr{ja le`i v pasu z nadmorskimi vi{inami
od 200 do 294 m, preostalega 1,6 % pa v
pasu od 250 do 299 m; 97,9 % povr{ja ima
naklone povr{ja manj{e od 1,9°, 1,4 %
povr{ja naklon povr{ja od 2,0 do 5,9 , le
0,7 % pa naklon od 6,0° do 11,9°. Na
obmo~ju ob~ine Kidri~evo je 49,1 % ravnega
povr{ja, 16,9 % povr{ja ima ju`no ekspozicijo, 11,7 % jugovzhodno, 10,7 % pa vzhod-

..........................................................
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6 Pak, ibid., str. 286.
7 Pak, ibid., str. 287.
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no, medtem ko so preostale ekspozicije redkeje zastopane.8
B. Podnebne zna~ilnosti
Dravsko polje sodi v obmo~je s tipi~nimi subpanonskimi podnebnimi potezami, kar se
najbolj manifestira v letnem temperaturnem
in padavinskem re`imu. Zanj je zna~ilna relativno visoka letna temperaturna amplituda
oziroma topla poletja in mrzle zime. Zlasti na
vla`nej{ih tleh in v bli`ini vodnih povr{in se
v jesenskem in zimskem ~asu pogosteje pojavlja megla.
Letni re`im padavin pozna dva vi{ka: primarnega junija, ki je posledica konvektivnih
padavin, in sekundarnega novembra, ki je
posledica pogostej{ih frontalnih padavin.
Koli~ina padavin pada od zahodnega dela
Ptujskega polja proti vzhodu.
Ker na obmo~ju ob~ine Kidri~evo ne deluje
nobena meteorolo{ka postaja, smo bili za klimatske prikaze prisiljeni uporabiti podatke z
najbli`je delujo~e postaje Star{e. Klimatski
podatki se, razen ~e je druga~e navedeno,
nana{ajo na obdobje 1961–1990.
Srednja letna temperatura na Dravskem polju
zna{a 9,6 °C. Najtoplej{i je julij, ko zna{a
srednja mese~na temperatura 19,4 °C, najhladnej{i pa januar, ki ima z –1,5 °C tudi
edini med vsemi meseci negativno srednjo
mese~no temperaturo. Amplituda srednjih
letnih temperatur v Star{ah zna{a torej
20,9 °C. Med terminskimi temperaturami so
najni`je temperature zraka, izmerjene v
jutranjem ~asu (srednja letna temperatura ob
7. uri zna{a 7,0 °C), medtem ko zna{a srednja temperatura ob 14. uri 13,8 °C. Srednja
temperatura ob 21. uri zna{a 8,7 °C. Vse terminske temperature so najvi{je julija in
najni`je januarja. Srednje mese~ne temperature v ve~ernem ~asu so negativne le decembra in januarja, ob 7. uri pa tudi februarja.9

Srednje mese~ne maksimalne temperature v
Star{ah se nikoli ne spustijo pod 0,0 °C, {e
najni`je so januarja (2,5 °C) in decembra
(3,7 °C). Srednje maksimalne mese~ne temperature so najvi{je julija (25,2 °C) in avgusta
(24,6 °C). Srednje mese~ne minimalne temperature, ki so praviloma izmerjene zjutraj, so
najni`je januarja (–5,6 °C), decembra
(–3,5 °C) in februarja (–2,9 °C). V preostalih
mesecih srednje mese~ne minimalne temperature ne padejo pod ni~lo, vendar pa tudi v
najtoplej{em mesecu – juliju – zna{ajo le
13,4 °C. Srednje ekstremne temperature v
Star{ah letno torej nihajo za 30,8 °C, kar
dodatno dokazuje, da ima Dravsko polje
kontinentalne klimatske poteze.
O kontinentalnih temperaturnih zna~ilnostih
pri~a tudi podatek o {tevilu mrzlih dni, ko
maksimalna temperatura ne prese`e 0,0 °C.
Takih dni je na Dravskem polju kar 21, najve~
januarja (9,3) in decembra (6,5). Mrzli dnevi
se lahko pojavljajo tudi marca in novembra.
Za promet je pomembno tudi {tevilo hladnih
dni, ko minimalna temperatura pade pod
0,0 °C. Takih dni je na Dravskem polju kar
106. Najve~ hladnih dni je januarja (26) in
decembra (24), lahko pa se pojavljajo {e maja
in septembra. Na osnovi omenjenega lahko
sklepamo, da se zlasti pozimi, pa tudi v
spomladanskih in jesenskih jutrih, na obravnavanem obmo~ju zaradi nizkih temperatur
lahko pojavljata megla in poledica.10
Srednja letna relativna vlaga na Dravskem
polju zna{a 79,4 %. Srednja letna terminska
relativna vlaga je najvi{ja zjutraj (88,7 %),
najni`ja pa ob 14. uri (64,0 %). Za prometno
varnost sta pomembni zlasti relativna vlaga v
jutranjem in ve~ernem ~asu, saj lahko visoke
vrednosti pomenijo nastanek megle, ki v
mraku oziroma temi {e dodatno zni`ujeta
prometno varnost. S tega vidika je pomembna zlasti relativna vlaga ob 7. uri, ki je med
avgustom in decembrom vselej nad 90 %. Na
osnovi tega lahko sklepamo, da sta pojava
megle in zamegljenosti v teh mesecih v jutranjem ~asu pogost pojav, vendar pa se zlasti

..........................................................
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8 Fridl, et al., 1996, Tipi pokrajin in naravne nesre~e, Spodnje podravje s Prlekijo, 17. zborovanje slovenskih
geografov, Ptuj, str. 110–111.
9 @iberna, 1992, Klimatski oris severovzhodne Slovenije, Mednarodna konferenca o Dravi, Univerza v Mariboru,
Maribor, str. 15.
10 @iberna, 2000, Geografski oris slovenskega Podravja, Drava neko~ in danes. Zemljepisne, zgodovinske in etnolo{ke zna~ilnosti sveta ob Dravi; splavarstvo in energetika, Zalo`ba Obzorja, Maribor, str. 40.
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Srednja koli~ina obla~nosti na Dravskem
polju zna{a 6,0 desetin. Najni`ja srednja
koli~ina obla~nosti je julija in avgusta (4,9
desetin), medtem ko se v hladni polovici leta
pove~a in zna{a decembra 7,2 desetin.
Zanimivej{i so podatki o {tevilu jasnih dni (z
obla~nostjo pod 2,0 desetin) in {tevilu obla~nih dni (z obla~nostjo nad 8,0 desetin). Letno
se na Dravskem polju pojavi 44,3 jasnih dni,
od tega najve~ avgusta (6,3) in julija (5,8).
Najmanj jasnih dni je v hladni polovici leta:
decembra 1,6, januarja pa 1,9. Majhno {tevilo
jasnih dni gre ne le na ra~un nizke obla~nosti
ali obla~nosti ob prehodih front, pa~ pa tudi
na ra~un megle. Na Dravskem polju se letno
pojavi kar 113,9 obla~nih dni, kar pomeni, da
je skoraj vsak tretji dan v letu stopnja
obla~nosti vi{ja od 8,0 desetin. Najve~ obla~nih dni je decembra in januarja (vsak drugi

dan), vendar ta obla~nost ni samo posledica
pogostega pojava megle, pa~ pa tudi nizke
obla~nosti, ki se v anticiklonalnih vremenskih situacijah lahko zadr`i tudi po ve~ dni
skupaj.
Za Dravsko polje sta zna~ilna kontinentalni
padavinski re`im in padanje letne koli~ine
padavin od zahoda proti vzhodu. Dravsko
polje prejme letno med 950 in 990 mm
padavin. Srednja mese~na koli~ina padavin
dose`e primarni maksimum julija (116,5 mm)
in avgusta (116,2 mm), kar je posledica konvektivnih padavin v obliki ploh. Sekundarni
maksimum je novembra, ko zna{a srednja
mese~na koli~ina padavin 87,0 mm, posledica pogostih prehodov front. Med su{nej{e
mesece sodijo zimski meseci, saj decembra
pade 58,3 mm, januarja 50,5, februarja pa
samo 47,9 mm padavin.
Kljub relativno majhni koli~ini padavin pa je
dni s padavinami nad 1,0 mm letno okoli 100,
kar pomeni, da se padavine pojavljajo skoraj
vsak tretji dan. Najve~ padavinskih dni je
med aprilom in junijem, ko de`uje skoraj
vsak drugi dan, pri ~emer pa je treba {e enkrat opozoriti, da gre v teh primerih za plohe
in ne celodnevne padavine. Na Dravskem
polju se sne`ne padavine pojavljajo 26 dni

............

v poznem poletju in zgodnji jeseni jutranja
megla dopoldne hitro razkroji, pozimi pa
~esto vztraja tudi ves dan. Visoke vrednosti
srednje mese~ne relativne vlage ob 21. uri
bele`imo tudi septembra in oktobra. Na
osnovi tega lahko sklepamo, da se zlasti v
anticiklonalnih vremenskih situacijah, ko se
ob jasnih no~eh povr{je intenzivno ohlaja,
megla pojavlja `e v ve~ernem ~asu.
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letno, in to med novembrom in aprilom, enkrat v desetih letih pa se lahko pojavijo tudi
maja.
To~a in sodra na Dravskem polju nista
pogosti, saj se letno pojavljata le v 1,3 dni,
najpogosteje junija. Nevihta se na Dravskem
polju pojavlja v 18 dnevih, najpogosteje pa
med junijem in avgustom (okoli {tirikrat
mese~no).

nja megle. Ta se pogosteje pojavlja v bli`ini
vodnih mas in na vla`nej{ih, oglejenih tleh.
Megla se najpogosteje pojavlja oktobra (vsak
tretji dan), kar je posledica pogostih anticiklonalnih vremenskih situacij. Megla se takrat
~esto razkroji `e sredi dopoldneva.
C. Vodovje, prsti in rastje
Obmo~je ob~ine Kidri~evo v hidrografskem
smislu pokriva dva razli~na tipa pokrajin.
Severni in osrednji del ob~ine, ki le`ita na
prodnatem delu, nimata povr{inskega odtoka
vode. Pohorski potoki namre~ pri odtoku
proti vzhodu na obmo~ju, kjer se debelina
ilovnatih naplavin dovolj stanj{a, vsi poniknejo v dravskopoljskem produ. Dravsko polje v hidrogeolo{kem smislu predstavlja enega
od najve~jih virov podtalnice v Sloveniji.11
Prvi ve~ji potok, ki po povr{inskem odtoku
dose`e Dravo, je Reka. Ju`no od njega te~eta
{e potoka Kameni{nica in Troj{nica ter reka
Polskava. Kot smo `e omenili, je ~retna
pokrajina v preteklosti predstavljala za intenzivne oblike rabe tal docela nezanimivo obmo~je. Prve melioracije na tem obmo~ju so se
za~ele v letih od 1960 do 1962 na obmo~ju
katastrskih ob~in Mihovce in Dragonja vas

Pogostost smeri vetrov ka`e na najpogostej{e
jugozahodne vetrove, ki se letno v povpre~ju
pojavljajo v petini vseh opravljenih meritev.
Pogosta sta {e severni in severovzhodni veter
(vsak po 10 % meritev). Zelo pogost je tudi
pojav brezvetrja, ki se pojavlja v 21 % vseh
meritev, najpogosteje septembra in januarja
(po 27 %), kar je posledica vremenskih singularitet ustaljenega vremena v tem obdobju.
Brezvetrje se najredkeje pojavlja v sicer bolj
prevetrenih spomladanskih mesecih. Z vidika prometne varnosti so pojavi brezvetrja
lahko negativni, saj se v teh situacijah pogosteje pojavlja megla. Hitrosti vetra po smereh
so najvi{je pri jugozahodnem (3,5 m/s) in
ju`nem vetru (3,0 m/s), kar je relativno visoka vrednost. Na Dravskem polju se primeri s
hitrostjo vetra nad 6 Bf pojavljajo v 20 dnevih
letno, primeri s hitrostjo vetra nad 8 Bf pa le
v treh dneh letno.
Megla se na Dravskem polju pojavlja letno v
66 dnevih, vendar pa so lahko `e na kraj{e
razdalje velike razlike v pogostosti pojavlja-

... Pedolo{ka karta ob~ine Kidri~evo.
Legenda:
1 – distri~na rjava tla na nekarbonatnem produ
z rankerjem,
2 – amfiglej,
3 – hipoglej,
4 – pobo~ni psevdoglej.
Vir: http://rkg.gov.si/GERK/.
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11 Pak, 1998, Dravska ravan. Slovenija. Pokrajine in ljudje, Zalo`ba Mladinska knjiga, Ljubljana, str. 594.
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Povpre~na minimalna temperatura zraka (°C)

[tevilo dni z min. temp. = < –10,0 °C

[tevilo dni z maks. temp. < 0,0 °C

[tevilo dni z min. temp. < 0,0 °C

86,1
83,6
7,1
1,9
14,7
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1,4
0,2
7,4
4,4
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Povpre~na relativna vlaga ob 21. uri (v %)

Povpre~na relativna vlaga (v %)

Povpre~na obla~nost (v desetinah)

[tevilo jasnih dni (N < 2/10)

[tevilo obla~nih dni (N > 8/10)

Vi{ina padavin (mm)

[tevilo dni s sne`no odejo ob 7, uri

[tevilo dni z vetrom > = 6 Bf

[tevilo dni z vetrom > = 8 Bf

[tevilo dni s padavinami > 1,0 mm

[tevilo dni z de`jem > = 0,1 mm

[tevilo dni s snegom > = 0,1 mm

7,6

[tevilo dni z meglo in meglo z vidnim nebom

Vir: Arhiv ARSO, Ljubljana, 2009.
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[tevilo dni z nevihto in grmenjem

0
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Povpre~na relativna vlaga ob 14. uri (v %)

[tevilo dni s to~o ali sodro
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0
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0
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1,6
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0

–3,9

Povpre~na temperatura zraka ob 7. uri (°C)

[tevilo dni z maks. temp. > = 25,0 °C

JAN

Parameter

Tabela 1: Klimatski podatki za meteorolo{ko postajo Star{e (1961–1990)
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0,5

3,1

5,6

63,9

11,1

3,6

6,3

75,8

78,5

59,7

89

0

0

0

14,1

0,8
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pod vodstvom Kmetijskega kombinata Ptuj,
vendar niso bile uspe{ne. Podobno neuspe{en je bil poskus melioracij na obmo~ju
med Pragerskim in Stra`gonjco. Leta 1977 so
se za~ela obse`na hidromelioracijska dela na
{ir{em obmo~ju ~retne pokrajine. Pri tem so
najprej izravnali struge potokov in jih poglobili z namenom, da bi pove~ali odtok v koritih in pove~ali padec nivoja podtalnice. Na ta
na~in so uspe{no regulirali strugo potoka
Reka, ki so jo prestavili za vas, jo poglobili in
uravnali. V letih od 1982 do 1986 so v pore~ju
Polskave meliorirali 8600 ha povr{in, na
katerih so nastale nove poljedelske povr{ine.
Obmo~je so tudi prepredli z drena`nimi jarki.
Z melioracijami se je ~retna pokrajina mo~no
spremenila. Gozdne oto~ke in jel{eve meje
med travniki ter drevesa in grmovje po
pa{nikih so posekali. Travnike in pa{nike so
ve~inoma preorali in jih spremenili v obse`ne
njivske komplekse. Zaradi osu{evalnih del se
je zni`al nivo podtalnice. Tla so zato postala
suha in zelo zbita. Odstranitev gozdnih pasov
je povzro~ila ve~jo eolsko erozijo. Intenzivno
poljedelstvo zaradi uporabe za{~itnih sredstev in umetnih gnojil predstavlja tudi degradacijo podtalnice. Hidromelioracije so na obmo~ju ~retne pokrajine mo~no zmanj{ale
pestrost rastlinskih in `ivalskih vrst.12
Ve~ina severnega in osrednjega dela ob~ine
Kidri~evo le`i na distri~nem rankerju in distri~nih rjavih tleh na silikatnem produ. Tla so
v splo{nem precej plitva (10–30 cm), vendar
je njihova debelina precej neenotna. Tipi~en
distri~ni ranker ima profil A-AC-C, pri rjavih
tleh pa je vmes {e plitev b-horizont v nastajanju. V ornem Ap-horizontu je tudi do 10 %
proda, medtem ko njegov dele` v AC-horizontu naraste do 60 %. Tla so zelo ob~utljiva
za su{o, vendar tudi po dalj{em de`evju
primerna za obdelavo. Med Kidri~evim, Lovrencem na Dravskem polju in Pleterjami je
obmo~je s podobnim tipom tal, le da je dele`
distri~nih rjavih tal precej vi{ji od distri~nega
rankerja.13

Ju`no od ~rte Stra`gonjca–Mihovce–Lovrenc
na Dravskem polju–Apa~e vse do potoka
Reka je pas srednje mo~nega mineralnega
hipogleja, ju`no od tod do vzno`ja pa pas
mo~nega mineralnega hipogleja.14 V naravnem stanju so bila tla ve~ji del leta prekomerno vla`na, vendar so z hidromelioracijami to
obmo~je osu{ili.
Potencialno rastje na obmo~ju ob~ine
Kidri~evo ve~inoma (74,2 % povr{ja) predstavlja gozd belega gabra in doba, sledijo pa
mu acidofilni gozd belega gabra in bekice
(25,5 %) ter acidofilni gozd bukve, hrasta in
kostanja (0,2 %). Dejansko so gozdovi na
ravninskem delu precej spremenjeni. Acidofilni gozd belega gabra in belkaste bekice
je zamenjal gozd rde~ega bora in okroglolistne lakote. Gozd belega gabra in doba je
skoraj v celoti izkr~en.15

Dru`benogeografske zna~ilnosti
A. Demogeografski razvoj in demografska
sestava prebivalstva

... Po podatkih popisov {tevila prebivalcev,
ki jih lahko spremljamo od leta 1869 naprej,
ugotovimo, da je na obmo~ju dana{nje
ob~ine Kidri~evo `ivelo 3386 prebivalcev.
[tevilo prebivalcev se je do popisa leta 1981
nenehno pove~evalo. Najvi{je indekse rasti
{tevila prebivalcev na obmo~ju ob~ine Kidri~evo bele`imo med popisi med letoma 1931
in 1948, ko je indeks zna{al 110,5 (kar pomeni, da se je {tevilo prebivalcev pove~alo za
10,5 %), v obdobju med letoma 1948 in 1953
(indeks 129,4), med letoma 1953 in 1961
(110,3). Med popisoma v letih 1971 in 1981 je
indeks rasti prebivalstva padel na 101,6, od
leta 1981 pa bele`imo indekse, ni`je od 100,
kar ka`e na padanje {tevila prebivalcev. Od
leta 1981, ko je na obmo~ju ob~ine Kidri~evo
`ivelo 6720 prebivalcev, je do leta 2002
{tevilo prebivalcev padlo na 6300, nato pa se
je do leta 2008 ponovno pove~alo na 6729
prebivalcev, kar je doslej tudi najvi{ja {tevil-
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11 Pak, 1998, Dravska ravan. Slovenija. Pokrajine in ljudje, Zalo`ba Mladinska knjiga, Ljubljana, str. 594.
12 Pak, ibid., str. 594–595.
13 Stepan~i~, 1986, Osnovna pedolo{ka karta SFRJ, list Ptuj, s komentarjem, Biotehni~na fakulteta, Ljubljana, str.
28–29.
14 Stepan~i~, ibid., str. 35–36.
15 Pak, ibid., str. 596.
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Kungota pri Ptuju

Lovrenc na
Dravskem polju

Mihovce

Njiverce

Pleterje

Pongrce

Spodnje Jablane

Spodnji Gaj pri
Pragerskem

Staro{ince

Stra`gonjca

Strni{~e

[ikole

Zgornje Jablane

@upe~ja vas

Ob~ina Kidri~evo

3474

266

134

328

0

165

191

0

212

126

348

100

249

436

55

18

193

243

410

1880

3634

267

148

353

0

170

218

0

219

138

367

85

258

456

100

19

160

229

447

1890

3656

288

135

345

0

186

188

0

243

152

338

80

253

449

137

22

181

247

412

1900

3864

246

144

411

0

200

187

0

248

160

372

88

285

460

159

58

175

249

422

1910

4105

279

157

365

0

249

227

0

248

156

322

94

279

487

192

71

179

280

520

1931

4536

249

158

347

0

280

218

0

261

132

312

133

264

557

229

293

176

280

647

1948

Vira: Arhiv Oddelka za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru, 2008; SURS, 2009.
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Tabela 2: [tevilo prebivalcev v naseljih v ob~ini Kidri~evo med letoma 1869 in 2008

5871

282

167

370

0

255

211

0

255

129

334

200

269

569

242

1447

198

286

657

1953

6477

276

163

317

0

233

223

37

175

139

309

243

282

550

304

1985

171

335

735

1961

6613

263

179

335

0

210

222

62

198

142

290

316

268

591

354

1906

171

345

761

1971

195

388

764

173

403

752

243

169

312

125

202

219

135

221

121

265

503

234

635

394

251

171

307

101

178

226

131

224

126

258

590

224

550

372

6720 6606 6300

222

192

331

104

210

234

118

209

134

275

372

262

651

373

1743 1481 1263

186

374

730

1981 1991 2002

6729

265

181

322

113

186

224

141

237

127

242

705

208

692

408

1262

185

415

816

2008

103,9

96

111

101,6

–

79,8

100,4

381,1

135,4

91,4

78,3

290,1

73,8

125,8

134,2

63,6

108,2

123,9

111

101,9

109,1

107,1

103,2

90,4

92,1

102,3

104,4

107,2

105

91,3

140,2

88,9

109

103,6

85,2

94,9

107

106,8

Indeks
Indeks
1961–2008 1991–2008
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Tabela 3: Izobrazbena struktura po naseljih v ob~ini Kidri~evo po Popisu prebivalstva leta 2008

Dele` preb.
z nepopolno O[

Dele` preb.
z O[

Dele` preb.
s srednjo {olo

Dele` preb.
z vi{jo {olo

Dele` preb.
z visoko {olo

Apa~e

6,9

28,6

34,0

25,7

4,8

Cirkovce

6,3

28,6

22,0

33,7

9,4

Dragonja vas

4,1

27,7

39,2

24,3

4,7

Kidri~evo

6,6

28,8

33,0

25,5

6,1

Kungota pri Ptuju

3,7

27,1

29,0

32,3

7,9

Lovrenc na Dravskem polju

5,5

30,7

27,6

29,3

6,9

Mihovce

8,2

35,9

26,1

23,4

6,5

Njiverce

6,9

21,3

30,2

29,8

11,7

Pleterje

4,4

44,9

27,1

19,6

4,0

Pongrce

–

30,5

35,2

26,7

7,6

Spodnje Jablane

3,6

38,7

23,7

24,7

9,3

Spodnji Gaj pri Pragerskem

5,1

22,9

33,1

31,4

7,6

Staro{ince

6,2

39,4

30,6

19,7

4,1

Stra`gonjca

–

40,1

29,9

21,0

8,9

Strni{~e

4,3

17,4

37,0

38,0

3,3

[ikole

7,8

25,8

33,6

27,3

5,5

Zgornje Jablane

4,2

26,4

30,6

31,3

7,6

@upe~ja vas

4,3

34,3

39,0

15,7

6,7

ob~ina Kidri~evo

5,7

29,8

30,9

26,8

6,9

Naselje

Tabela 4: Nekateri demografski in ekonomski kazalci Ob~ine Kidri~evo za leto 2007

[tevilo prebivalcev
Gostota prebivalcev (preb./km2)

94

Naravni prirast

–5

Skupni prirast

–15

[tevilo u~encev

553

[tevilo dijakov

263

[tevilo {tudentov

357

[tevilo delovno aktivnih prebivalcev na prebivali{~e

2792

[tevilo zaposlenih oseb

3838

[tevilo samozaposlenih oseb

351

[tevilo registriranih brezposelnih oseb

246

Povpre~na mese~na bruto pla~a na zaposleno osebo (EUR)

1086

[tevilo stanovanj

2461

............

70

6729

...........................................................
Igor @iberna

ka. Na ob~inski ravni je tako leta 2008 `ivelo
za 3,9 % ve~ prebivalcev kot leta 1961 in za
2,9 % ve~ prebivalcev kot leta 1991.
Gibanje {tevila prebivalcev po naseljih pa
ka`e na kar precej{nje razlike. Naselja, v
katerih je indeks rasti prebivalstva v obdobju
1869–2002 ni`ji od 100 (kar pomeni, da
danes v teh naseljih `ivi manj prebivalcev kot
leta 1869) so: @upe~ja vas (71,5) Pleterje
(76,3), Pongrce (89,4) in Dragonja vas (92,0).
V vseh preostalih naseljih se je {tevilo prebivalcev v omenjenem obdobju pove~alo.
Naselja, ki po indeksu rasti prebivalstva prednja~ijo, so Kidri~evo z indeksom 7016,7,
Kungota pri Ptuju (759,2) in Njiverce (662,9).
V Kidri~evem se je {tevilo prebivalcev od leta
1869, ko je tu `ivelo le 18 prebivalcev, do leta
2002 dvignilo na 1263 prebivalcev, vendar je
leta 1981 zna{alo `e 1743 prebivalcev. Drugo
najve~je naselje v ob~ini Kidri~evo so Apa~e,
ki po prvih rezultatih popisa prebivalstva leta
2002 {tejejo 752 prebivalcev, vendar z indeksom rasti prebivalstva v zadnjem desetletju le
98,4. Ve~ja naselja so {e Njiverce (590 prebivalcev), Lovrenc na Dravskem polju (550 prebivalcev) in Cirkovce (403 prebivalci).
Naselja, v katerih se je {tevilo prebivalcev v
zadnjem desetletju pove~alo, so: Njiverce
(indeks 117,3), Pongrce (104,1), Cirkovce
(103,9), @upe~ja vas (103,3), Staro{ince
(103,2), Spodnje Jablane (101,4) in Zgornje
Jablane (101,2). Najve~ji padec v {tevilu prebivalcev v zadnjem desetletju so bele`ila naselja Strni{~e (80,8), Kidri~evo (85,3) in
Lovrenc na Dravskem polju (86,6). Po
osamosvojitvi Slovenije pa ve~ina naselij v
ob~ini Kidri~evo bele`i rast prebivalstva. V
Njivercah so tako leta 1991 `iveli {e 503 prebivalci, nato pa se je ta {tevilka leta 2002 dvignila na 590, do leta 2008 pa kar na 705
(indeks 1991–2008 zna{a 140,9, kar je dale~
najvi{ji indeks rasti prebivalstva po osamosvojitvi Slovenije na obmo~ju ob~ine Kidri~evo). Njiverce so bile leta 2008 po {tevilu prebivalcev na tretjem mestu (za Kidri~evim –
1262 prebivalcev in Apa~ami – 816 prebivalcev). Pri ve~ini preostalih naselij se je {tevilo
prebivalcev od popisa leta 1991 do leta 2008

pove~alo za do 10 %. Med naselja z ni`anjem
{tevila prebivalcev po letu 1991 pa sodijo
naselja Kidri~evo (indeks 85,2, kar je najni`ji
indeks med vsemi naselji), Mihovce (indeks
88,9), Strni{~e (indeks 90,4), Pleterje (indeks
91,3), Stra`gonjca (indeks 92,1) in Dragonja
vas (indeks 94,9).
V kmetijski dejavnosti je bilo po Popisu prebivalstva leta 2002 v ob~ini Kidri~evo zaposlenih 265 oseb, v nekmetijskih dejavnostih
1115 oseb, v storitvenih pa 1120 oseb.16
Pregled podatkov o izobrazbeni strukturi
prebivalcev v ob~ini Kidri~evo leta 2002 ka`e, da je tu `ivelo 5,7 % ljudi z nepopolno
osnovno {olo, 29,8 % z dokon~ano osnovno
{olo, 30,9 % z dokon~ano srednjo {olo,
26,8 % z dokon~ano vi{jo {olo in 6,9 % z dokon~ano visoko {olo.17

B. Raba tal
Ugodne naravnogeografske zna~ilnosti so `e
v preteklosti Dravskemu polju vtisnile mo~an
pe~at kmetijske dejavnosti. Bli`nji ve~ji
industrijski centri, kot so Maribor, Ptuj in
Slovenska Bistrica, tega pe~ata nikoli niso
mogli izbrisati. Leta 1931 je bilo na Dravskem
polju okoli 70 % kme~kega prebivalstva. Z
uvajanjem sodobnej{ega kmetijstva `e v
19. stoletju in z odpravo obvezne prahe so se
spremenile tudi potrebe po kmetijskih zemlji{~ih. Najslab{e njive so tako za~eli opu{~ati.
Dele` njivskih povr{in se je na Dravskem
polju od leta 1825, ko je zna{al 57,7 % celotne povr{ine, do leta 1879 zmanj{al na 49,5 %,
do leta 1963 na 42,8 % in do leta 1987 na
38,0 %. Njive so opu{~ali predvsem na prodnatem svetu na obmo~ju z najplitvej{imi tlemi. Ogozdovanje (ve~anje dele`a gozdnih
povr{in) je tako proces, ki ga na Dravskem
polju spremljamo od 19. stoletja naprej.18
Po podatkih popisa leta 2002 so njive in vrtovi
predstavljali 38,2 % povr{ja ob~ine Kidri~evo,
travniki 27,4 %, pa{niki 3,1 %, gozd 21,9 %,
nerodovitnega dela je bilo 9,3 %.19

..........................................................
Arhiv SURS, 2009.
http://www.stat.si/pxweb/Database/Obcine/Obcine.asp.
Pak, 1969, Dru`benogeografski razvoj Dravskega polja, Geografski zbornik, XI, Ljubljana, 1969, str. 297–299.
Arhiv GURS, Ljubljana, 2008.
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Tabela 4: Raba tal po katastrskih ob~inah na obmo~ju ob~ine Kidri~evo leta 2002 (v %)

Katastrska
ob~ina

Njive in
vrtovi

Sadovnjaki

Vinogradi

Travniki

Pa{niki

Gozd

Nerodovitno

Skupaj

Apa~e

40,1

0,1

0,0

20,3

7,0

23,8

8,7

100

Cirkovce

45,7

0,1

0,0

22,7

0,8

24,2

6,6

100

Dragonja vas

51,0

0,0

0,0

37,3

2,0

0,0

9,7

100

Lovrenc na
Dravskem polju

29,6

0,1

0,0

16,1

1,8

32,5

19,9

100

Mihovce

47,3

0,1

0,0

44,2

2,0

0,2

6,2

100

Pleterje

30,4

0,1

0,0

20,4

2,1

39,2

7,8

100

Pongrce

27,4

0,5

0,0

44,4

0,9

18,4

8,4

100

Spodnje Jablane

47,5

0,3

0,0

44,0

1,0

1,5

5,8

100

Staro{ince

40,3

0,0

0,0

7,3

3,6

42,8

5,9

100

Stra`gonjca

61,4

0,5

0,0

25,9

5,5

0,2

6,6

100

[ikole

31,7

0,2

0,0

43,2

8,4

8,3

8,1

100

Zgornje Jablane

36,8

0,7

0,0

51,0

1,7

0,8

8,9

100

@upe~ja vas

33,5

0,1

0,0

15,4

2,2

40,9

7,9

100

Ob~ina
Kidri~evo

38,2

0,2

0,0

27,4

3,1

21,9

9,3

100

Zanimivi so opisi nekaterih naselij na obmo~ju dana{nje ob~ine Kidri~evo, ki jih zasledimo v spremnem besedilu k jo`efinskim
voja{kim zemljevidom in ki se nana{ajo na
obdobje med letoma 1763 in 1787:
Mihovce, Pleterje, @upe~ja vas, Lovrenc na
»M
Dravskem polju, Apa~e, Trnovec in Lancova
vas
Vode: Potoka Reka in Polskava te~eta
vzdol`no pod vsemi temi vasmi in se pod
Pleterjami zdru`ita ter te~eta dalje pod
imenom Polskava; Polskava je {iroka 5 do 7
se`njev, globoka 2 do 3 ~evlje, pa tudi se`enj,
ima pe{~eno dno, od 3 do 6 ~evljev visoke
bregove, katere rada prestopa in poplavlja
dolino za 48 ur vse do hi{ ter prepre~uje vse
prehode.
Mo~virja: Tu in tam pu{~a Polskava mo~virnate mlake, ki ob veliki su{i presahnejo.
Poti: Poti so {iroke 1 do 2 se`nja in dobre,
razen na nekaterih mlakah.
Hribi: Vse vasi obvladujejo onstran Polskave

le`e~e vzpetine, s katerih jih je mo~ obstreljevati.
Gozdovi: Vzpetine nad Polskavo so gosto
porasle s srednjo, ve~inoma grmi~asto hosto.
Pripomba: Iz cerkve sv. Lovrenca pri vhodu v
vas se da vhod dobro obstreljevati z mu{ketnim ognjem; `ive` se lahko vozi na Ptuj.«
Zanimivo je, da je pri opisu naselij Zgornja in
Spodnja Hajdina ter Njiverce med pripombami omenjeno: »Pri Hajdini, med Hajdino in
Dra`enci, je za taborjenje namenjen prostor,
na katerem stoji za te potrebe 16 dobro
zidanih vodnjakov.« Vodnjaki so ozna~eni
tudi na sami karti.20

..........................................................
............

20 Raj{p, V., Kolo{a, V., 2000, Slovenija na voja{kem zemljevidu 1763–1787, 6. zvezek, ZRC SAZU in Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana, str. 186–187.
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2009.

... Obmo~je ob~ine Kidri~evo na jo`efinskem katastru.

............

Vir: Raj{p V., Kolo{a, Slovenija na voja{kem
zemljevidu 1763–1787, 6. zvezek, ZRC SAZU in
Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana 2000.
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Geographische Merkmale
der Gemeinde Kidri~evo
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Die Gemeinde Kidri~evo liegt im Süden
von Dravsko polje (Draufeld). Im natürlichgeographischen Sinn liegt es auf zwei regional-ökologischen Einheiten. Der Großteil der
Gemeinde bzw. ihr mittlerer und nördlicher
Teil liegt auf dem kieshaltigen zentralen Teil
von Dravsko polje. Südöstlich der Linie, die
die Siedlungen Stra`gonjca, Mihovce und
Lovrenc na Dravskem polju verbindet, war
einst eine nasse, heute aber eine meliorierte
Landschaft, die man altherkömmlich ~reti
(Morast) nennt.
Dravsko polje stellt neben Ptujsko, Mursko
und Apa{ko polje eine der tektonischen
Senken in nordöstlichen Slowenien dar. Die
Senke von Dravsko polje entstand im Oberen
Pliozän, und zwar am Fram-Bruch, der im
Westen die Scheidelinie zwischen Dravsko
polje und den Ostalpen darstellt, bzw. die
tektonische Einheit von Pohorje, am DravaBruch, der im Nordosten Dravsko polje von
Slovenske gorice trennt, und am PolskavaBruch im Süden. Das Land in der Umgebung
von Dravsko polje überquert eine flache Inklination auf der Linie Maribor-Gornja Radgona. Südlicher von der verläuft die Antiklinale auf der Linie Duplek-Murska Sobota, die
in Richtung Süden in ein großes Synklinorium sinkt. Das letztere umfasst den größeren Teil von Dravsko polje und endet im
Süden am Dravinja-Bruch. An der Stelle wo
sich Slovenske gorice und Dravsko polje berühren schneidet der Fluss Drava alle bedeutsamen stratigraphischen Einheiten von
untermyozänen bis zu pliozänen durch. Im
Pliozän und im Quartär begann der Fluss
Drava in der Senke von Dravsko polje fluviogleziales Material zu akkumulieren. Beim
Übergang von Dravska dolina (Drautal) zu
Dravsko polje gestaltete der Fluss einen riesengroßen Schwemmkegel. Stellenweise
klebte das Grundwasser das Kalkmaterial in
ein Konglomerat zusammen.
Dravsko polje gehört zum Gebiet mit typischen sub-pannonischen klimatischen Charakteristiken, was sich am meisten im jährlichen Temperatur- und Niederschlagsregime
manifestiert. Typisch dafür ist eine relativ hohe jährliche Temperaturamplitude bzw.
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Das Gebiet der Gemeinde Kidri~evo bedeckt
im hydrographischen Sinn zwei verschiedene Landschaftstypen. Der nördliche und
zentrale Teil der Gemeinde, der auf dem
kieshaltigen Teil liegt, hat keinen Oberflächenabfluss. Alle Bache von PohorjeGebirge, die In Richtung Osten auf das
Gebiet abfließen, wo die Dicke der Lehmanschwemmungen dünner wird, verrieseln auf
Dravsko polje. Im hydrologischen Sinn
gehört Dravsko polje zu den größten Grundwasserquellen in Slowenien.
Der Großteil des nördlichen und zentralen
Teils der Gemeinde Kidri~evo liegt auf
unfruchtbarem Ranker und auf unfruchtbarem Braunboden auf Silikatkies. Der Boden ist sehr empfindlich auf Dürre, jedoch ist
er bei anhaltenden Regenfällen für Bodenbearbeitung geeignet. Zwischen Kidri~evo,
Lovrenc na Dravskem polju und Pleterje befindet sich das Gebiet mit ähnlichem Bodentyp, nur das der Anteil am unfruchtbaren
Braunboden ziemlich höher als der vom
unfruchtbaren Ranker ist. Südlich der Linie
Stra`gonjca-Mihovci-Lovrenc na Dravskem
polju-Apa~e bis dem Bach Reka ist die Zone
des mittelstarken Mineral-Hypogleys, südlich
von hier bis zum Fußteil ist die Zone des
starken Mineral-Hypogleys. Im natürlichen
Zustand war der Boden im überwiegenden
Teil des Jahres übermäßig feucht, jedoch
wurde das Gebiet durch Meliorationen trockengelegt.
Zur potentiellen natürlichen Vegetation
gehört im Großteil der Wald der Weißbuche
und der Stieleiche, es folgen der acidophyle
Wald der Weißbuche und der Waldhainsimse
sowie der acydophyle Wald der Buche, der
Eiche und der Echten Kastanie. Der acidophyle Wald der Weißbuche und der Schnee-

hainsimse wurde durch den Wald der RotKiefer und des Rundblättrigen Laubkrautes
ersetzt.
Nach den Angaben der Volkszählung, die
man von 1869 an begleiten können, stellen
wir fest, das auf dem Gebiet der heutigen
Gemeinde Kidri~evo 3386 Einwohner gelebt
haben. Die höchsten Wachstumsindexe der
Einwohnerzahl auf dem Gebiet der Gemeinde Kidri~evo verzeichnen wir bei den
Volkszählungen zwischen den Jahren 1931
und 1948, als der Index 110,5 betrug (was
bedeutet, dass sich die Einwohnerzahl um
10,5% vergrößert hat), im Zeitabschnitt zwischen den Jahren 1948 und 1953 (Index
129,4), zwischen den Jahren 1953 und 1961
(110,3). Seit dem Jahr 1981, als auf dem
Gebiet der Gemeinde Kidri~evo 6720 Einwohner lebten, sank bis zum Jahr 2002 die
Einwohnerzahl auf 6300, danach erhöhte
sich die Zahl bis zum Jahr 2008 erneut auf
6729 Einwohner, was bis jetzt auch die höchste Zahl darstellt. Auf der Gemeindeebene
lebten so im Jahr 2008 um 3,9% mehr
Einwohner als im Jahr 1961, und um 2.9%
mehr als im Jahr 1991. Die Bevölkerungsbewegung in den Siedlungen weist auf ziemlich große Unterschiede auf. Die Siedlungen,
in denen der Wachstumsindex der Einwohnerzahl im Zeitabschnitt zwischen 1869
und 2001 niedriger als 100 war (was bedeutet, dass heute in diesen Siedlungen weniger
Einwohner als im Jahr 1869 leben), sind:
@upe~ja vas (71,5) Pleterje (76,3), Pongrce
(89,4) in Dragonja vas (92,0). In allen übrigen
Siedlungen vergrößerte sich die Einwohnerzahl im erwähnten Zeitabschnitt. Nach der
Volkszählung im Jahr 2002 waren in der Gemeinde Kidri~evo in der landwirtschaftlichen
Tätigkeit 265 Personen beschäftigt, in der
nichtlandwirtschaftlichen 1115 Personen und
im Dienstleistungssektor 1120. Der Datenüberblick über die Bildungsstruktur der
Einwohner in der Gemeinde Kidri~evo im
Jahr 2002 zeigt Folgendes: 5,7% der Einwohner ohne Grundschulabschluss, 29,8%
mit Grundschulabschluss, 30,9% mit Mittelschulabschluss, 26,8% mit höherem- und
6,9% mit Hochschulabschluss.

............

heiße Sommer und kalte Winter. Besonders
auf feuchterem Boden und in der Nähe von
Wasserflächen bildet sich in der Herbst- und
Winterzeit häufig Nebel. Das jährliche Niederschlagsregime kennt zwei Höhepunkte:
den primären im Juni, als Folge konvektiver
Niederschläge, und den sekundären im
November, als Folge häufigerer frontaler Niederschläge. Die Niederschlagsmenge sinkt
vom westlichen Teil von Ptujsko polje in
Richtung Osten.
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Poselitvena slika ob~ine Kidri~evo
v arheolo{kih obdobjih
.......................
Marjana
Tomani~
Jevremov∗

Izvle~ek

Abstract

... V sestavku je podana poselitvena slika ob-

The Settling on the Territory
of the Commune of Kidri~evo
in the Archaeological Time Periods

~ine Kidri~evo v razli~nih arheolo{kih obdobjih, pridobljena na osnovi najdb in
najdi{~, odkritih do konca 2. tiso~letja. Podrobneje je opisano raziskovanje rimske
dr`avne ceste, ki je potekala po tem prostoru
in povezovala Italijo s panonskimi mesti ob
Donavi.
Klju~ne besede: naklju~ne najdbe, neo-eneolitsko obdobje, laten, rimska doba, kamnita
sekira, gomila, vodovod, rimska cesta

...

The article deals with the settling on the
territory of the Commune of Kidri~evo in various archaeological time periods, gained on
the basis of archaeological finds and finding
places discovered at the end of the 2nd millennium. The author describes more precisely the research of the Roman state road that
was running in this area and connected Italy
with Pannonian towns situated on the
Danube.

Key words: chance finds, neo-eneolithic era,
La-Tenne era, Roman era, stone axe, barrow,
waterworks, Roman road
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Uvod

... Na obmo~ju sedanje ob~ine Kidri~evo vse
do leta 1970 ni bilo nobenih arheolo{kih
raziskovanj. Posamezne naklju~ne najdbe,
odkrite pri raznih zemeljskih delih, so v glavnem izgubljene, le nekaj jih je v gra{kem,
mariborskem in ptujskem muzeju.
Ve~ja raziskovanja so se za~ela {ele proti
koncu 2. tiso~letja v zvezi s pripravo zemlji{~a za izgradnjo plinovodne postaje v Cirkovcah in po letu 2002, ko so potekala za{~itna
izkopavanja na zemlji{~ih prihodnje avtoceste Slivnica–Dra`enci in plinovoda od Cirkovc
do Rogatca. Pri tem so bile odkrite naselbine
in grobi{~a iz razli~nih arheolo{kih obdobij.

Najdi{~a

... Prvi podatki o naklju~nih najdbah so nam
v pisani besedi znani `e iz sredine 19. stoletja, leta 1879, ko je Antropolo{ko dru{tvo v
Gradcu izdalo Pichlerjevo delo Text zur
Archeologischen Karte von Steiermark, pa so
bila najdi{~a prvi~ tudi kartografsko predstavljena. Leta 1885 je `upnik in kronist Matej
Slekovec najdbe poljudno opisal v @upniji sv.
Lovrenca na Dravskem polju. To delo je bilo
obenem tudi prvi prvi pregled arheolo{kih
najdb na tem obmo~ju v sloven{~ini. Leta
1925 je vse najdbe strokovno in ~asovno
opredelil W. Schmid v delu Südsteiermark in
Altertum. V okviru nem{ko izhajajo~e Arheolo{ke karte Jugoslavije je leta 1939 iz{el
zvezek Blatt Rogatec, v katerem sta avtorja
Balduin Saria in Josip Klemenc opisala in na
karti v merilu 1 : 100.000 topografsko vrisala
vse do tedaj iz literature in izro~il znane
najdbe in najdi{~a s tega obmo~ja. Leta 1975
je Slovenska akademija znanosti in umetnosti izdala knjigo Arheolo{ka najdi{~a Slovenije, v kateri so vsa najdi{~a opisana in vrisana
lo~eno po arheolo{kih obdobjih v karte merila 1 : 400.000. V tem delu, pri katerem so

sodelovali vsi slovenski arheologi in strokovne institucije, je podan prvi celovit pregled
vseh arheolo{kih najdi{~ in najdb v Sloveniji,
odkritih do leta 1965, v slovenskem jeziku.
Z obmo~ja sedanje ob~ine Kidri~evo je opisanih osem najdi{~.
V Spodnjih Jablanah in v Stra`gonjci so prazgodovinske gomile, iz Kungote se v literaturi
omenja danes `e izravnana gomila. Skozi
Kungoto je potekal vodovod, ki so ga Rimljani speljali iz Frama do Petovione. Prek
Stra`gonjce je mimo [ikol, Cirkovc in severno
od Kidri~evega tekla rimska dr`avna cesta –
via publica, ki je povezovala Celejo s
Petoviono. Druga cesta iz Celeje je tekla prek
Podlo` in Lovrenca na Dravskem polju,
mimo Apa~ do Petovione.
Naklju~ne najdbe, ki sodijo v prazgodovinska
obdobja in rimski ~as, so bile odkrite v Kungoti, Cirkovcah, Lovrencu na Dravskem
polju, Pleterjah, @upe~ji vasi, Stra`gonjci in
[ikolah.
Na koncu 2. in na za~etku 3. tiso~letja pa se
je z novimi arheolo{kimi odkritji poselitvena
slika bistveno spremenila.1

Najdbe

...

V Pokrajinskem muzeju Maribor hranijo
kamnito sekiro iz Stra`gonjce. Sekira je kladivaste oblike z ozkim rezilom in luknjo za
topori{~e (T. 1: 4).2 Tak{ne sekire so v glavnem uporabljali za sekanje in obdelavo lesa,
ki so ga med drugim potrebovali tudi za gradnjo svojih bivali{~. Kamnite sekire so razli~nih oblik in so jih uporabljali v razli~ne
namene. Z njimi so med drugim obdelovali
polja, uporabljali pa so jih tudi za lov. Postavimo jih lahko v neoeneolitsko obdobje
(5.000 do 2.200 pred na{im {tetjem). Eneoli-

..........................................................

............

1 Marija Lub{ina - Tu{ek: Dolge njive pri [ikolah, v: Zemlja pod va{imi nogami, Ljubljana 2003, str: 122–123; ista:
Gmajna pri Sp. Gorici, v: Zemlja pod va{imi nogami, Ljubljana 2003, str: 133–134; ista: Lav{e v [ikolah, v: Zemlja
pod va{imi nogami, Ljubljana 2003, str: 170–172; ista: Med cestami pri [ikolah, v: Zemlja pod va{imi nogami,
Ljubljana 2003, str: 183–184.
2 Stanko Pahi~: Bistri{ki svet v davnini, v: Zbornik ob~ine Slovenska Bistrica 1, Slovenska Bistrica 1983, str. 43, T.
1: 8; Marija Lub{ina - Tu{ek: Kamnito orodje v severovzhodni Sloveniji, v: Ptujski arheolo{ki zbornik, Ptuj 1993,
str. 107, T. 16: 4.
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tik se imenuje tudi bakrena doba, saj se `e
pojavljajo prvi kovinski izdelki iz bakra.
Prebivalstvo se je v glavnem ukvarjalo s poljedelstvom, nabiralni{tvom in lovom.
Leta 2002 so pri za{~itnih izkopavanjih v
Stra`gonjci odkrili naselbine iz prazgodovinskih obdobij.3
Slekovec omenja v @upe~ji vasi najdene
»vre~e s pepelom«, ki so bile uni~ene, »mnogo
mrtva{kih kosti, sablje, sulice itd.« Prav tako
omenja `are s se`ganimi kostmi v Lovrencu
na Dravskem polju. W. Schmid je najdbe
pripisal `arnemu grobi{~u iz prehodnega
~asa med bronasto in `elezno dobo,4 vendar
bi grobovi lahko sodili v rimski ~as, ko so bili
ti kraji dokaj obljudeni.
V Stra`gonjci sta bili na travnikih severno od
`elezni{ke proge proti Pragerskemu dve
prazgodovinski gomili, visoki 2,40 m in 1 m,
ki so ju imenovali »tur{ki gri~i«. Na gomilo v
Stra`gonjci se najverjetneje nana{a Abrami~eva omemba »prazgodovinskega bivali{~a s
pripadajo~o gomilo«.5 V eni gomili so bili najdeni ostanki `ganine, druga, s premerom
okoli 30 m, je bila pri melioraciji zemlji{~a
leta 1961 razorana. Pri strokovnem pregledu
dna gomile je bila na sredini odkrita do 5 m
{iroka in do 10 cm debela plast `ganine z
neznatnimi odlomki prazgodovinske keramike.6 Dve, po vsej verjetnosti prazgodovinski
gomili, visoki 2 m in 1,70 m, sta v Spodnjih
Jablanah na zemlji{~u, imenovanem »Stari
travnik«. Znane so tudi gomile iz Spodnjih
Podlo`, ki se raztezajo na ravnini pod obronki Haloz.7 Morda so bile gomile neko~ tudi v

@upe~ji vasi. Travnik, ki se razteza od @upe~je vasi proti Lovrencu na Dravskem polju,
nosi ime »Za gomilami«.8 Gomile sodijo v starej{o `elezno dobo, ko se pojavi na~in pokopa pod gomilami. Na pepel pokojnika,
se`ganega najverjetneje na mestu pokopa, in
na prilo`ene pridatke so nasuli gomilo. Na
[tajerskem so v najzgodnej{em obdobju plani in gomilni grobovi so~asni. V gomilah je {e
naprej prisoten `gani pokop, zna~ilen za ~as
pozne bronaste dobe (od 13. do 8. stoletja
pred na{im {tetjem) ali tako imenovane kulture `arnih grobi{~, ko je bila ta pokrajina
gosto poseljena. S prihodom novih plemen
se torej niso pojavile tudi velike eti~ne spremembe. Najdbe iz Podravja sodijo v prehodni ~as od 8. stoletja do sredine 6. stoletja pred
na{im {tetjem9 in pripadajo po Gabrovi~evi
razdelitvi hal{tatske kulture Slovenije v
skupino, imenovano »Klein-Glein-Martijanec«.10
Medtem ko je v Podravju pod gomilo praviloma le en `gani grob, je v gomilah v ju`ni
Sloveniji, ki sodijo v dolenjsko skupino, ve~
skeletnih grobov. To so dru`inske grobnice,
v katere so pokopavali ve~ stoletij. Po na~inu
pokopa razlagajo tudi etni~no pripadnost
posameznih plemen. Menijo, da so gomile z
ve~ grobovi zna~ilne za Ilire na Balkanu.
Meja med individualnimi in dru`insko-rodovnimi gomilami ju`ne Slovenije poteka pribli`no po razvodnici med reko Dravo in Savo.
Leta 1889 je gra{ki muzej Joanneum pridobil
iz Pleterij nekaj latenskih in rimskih najdb.
Od latenskih najdb hranijo `elezen me~ (T. 2:
2) in `elezen udarni no` (T. 2: 1). Najdbe
sodijo v 2. stoletje pred na{im {tetjem11 in
izvirajo najverjetneje iz grobov. Udarni no`i

..........................................................
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3 Marija Lub{ina - Tu{ek: Gmajna pri Sp. Gorici, v: Zemlja pod va{imi nogami, Ljubljana 2003, str: 133–134; ista:
Lav{e v [ikolah, v: Zemlja pod va{imi nogami, Ljubljana 2003, str: 170–172.
4 Stanko Pahi~: Lovrenc na Dravskem polju, v: Arheolo{ka najdi{~a Slovenije, Ljubljana 1975, str. 318; isti: @upe~ja
vas, v: Arheolo{ka najdi{~a Slovenije, Ljubljana 1975, str. 319.
5 Stanko Pahi~: Stra`gonjca, v: Arheolo{ka najdi{~a Slovenije, Ljubljana 1975, str. 309; Marjana Tomani~ Jevremov:
Poselitev Ptuja in njegove okolice v prazgodovini, v: Ptujski zbornik 5, Ptuj 1985, str. 390.
6 Iva Mikl: Stra`gonjci, v: Varstvo spomenikov 8, Ljubljana 1962, str. 235.
7 Stanko Pahi~: Najdi{~a starej{e `elezne dobe v Podravju, v: Arheolo{ki vestnik 24, Ljubljana 1973, Ljubljana
1975, str. 522–524 ; Marjana Tomani~ Jevremov: @eleznodobne gomile iz Spodnjih Podlo` pod Ptujsko Goro, v:
Ptujski zbornik 4, Maribor, 1975, str. 103–119; Biba Ter`an, Starej{a `elezna doba na slovenskem [tajerskem,
Katalogi in monografije Narodnega muzeja, Ljubljana 1990, str. 81, 348; Marija Lub{ina - Tu{ek, Nove raziskave
podlo{kih gomil pod Ptujsko goro, v: Ptujski zbornik 6, Murska Sobota 1996, str. 85–130.
8 Stanko Pahi~: @upe~ja vas, v: Arheolo{ka najdi{~a Slovenije, Ljubljana 1975, str. 319.
9 Biba Ter`an, Starej{a `elezna doba na slovenskem [tajerskem, Katalogi in monografije Narodnega muzeja,
Ljubljana 1990, str. 204.
10 Stane Gabrovec: Grob s trino`nikom iz Novega mesta, v: Arheolo{ki vestnik 19, Ljubljana 1968, str. 172–176.
11 Stanko Pahi~: Keltske najdbe v Podravju, v: Arheolo{ki vestnik 17, Ljubljana 1966, str. 313, T. 13: 7, 8; isti:
Pleterje, v: Arheolo{ka najdi{~a Slovenije, Ljubljana 1975, str. 309.
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in me~i so pogosti pridatki v keltskih bojevni{kih grobovih. Najdbe iz Podravja uvr{~ajo
v »mokrono{ki horizont«, katerega nosilci so
bili Kelti iz plemena Tavriskov.12 Za to skupino so zna~ilni `gani plani grobovi.
Kelti so se v na{e kraje naselili vzdol` reke
Drave ob koncu 3. stoletja pred na{im {tetjem. Naselili so podro~ja, ki so bila intenzivno naseljena `e v pozni bronasti dobi in pozneje. S seboj so prinesli vrsto novosti: novo
tehniko obdelave `eleza, poseben slog okra{evanja predmetov, tako imenovano keltsko
umetnost, izdelovanje lon~enih izdelkov na
lon~arskem vretenu in denar. Keltska poselitev je pustila mo~ne sledove {e v poznej{em rimskem ~asu. Zasledimo jih lahko pri
negovanju raznih keltskih bo`anstev, v zna~ilnostih no{e, imenih pokojnikov na nagrobnikih, pri kerami~nih in kovinskih vsakdanjih
izdelkih. V imenu reke Drave pa so prisotni
{e danes.
Ve~ina najdb iz rimskega ~asa (15 pred na{im
{tetjem do 476 na{ega {tetja) je izgubljenih.
Nekaj jih je ohranjenih v gra{kem Joanneumu
in v ptujskem muzeju. V ptujskem muzeju je
zlatnik cesarja Tiberija (14–37) iz Cirkovc,13
kjer so leta 1850 na Napastovem posestvu
na{li lonec z ve~ kot 100 zlatniki rimskih
cesarjev iz 1. stoletja. Triinpetdeset zlatnikov
je v Joanneumu,14 drugi so ostali v zasebni
lasti in za njimi se je izgubila vsaka sled. V
gra{kem muzeju je tudi bronast prstan in glinen pokrov iz Pleterij ter nekaj najdb iz
Lovrenca na Dravskem polju. Tukaj so leta
1940 odkrili sledove stavbe s hipokavsti.15
Hipokavst je bil pri Rimljanih naprava za
ogrevanje prostorov s toplim zrakom.

Rimske najdbe in ostanke rimskih stavb so
na{li tudi v Stra`gonjci,16 vendar so najdbe
izgubljene. Izgubljene so tudi rimske najdbe
iz [ikol,17 odlomek nagrobnika iz dvorca
Ravno polje (CIL III 4078) in »ornamentiran
marmorni kamen«, najden nekje v Stra`gonjci, ki naj bi bil po F. Ferku mejnik med
provincama Norik (Noricum) in Zgornja
Panonija (Pannonia Superior).18 Prav tako so
izgubljeni beli kamni, imenovani »milje«, ki so
stali na sedanjem tovarni{kem zemlji{~u v
Lovrencu na Dravskem polju, ter domnevne
marmorne pepelnice iz Lovrenca na Dravskem polju in sarkofaga iz Pleterij in @upe~je
vasi. O slednjih Slekovec poro~a, da so jih
uporabljali kot korita za napajanje `ivine.19
Po Ferku naj bi nekje pri [ikolah potekala
meja mestnega podro~ja Petovione. V za~etku 2. stoletja, ko je cesar Trajan podelil Petovioni status mesta, je mestu pripadalo obse`no zaledje (ager). Petovionski ager je na
zahodu mejil na ozemlje Celeje, na severu na
ozemlje Flavije Solve (dana{nja Wagna pri
Lipnici v Avstriji), na vzhodu je vklju~eval
Vara`dinske Toplice, na jugu pa je mejil na
ozemlje Andautonije (dana{nje [~itarjevo pri
Zagrebu). Rodovitno zemljo Dravskega polja
so razdelili rimskim veteranom, ki so si
zgradili posestva (villae rusticae).
Na prostoru med Stra`gonjco in [ikolami naj
bi se od glavne ceste Celeja–Petoviona odcepila cesta proti severu, ki je vodila do Flavije
Solve. Domnevajo pa tudi mo`nost odcepa
ceste proti jugovzhodu; cesta naj bi tekla
preko Cirkovc, @upe~je vasi, Lovrenca na
Dravskem polju in Apa~ do Vidma pri Ptuju.20
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12 Stane Gabrovec: Srednjelatensko obdobje v Sloveniji, v: Arheolo{ki vestnik 17, Ljubljana 1966, str. 182–185.
13 Peter Kos, Andrej [emrov: Rimski novci in kontramarke iz 1. stoletja, Situla 33, Ljubljana 1995, str. 76.
14 Balduin Saria, Josip Klemenc: Cirkovce, v: Blatt Rogatec, Zagreb 1939, str. 17–18; Stanko Pahi~: Cirkovci, v:
Arheolo{ka najdi{~a Slovenije, Ljubljana 1975, str. 315.
15 Stanko Pahi~: Lovrenc na Dravskem polju, v: Arheolo{ka najdi{~a Slovenije, Ljubljana 1975, str. 318–319; isti:
Pleterje, v: Arheolo{ka najdi{~a Slovenije, Ljubljana 1975, str. 319.
16 Stanko Pahi~: Stra`gonjca, v: Arheolo{ka najdi{~a Slovenije, Ljubljana 1975, str. 309.
17 Stanko Pahi~: [ikole, v: Arheolo{ka najdi{~a Slovenije, Ljubljana 1975, str. 315.
18 Stanko Pahi~: Seznam rimskih kamnov v Podravju in Pomurju, v: Arheolo{ki vestnik 28, Ljubljana 1977, str. 16,
34, 49, 58; isti: Stra`gonjca, v: Arheolo{ka najdi{~a Slovenije, Ljubljana 1975, str. 309; isti: Sv. Kungota, v:
Arheolo{ka najdi{~a Slovenije, Ljubljana 1975, str. 317.
19 Stanko Pahi~: Seznam rimskih kamnov v Podravju in Pomurju, v: Arheolo{ki vestnik 28, Ljubljana 1977, str. 16,
23, 34–37, 49, 53, 58, 62; isti: Lovrenc na Dravskem polju, v: Arheolo{ka najdi{~a Slovenije, Ljubljana 1975, str.
318–319; isti: @upe~ja vas, v: Arheolo{ka najdi{~a Slovenije, Ljubljana 1975, str. 319; isti: Pleterje, v: Arheolo{ka
najdi{~a Slovenije, Ljubljana 1975, str. 319.
20 Jaroslav [a{el: Rimske ceste v Sloveniji, v: Arheolo{ka najdi{~a Slovenije, Ljubljana 1975, str. 76–77, 104; Stanko
Pahi~: Bistri{ki svet v davnini, v: Zbornik ob~ine Slovenska Bistrica I, Slovenska Bistrica 1984, 57.
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Nekje pri Lovrencu na Dravskem polju naj bi
sekala drugo cesto, ki je povezovala Petoviono s Celejo preko Podlo`.
Glavna cesta je bila v dr`avni upravi, prav
tako pas zemlje ob njej. Na dolo~enih razdaljah, med VI. in XII. miljo, so ob cesti postavili
postaje za menjavo vpre`ne `ivine (mutatio)
ter postaje z gosti{~em za preskrbo popotnikov (mansio). Postaje z gosti{~em so bile
zgrajene na razdaljah, ki so jih lahko dosegli
po poldnevnem potovanju, postaje za menjavo vpre`ne `ivine pa so bile bolj pogoste.
Nekje med Stra`gonjco in [ikolami so domnevali obcestno postajo Pultovio,21 ki so jo na
za~etku 3. tiso~letja med drugim odkrili pri
[ikolah.22
Leta 1936 in leta 1989 so v Kungoti odkrili
ostanke rimskega vodovoda, speljanega od
Frama do Ptuja.23 Vodovod so zgradili vojaki
legije XIII Gemine, kar dokazujejo legijski
`igi na opekah. Zgradili so ga za potrebe legijskega tabora in bli`nje naselbine civilnih prebivalcev, imenovane canabae.
Doprsni kip cesarja Hadrijana v ptujski muzej
ni bil pripeljan iz Apa~ na Dravskem polju,
pa~ pa iz gradu Freudenau (^rnci) pri
Apa~ah v Prekmurju.24

Raziskovanje rimske ceste

...

Leta 1970 je Pokrajinski muzej Ptuj pod
vodstvom kustosa Blagoja Jevremova sondiral rimsko dr`avno cesto, ki je povezovala
Celejo s Petoviono.25 Raziskovanje na odseku
od [ikol do Cirkovc je potekalo v okviru projekta »Rimske ceste v Sloveniji«, ki ga je financirala Republi{ka skupnost za ceste SRS v

Ljubljani. Namen projekta je bil dolo~iti natan~en potek rimskih cest, pri tem pa dobiti
~im ve~ podatkov o na~inu gradnje, njenem
obnavljanju in propadanju po koncu rednega
vzdr`evanja in opustitvi trase.
Iskanje rimskih cest v severni Sloveniji sega
skoraj sto petdeset let nazaj. Prvi topografski
prikaz rimske dr`avne ceste, ki je vodila od
Celja do Ptuja, je leta 1861 podal R. Knabl, ki
je celotno traso tudi obhodil. ^etrt stoletja
pozneje se je raziskovanju rimske ceste posvetil profesor Franc Ferk, ki je o svojih ugotovitvah poro~al leta 1893. Balduin Saria je
leta 1939 rimsko cesto prvi~ kartiral na
topografske karte v merilu 1 : 100.000.26 Z
raziskovanjem rimskih cest na [tajerskem je v
drugi polovici 20. stoletja nadaljeval univerzitetni diplomirani arheolog Stanko Pahi~, kustos v Pokrajinskem muzeju Maribor, ki je
svoje izsledke objavil v strokovnih in poljudnih publikacijah.27 Stanko Pahi~ pa ni raziskoval le rimskih cest, pa~ pa je pri svojem
topografskem delu odkril vrsto arheolo{kih
najdi{~.
Skozi obmo~je dana{nje ob~ine Kidri~evo je
potekala ena izmed glavnih prometnih `il,
rimska dr`avna cesta via publica. Ta je prek
Celeje in Petovione povezovala Italijo s
panonskimi mesti ob Donavi. Cesto je zgradila rimska vojska. Rimljani, ki so bili izvrstni
graditelji, so mestoma uporabili `e ute~eno
staro pot in jo posodobili. ^ez reke in naravne ovire so zgradili mostove. Eden izmed
mostov naj bi bil tudi v Stra`gonjci.28 Zato ni
naklju~je, da je rimska cesta ve~krat prekrivala starej{o prazgodovinsko, tako imenovano »jantarno cesto«. Ob cestah so speljali
obcestne jarke, na dolo~enih razdaljah pa
zgradili obcestne postaje in po~ivali{~a. Ces-

..........................................................

............

21 Stanko Pahi~: Bistri{ki svet v davnini, v: Zbornik ob~ine Slovenska Bistrica I, Slovenska Bistrica 1984, 57.
22 Marija Lub{ina - Tu{ek: Med cestami pri [ikolah, v: Zemlja pod va{imi nogami, Ljubljana 2003, str. 183–184.
23 Stanko Pahi~: Sv. Kungota, v: Arheolo{ka najdi{~a Slovenije, Ljubljana 1975, str. 317.
24 Stanko Pahi~: Apa~e, v: Arheolo{ka najdi{~a Slovenije, Ljubljana 1975, str. 318; Erna Diez: Die Hadriansbüste in
Ptuj, v: Situla 4, Ljubljana 1961, str. 49–55; Rudolf Bratani~: Rimske najdbe iz Poetovione, v: Arheolo{ki vestnik
3/2, Ljubljana 1952, str. 300–302. Od tam je verjetno tudi marmorna glava cesarja Tiberija, pripeljana v muzej
istega leta. V Arheolo{kih najdi{~ih Slovenije je najdi{~e Apa~e zmotno postavljeno v regijo Ptuj.
25 Blagoj Jevremov: [ikole–Cirkovci pri Ptuju, v: Varstvo spomenikov 15, Ljubljana 1972, str. 162, 164.
26 Balduin Saria, Josip Klemenc: Blatt Rogatec, Zagreb 1939, str. 75–77.
27 Stanko Pahi~: Doslej neraziskan odsek rimske ceste Celeia–Poetovio, v: Razprave 6, Ljubljana 1969, 311–362;
isti: Ostanki rimske ceste v Veleniku pri Pragerskem, v: Arheolo{ki vestnik 26, Ljubljana 1976, str. 225–241; isti:
Poskusna izkopavanja rimske ceste v Slovenski Bistrici, v: Arheolo{ki vestnik 27, Ljubljana 1977, str. 232–259;
isti: Raznoteri obrazi rimske ceste v Panonijo ~ez Ptuj, v: Ptujski zbornik 4, Maribor 1975, str. 63–94; isti: Plaz in
rimska cesta pri Slovenski Bistrici, v: Arheolo{ki vestnik 25, Ljubljana 1974, str. 392–398; isti: Bistri{ki svet v
davnini, v: Zbornik ob~ine Slovenska Bistrica 1, Slovenska Bistrica 1984, str. 56–58.
28 Stanko Pahi~: Stra`gonjca, v: Arheolo{ka najdi{~a Slovenije, Ljubljana 1975, str. 309.

82

...........................................................
Marjana Tomani~ Jevremov

V ~asu od 28. septembra do 24. oktobra 1970
je bilo na 2600 m dolgem odseku, ki je potekal od katastrske meje med [ikolami in
Stra`gonjco na zahodu do odcepa lokalne
ceste proti Cirkovcam na vzhodu, na arealu
trase rimske dr`avne ceste izkopanih 25
pre~nih sond razli~nih velikosti. Namen je bil
~im natan~neje dolo~iti os cesti{~a in hkrati
zbrati ~im ve~ podatkov o obliki in sedanjem
stanju nekdanjega cesti{~a.

Opis sond

...

Sonda 1 velikosti 13 m x 0,70 m je bila na
ju`ni strani poljske poti, ki je skoraj v ravni
liniji povezovala republi{ko cesto Ptuj–Slovenska Bistrica na vzhodni strani in lokalno
cesto proti Stra`gonjci na zahodni strani.
Sonda je bila izkopana v smeri SV–JZ na parcelah {t. 199 in 200 k. o. [ikole do globine
0,70 m. Na globini 0,30 m je bila odkrita rimska cesta v {irino 8,10 m, na njeni ju`ni strani
pa do 0,30 m globok obcestni jarek. Plast
cesti{~a, sestavljena iz drobnega gramoza,
mestoma z ve~jimi re~nimi prodniki, humusa
in peska, debeline do 0,10 m, je bila nasuta
na temno ilovnato plast. Cesti{~e je bilo
prekrito s humozno in ru{no plastjo.
Sonda 2 velikosti 7 m x 0,70 m je bila 75 m
vzhodneje od sonde 1 na ju`ni strani poljske
poti. Izkopana je bila na parceli {t. 209 k. o.
[ikole, prav tako v smeri SV–JZ, do globine
0,95 m. V severnem delu je bila na globini
0,30 m odkrita rimska cesta v {irino 3,30 m.
Na severu se {iri pod poljsko cesto. Na
cesti{~u, ki se neenakomerno po{evno ni`a
proti do 0,40 m globokemu obcestnem jarku,
sta vidni dve nasutji debeline do 0,38 cm na
vrhu in 0,08 m na dnu. Med nasutjema je do
0,06 m debela pe{~ena plast. Plast cesti{~a,
sestavljena iz drobnega gramoza z ve~jimi

re~nimi prodniki, humusa in peska, je bila
nasuta na temno ilovico.
Sonda 3, velika 7 m x 0,70 m, je bila 2,5 m SV
od sonde 2 na severni strani poljske ceste.
Skopana je bila v smeri SV–JZ na parceli {t.
164 k. o. [ikole do globine 0,85 m. V ju`nem
delu je bila na globini 0,26 m odkrita rimska
cesta v {irino 3,60 m. Cesti{~e se neenakomerno po{evno ni`a proti do 0,20 m globokemu obcestnemu jarku. Plast cesti{~a
debeline do 0,18 m, sestavljena iz drobnega
gramoza, peska, humusa in mestoma ve~jimi
re~nimi oblicami, je bila nasuta na trdo zbito
temno ilovnato plast.
Sonda 4 velikosti 6,40 m x 0,60 m je bila 115
m vzhodneje od sonde 3 na ju`ni strani
poljske poti. Izkopana je bila na parcelah {t.
270/2 in 271/2 k. o. [ikole v smeri SV–JZ do
globine 0,90 m. Na globini 0,38 m je bila
odkrita rimska cesta (risba 1). Na cesti{~u, ki
se neenakomerno po{evno ni`a proti jugu,
so vidni trije pasovi nasutja. V severnem delu
so med nasutji do 0,18 m in do 0,07 m debele
plasti ilovice (plast 3b in 3d). Spodnje nasutje (plast 3e) debeline do 0,07 m je sestavljeno
iz gramoza, peska in ve~jih re~nih prodnikov,
srednje nasutje (plast 3c) debeline do 0,12 m
iz drobnega gramoza, zgornje nasutje (plast
3a) debeline do 0,14 m pa je enake sestave
kot spodnje. Cesti{~e je bilo nasuto na temno
ilovnato plast.
Sonda 5 velikosti 5 m x 0,90 m je bila 5 m SZ
od sonde 4 na severni strani poljske ceste.
Izkopana je bila v smeri SV–JZ na parceli {t.
162 k. o. [ikole do globine 1 m. V ju`nem
delu je bil na globini 0,60 m odkrit del do
0,10 m globokega obcestnega jarka.
Sonda 6 velikosti 15 m x 0,70 m je bila 7 m
zahodneje od sonde 4 na parceli {t. 269/2 k. o.
[ikole. Na vzhodni in zahodni strani je bila
zamejena s poljskima cestama, na ju`ni pa z
republi{ko cesto Ptuj–Slovenska Bistrica.
Izkopana je bila v smeri SV–JZ do globine
1,10 m. Na globini 0,46 m je bila odkrita rimska cesta v {irino 9,60 m, na ju`ni strani pa do
0,30 m globok obcestni jarek. Cesti{~e debeline do 0,26 m, sestavljeno iz gramoza, re~nih
prodnikov, ilovice in peska, je bilo nasuto na
temno ilovnato plast.
Sonda 7 velikosti 5,50 m x 0,70 m je bila 145
m vzhodneje od sonde 4 na severni strani
republi{ke ceste Ptuj–Slovenska Bistrica.

............

to so ozna~ili z miljniki, rimskimi smerokazi,
ki so ozna~evali razdalje med mesti. V 1. stoletju sta cesto gradili in vzdr`evali legiji, ki sta
bili v Petovioni, in to pribli`no do leta 46 legija VIII Avgusta, nato legija XIII Gemina. Po
cesti so proti Donavi preva`ali vse, kar so
potrebovale rimske obrambne postojanke.
Cesta pa ni slu`ila le v voja{ke namene, ampak tudi v civilne. Po njej so preva`ali vse,
kar so prebivalci potrebovali v vsakdanjem
`ivljenju, od rud, ko`, tkanin, barv do raznih
polj{~in. Po cesti je potekal tudi po{tni
promet.
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... Risba 1: Vzhodni profil sonde 4

... Risba 2: Potek rimske dr`avne ceste v k. o. [ikole
Izkopana je bila na parceli {t. 159 k. o. [ikole
v smeri S–J do globine 1,70 m. V sondi ni bilo
sledov ceste. Tukaj je rimska cesta tekla pod
dana{njo cesto.

Najdbe. V rjavo ~rni humusni plasti z gramozom in re~nimi prodniki, ki se je raztezala
nad cesto, sta bila najdena dva odlomka
rimskega lonca (T. 1: 1).

Sonda 23 je bila 300 m zahodneje od sonde 1
ju`no od poljske ceste. Izkopana je bila v
{irino 1 m na parceli {t. 178 k. o. [ikole v obliki ~rke L, s 14,50 m dolgimi stranicami v
smeri SV–JZ in 4 m dolgimi stranicami v smeri
V–Z do globine 1,30 m. Na globini 0,22 m je
bila odkrita rimska cesta v {irino 7 m. Cesta se
po{evno ni`a proti do 0,38 m globokemu
obcestnemu jarku na ju`ni strani. Cesti{~e
debeline do 0,22 m, sestavljeno iz gramoza,
re~nih prodnikov, peska in humusa, je bilo
nasuto na temno ilovnato plast.

Proti vzhodu, severno od regionalne ceste
Ptuj–Slovenska Bistrica, je bilo izkopanih {e
{tirinajst razli~no velikih sond. V dvanajstih
sondah so bili odkriti sledovi rimske ceste; v
glavnem je {lo za severne jarke, speljane ob
cesti, ali dele cesti{~a. Poleg tega so bile v
treh sondah odkrite posamezne najdbe. V
sondi 14 na parceli {t. 589 k. o. Spodnje
Jablane je bil na cesti{~u odkrit kovan
`elezen `ebelj (T. 1: 6). V sondi 16 na parceli
{t. 600 k. o. Spodnje Jablane je bil v plasti
humusa nad cesto odkrit del bronastega
okovja (T. 1: 5). V sondi 17 na parceli {t.
614/3 k. o. Spodnje Jablane je bil na cesti{~u
najden bronast kovan `ebelj (T. 1: 2). V sondi
18 na parceli {t. 439/2 k. o. Cirkovce pa je bil
v humusni plasti na globini 0,35 m odkrit ~ep
pokrovke (T. 1: 3).

............

Sonda 24 velikosti 16,60 m x 0,80 m je bila
100 m vzhodneje od sonde 23 ju`no od
poljske ceste. Izkopana je bila v smeri SV–JZ
na parceli {t. 186 k. o. [ikole do globine
1,20 m. Na globini 0,38 m je bila v severnem
delu odkrita rimska cesta, v {irino 7 m. Cesta
se neenakomerno po{evno ni`a proti do 0,40
m globokemu obcestnemu jarku na ju`ni
strani. Cesti{~e debeline do 0,26 m je sestavljeno iz gramoza, peska, re~nih prodnikov in
humusa.
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Sledovi rimske ceste so bili odkriti v {irino od
3,30 do 9,60 m, na globini od 0,22 do 0,60 m,
v {tirinajstih izkopanih sondah. V devetih
sondah so se ob cesti{~u raztezali obcestni
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jarki. V sedmih sondah so bili delno ali v
celoti odkriti le obcestni jarki.
Cesti{~e debeline od 0,07 do 0,38 m je sestavljeno iz ve~ nasutij. Nasutja na cesti{~u so
praviloma enotna, le izjemoma so med njimi
ilovnate plasti (risba 1). Nasutje, najve~krat
sestavljeno iz gramoza, peska, re~nih prodnikov in v~asih humusa, je bilo praviloma
nasuto na temno ilovnato plast, ki je bila
navadno trdo zbita. Cesta se je v~asih
neenakomerno ni`ala proti obcestnim
jarkom. Obcestni jarki so bili razli~ni in so
segali od 0,20 do 0,50 m globoko.
Rimska dr`avna cesta (risba 2) je na
opisanem odseku, zamejenem z regionalno
cesto Ptuj–Slovenska Bistrica na vzhodu in
lokalno cesto, ki pelje v Stra`gonjco, na zahodu, potekala v ravni liniji vse do regionalne
ceste Ptuj–Slovenska Bistrica. Delno jo je
prekrivala poljska pot, speljana tik ob njej.
Naprej proti vzhodu je rimsko cesto prekrila
regionalna cesta. Ta jo prekriva v celoti ali
delno. Sonde so pokazale, da izven dana{nje
trase segajo le robovi rimske ceste ali obcestni jarki.

Opis gradiva
Tabela 1:

... 1. Dva odlomka izvihanega ustja velikega

6. @ebelj z okroglo plo{~ato glavico, izdelan
iz `eleza. Velikost: dol`ina: 9,70 cm, premer
glavice: 2,8 x 2,2 cm. [t.: T 5907.
Tabela 2:
1. Udarni no` z rahlo zakrivljenim rezilom in
zapognjenim dr`ajem z gumbom na zaklju~ku. Izdelan iz `eleza. Velikost: dol`ina
31,5 cm, {irina rezila do 3,9 cm. No` je v
gra{kem muzeju Joanneum. Inv. {t.: 1.441.
2. Fragmentiran me~ s ploskim rezilom in
trnastim dr`ajem, izdelan iz `eleza. Velikost:
ohranjena dol`ina 48 cm, ohranjena {irina do
4,8 cm, debelina do 0,6 cm. Me~ je v gra{kem
muzeju Joanneum. Inv. {t.: 1.388.

... Tabla 1:
1–3, 5, 6
[ikole–Cirkovce;
4 Stra`gonjca;
1, 3 keramika;
2, 5 bron; 6 `elezo;
4 kamen .
(po M. Lub{ina Tu{ek)

............

lonca z dvema {irokima vodoravnima
`lebovoma na vratu. Lonec je izdelan iz
pre~i{~ene rjavo rde~e `gane gline. Povr{ina
je porozna in gladka na otip. Velikost: premer ustja 32,4 cm, ohranjena vi{ina 2,5 cm.
[t.: T 4.485.
2. @eblji~ek z okroglo glavico, izdelan iz brona. Velikost: dol`ina 3,2 cm, premer glavice
1,5 cm. [t.: T 1.922.
3. Gumbast dr`aj pokrovke, izdelan iz
pre~i{~ene rumeno rjave `gane gline. Povr{ini sta zglajeni in gladki na otip. Velikost:
premer 6,9 cm, ohranjena vi{ina 2,2 cm. [t.:
T 6.305.
4. Kladivasta kamnita sekira z ozkim rezilom
in luknjo za topori{~e. Velikost: dol`ina
14,2 cm, {irina 5,6 cm, debelina 3,4 cm.
Sekira je v Pokrajinskem muzeju Maribor.
Inv. {t.: A 67.
5. Del okova s predrtinama na koncih. Izdelan je iz bronastega traku polkro`nega preseka. Velikost: ohranjena dol`ina 10,2 cm,
{irina 0,6 cm, premer 0,2 cm. [t.: T 5.905.
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... Tabla 2:
Pleterje; 1, 2 `elezo
(po S. Pahi~u)
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Das Besiedelungsbild der Gemeinde
..
Kidri~evo in arch aologischen Zeitaltern.

... Auf dem Gebiet der derzeitigen Gemeinde
Kidri~evo gab es bis 1970 keine archäologischen Grabungen. Einzelne, bei verschiedenen Erdarbeiten gefundene Zufallsfunde,
gingen großenteils verloren, nur einige davon befinden sich im Grazer, Mariborer und
im Ptujer Museum.
Mit größeren Forschungen begann man erst
am Ende des 2. und zu Beginn des 3. Jahrtausends, als Schutzgrabungen auf den
Grundstücken der künftigen Autobahn zwischen Slivnica und Dra`enci und der Gasfernleitung von Cirkovce bis Rogatec durchgeführt wurden.
Die ersten Daten über die Zufallsfunde sind
in schriftlicher Form bereits seit dem 19.
Jahrhundert bekannt.
Die letzte ganzheitliche Übersicht erschien im
Jahr 1975 im Buch Archäologische Fundorte

Sloweniens, in dem alle Fundorte, getrennt
nach archäologischen Zeitaltern, beschrieben
und eingezeichnet wurden, und zwar in den
Karten im Maßstab 1 : 400.000.
Aus dem Gebiet der jetzigen Gemeinde
Kidri~evo wurden acht Fundorte beschrieben.
In Spodnje Jablane und in Stra`gonjca befinden sich Hügelgräber. Durch Kungota verlief
die Wasserleitung welche die Römer von
Fram bis Poetovio führten. Über Stra`gonjca,
an [ikole, Cirkovce und nördlich von Kidri~evo vorbei, verlief die römische Staatsstrasse
– Via publica, die Celeia mit Poetovion verbunden hat. Eine andere Strasse aus Celeia
verlief über Podlo`e, Lovrenc na Dravskem
polju, Pleterje, @upe~ja vas und an Apa~e
vorbei nach Poetovio.
Zufallsfunde, die in verschiedene urgeschichtliche Zeitaltern und in die Römerzeit
gehören, wurden in Kungota, Cirkovce,
Lovrenc na Dravskem polju, Pleterje, @upe~ja
vas, Stra`gonjca und in [ikole entdeckt.
Im Mariborer Museum befindet sich eine
Steinaxt aus Stra`gonjca, im Ptujer Museum
eine römische Goldmünze aus dem Schatzfund in Cirkovce. Im Grazer Joanneum befinden sich einige Römerfunde aus Lovrenc na
Dravskem polju, einige latenezeitliche und
römische Funde aus Pleterje, und 53 Goldmünzen aus dem Schatzfund in Cirkovce.
Andere Funde sind leider verloren gegangen.
Im Jahr 1970 sondierte das Regionalmuseum
Ptuj unter der Leitung von Kustos Blagoje
Jevremov die römische Staatsstrasse, die
Celea mit Poetovio verbunden hat. Erforscht
wurde ein 2.600 m langer Abschnitt von
[ikole im Westen bis zur Abzweigung der
Lokalstrasse in Richtung Cirkovce im Osten.
Es wurde festgestellt, dass der Straßenkörper
aus mehreren Schüttungen aufgebaut wurde,
die in der Regel aus einer Materialsorte
zusammengesetzt war, nur ausnahmsweise
befanden sich zwischen den Schüttungen
lehmige Schichten (Zeichnung 1), und dass
die Römerstrasse geradlinig von [ikole sogar
bis zur Regionalstrasse Ptuj-Slovenska
Bistrica verlief (Zeichnung 2). Zum Teil überdeckte sie einen Feldweg, der dicht an ihr
führte. Weiter gegen den Osten wurde die
Römerstrasse zum Teil oder gänzlich von der
heutigen Lokalstrasse überdeckt.
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Drobci iz davnine v ob~ini Kidri~evo*

.......................
Mojca
Vomer
Gojkovi~∗

Izvle~ek

Abstract

...

Splinters From the Ancient Times
in the Commune of Kidri~evo

V preteklosti so bili kraji v sedanji ob~ini
Kidri~evo malo raziskani. Nekaj posameznih
najdb in novej{a izkopavanja potrjujejo kontinuirano poseljenost tudi v arheolo{kih obdobjih. V ~lanku so obravnavane predvsem
najdbe, ki sta jih v svojih dnevnikih zapisala
F. Ferk in M. Vnuk v drugi polovici 19. stoletja. Najdbe, ki so bile izkopane v tem ~asu,
hrani muzej Joanneum v Gradcu.
V zadnjem ~asu je bilo tudi v ob~ini Kidri~evo
z za{~itnimi izkopavanji odkritih nekaj novih
najdi{~ in potrjenih nekaj starih. V tem prispevku so omenjena le tista najdi{~a, ki jih
obravnavajo prispevki v dostopni literaturi.
Klju~ne besede: naselbina, arhitektura, zid,
objekt, gomila, grob, vodovod, rimska cesta,
novec, zlatnik, terra sigillata, skledica, lonec,
~repinja, stekleni~ka, okov, fibula, plastika,
kamen

...

In the past the area of the present-day
commune of Kidri~evo was not sufficiently
researched. Some separate finds und newer
excavations confirm the continuously settling
also in the archaeological periods of time.
The article deals above all with the finds
mentioned in the diaries written by F. Ferk
and M. Vnuk in the second half of the 19th
century. Finds, excavated in that time, are
being kept in the Joanneum Museum in Graz.
Recently, through safety excavations in the
commune of Kidri~evo some new finding
places were discovered and some old ones
were confirmed. In this contribution only
those finding places have been mentioned
which are being treated in the published literature that was at author’s disposal.
Key words: settlement, architecture, wall,
object, barrow, grave, waterworks, Roman
road, coin, gold coin, terra sigillata, small
dish, pot, potsherd, flask, fittings, fibula, statue, stone
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V preteklosti so bili kraji v sedanji ob~ini
Kidri~evo malo raziskani, nekaj posameznih
najdb in novej{a izkopavanja pa potrjujejo
kontinuirano poseljenost tudi v arheolo{kih
obdobjih.
Nekaj gradiva je znanega iz literature, veliko
pa je na svojih po~itni{kih popotovanjih videl
Franz Ferk, ki je najdbe tudi zapisal. Tudi
njemu je pri odkrivanju arheolo{ke dedi{~ine
pomagal »arheolo{ki kopa~« Martin Vnuk, ki
je ve~ino najdb pregledal na terenu in o njih
obvestil Ferka v Gradec, vse svoje poti,
najdbe in podatke, ki jih je zvedel tudi od
ljudi, pa zapisal v zvezek, ki mu ga je s tem
namenom leta 1889 podaril Ferk. Ferkovi
dnevniki in Vnukovi zapiski ter gradivo,
hranjeno v De`elnem muzeju Joanneum v
Gradcu, so osnova za zbirko podatkov, ki se
nana{ajo na najdbe v dana{nji ob~ini Kidri~evo.

1. Portret golobradega mladeni~a s kratkimi,
valovitimi in naprej po~esanimi lasmi (sl. 1).
Marmor, malo po{kodovan nos in brada.
Velikost: vi{ina 25 cm.
Najdi{~e: Apa~e (?).
Datacija: konec 1. stol. pr. n. {t., za~etek 1.
stol. n. {t.
Pokrajinski muzej Ptuj - Ormo`; inv. {t. RL
441.

Apa~e
1889
Ferk v svojem dnevniku za leto 1889
omenja novej{i odkop ilovice2 in odkrit
studenec.3 Tam opa`ene kamne4 je zapisal po Vnukovih poro~ilih. Gomilo
»stara Gra{ina«,5 o kateri mu je poro~al
Vnuk, je Ferk opazil na svojih popotovanjih `e leta 1887. Gomila naj bi imela premer 30 m.
1896
Ferk v svojem dnevniku za leto 1896
omenja marmorni kamen.6 Iz Apa~ naj bi
bila prinesena portretna plastika mladeni{ke mo{ke glave, ki verjetno predstavlja
enega izmed princev julijsko-klavdijske
dinastije (Tiberij?, 14–37).7

... Slika 1: Portret
mladeni~a, marmor
V literaturi je bila najdbam v Apa~ah na Dravskem polju pripisana tudi portretna plastika
rimskega cesarja Hadrijana (117–138),8 vendar je bila ta leta 1941 pripeljana iz ^rncev v
Prekmurju.9

Cirkovce

... Spomladi leta 1950 je Franc Napast, kmet
iz Cirkovc na Dravskem polju, nedale~ od
Lovrenca10 in Ptujske Gore, na{el lonec z zlat-

..........................................................

............

2 Ferk, 1889, Atmannsdorf (Apa~e), str. 114.
3 Ferk, 1889, Atmannsdorf (Apa~e), str. 188.
4 Ferk, 1889, Atmannsdorf (Apa~e), str. 190.
5 Ferk, 1889, Atmannsdorf (Apa~e), str. 196.
6 Ferk, 1896, Atmannsdorf (Apa~e), str. 45.
7 Bratani~, 1952, str. 300–301. Diez, 1953, str. 105. Pahi~, 1975, str. 318. Jevremov, 1988, str. 118.
8 Plastika je v lapidariju Pokrajinskega muzeja Ptuj - Ormo`, inv. {t. RL 440.
9 Bratani~, 1952, str. 302. Diez, 1961, str. 49–555. Pahi~, 1975, str. 318. Jevremov, 1988, str. 117.
10 Zirkowitz, II. Beiträge, Fortsetzung vom II. Band, I. und II. Heft des Jahrganges 1849 des Archives Kunde österreichisches Geschichtsquellen besonders abgedruckt, S. 159–202 (pripis Archiv 1851, S. 205–271), str. 13–17
(zusammengestellt von Johann Gabriel Seidl, kustos am k. k. Münz- und Antiken-kabinete).
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niki v bli`ini Cirkovc na posestvu svojega
sina Jo`efa. Nedale~ od koko{njaka je kopal
pri kupu gnoja jarek (po drugi ina~ici na
polju) in na globini 1 m naletel na lon~eno
posodo, ki je bila polna zlatih kovancev.
Najditelj je povedal samo za 50 kosov, vendar
jih je bilo ve~, kot je svojemu varuhu
povedala ne`elena pri~a odkritja, {tirinajstletni sluga Joh. Nava~i~. Od posode so ostale
samo ~repinje; kovanci rimskih cesarjev
Tiberija, Klavdija, Nerona, Vespazijana, Tita
in Domicijana so iz obdobja med letoma 10
in 80. Vsi vpleteni so prejeli nagrade za najdbo. Le s te`avo je zdru`enim prizadevanjem
okrajnega vodje v Mariboru in vodje ptujskega okro`ja od najditeljev uspelo pridobiti
25 kosov.
Od skupno ve~ kot 100 v loncu najdenih rimskih zlatnikov (datiranih od Antonije Drusi
do Domicijana) jih je pribli`no polovica (53
kosov) pri{lo v Joanneum v Gradec,11 drugi
pa so ostali v zasebni lasti:12
Tiberij (10–36)
1. TI CAESAR DIVI AVG F AVGVSTVS. Glava
cesarja Tiberija. Reverz: PONTIF MAXIM.
Sede~i cesar, v desni sulica, v levi vejica.
Klavdij (41–54)
1. AR AVG GERM PM TR P. Glava cesarja
Klavdija. Reverz: CONSTANTI? AVGUSTI.
Sede~a boginja vztrajnosti z desno roko na
ustih. Datacija: l. 41
2. TI CLAVD CAESAR AVG PM TR P IIII.
Glava cesarja Klavdija. Reverz: Pretorski
tabor.
3. TI CLAVD CAESAR AVG PM TR P IIII.
Glava cesarja Klavdija. Reverz: PRAETOR
RECEPT. Cesar in vojak se rokujeta.
Datacija: oba kovanca iz l. 44.
4. TI CLAVD CAESAR AVG PM TR P VI IMP
XI. Glava cesarja Klavdija. Reverz: slavolok,
zgornji del upodobitev konjenika med dvema trofejama, napis: DE BRITANN. Datacija: l. 46.

Neron (54–68)
1. NERO CAESAR AVG IMP. Glava mladega
cesarja Nerona. Reverz: PONTIF MAX TR P. . .
P. P, okrog hrastov venec, v katerem: EX SC.
Datacija: 56–56.
2. CAESAR AVG IMP. Glava mladega cesarja
Nerona. Reverz: PONTIF MAX TR VII P COS
IIII. Boginja Virtus stoji, na desni Parazonium,
v levi roki ima kopje, desna noga po~iva na
~eladi. EX SC. Datacija: l. 60
3. NERO CAESAR. Glava cesarja Nerona.
Reverz: AVGVSTVS GERMANICVS. Cesar,
oble~en v togo, obdan z `arki, v desni roki
ima vejice, v levi majhno boginjo zmage, ki
stoji na krogli.
4. NERO CAESAR. Glava cesarja Nerona.
Reverz: AVGVSTVS GERMANICVS. Cesar,
oble~en v togo, obdan z `arki, v desni roki
ima vejice, v levi majhno boginjo zmage, ki
stoji na krogli.
5. NERO CAESAR AVGVSTVS. Glava cesarja
Nerona. Reverz: CONCORDIA AVGVSTA.
Sede~a boginja sloge, v desni ima skledo, v
levi rog izobilja.
6. NERO CAESAR AVGVSTVS. Glava cesarja
Nerona. Reverz: PACE TERRA MARIQUE
PARTA IANVM CLVSIT. Tempelj boga Jana z
zaprtimi vrati.
7. NERO CAESAR AVGVSTVS. Glava cesarja
Nerona. Reverz: ROMAN. Boginja Roma,
sede~a na oro`ju, z desno nogo stoji na
~eladi, v stegnjeni desnici dr`i majhno boginjo zmage.
8. NERO CAESAR AVGVSTVS. Glava cesarja
Nerona. Reverz: SALVS. Sede~a boginja
odre{enja s skledo v desnici.
9. NERO CAESAR AVGVSTVS. Glava cesarja
Nerona. Reverz: VESTA. Sveti{~e boginje
Veste.
10. IMP NERO CAESAR AVGVSTVS. Glava
cesarja Nerona. Reverz: IVPPITER CVSTOS.

..........................................................
............

11 Zapisnik okr. glavarstva Ptuj, 12. X. 1850; Okro`no sodi{~e Maribor, 23. X. 1850, {t. 5626.
12 Klemenc, Saria, 1939, Cirkovce, str. 17–18. Pahi~, 1975, str. 315 s tam citirano literaturo.
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Sede~i Jupiter ~uvaj, v desnici dr`i strelo, v
levici sulico.

COS VIII P P. Miza z obedom za bogove (lectisternium), na njej je venec. Datacija: l. 80.

Agripina (mlaj{a) in Neron

Domicijan (72–96)

11. NERO CLAVD DIVI F CAES AVG GERM
IMP TR P COS. Glavi Agripine in Nerona.
Reverz: AGRIPP AVG DIVI CLAVD NERONIS
EX MATER SC. [tirivprega s sloni, z legijskim
orlom, skledo in kopjem. Datacija: l. 55.

1. CAES AVG F DOMIT COS II. Cesar na
konju. Datacija: l. 73.

1. IMP CAESAR VESPASIANVS AVG TR P.
Glava cesarja Vespazijana. Reverz: COS ITER
TR POT. Boginja pravice (Aequitas) stoji, v
desnici dr`i tehtnico, v levi roki rog izobilja.
Datacija: l. 70.

2. CAES AVG F. DOMITIANVS. Glava cesarja
Domicijana. Reverz: COS V. Volkulja doji
dvoj~ka; pod ~olnom. Datacija: l. 76.
K najdbi zlatnikov leta 1850 v Cirkovcah, od
katerih je bilo 25 zlatih cesarskih kovancev
poslanih v numizmati~ni kabinet,13 je Joanneum v Gradcu odkupil 28 kosov, za katere
je pla~al do 15 forintov CM za kos. Joanneum
je nato kupil {e 23 kosov, skupaj torej 51.
Med zlatimi kovanci so {e:14

2. IMP CAESAR VESPASIANVS AVG. Glava
cesarja Vespazijana. Reverz: TR POT COS III.
Boginja pravice stoji s tehtnico v desni roki in
rogom izobilja v levi.

1. DIVO. VESPASIANO. Glava cesarja Vespazijana z vencem. CONSEKRATIO. Orel. –
Averz: K poznej{im posvetitvenim novcem
pod Galienom (254–286).

3. IMP CAESAR VESPASIANVS AVG TR P.
Glava cesarja Vespazijana. Reverz: COS III
FORT RED. Stoje~a boginja sre~e, v desni roki
ima kroglo, v levi Merkurjevo palico.
Datacija: oba novca l. 71.

2. IMP. TRAIANO. AVG. GER. DAC. P. M. TR.
P. COS. VI. P. P. Glava cesarja Trajana.
Reverz: S. P. Q. R. OPTIMO. Principi. Sede~a
boginja sre~e, v desnici ima veslo, v levici rog
izobilja. Spodaj FORT. RED. – AR. Datacija: l.
112.

4. IMP CAESAR VESPASIANVS AVG P M COS
IIII. Glava cesarja Vespazijana. Reverz: VIC
AVG. Boginja zmage, stoji na krogli, v stegnjeni roko dr`i zmagovalni venec. Datacija: l.
73.

3. ANTONÍN. AVG. TR. P (XXIIII?). Glava cesarja Marka Avrelija. Reverz: FORT. RED. COS
III. Boginja sre~e s krmilom in rogom izobilja. – AR. Datacija: l. 170.

5. IMP CAESAR VESPASIANVS AVG. Glava
cesarja Vespazijana. Reverz: COS VII. Stoje~e
govedo. Datacija: l. 76.

4. ^love{ka glava s ~elado. Reverz: BPETTIΩN. Minerva, koraka s {~itom in sulico.
Spodaj monogram . – AE. 7. – Novec iz
Bruttiera v Veliki Gr~iji (Magna Graecia).

∇

Vespazijan (69–79)

6. IMP CAESAR VESPASIANVS AVG TR P.
Glava cesarja Vespazijana. Reverz: VICTORIA
AVGVSTI. Boginja zmage z iztegnjenimi rokami dr`i kroglo.

Najdba iz leta 1950 iz Cirkovc je v Kroniki
ve~krat omenjena.15 Arhivar Ed Pratobevera
iz Joanneuma je dolo~il {e naslednje novce: 16

Tit (72–81)

Agripina in Neron (l. 55).

1. IMP TITUS CAES VESPASIAN AVG P M.
Glava cesarja Tita. Reverz: TR P IX IMP XV

1. AGRIPP AVG DIVI CLAVD NERONIS CAES
MATER. Duae figurae, quarum altera velata

..........................................................

............

13 Opisani so bili v poro~ilu iz leta 1851 (op. 12).
14 Zirkowitz, III. Beiträge zu einer Chronik der archäologischen Funde der österreichischen Monarchie, Aus dem
XIII. Bande des Jahrganges 1853 des Archives Kunde österreichisches Geschichtsquellen besonders abgedruckt,
str. 47 (zusammengestellt von Johann Gabriel Seidl, kustos am k. k. Münz- und Antiken-kabinete).
15 Archiv. 1849, Vol II, 1853, IX. Bd (Beiträge zu einer Chronik der archäologischen Funde der österreichischen
Monarchie)
16 Zirkowitz, IV. Beiträge zu einer Chronik der archäologischen Funde der österreichischen Monarchie, Aus dem
XIII. Bande des Jahrganges 1853 des Archives Kunde österreichisches Geschichtsquellen besonders abgedruckt,
str. 20–21 (zusammengestellt von Johann Gabriel Seidl, kustos am k. k. Münz- und Antiken-kabinete).
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d. aquilam legionariam, altera capite d. pateram, s. hastam tenet, sedentes in quadrigis
elephantorum. Reverz: NERO CLAVD DIVI
FILIVS . CAES . AVG . GERM . IMP . TR . P
COS. CAPITA IUGATA Neronis nudum et
Agrippinae. – AR. Za te je bil izpla~an `e prej
omenjeni zlatar Kuhn.

{irokem in pribli`no 700 m dolgem preseku skozi naselbino je bilo ugotovljenih
sedem naselbinskih, s stojkami grajenih
bivalnih in gospodarskih objektov v
velikosti 4,6 x 1,4 m do 7,6 x 6,2 m.
Odkriti so bili hodna povr{ina, ognji{~a,
jame in vzdol`ni vkopi (drena`ni jarki).
Drobno materialno arheolo{ko gradivo
predstavlja predvsem keramika, ki datira
ta del naselbine v mlaj{i odsek bronaste
dobe.

Vespazijan (69–79)
2. IMP. CAES. VESP. AVG. CENS. Caput
Vespasiani laureatum. Reverz: VESTA.
Vestino sveti{~e. AVR.17
1889
Ferk omenja v svojem dnevniku najdbo
rimskih novcev.18
1891
Vnuk je v svojih zapiskih zabele`il, da je
»nek stari mo`« iz Cirkovc rekel, da gre
glavni kanal mimo Cirkovc po polju nad
Lovrencem proti Vidmu.19
1906
Ferk je podaril kamnito sekiro, ki jo je
na{el ju`no od Ptuja na stari dravski terasi
(Cirkvica).20
2000
Aprila 2000 je bila s sondiranjem odkrita
prazgodovinska naselbina.21 Izkopanih je
bilo 34 sond v velikosti 11 m. Med odkritimi ostalinami neko~ zabitih kolov lesenih
stavb so bili odkriti fragmenti razli~nih
kerami~nih posod, v bli`ini nekdanje cestne povezave, jantarne poti, pa {e novec
rimskega cesarja Domicijana (86–96).
2007
Z arheolo{kim zavarovalnim izkopavanjem leta 2007 za vzporedni plinovod
Kidri~evo–Rogatec je bila odkrita prazgodovinska naselbina (bronasta doba).22
Evidentiranih je bilo 236 stratigrafskih
enot, razdeljenih v 3 faze (geolo{ki procesi, najstarej{i sledovi ~lovekove poselitve
na raziskanem delu najdi{~a, prostor,
prepu{~en procesom narave). V 8–10 m

Dragonja vas

... V starih poro~ilih ni zabele`enih najdb.
Kidri~evo
1889
Ferk v po~itni{kem dnevniku omenja recentne najdbe.23
1890
Iz Vnukovih zapisov izvemo, da je bila na
polju pri »{terntalski« (kidri~evski) `elezni{ki postaji gomila na Koro{~evi njivi.
Gomilo je kopal najprej dva dni, ko je
odprl sprednji zid, drugi~ je kopal {tiri dni
in pol in takrat je na{el v njej zgornje dele
{tirih ro~k in {tiri opeke ter dva grobova s
steklenimi pridatki in {e dva bakrena
novca z zeleno patino brez napisa. Tretji~
je kopal dva dni in je spet na{el dosti
razbite posode.24

Kungota pri Ptuju
1889
Potek rimskega vodovoda prek Kungote
je `e dolgo znan. V svojem po~itni{kem
dnevniku ga omenja tudi Ferk,25 ki omenja tudi najdbo opeke.26

..........................................................

............

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
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Mittheilungen des histor. Vereines, Hft III, str. 157.
Ferk, 1889, Zirkovitz (Cirkovce), str. 117, 138.
Vnuk, 1889, str. 29.
Joanneum 1907, str. 37.
Lub{ina Tu{ek, 2002, Cirkovce, str. 110–119.
Lub{ina Tu{ek, 2008, Cirkovce, str. 39–40.
Ferk, 1889, Sternthal (Kidri~evo), str. 118.
Vnuk, 1889, str. 22–23.
Ferk, 1889, Ebensfeld (Kungota pri Ptuju), str. 58, 121, 195.
Ferk, 1889, Ebensfeld (Kungota pri Ptuju), str. 88.
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1936
Severno od ceste Ra~e–Ptuj so bili leta
1936 ugotovljeni ostanki rimskega vodovoda Fram–Petoviona.27
V dvorcu Ravno polje je bil najden fragment nagrobnika CIL III 4078, ki je danes
pogre{an.28
Schlosser29 je omenjal neopredeljeno gomilo v bli`ini.
1989
Ob~asno so nadzorovali izkop jarka za
nov primarni povezovalni vodovod na
trasi Skorba–Kungota–Dobrovce.30 Rimski
vodovod, ki je potekal od Frama proti
Hajdini, je bil dokumentiran na za~etku
drevoreda v Kungoti, na kri`i{~u cest proti Brun{viku in mimo gradu Ravno polje
proti Prepolju. Iz z malto mo~no vezanih
oblic zidano korito vodovoda je imelo
stranice, ohranjene do vi{ine 40–55 cm in
{iroke do 30 cm, iz neobdelanih apnen~astih kamnov in lomljencev, vezanih z
apneno malto. Vodovod je bil prekrit s
kamnitimi plo{~ami.
2001–2006
Na lokaciji Kaludra v Kungoti pri Ptuju je
bil ugotovljen del rimskega vodovoda
med Framom in Ptujem.31 Arheolo{ko
zavarovalno izkopavanje je leta 2007
potekalo na odseku trase avtoceste Slivnica–Dra`enci na lokaciji Kaludra (k. o.
Gere~ja vas, ob~ina Kidri~evo) za najdi{~ni arhiv trase rimskega akvadukta.32 Trasa
rimskega vodovoda poteka v zemlji{~ih
severno od krajevne ceste Kungota–Gere~ja vas. Linijski potek vodovoda je zaznaven {e ponekod na polju. Novej{i
arheolo{ki podatki o ume{~enosti trase
rimskega vodovoda na obmo~ju Kungote
in Gere~je vasi so bili pridobljeni v letih
od 2001 do 2006.33 Vodovod je bil zgrajen

iz dravskih prodnikov z malto v {irini od
1,35 do 1,5 m, pokrit je bil z lomljenim
pe{~encem in skrilavcem, notranje stene
so bile ometane, na dnu pa polo`ene
tegule. Bilo je nekaj drobnih najdb (keramika, del bronaste fibule, `elezni obro~ek).
2007
Pri arheolo{kem nadzoru z dokumentiranjem pri zemeljskem odrivu zemljine za
gradbeno jamo velikosti 20 x 14 m septembra 2007 (parc. {t. 657/15, k. o.
Gere~ja vas) se je pokazala linija uni~enega rimskega vodovodnega kanala, ki je
vodil iz Frama proti Ptuju.34
Pri arheolo{kem nadzoru z dokumentiranjem pri zemeljskem odrivu zemljine za
gradbeno jamo velikosti 21 x 10 m septembra 2007 (parc. {t. 657/1, k.o. Gere~ja vas)
se je pokazala pod nekdanjo ornico 3 m
{iroka ru{evina arhitekture rimskodobnega vodovodnega kanala Fram–Ptuj.35

Lovrenc na Dravskem polju
1879
V dvorcu Ravno polje je bil fragment nagrobnika CIL III 4078, ki je danes
pogre{an.36
[tevilne so anti~ne najdbe, del katerih je v
Joanneumu v Gradcu (inv. {t. LMJ 80378039, 1486, 6625). »Velik lonec« je bil
neko~ oddan tudi v Pokrajinski muzej
Maribor. Vrsto anti~nih predmetov, med
njimi dva Teodozijeva novca in fragment
oprsja `ene s tan~ico, so dobili iz anti~nih
ru{evin in grobov ob cesti proti Ptuju.37
1885
@are z `ganimi kostmi (hal{tatske?) omenja Slekovec.38

..........................................................
Pahi~, 1975, str. 317.
Pichler, Text (1879) 10. Klemenc, Saria, 1939, str. 22, 36. Pahi~, 1975, str. 317.
Schlosser, 1913, str. 9. Pahi~, 1975, str. 317.
Tu{ek, 2004, str. 19–27.
Lub{ina Tu{ek, 2008, Kungota pri Ptuju, str. 124–126.
Djuri} et al., 2006.
Lub{ina, 2004, str. 29–40.
Lub{ina Tu{ek, 2008, Kungota pri Ptuju, str. 127.
Lub{ina Tu{ek, 2008, Kungota pri Ptuju, str. 126–127.
Pichler, Text (1879) 10. Klemenc, Saria, 1939, str. 22, 36. Pahi~, 1975, str. 317.
Pichler, Repertorium II (1867) 240, in Text (1879) 30. JJ 67, 1878, 15 ss. Slekovec, 1885, str. 123. Klemenc, Saria,
1939, str. 38–39.
38 Slekovec, 1885, str. 124. Klemenc, Saria, 1939, str. 38. Pahi~, 1975, str. 318.
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Na sedanjem tovarni{kem zemlji{~u,39 na
parcelah 720, 722, je stala vrsta belih kamnov, ki so jim ljudje pravili »milje«.40
1889
Med arheolo{kim gradivom v Joanneumu
so iz Lovrenca omenjene prazgodovinske
najdbe (8037-8039, keramika). Iz zapisov
v Ferkovem po~itni{kem dnevniku so
znane tudi rimske najdbe: steklo, bronasta fibula, novci (Tit, Teodozij), veri`ica,
skleda, oljenka, sigilata, kos ometa;41
omenil je tudi gomili.42
1. Pe~atna oljenka,43 zgornji del, tipa
Buchi Xb, s komi~no masko na disku in
luknjicama na obeh straneh maske, majhna luknjica je tudi na za~etku ohranjenega kanala (sl. 2; risba 1).
Je iz dobro pre~i{~ene gline, me{ane z
delci sljude, temno sivo do rjavo oker
`gana keramika, izdelana v kalupu.
Ohranjena velikost: 7,13 x 7,94 cm.
Datacija: prva polovica 2. do prva polovica 3. stoletja.
Najdi{~e: Lovrenc na Dravskem polju (St.
Lorenzen im Draufeld), izkopavanja
gomile leta 1878.
Landesmuseum Joanneum, Gradec; inv.
{t. LMJ 603.

... Slika 2: Pe~atna
oljenka, izkopana
leta 1978 v gomili v
Lovrencu na
Dravskem polju

2. Skledica, posnetek terre sigillate, ustje
je poudarjeno z robom; rahlo navzven
potegnjen zgornji del z rebrom prehaja v
spodnji koni~no oblikovan del; noga je
nizka, prstanasta (sl. 3; risba 2).
Je iz dobro pre~i{~ene gline, me{ane s
sljudo in drobnimi delci kremena, temno
sivo `gana keramika, izdelana na lon~arskem kolesu.
Velikost: vi{ina 8,77 cm, premer ustja
9,225 cm, premer oboda 7,94 cm, vi{ina
noge 0,52 cm, premer noge 3,98 cm
Najdi{~e: Lovrenc na Dravskem polju (St.
Lorenzen im Draufeld), izkopavanja
gomile leta 1878 (?).
Landesmuseum Joanneum, Gradec: inv.
{t. LMJ 604.

............

... Risba 1
Lovrenc na
Dravskem polju:
pe~atna oljenka,
keramika.
Merilo 1 : 1.
94
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Verjetno dana{nji Talum v Kidri~evem.
Slekovec, 1885, str. 24. Klemenc, Saria, 1939, str. 38. Pahi~, 1975, str. 318.
Ferk, 1889, St. Lorenzen a. Df. (Lovrenc na Dravskem polju), str. 6 (op. Mitt. H. V. II, 64), 46, 94.
Ferk, 1889, St. Lorenzen a. Df. (Lovrenc na Dravskem polju), str. 87.
Jahresbericht 1879, str. 15.
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... Slika 3: Skledica, domnevno iz gomile, izkopane leta
1878 v Lovrencu na Dravskem polju

3. Torzo – del plastike z upodobitvijo
`enske (?) – ohranjena sta glava in del

Landesmuseum Joanneum, Gradec; inv.
{t. LMJ 606.
4. Terra sigillata – del sklede Drag 37 (sl.
5; risba 4).
Okra{ena v pasovih, lo~enih s tenkim
rebrom iz drobnih bisernih nizov: v
metopno deljenem ornamentalnem traku
so mo{ke postave s psi, med katerimi so
stilizirani rastlinski ornamenti, pod njim je
trak z `ivalmi in rastlinskim motivi.

... Risba 2
Lovrenc na
Dravskem polju:
skledica, keramika.
Merilo 1 : 1.

... Slika 4: @ensko doprsje, izkopano leta 1978 v gomili v
zgornjega dela telesa z delom roke (sl. 4;
risba 3). Obraz je slabo viden, poudarjen
je nos; glava je pokrita z ruto ({al?), ki
sega do polovice nadlahti, izpod rute so
spredaj vidni lasje. Obleka je spredaj nagubana v obliki ~rke V. Desna roka je
odro~ena, leva se prilagaja telesu. Plastika je votla.
Je iz dobro pre~i{~ene gline, me{ane s
sljudo, drobnimi delci kremena in drobci
keramike, rumeno oker `gana keramika.
Velikost: 6 x 5,44 x 2,9 cm.
Najdi{~e: Lovrenc na Dravskem polju (St.
Lorenzen im Draufeld), izkopavanja gomile leta 1878.

Rde~a keramika z rde~o glazuro.
Velikost: 7 x 11,5 cm.
Najdi{~e: Lovrenc na Dravskem polju (St.
Lorenzen im Draufeld), izkopavanja gomile leta 1878.
Datacija: sredina ali druga polovica 2. stoletja.
Landesmuseum Joanneum, Gradec; inv.
{t. LMJ 946.

... Risba 3
Lovrenc na
Dravskem polju:
doprsje `enske (?),
keramika.
Merilo: 1 : 2.

5. Okov, del, obro~ek polkro`nega preseka ima na eni strani odlomljen trikotni trn
in na drugi strani pravokotni profilirani
del, ki prehaja v del z okroglim presekom, je odlomljen (sl. 6; risba 5).
@elezo.
Velikost: dol`ina 6,9 cm, debelina 0,83 cm,

............
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... Slika 5: Ostenje sklede, terra sigillata, Lovrenc na Dravskem polju

... Slika 6: @elezni okov, izkopan leta 1978 v gomili
v Lovrencu na Dravskem polju

... Risba 5
Lovrenc na
Dravskem polju:
okov, `elezo.
Merilo: 1 : 1.

... Risba 4
Lovrenc na
Dravskem polju:
ostenje sklede,
terra sigillata.
Merilo: 1 : 1.

zunanji premer obro~ka 2,55 cm, notranji
premer obro~ka 2 x 1,86 cm, velikost pravokotnega dela 1,26 x 1,1 cm, premer
0,66 cm.
Najdi{~e: Lovrenc na Dravskem polju (St.
Lorenzen im Draufeld).
Landesmuseum Joanneum, Gradec; inv.
{t. LMJ 1486.

............

6. Stekleni~ka, po{kodovana, spodnji del
stekleni~ke (di{avnica/solznica) je stisnjen (sl. 7; risba 6).
Je iz modrozelenega prozornega stekla,
notranja stran je svetle~a.
Velikost: vi{ina 4,55 cm, {irina 4 cm,
debelina 2 cm.
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Najdi{~e: Lovrenc na Dravskem polju (St.
Lorenzen im Draufeld), izkopavanja gomile leta 1878.
Landesmuseum Joanneum, Gradec; inv.
{t. LMJ 2090.
7. Fibula, fragment, kolen~asta s spiralno
zavito iglo, okra{ena – ptica (?) (sl. 8;
risba 7).
Bron.
Velikost: dol`ina 3,3 cm, {irina 1,3 cm.
Najdi{~e: Lovrenc na Dravskem polju (St.
Lorenzen im Draufeld).
Datacija: 2., 3. stoletje.
Landesmuseum Joanneum, Gradec; inv.
{t. LMJ 6625.
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... Slika 7: Modrozelena stekleni~ka, Lovrenc na

... Slika 8: Bronasta fibula, Lovrenc na Dravskem polju

Dravskem polju

... Risba 7
Lovrenc na
Dravskem polju:
fibula, bron. Merilo:
1:1.
... Risba 6
Lovrenc na Dravskem polju: v ognju deformirana
stekleni~ka, steklo. Merilo: 1:1.
1891
V Lovrencu je bilo vidnih veliko zidov na
njivi Antona Kazemalija ob cesti pri kri`u.44
V Lovrencu na »Farov{kem Stuki« je po
Vnukovih zapisih tudi veliko zidov,
doma~i kmetje pa vedo tudi za zid ob
cesti.45
1896
Ferk je v svojem po~itni{kem dnevniku
zabele`il rimsko cesto, omenja tudi
kamne.46

Tu opisuje {e gomile v Podlo`ah.47
1906
Profesor Franz Ferk je za lapidarij gra{kega muzeja Joanneum podaril mejni kamen iz marmorja, najden ob cesti, ki poteka ju`no od Dra`encev proti Pristavi od
Lovrenca proti Vidmu.
IMP . CAES . MAR . AVREL
SEVERVS . ALEXANDER
PIVS . FELIX IN VICTVS AV(g) .
PONT . MAX . TRIB . POTES
IMP . X . COS . IIIP . P . PR(oco)S
DOMINVS . I(n)[...
GENTISS(i)[…](v)S
A . SOL . M[…]?XL

..........................................................
Vnuk, 1889, str. 28.
Vnuk, 1889, str. 28.
Ferk, 1896, St. Lorenzen (Lovrenc na Dravskem polju
Ferk, 1896, Podlo`e (St. Lorenzen), str. 43., str. 46, 54.
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Imperator Caesar Marcus Aurelius
Severus Alexander Pius Felix Invictus
Augustus pontifex maximus tribunicia
potestate imperator decimum consul tertium pater patriae proconsul dominus
indulgentissimus a Solva milia passuum
XL.48
1911
Skozi kraj je pod sedanjo cesto proti Ptuju
vodila rimska cesta, ki se je tu odcepila.49
1913
Schlosser50 je omenjal neopredeljeno gomilo v bli`ini .
1936
Severno od ceste Ra~e–Ptuj so bili leta
1936 ugotovljeni ostanki rimskega vodovoda Fram–Petoviona.51
1940
Na parceli {t. 251, k. o. Lovrenc, kjer se
stara cesta lo~i od nove, so leta 1940 odkrili ostanke stavbe s kurilnimi napravami
in novci (med njimi je tudi Galienov). V
vasi so marmorne pepelnice ponekod
uporabljali kot korita za napajanje `ivine.52
Na poljih za Lovrencem je bila odkrita
skupina prazgodovinskih gomil. Gradivo,
ki sodi v starej{o `elezno dobo, je v Pokrajinskem muzeju Ptuj - Ormo`.53

Mihovce
1889
Vnuk omenja, da je kmet na Mihovskem
polju izkopal zid; ve~ vozov materiala je
prepeljal v Pleterje, kjer je zgradil nov zid
pri Mestni stezi.54
V svojem po~itni{kem dnevniku omenja
Ferk tudi recentne najdbe.55

Njiverce
1889
V Njivercah je bil najden rimski zlatnik.56

Pleterje

...

Keltski me~ in no` sta shranjena v
Joannemu v Gradcu (inv. 1388-1341). Tam je
tudi nekaj anti~nih predmetov: bronast prstan
(inv. 9052) in pokrov posode za parfum (inv.
9053).57
Pri hi{i (nekdanja {t. 53) so za korito uporabljali »rimski sarkofag«.58
1889
Filip Prelo`nik je na robu svoje njive proti
Zgornjim Pleterjem na{el »umetni« zid.59
Po pri~evanjih Jakoba Rajha je bil »umetni« zid tudi pri `eleznici v Zgornjih Pleterjah.60
Vnuk je v svojih zaznamkih zabele`il, da
je Ko{ina iz Pleterja neko~ na{el veliko
denarja in zid na svojem posestvu. Govorili so, da je notri zlati voz, ljudje so rekli,
da je te`ko verjeti, da je Rajh tako reven
(sl. 9).61
Med svojim popotovanjem je Ferk v
po~itni{kem dnevniku za leto 1889 opisal
marmorno korito62 in plo{~o63 iz Pleterij.
1891
V Gornjih Pleterjah na meji Koto{kove in
Zimetove njive je Zima s plugom naletel
na beli kamen, ki so ga izkopavali, a je bil
vedno ve~ji in so ga pustili.64
Na velikih njivah v Spodnjih Pleterjah je
dosti zidov.65
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Joanneum, 1908.
Pirchegger, 1911, str. 101, 105. Klemenc, Saria, 1939, str. 39. Pahi~, 1975, str. 319.
Schlosser, 1913, str. 9. Pahi~, 1975, str. 317.
Pahi~, 1975, str. 317.
Jutro, 6. 7. 1940. Pahi~, 1975, str. 318.
Pahi~, 1973, str. 522–524. Tomani~ Jevremov, 1975, str. 103–119. Ter`an, 1990, str. 81, 348. Lub{ina - Tu{ek,
1996, str. 85–130.
Vnuk, 1889, str. 6.
Ferk, 1889, Mihovce (Mihovec), str. 157.
Ferk, 1889, Njiverce (Niverzen), str. 203.
JJ, 1894, str. 37. Te ali druge najdbe so omenjene v JJ 78, 1889, str. 33 (»2 no`a in glinasta posoda«). Pahi~, 1975,
str. 319.
Slekovec,1885, str. 123. Klemenc, Saria, 1939, str. 46. Pahi~, 1975, str. 319.
Vnuk, 1889, str. 9.
Vnuk, 1889, str. 9.
Vnuk, 1889, str. 9.
Ferk, 1889, Pleterje, str. 57.
Ferk, 1889, Pleterje, str. 162.
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1896
Po Ferkovih zapiskih sta bila v Pleterjah
znana dva pokrova sarkofaga.66
Ferk v po~itni{kem dnevniku omenja
sarkofag.67 V muzeju Joanneum v Gradcu
je nekaj rimskih najdb iz Pleterij (9052
bron, 9053 (?), 1388 `elezo, 1441 `elezo);
nekatere so bile najdene v sarkofagu.
1. Pali~ka, fragment, polkro`nega preseka (sl. 10; risba 8).
Bron.
Velikost: dol`ina 4,2 cm, {irina 0,8–0,6 cm,
debelina 0,43–0,37 cm.
Najdi{~e: Pleterje (Pletriach).
Hrani: Landesmuseum Joanneum, Gradec; inv. {t. LMJ 1442.
2. Igla, fragment, ohranjen je le srednji
del, odlomljena je pri u{esu (sl. 11; risba
9). Je okroglega preseka.
Bron.
Velikost: dol`ina 3,85 cm, premer 0,24 cm.
Najdi{~e: Pleterje (Pletriach).
Landesmuseum Joanneum, Gradec; inv.
{t. LMJ 9059.

... Slika 10: Bronasta pali~ka, Pleterje

... Risba 8
Pleterje: pali~ka, bron. Merilo: 1:1.

3. ^epek (?), zgornji plo{~at preluknjan
del prehaja v okrogel del z navojem (sl.
12; risba 10).
Bron.
Velikost: 2,46 x 1,2 cm, zgornji del – okras
1,2 x 1,2 x 0,22 cm, najve~ji premer 1,06 cm,

... Slika 9: Zapis v
Vnukovem dnevniku

..........................................................
Vnuk, 1889, str. 25.
Vnuk, 1889, str. 29.
Ferk, 1896, Saukendorf (@upe~ja vas), str. 43, 44.
Ferk, 1896, Pleterje, str. 44, 50.

............

64
65
66
67

99

...........................................................
Arheologija

premer navoja 0,78 cm.
Najdi{~e: Pleterje (Pletriach).
Landesmuseum Joanneum, Gradec; inv.
{t. LMJ 9060.

Spodnje Jablane) sta dve neopredeljeni
gomili.68

Spodnji Gaj pri Pragerskem

... V starih poro~ilih ni zabele`enih najdb.
Staro{ince
1891
Lovrenc Mesari~ v Staro{incah ima na
svojem vrtu veliko zidov iz kvadratne
opeke in barbarskega kamna. Ljudje pravijo, da so bile neko~ tam nune.69
V Staro{incah na Kebreci na njivi Jakoba
Kostjo{ka je veliko zidov. Ljudje pravijo,
da je bila tam cerkev.70

... Risba 9
Pleterje: igla, bron.
Merilo: 1:1.

... Slika 11: Bronasta igla, Pleterje

Stra`gonjca

...

... Risba 10
Pleterje: ~epek (?),
bron. Merilo: 1 : 1.

... Slika 12: Bronast ~epek, Pleterje
Pongrce

... V starih poro~ilih ni zabele`enih najdb. Na
obmo~ju Pongrc poteka rimska cesta.

Spodnje jablane

... Na »Starih travnikih« (parceli 157–158, k. o.

Tod nekje najden »ornamentiran marmorni kamen« naj bi bil po Ferku71 mejnik
med provincama Norik (Noricum) in Zgornja
Panonija (Pannonia Superior) (?). Zidan most
z dvema prepustoma naj bi nastal v antiki
(?).72
1889
Vnuk je v svojih zapiskih zapisal, da sta
bili pod Pragerskim v Stra`gonjci dve
gomili; na eni stoji kamen z napisom. O
gomilah so ljudje govorili, da sta tu iz vojn
s Turki. Zapisal je tudi, da ju bo {el pogledat.73
1889
Gomili, o katerih ga je obvestil Martin
Vnuk, opisuje v svojem dnevniku tudi
Ferk.74
1890
Vnuk v svojih zapiskih v nadaljevanju
pi{e, da je {el na Stra`gonjsko gmajno
gledat gomile in da je tam videl dve
gomili. Ena je zelo visoka, 4 do 5 m in 40
korakov {iroka, druga, ki ni tako velika,
ima na sredi visok okrogel kamen, v
zemlji kvadraten, zgoraj tudi kvadraten,
visok 4 m. Tam je {e nekaj ve~ sivega

..........................................................
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Ferk, 1893, str. 223.
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kamenja. V starem koritu okoli je bila
voda, ki je takrat {e tekla. Gomila je malo
podolgovata in visoka 1 m 50 cm.75
1911
Verjetno je isti gomili, imenovani »tur{ki
gri~i«, na travnikih severno od `eleznice
proti Pragerskemu videl Schlosser.76
Omenja, da so v eni na{li ostanke `ganine, v drugi pa pri melioraciji zemlji{~a
leta 1911 poleg `ganine {e nekaj prazgodovinskih ~repinj.77 Nanje se najbr` nana{a Abrami}eva omemba »prazgodovinskega bivali{~a s pripadajo~o gomilo«
pri Pragerskem.78
V Pokrajinskem muzeju Maribor je prevrtana sekira (inv. A 67).79
Skozi kraj je tekla rimska cesta Celeja–
Petoviona, katere ostanke so na{li na ve~
mestih. Pri doma~iji ^elanovih so ostanki
anti~nih stavb (opeka, ~repinje).80
2002
Pri arheolo{kih pregledih in izkopavanjih
za obvoznico Pragersko so bile na lokaciji Dolge njive odkrite ostaline naselbine iz
bronaste, starej{e `elezne in rimske
dobe.81 Ugotovljene so bile ostaline lesene arhitekture in sledovi ognji{~ ter fragmenti keramike.
Pri arheolo{kih pregledih in izkopavanjih
za obvoznico Pragersko so bile na najdi{~u odkrite Lav{e naselbinske ostaline iz
bakrene, bronaste, starej{e in mlaj{e `elezne ter rimske dobe.82 Odkrite poznoeneolitske, zgodnjebronastodobne in `eleznodobne ostaline lesenih objektov z
ognji{~i so bile ve~inoma pravokotne
oblike. V ta ~as sodijo tudi fragmenti
kerami~nega posodja. Iz rimske dobe je
bilo najdene nekaj keramike in ognji{~e.

Strni{~e

... V starih poro~ilih ni zabele`enih najdb.
[ikole

...

Mimo je vodila rimska cesta Celeja–
Petoviona. Rimske najdbe omenjata Pirchegger83 in Kova~i~.84 Po Ferku85 naj bi tod potekala meja mestnega obmo~ja Petovione, v
bli`ini naj bi bila obcestna postaja Pultovia.
Saria86 dopu{~a mo`nost odcepa za Flavijo
Solvo.87
1970
Na obmo~ju med Stra`gonjco, [ikolami,
Pongrcami, Spodnjimi Jablanami in
Cirkovcami so sondirali s skupno 25 kontrolnimi jarki pribli`no 4 km rimske
ceste.88 Ugotovljeno je bilo, da poteka
pod dana{njo cesto [ikole–Cirkovce in
delno ob njej. Malo pred [ikolami se
odcepi proti Stra`gonjci. Cesta je bila
{iroka 6,10–6,50 m, na obeh straneh je
imela padec in je bila razli~no debela.
Najdenih je bilo tudi nekaj arheolo{kih
predmetov.
2002–2003
Pri arheolo{kih pregledih in izkopavanjih
za obvoznico Pragersko so bili na
najdi{~u Med cestami pri [ikolah odkriti
sledovi naselbine s skoraj neprekinjeno
poselitvijo od bronaste do rimske dobe.89
Odkritih je bilo tudi {est grobov iz mlaj{e
`elezne dobe in grobi{~e iz rimske dobe.
Nekaj najdb je bilo tudi na 8 m {iroki rimski cesti.

Zgornje Jablane

... V starih poro~ilih ni zabele`enih najdb.
..........................................................
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@upe~ja vas
Slekovec90 omenja »vr~e s pepelom«, ki so bili
uni~eni in kjer so takrat na{li tudi »mnogo
mrtva{kih kosti, sablje, sulice itd.«, kar je
Schmid,91 pred njim pa `e Pirchegger,92 tolma~il kot `arno grobi{~e iz prehodnega ~asa
med bronasto in `elezno dobo. Za njim so to
ponovili {e drugi pisci.93
Pred hi{o {t. 31 so za vodno korito uporabljali
rimski sarkofag.94 Po Slekovcu95 je vrisan v
zemljevid pri Schlosserju.96
Travnik proti Lovrencu na Dravskem polju
ima ledinsko ime Za gomilami.97
1891
Vnuk v svojih zapisih omenja, da »v
@upe~ji vasi na Botrecovi posesti vsaki~
izkopljejo zid«.98
V @upe~ji vasi, proti Spodnjim Pleterjam,
so na posestvu Matja`a Grilca pred {tirimi
leti skopali eno sabljo, en me~ in sledove
loncev in so vse razbili.99

Sklep

...

V preteklosti so bili kraji v sedanji ob~ini
Kidri~evo malo raziskani. Nekaj posameznih
najdb in novej{a izkopavanja potrjujejo kontinuirano poseljenost tudi v arheolo{kih
obdobjih. Najdbe s starej{ih izkopavanj hranijo De`elni muzej Joanneum (Landesmuseum Joanneum) v Gradcu, Pokrajinski muzej Maribor in Pokrajinski muzej Ptuj Ormo`.
Tudi bli`ina nekaterih danes znanih arheolo{kih najdi{~ pri~a o naselitvi `e v prazgodovini. V starej{i literaturi so omenjene gomile v Kungoti pri Ptuju, na Pragerskem, v
Spodnjih Jablanah in @upe~ji vasi, ki doslej v
celoti {e niso bile raziskane. V eni od raziskanih gomil je bila najdena `ganina, v drugi
pa {e nekaj kosov keramike.

Kot najstarej{a najdba na tem obmo~ju je
omenjena prevrtana sekira iz Stra`gonjce, ki
je shranjena v Pokrajinskem muzeju Maribor.
Med najdbami, ki jih hrani Joanneum v
Gradcu, je znanih le nekaj posameznih kosov
prazgodovinske keramike. Prazgodovinskim
najdbam je pripisano {e `arno grobi{~e iz
prehodnega ~asa med bronasto in `elezno
dobo iz @upe~je vasi. Joanneum v Gradcu naj
bi hranil tudi keltski me~ in no` iz Pleterij.
Bogatej{e so najdbe iz rimskega ~asa. Kraji
dana{nje ob~ine so v Rimskem cesarstvu spadali v »ager Poetovionensis«, obmo~je pod
oblastjo rimske Petovione. Rimska cesta je
bila odkrita na ve~ krajih v ob~ini, prav tako
tudi rimski vodovod, po katerem je od Frama
pod Pohorjem tekla voda za oskrbo Petovione na desnem bregu Drave, najprej za domnevni tabor rimskih legij, nato pa {e za
poslovno-sveti{~no ~etrt na dana{nji Spodnji
Hajdini in ~etrt bogatih vil do Drave.
Iz tega obdobja so znani kamniti izdelki, marmorne portretne plastike ter nagrobniki,
pepelnice in sarkofagi. Ve~ina med njimi je v
gra{kem Joaneumu. Tam je tudi del zakladne
najdbe, lonca z zlatniki, ki so ga na{li v Cirkovcah. S starih izkopavanj so {e drobni
predmeti iz Lovrenca na Dravskem polju in
Pleterij.
V zadnjem ~asu je bilo tudi v ob~ini Kidri~evo
z za{~itnimi izkopavanji odkritih nekaj novih
in potrjenih nekaj starih najdi{~, `al pa ve~ina
gradiva s pripadajo~o dokumentacijo {e ni
shranjena v Pokrajinskem muzeju Ptuj Ormo`. V tem prispevku so omenjena le tista
najdi{~a, ki so obravnavana s prispevki v
dostopni literaturi.
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Bruchstücke aus der Vorzeit in der
Gemeinde Kidri~evo

... In der Vergangenheit waren die Orte in
der derzeitigen Gemeinde Kidri~evo nur
wenig erforscht. Einige Einzelfunde und
neuere Grabungen bestätigen die kontinuierliche Besiedeltheit auch in archäologischen
Zeitabschnitten. Funde aus älteren Grabungen werden im Landesmuseum Joanneum in
Graz, Regionalmuseum Maribor und im
Regionalmuseum Ptuj-Ormo` aufbewahrt.
Auch die Nähe einiger heute bekannten
archäologischen Fundorte zeugt von der
Besiedlung bereits in der Urgeschichte. In
älterer Literatur werden zeitlich undefinierte
Hügelgräber in Kungota pri Ptuju, Spodnje
Jablane, Pragersko und in @upe~ja vas erwähnt, die aber bisher noch nicht erforscht
wurden. In einem der erforschten Hügelgräber hat man Brandschüttung und in einem
anderen noch einige Keramikstücke gefunden. Unter den Funden, die in Joanneum in
Graz aufbewahrt sind, befinden sich nur einige Einzelstücke der urgeschichtlichen Keramik.

Aus diesem Zeitalter sind auch Steinerzeugnisse, Porträtplastiken aus Marmor,
Grabsteine, Aschenurnen und Sarkophagen
bekannt. Die meisten davon sind im Grazer
Joanneum. Dort befindet sich auch ein Teil
des Schatzfundes, ein Topf mit Goldmünzen,
der in Cirkovce gefunden wurde. Aus alten
Grabungen stammen noch Kleinfunde aus
Lovrenc na Dravskem polju und Pleterje
In der letzten Zeit wurden in der Gemeinde
Kidri~evo durch Schutzgrabungen einige
neue Fundorte entdeckt und einige alte
bestätigt, leider ist aber der Großteil des
Materials mit der zugehörigeren Dokumentation noch nicht im Regionalmuseum PtujOrmo` aufbewahrt. In diesem Beitrag
erwähnte man nur jenige Fundorte, die in der
zugänglichen Literatur abgehandelt wurden.

Als der älteste Fund auf diesem Gebiet wird
eine erhaltene durchbohrte Axt aus Stra`gonjca erwähnt, aufbewahrt im Regionalmuseum
Maribor.
Zu urgeschichtlichen Funden zählt man noch
ein Urnengrab aus @upe~ja vas aus der Übergangszeit zwischen der Bronze- und Eisenzeit.

............

Im Grazer Joanneum dürften auch ein keltisches Schwert und Messer aufbewahrt sein.
Reihhältiger sind Funde aus der Römerzeit.
Die Orte der heutigen Gemeinde gehörten
im Römischen Imperium zu ager Poetovionensis, ein Gebiet im Machtbereich des römischen Poetovio. Die Römerstraße wurde in
mehreren Orten der Gemeinde entdeckt,
ebenso die Römer-Wasserleitung, durch die
das Wasser von Fram unter dem Pohorjegebirge nach auf dem rechten Ufer des
Dravaflusses gelegenen Poetovio floss,
zunächst für den Bedarf des angeblichen
römischen Legionslagers, dann noch für das
Geschäfts- und Tempel-Stadtviertel und für
das Stadtviertel mit reichen Villen.
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Ob~ina Cirkovce od leta
1933 do leta 1957
Naselja, bivalna kultura in gospodarstvo
.......................

Andrej Brence∗

Izvle~ek

Abstract

...

The Commune of Cirkovce from 1933 until
1957; Settlements, Dwelling Culture and
Economy

Opisana so naselja, bivalna kultura in
gospodarstvo na obmo~ju nekdanje ob~ine
Cirkovce, ki je z ob~asnimi teritorialnimi
spremembami obstajala od leta 1933 do leta
1957.
Klju~ne besede: ob~ina Cirkovce 1933–1957,
naselja, bivalna kultura, gospodarstvo

...

Described are the settlements, dwelling
culture and economy in the area of the former commune of Cirkovce from 1933 until
1957.
Key words: commune of Cirkovce 1933-1957,
settlements, dwelling culture, economy
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Ob~ina

... Po razpadu avstro-ogrske monarhije leta
1918 je bilo na obmo~ju Slovenije okoli 1000
ob~in. Njihovo {tevilo se je zmanj{alo leta
1933, ko je bila v Kraljevini Jugoslaviji opravljena reorganizacija ob~inskih uprav. Nastalo
je nekaj manj kot 400 ob~in, med njimi tudi
cirkov{ka, v katero so se zdru`ile naslednje
vasi oziroma ob~ine: Cirkovce, Dragonja vas,
Mihovce, Pongrce, Spodnje Jablane, Zgornje
Jablane, Staro{ince, Stra`gonjca in [ikole. Po
vojni so bile leta 1945 odpravljene dotedanje
ob~ine, lokalna samouprava na najni`ji ravni
pa se je razdrobila na posamezne vasi ali
kraje, ki so jih vodili krajevni ljudski odbori.
Dru`beni in gospodarski razvoj je narekoval
zdru`evanje krajev in ustanavljanje ve~jih teritorialnoupravnih enot, tako da je bilo spomladi leta 1952 v Sloveniji ustanovljenih 369
ob~in.1 Ustanovitvena seja ob~ine Cirkovce je
bila 22. aprila 1952, izvolili so 17-~lanski ob~inski ljudski odbor, ki je za~el delati 1. maja
1952.2 Sede` ob~ine je bil v Cirkovcah, obsegala je vse zgoraj navedene vasi razen
Pongrc, ki so jih priklju~ili k ob~ini Pragersko. Po letu 1945 so {tirim vasem spremenili
imena, tako da so zadnjo ~rko e zamenjali s
~rko i. Nova imena so se glasila: Cirkovci,
Mihovci, Pongerci in Staro{inci. V Sloveniji
pa je bilo takrat nekaj krajev z enakimi imeni.
Zmedo, ki je ob tem nastajala, je januarja
1953 odpravila republi{ka odredba o imenovanju krajev. V skladu z njo je decembra 1953
cirkov{ki ob~inski odbor sklenil, da se ponovno uvedejo stara imena Cirkovce, Mihovce, Pongrce in Staro{ince ter takoj nabavijo in
namestijo nove hi{ne tablice.3 Odlo~itev je
bila tudi po `eljah ve~ine ljudi, ki so `e od
za~etka nasprotovali spreminjanju starih
imen.4
Uvajanje komunalnega sistema leta 1955, po
katerem naj bi bile ob~ine samostojni gospodarski organizmi in sposobne samostojnega
`ivljenja, je zahtevalo, da so te enote teritorialno ve~je in gospodarsko mo~nej{e. Zato so
na terenu nastale {tevilne spremembe: kraji

in ob~ine so se zdru`evali in delili. Nova
ob~ina – komuna Cirkovce je nastala 7. avgusta 1955 z zdru`itvijo z ob~ino Lovrenc na
Dravskem polju. Priklju~ili so naselja Lovrenc
na Dravskem polju, Pleterje in @upe~ja vas,
Apa~e pa so bile dodeljene ptujski ob~ini. K
Cirkovcam so se priklju~ila {e naselja Spodnja in Zgornja Gorica, Stra`gonjca in del Gaja,
ki so bila do tedaj del ob~ine Pragersko. Tako
je cirkov{ka ob~ina dosegla svoj najve~ji
obseg, zajemala pa je naselja Cirkovce, Dragonja vas, Spodnja in Zgornja Gorica,
Mihovce, Pleterje, Pongrce, Spodnje in Zgornje Jablane, Staro{ince, Stra`gonjca, Lovrenc
na Dravskem polju (del), [ikole, Gaj (del) in
@upe~ja vas. Celotno ozemlje je bilo razdeljeno med 13 katastrskih ob~in: Cirkovce,
Dragonja vas, Gorica (del), Mihovce, Pleterje,
Pongrce, Spodnje Jablane, Zgornje Jablane,
Staro{ince, Stra`gonjca (del), Lovrenc na
Dravskem polju (del), [ikole, @upe~ja vas
(del).5 Cirkov{ka komuna pa ni dolgo obstajala, od konca junija do 31. julija 1957 so jo
ukinili in priklju~ili ob~ini Ptuj.6

Naselja in stavbe

...

Vasi, ki so imele {e v petdesetih letih
20. stoletja izrazito podobo obcestnih naselij,
le`ijo na sti~i{~u ilovnatih in zamo~virjenih
~retov na jugozahodu in osrednje prodnate
rodovitne ravnice. Kme~ki domovi so bili
razporejeni po nekem redu, drug za drugim,
v enakih razdaljah in legi, kar je dajalo vtis
enoli~nih, po na~rtu urejenih vasi. Ponekod,
kot na primer v Jablanah, so bile hi{e samo
na eni strani ceste, v Cirkovcah, Dragonji vasi
in drugje pa na obeh straneh ceste. Posebej
so bile opazne [ikole in Stra`gonjca, kjer so
bile hi{e razvr{~ene na obeh straneh potoka.
Na vsaki strani potoka je bila tudi cesta, tako
da je bil osrednji va{ki prostor dokaj velik.

V tridesetih letih 20. stoletja je obsegala
ob~ina 3.652 ha, 471 hi{ in 2.297 prebivalcev.7 Za leto 1953 nam je iz volilnih seznamov znano natan~no {tevilo polnoletnih

..........................................................
Janez Kopa~, Kraji in ob~ine kot upravnoteritorialne enote 1945–1955, v: Arhivi 28, 2005, str. 205–212.
ZAP, fond: ObLO Cirkovce, {k. 1.
ZAP, fond: ObLO Cirkovce, {k. 1.
ZAP, fond: ObLO Cirkovce, {k. 2
ZAP, fond: ObLO Cirkovce, {k. 4.
ZAP, fond: ObLO Cirkovce, {k. 1.
Krajevni leksikon Dravske banovine, ljubljana 1937, str. 501.

............

1
2
3
4
5
6
7

109

...........................................................
Etnologija

Tabela 1: [tevilo prebivalceh po vaseh

Naselje

Mo{kih

@ensk

Skupaj

Cirkovce

81

111

192

Dragonja
vas

48

71

119

Mihovce

75

116

191

Pongrce

38

51

89

Spodnje
Jablane

76

94

170

Zgornje
Jablane

54

67

121

Staro{ince

66

74

140

118

137

255

[ikole

Tabela 2: Elektrificirane hi{e po vaseh

Naselje

[tevilo hi{

Elektrificiranih

Cirkovce

75

7

Dragonja vas

41

39

Spodnja
Gorica

66

63

Zgornja Gorica

34

29

Mihovce

64

60

Pleterje

75

70

Pongrce

33

30

Spodnje
Jablane

45

42

Zgornje
Jablane

39

35

Staro{ince

48

37

Stra`gonjca

55

48

Lovrenc na
Dravskem
polju

129

125

[ikole

81

72

Gaj (del)

10

8

@upe~ja vas

66

63
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ZAP, fond: ObLO Cirkovce, {k. 2.
ZAP, fond: ObLO Cirkovce, {k. 1.
ZAP, fond: ObLO Cirkovce, {k. 6.
ZAP, fond: ObLO Cirkovce, {k. 3.
ZAP, fond: ObLO Cirkovce, {k. 2.
ZAP, fond: ObLO Cirkovce, {k. 1.

mo{kih in `ensk. Skupaj jih je bilo 1.277, od
tega 556 mo{kih in 721 `ensk, njihovo {tevilo
po posameznih vaseh pa navajamo v tabeli 1.8
Leta 1955, ko je bila ustanovljena velika
ob~ina oziroma komuna, se je s priklju~itvijo
novih naselij obmo~je ob~ine pove~alo na
5.960 ha, prebivalcev pa je bilo okoli 4.000.9
V primerjavi s tridesetimi leti 20. stoletja se je
v vseh vaseh nekoliko pove~alo tudi {tevilo
hi{, katerih ve~ina je bila elektrificirana
(tabela 2).10

Prometne poti

... Vasi so bile povezane z ob~inskimi cestami, od katerih so se cepile {tevilne poti, ki so
vodile na polja, travnike in gozdove. Po severnem delu ob~ine sta speljani glavna cesta
Ptuj–[ikole–Pragersko in `eleznica Pragersko–Ptuj. V Cirkovcah je bila `elezni{ka postaja, ki pa je bila od naselja oddaljena okoli
1 km. Do leta 1955 je bilo vseh ob~inskih cest
okoli 60 km. Po podatkih, zbranih aprila
1955, jih je bilo 42 km z utrjenim vozi{~em,
17 km pa z neutrjenim.11 Njihovo {tevilo in
dol`ina sta se pove~ala z nastankom komune
Cirkovce in s priklju~itvijo novih naselij, prek
ob~inskega ozemlja pa je po novem potekal
tudi del glavne ceste Ptuj–Ptujska Gora–Rogatec. Skrb za vzdr`evanje ob~inskih cest je
bila vsa leta nalo`ena va{kim skupnostim.
Popravljali so jih s prostovoljnim delom, kopanjem gramoza, prevozi, nasipanjem in glajenjem cesti{~. Takemu delu pa so se
posamezniki izmikali. O tem so va{ke skupnosti sporo~ale na ob~ino, ki jim je zagrozila
tudi z denarno kaznijo, ~e svojih obveznosti
ne bi opravili.12 Dela pri obnovi cest so dajali
tudi na dra`bo, ki je potekala na obi~ajen
na~in z razglasom pred cerkvijo prvo nedeljo
v mesecu. ^e nih~e ni prevzel ponujenega
dela, so ga opravili va{~ani pod nadzorom
va{kih odbornikov.13 Z gramozom, ki ga je na
Dravskem polju obilo, so se oskrbovali kar
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doma. Ko so va{ko gramoznico iz~rpali, so jo
obi~ajno raz{irili tako, da so lastniku sosednje parcele v zameno ponudili drugo zemlji{~e.14 Zemlji{~e za gramoznico so lahko tudi
kupili; tako so storili leta 1956 v Lovrencu na
Dravskem polju, ker jim je nekaj let prej staro
gramoznico odvzela tovarna aluminija v
Kidri~evem.15 V petdesetih letih je ob~inski
odbor ve~krat razpravljal o zanemarjanju cest
in te`avah pri vzdr`evanju, kajti ljudje niso
~istili grmovja ob robovih, niso vzdr`evali
vodnih prepustov, mosti~kov in podobno.
Ponekod so na cesti{~a spu{~ali gnojnico in
vodo, ki sta se nabirali v obcestnih jarkih, kar
je zaudarjalo in {kodilo zdravju.16 Zaradi vsega omenjenega so konec leta 1956 sprejeli
odlok o vzdr`evanju jarkov ob cestah in na
kmetijskih zemlji{~ih.17 Onesna`evanje cest in
jarkov z gnojnico se je nadaljevalo predvsem
v Spodnjih Jablanah tudi leta 1957. Policija je
o tem obve{~ala ob~inski odbor in mu predlagala, naj kr{iteljev ne kaznujejo, ker s tem
ne bodo re{ili problemov. Z njimi naj se raje
pogovorijo, jim ponudijo pomo~ in tako skupaj odpravijo te`ave.18
[kodo na cestah je s svojimi te`kimi vozili
povzro~ala tudi vojska, ki se je v petdesetih
letih urila na obmo~ju ob~ine. Resen spor
med ob~ino in vojsko se je vnel leta 1955, ko
je slednja zelo po{kodovala most ~ez Glino v
Dragonji vasi, ki so ga 20 let prej zgradili krajani z lastnimi sredstvi in prostovoljnim
delom. Na ob~ini so ocenili {kodo in pripravili popis obnovitvenih del, vendar vojska
kljub dogovoru mostu ni popravila. Zato so
avgusta 1995 na mariborskem sodi{~u spro`ili spor z voja{nico v Slovenski Bistrici.19

Bivalna kultura

... Kme~ke domove uvr{~amo v tako imenovani panonski tip, ki ima glede na razporejenost hi{e in gospodarskih poslopij razli~ne
oblike. V vaseh sta prevladovala razpoteg-

njeni kme~kih dom in dom v obliki ~rke L ali
na »akl«. Posamezne velike in premo`ne kmetije so imele stavbe razporejene tudi v obliki
~rke U ali »na klju~«. Pri razpotegnjenem ali
enotnem domu sta hi{a in gospodarski del
pod eno streho in s podol`no osjo postavljena pravokotno na cesto. Pri domu na L sta
hi{a in gospodarski del ravno tako pod enotno streho. Hi{a, ki stoji s prednjim koncem na
cesto, se stika z gospodarskimi poslopji, ki se
nato preganejo v pravem kotu. Pri domu na
U stoji hi{a s koncem na cesto, nanjo se
naslanja vrsta gospodarskih poslopij, ki se v
pravem kotu pregane, kot je to pri domu na
L, nato pa sledi {e pravokoten pregib nazaj k
cesti.
Leta 1857 je za~el veljati Stavbni red za [tajersko, s katerim so zaradi po`arne varnosti prepovedali gradnjo lesenih stavb. Tako so bile
v 20. stoletju hi{e v ob~ini zidane ali ilovnate
nabijanice – butane. Ilovici za nabijanje, ki so
jo nakopali v bli`njih ~retih, so kot vezivo
dodali narezano slamo ali pleve in vse skupaj
dobro pregnetli. Obodne stene hi{ so gradili
v zaporednih pasovih tako, da so na temelje
polo`ili lesen opa`, {irok in visok okoli 50
cm, v katerega so z lesenimi kiji nabili pripravljeno ilovico. Ko se je ta pas strdil, so
opa` dvignili in ponovili postopek, dokler
niso dosegli `elene vi{ine. Nato so morali
takoj narediti strop in streho, da so zavarovali
stene pred vlago, kajti ob obilnej{em de`evju
bi se stene lahko razmo~ile in razpadle. S
tesarskimi sekirami so stene zravnali in nabili
nanje trstiko, ki je bila v oporo ometu. Strehe
so bile krite z opeko. Leta 1955, ko je
ob~inska komisija pregledovala dimnike, je
imelo slamnate strehe le {e nekaj hi{. Med
njimi je bila tudi hi{a v [ikolah, ki je kot
poslednja v ob~ini {e imela lesen dimnik.20
V zunanji podobi kme~kih domov sta se
kazali tudi velikost in gospodarska mo~
kmetij. Hi{e premo`nih kmetov so bile ve~je,
s tremi okni na prednjem koncu, revnej{i pa
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so imeli manj{e hi{e in le dvoje oken na cestno stran. Notranja razporeditev prostorov pa
je bila v glavnem povsod enaka, razlika je
bila le v velikosti in opremi. Hi{am so sledila
gospodarska poslopja: prva in druga klet,
konjska in kravja {tala, parma, skedenj in
kolarnica. Na dvori{~u sta bila {e koruznjak
in vodnjak s pitno vodo, ki je bila po mnenju
starej{ih va{~anov zagotovo ~ista, ~e so bili v
njej mo~eradi.21
Prostor takoj za vhodom v hi{o je bila ve`a –
lojpa, od tod pa so vodila vrata v kuhinjo s
shrambo, veliko sobo – hi{o in malo sobo –
{tibeljc z lesenim podom in stropi. Iz ve`e so
vodile lesene stopnice na podstre{je – dile, ki
so ga uporabljali za su{enje in hranjenje zrnja
v ko{ih ali lesenih zabojih, na severni strani
podstre{ja pa so v pletenih lesenih omarah
visele suhe mesnine. Velika soba z dvema ali
tremi okni proti cesti in z oknom na dvori{~e
je bila skupni bivalni in ob~asno tudi delovni
prostor za vso dru`ino. V njej so spali gospodar in gospodinja ter (naj)mlaj{i otroci. Oprema je bila ponavadi skromna: kru{na pe~,
miza, klopi, stoli, postelja, omara in skrinja, v
kotu nad mizo pa razpelo in nabo`ne podobe. Iz ve`e se je pri{lo v malo sobo, ki je bila
skromno opremljena s posteljami in omaro. V
njej so spali drugi dru`inski ~lani, stari star{i,
bratje ali sestre ali odrasle h~ere. Iz kuhinje
so kurili kru{no pe~, v kateri so tudi kuhali in
pekli. Od za~etka 20. stoletja so za~eli kuhinje opremljati z zidanimi {tedilniki; to je pomenilo konec ~rnih kuhinj, ko je dim iz
kuri{~a uhajal v prostor in nato skozi odprtino na stropu v dimnik. Po pripovedovanju so
~rne kuhinje opustili v {tiridesetih letih. Leta
1955 je bila v Zgornjih Jablanah zabele`ena
verjetno ena zadnjih ~rnih kuhinj. Ob~inska
komisija, ki je pregledovala kurilne naprave,
je ob tem zapisala, da je samotna hi{a, v
kateri `ivita 60-letna zakonca, brez dimnika,
dim pa se vali prosto na ostre{je.22
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Bivalne razmere so bile ves ~as tegobne, na
kar je konec leta 1954 posebej opozoril ob~inski svet za zdravstvo in socialno politiko.
Ugotovili so pomanjkanje stanovanj, da imajo
hi{e samo veliko in malo sobo, {tevilne dru`ine nimajo dovolj prostora in odrasli fantje
morajo poleti spati na senu, pozimi pa v
hlevu. Ugotavljali so, da bi bilo skoraj povsod
treba dozidati nadstropja ali mansardne sobe,
to pa so bile spri~o gmotnih razmer za ve~ino
ljudi zgolj `elje.23 V kme~kih domovih je marsikje `ivelo skupaj tudi nekaj generacij, {e na
slab{em pa so bili najemniki in malo{tevilni
dr`avni uslu`benci. Kolik{na je bila prostorska stiska in z njo povezana kakovost bivanja, lahko razberemo iz {tevilnih dokumentov od leta 1945 do leta 1957. Tako je na
primer v [ikolah imela 11-~lanska dru`ina na
razpolago kuhinjo in spalnico,24 v Staro{incah
se je {est~lanska dru`ina 12 let potikala po
majhnih in tesnih stanovanjih,25 v Mihovcah
sta v majhni hi{i, ki jo je stanovanjska komisija ozna~ila za primitivno, `iveli dve dru`ini,26
v Cirkovcah je {tiri~lanska uradni{ka dru`ina
prebivala skupaj s staro materjo v sobi, ki je
bila hkrati bivalni prostor, spalnica in kuhinja,27 in tako dalje.
Zaradi omenjenega so posamezniki vlagali
na ob~ino pro{nje za dodelitev stanovanj, ki
pa jih je bilo na voljo zelo malo. [tevilnim
pro{njam zato niso mogli ugoditi, kar je
povzro~alo upravi~ene in neupravi~ene zamere. Nekateri so se prito`ili tudi na vlado v
Ljubljani28 in celo mar{alu Titu, kot je to leta
1955 storila starej{a najemnica, ko ga je prosila za pomo~ pri zamenjavi neprimernega
stanovanja. Kasneje se je izkazalo, da se ni
razumela z nobenim dotedanjim stanodajalcem in da je bil to pravi vzrok vsega spora.29
Mnogo ve~ kot pro{enj za stanovanja je bilo
vlog za pridobitev gradbenega dovoljenja za
novogradnje ali obnovo hi{ in gospodarskih
poslopij. Mesto gradnje si je ogledala ob~in-
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ska komisija za gradnjo, ki so jo sestavljali
gradbeni in{pektor in sanitarni tehnik s Ptuja
ter predstavnik ob~inskega odbora. Ogleda
so se udele`ili {e investitorji in meja{i, in ~e je
bilo treba, so povabili {e koga drugega. Komisija je {ele po pregledu celotne dokumentacije in stanja na terenu odobrila ali
zavrnila gradnjo. V odlo~bi, ki jo je izdala, je
bilo zapisano, da bo gradnja potekala pod
nadzorom gradbenega mojstra, za~etek gradnje je treba prijaviti 14 dni pred za~etkom del
na gradbeno in{pekcijo na Ptuju, vsaka sprememba je dovoljena samo z dovoljenjem
gradbene in{pekcije, poslopje je treba zgraditi to~no po potrjenem na~rtu, vsa dela morajo potekati v skladu s tehni~nimi in higienskimi predpisi v gradbeni{tvu, vse lesene konstrukcije morajo biti oddaljene od sten dimnikov najmanj 8 cm, vodnjak mora biti oddaljen od greznice ali gnojni~ne jame najmanj
15 m, opraviti je treba horizontalno izolacijo,
o dokon~anju gradnje v surovem stanju je
treba obvestiti in{pekcijo, ki opravi pregled.
Po kon~ani gradnji je bilo treba zaprositi za
izdajo uporabnega dovoljenja, pred tem pa je
dimnikarski mojster pregledal dimnike. ^e se
gradbena dela niso za~ela v 12 mesecih po
izdaji dovoljenja, je to prenehalo veljati. Prav
tako je morala biti zgradba dograjena v dveh
letih. ^e so gradili v bli`ini `eleznice, so se
morali odpovedati vsem zahtevam po od{kodnini v primeru po`ara, ker je stavba stala
v po`arnem rajonu `eleznice.30
Ljudje, ki so se odlo~ili za novogradnje, so
gradbeni material ponavadi nabavili `e pred
za~etkom gradnje. Poiskati so morali {e gradbenega nadzornika; najpogosteje bil to Pavel
Ga{peri~, tesarski mojster s koncesijo s Ptuja,
ki je imel izku{nje s stiki z oblastjo. Nadzornik je zakoli~il temelje in postavil profil z
vi{insko to~ko. Nato je v skladu s potekom
gradnje preverjal kakovost temeljev, sten,
opa`a in armature za betonsko plo{~o,
izdelavo dimnikov in nadziral polaganje
stropnikov ter izdelavo ostre{ja. Pla~ilo za
njegovo delo je zna{alo 1 % od predra~unske vrednosti gradnje hi{e.31
Iz ohranjene gradbene dokumentacije si
oglejmo nekaj hi{, ki so jih zgradili od leta

1946 do leta 1956. V Cirkovcah so leta 1948
gradili kme~ki dom na L, pri ~emer so se
dr`ali ustaljenih dimenzij in na~ina gradnje.
Temelje so vkopali na trdna tla, obodno
zidovje pa je bilo deloma butano in zidano.
Na vrhu zidu so morali narediti betonski venec, {ele nato so lahko postavili ostre{je. Hi{a
je imela podzemno klet, ki je bila pod ve`o,
kuhinjo, shrambo, veliko in malo sobo. Takoj
za vhodom v hi{o je bila ve`a z enim oknom,
od koder je bil dostop na podstre{je in v klet.
Velika soba je bila najve~ji prostor v hi{i,
imela je dvoje oken na ~elno – cestno stran in
dvoje oken levo od vhodnih vrat, v kotu je
stala kru{na pe~, ki so jo kurili iz kuhinje.
Kuhinja je imela eno okno, zidani {tedilnik
pa je bil postavljen diagonalno od vrat v
kru{no pe~. Iz kuhinje je bil dostop v manj{o
shrambo. [irina hi{e je bila 5,30 m, povr{ina
bivalnih prostorov, v katerih je `ivelo sedem
ljudi, pa je zna{ala okoli 66 m2; od tega je
merila velika soba 26 m2, ve`a s kuhinjo
19 m2, shramba 6 m2 in mala soba 15 m2.
Sledil je 18 m dolg gospodarski del z zidano
kletjo in hlevom, na katerega so bili pravokotno postavljeni svinjak, strani{~e, drvarnica, listnjak in skedenj, vse leseno.32
Med novogradnjami so postajale vedno bolj
priljubljene sodobnej{e hi{e, ki so se po zunanjosti in razporeditvi prostorov lo~ile od
tradicionalnih kme~kih stavb; na~rte zanje so
izdelali arhitekti ali stavbeniki v Mariboru in
na Ptuju. Nove stavbe so bile ve~inoma pritli~ne, pogosto so jim dodali tudi podstre{ne
sobe. Praviloma so imele pravokoten ali skoraj kvadraten tloris, betonske temelje, zgrajene so bile iz opeke, pogosta je bila tudi
kombinacija butanih in zidanih sten, kritina
pa je bila ope~nata. Z vodo so se oskrbovali
iz vodnjakov na dvori{~ih, odpadne vode so
se stekale v ponikalnice, ki so morale biti
10 m od hi{, iztrebki pa so se zbirali v greznicah. Podrobneje si oglejmo hi{i, ki so ju zgradili v petdesetih letih. Nepodkletena pritli~na
hi{a v Staro{incah, skoraj kvadratnega tlorisa,
je merila 81 m2, od tega je bilo uporabne povr{ine 62 m2. Temelji so bili iz betona, obodne stene so bile butane z ilovico, notranje
stene in dimnik pa zidani. Kritina je bila ope~-
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ni zareznik, `lebovi so bili iz pocinkane
plo~evine, okna in vrata iz mehkega lesa,
vhodna vrata so bila hrastova, strop iz lesenih
tramov s pogreznjenim nasipnim opa`em,
elektri~ni kabli so bili polo`eni pod ometom,
teko~e vode v hi{i ni bilo. Hi{a je imela ve`o,
strani{~e, pralnico z umivalnico, bivalno kuhinjo in dve sobi. Podi v sobah so bili leseni,
tla v kuhinji so bila kombinacija lesa in teraca, ki je bil polo`en tudi v kopalnici in drugih
stranskih prostorih. V sobah sta bili kru{na in
lon~ena pe~, v kuhinji pa zidan {tedilnik. Nad
njim je bil oljnat oplesk, druge stene pa so
bile pobarvane s suho kredo.33
Podkletena hi{a v [ikolah je bila nekoliko
ve~ja, s tlorisom 11 x 9 m in povr{ino 99 m2.
V kleti so bili ve`a, pralnica, prostor za zelenjavo, delavnica in prostor za kurjavo. V pritli~ju so bili ve`a s stopnicami v klet in na
podstre{je, kopalnica, strani{~e, kuhinja,
spalnica in dnevna soba, ki je bila v na~rtu
predvidena tudi za otro{ko sobo. V kuhinji je
bil zidan {tedilnik, druge sobe so ogrevali z
lon~enimi pe~mi, v hi{i pa ni bilo ve~ kru{ne
pe~i. Na podstre{ju sta bili dve sobi, hi{a pa
je imela {e balkona v nadstropju in nad zunanjim vhodom v klet.34
Opisana tipa hi{ sta prevladovala med novogradnjami. Posamezniki pa so gradili tudi
nadstropne ali zelo skromne stavbe, kot je
bila na primer hi{a v Cirkovcah, ki so jo
zgradili leta 1948. Obsegala je ve`o, kuhinjo
z enim oknom, sobo s trokrilnim in shrambo
z majhnim oknom, njene dimenzije pa so bile
5,80 x 10,50 m.35
Poleg novogradenj so potekale tudi {tevilne
adaptacije starih kme~kih hi{. Najpogosteje
so pove~ali posamezne prostore, zlasti kuhinje,36 ki so jih opremljali s {tedilniki, ali pa
so raz{irili celo hi{o.37 Pribli`no v sorazmerju
z gradnjo novih in obnavljanjem starih hi{ so

gradili in obnavljali tudi gospodarska poslopja, pri ~emer je bilo najve~ svinjakov.38
V ob~ini so vsa leta opravljali nadzor nad
gradnjo in niso dopu{~ali gradnje hi{ na
kmetijskih zemlji{~ih. Tako so leta 1956 sprejeli odlok o gradbenih okoli{ih Cirkovce, Gorica, Stra`gonjca, [ikole, Pongrce, Zgornje in
Spodnje Jablane, Dragonja vas, Mihovce,
Pleterje, @upe~ja vas, Lovrenc na Dravskem
polju in Staro{ince. Po odloku je bilo dovoljeno obnavljati dotrajane stavbe in pozidati
vmesna zemlji{~a med stavbami, ob tovarni
aluminija, ob `eleznici in odlagali{~u rde~ega
blata pa so zavarovali vse parcele. Tam je bila
gradnja mo`na le s soglasjem tovarne.39 So~asno z odlokom so imenovali tudi komisijo
za uporabo zemlji{~ in gradbene namene, ki
je skrbela za njegovo pravilno izvajanje.40

Gospodarstvo

...

Dravsko polje je od nekdaj sodilo med
najbolj prostrana in obdelana slovenska obmo~ja, ~eprav zgornja rodovitna plast zemlje,
preperelina, ni debela. Tudi v cirkov{ki ob~ini se je velika ve~ina prebivalstva ukvarjala s
kmetijstvom, pri ~emer je bilo na prvem mestu poljedelstvo pred `ivinorejo in izkori{~anjem gozda. V tridesetih letih so pridelovali
najve~ krompirja, repe, r`i, koruze in ajde.41 V
petdesetih letih se je v primerjavi s predvojnim ~asom kmetijska proizvodnja pove~ala za 4 %,42 so~asno pa je po letu 1945 za~ela
na Dravsko polje prodirati tudi industrializacija. Najve~ mo`nosti je ponujalo `e uveljavljeno opekarstvo ob `eleznici med Pragerskim in Mariborom, veliko ljudi je za~elo
hoditi na delo v Maribor in tudi na Ptuj, ki se
je po~asi za~el industrializirati. Nova velika
industrija pa je nastala v Kidri~evem, kjer je v
letih 1954 in 1955 za~ela obratovati Tovarna
glinice in aluminija, ki so jo zgradili sredi goz-
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dov v skorajda popolnoma neobljudenem
delu Dravskega polja. Leta 1953 je zaposlovala 600 ljudi, od katerih jih je okoli 100 prihajalo s Ptuja in Hajdine, okoli 100 iz vasi na
Dravskem polju, 400 pa jih je `ivelo v
Kidri~evem, kjer so ob tovarni zgradili zanje
popolnoma novo naselje.43 Kljub temu pa
nastajajo~a industrija ni bistveno spremenila
strukture prebivalstva v cirkov{ki ob~ini, ki je
ohranila svoj prete`no kmetijski zna~aj. V
ob~ini je bilo tudi nekaj obrtnikov, katerih
{tevilo se vsa leta njenega obstoja ni bistveno
spreminjalo. Marca 1953 jih je bilo 14: kolar v
Zgornjih Jablanah, mehanik v Mihovcah,
mizar v Dragonji vasi, kroja~ v Mihovcah,
kova~ v [ikolah, ~evljar v Cirkovcah, kova~ v
Cirkovcah, mehanik v Cirkovcah, kova~ v
Mihovcah, kova~ v Spodnjih Jablanah, ~evljarja v [ikolah, ~evljar v Mihovcah in mizar v
[ikolah.44 Z nastankom cirkov{ke komune
leta 1955 se je njihovo {tevilo nekoliko
pove~alo. So~asno pa so v ob~ini delovale
tudi dru`bene delavnice: Splo{no mizarstvo
Lovrenc, Zadru`ne obrtne delavnice
Cirkovce in ^evljarska obrtna zadruga
Lovrenc.45 Od sedmih gostiln v tridesetih
letih46 sta se po letu 1945 ohranili le zasebni
gostilni v [ikolah in Cirkovcah. Zasebne
trgovine, ki so bile ukinjene, so nadomestile
trgovine kmetijskih zadrug v Cirkovcah, [ikolah in Lovrencu na Dravskem polju. V okviru
kmetijskih zadrug sta bili {e gostilni v
Cirkovcah in Lovrencu na Dravskem polju.47
V petdesetih letih je bilo najve~ poljskih
povr{in posajenih s krompirjem, sledili so
koruza, r`, p{enica, ajda, repa, bu~e, son~nice in fi`ol. Pridelovali so {e oves, je~men,
proso, sor`ico, oljno repico, sladkorno peso,
vrtni koren~ek, ~ebulo, ~esen, grah, kapusnice, paradi`nik, zeleno papriko, ~ebul~ek,
rde~o peso, solato, radi~ in druge vrtnine.
Zaradi razvite `ivinoreje je bil precej{nji del
povr{in namenjenih ~rni detelji, krmni pesi,

korenju, pitniku – mladi koruzi za pitanje
`ivine in drugemu.48
Dobri letini je pogosto {kodovalo slabo
vreme. Zlasti je bilo hudo leta 1952, ko je bilo
zaradi zime in poletne su{e prizadetih 40 %
sena, 90 % otave, 75 % r`i, 70 % p{enice,
75 % ovsa in 75 % krompirja, skupni pa{niki
pa so bili »obglodani« in suhi. @ivino, ki je
bolehala in tudi poginjala, so pasli `e na
travnikih, kjer bi morali kositi otavo. Vsaka
taka nesre~a je pri ljudeh spro`ila vpra{anja,
kako bodo pre`iveli. Re{itev so iskali v
oprostitvi od davkov, vendar to ponavadi ni
bilo uresni~ljivo.49 Letina v letih 1954 in 1955
je bila povpre~na in na kratko so jo opisali
takole: »Pridelek p{enice je bil povpre~no dober in se je od `it najbolje izkazala. Pridelek
ovsa je bil zadovoljiv, koruza pa zaradi
pomanjkanja son~ne toplote ni dobro dozorela. Mokro leto je neugodno vplivalo na
krompir, posebno pozne sorte so prisilno
dozorele. Mokrota je tudi slabo vplivala na
son~nice. Fi`ol in krmna pesa sta dobro
obrodila tam, kjer so dodajali kalijevo sol.
Zaradi gnojenja s fosforjevim gnojilom je bil
dober pridelek ~rne detelje. Vreme ni bilo
naklonjeno sadnemu drevju, vendar je dele`
sadja zanemarljiv, ker je bilo mnogo dreves
posekanih zaradi kaparja.«50
Na posameznih kmetijah so praviloma gojili
celo vrsto polj{~in in vrtnin, govedo, konje,
svinje in perutnino. Tako je na primer ve~ja
kmetija v Spodnjih Jablanah imela leta 1951
okoli 11 ha zemlje, 9 glav goveje `ivine, 3
konje, `rebe in 14 svinj.51 Raznovrstnost polj{~in in vrtnin, ki so jih gojili, pa si oglejmo pri
dveh kmetijah. Na kmetiji v Mihovcah je leta
1950 rasla p{enica na 0,70 ha, r` na 2,20 ha,
je~men na 0,20 ha, koruza na 0,94 ha, oves na
0,60 ha, krompir na 2,38 ha, fi`ol na 0,10 ha,
pesa na 0,20 ha, korenje na 0,10 ha in druge
vrtnine na 0,07 ha. Na posestvu v Cirkovcah
pa je bilo p{enice na 0,50 ha, r`i na 0,90 ha,
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koruze na 0,80 ha, ovsa na 0,34 ha, son~nic
na 0,07 ha, krompirja na 0,95 ha, fi`ola na
0,05 ha, zelja na 0,12 ha, ~ebule na 0,05 ha,
pese na 0,10 ha, korenja na 0,22 ha in drugih
vrtnin na 0,10 ha.52
Kot je `e bilo omenjeno, je bil krompir, ki mu
ustreza prhla prst, najpomembnej{i pridelek.
Tako je `e konec 19. stoletja Matej Slekovec
zapisal, da je krompir ali bob za Poljance zelo
imeniten pridelek in je njihov najizdatnej{i
»vinograd«. Navaja {e, da je bil zelo zgodnji
zrel ob petrovem (29. junija), zgodnji nekoliko pozneje, pozni, imenovan pem{ak, pa je
po okusu prekosil vse druge. Kmetje so s
krompirjem dobro zaslu`ili, bil je hrana za
ljudi in `ivali.53 Tudi v tridesetih letih prej{njega stoletja je bil krompir najpomembnej{i
pridelek, ki so ga prodajali v okoli{ke kraje in
celo v Zagreb, Split in Beograd.54 V petdesetih
letih je krompir ostal glavna polj{~ina, katere
pridelek je bil odvisen od vremena, bolezni
in {kodljivcev. Leta 1953 so v kratki opombi
k statisti~nemu poro~ilu zapisali, da je bilo
vreme v splo{nem ugodno, krompirju je
delno {kodoval mraz, kar pa se je pozneje
popravilo, k ~emur je pripomoglo tudi posipavanje umetnega gnojila. Dobra letina je
bila odvisna tudi od uvo`enega nem{kega
semena, kajti doma~e seme se je `e izrodilo
in je dajalo slab pridelek. Bolezni in {kodljivci pa se v ve~jem obsegu niso pojavili.55 V tem
~asu je krompiri{~a prizadel koloradski
hro{~, ki je za kmetovalce pomenil veliko
nadlogo. Obraniti so se ga posku{ali z rednimi pregledi polj in odstranjevanjem hro{~ev.
Na ~elu vsakokratne akcije je bil ob~inski
vodja, ki so mu bili podrejeni vodje v
posameznih vaseh. Tako se je na primer junija 1953 udele`ilo pregleda krompiri{~ 80 %
vabljenih ljudi, ki pa niso naleteli na oku`ena
polja.56 Naslednje leto je bila napadena

ve~ina krompiri{~, tako da so hro{~e ro~no
pobirali, kajti na voljo sta bili le dve {kropilnici, s katerima sta razpolagali kmetijski
zadrugi v Cirkovcah in [ikolah.57 Slednji pa
sta pogojevali {kropljenje krompiri{~ s tem,
da bi v zameno morali kmetje prodajali krompir le njim.58 O pomenu krompirja za dru`inski prora~un pri~a tudi pro{nja kmetovalcev
iz leta 1952, ki so ob~ini predlagali, da bi
po~akali s pla~ilom davkov do novega krompirja, ko bodo nekaj zaslu`ili.59
Vsa poljska dela so v glavnem opravljali
ro~no. Orali so s konji ali kravami, `eli so s
kosami in srpi, ro~no mla~ev s cepi so opustili v petdesetih letih. @e v prvi polovici stoletja pa so za~eli uporabljati mlatilnice in
razli~ne kmetijske pripomo~ke na konjsko
vprego. Leta 1995 je bilo v ob~ini 7 mlatilnic,
od tega so bile 3 v lasti va{kih skupnosti.60 Na
kmetijah so imeli po nekaj vozov; lahke,
srednje in te`ke parizarje s {irokimi kolesi za
prevoz sena z zamo~virjenih travnikov.
[tevilni so bili tudi lahki enovpre`ni vozovi
za prevoz ljudi.61 Leta 1957 v ob~ini ni bilo
nobenega motornega vozila, imeli pa so
1.022 vozov in 606 glav vpre`ne `ivine.62
Druga najpomembnej{a gospodarska panoga
je bila `ivinoreja. Na prvem mestu je bila
govedoreja, imeli pa so tudi precej konjev.
Vsaka vas je imela skupni pa{nik – gmajno.
Kljub temu da so maja 1948 gmajne pre{le v
sklad splo{nega ljudskega premo`enja, so na
njih {e dalje pasli `ivino po starih navadah.
Tako se je leta 1955 paslo na gmajnah 708
krav, 147 telic, starih do enega leta, 155 telic,
starih do dveh let, 21 volov, 236 kobil in 78
`rebet. Tega leta so izgubili sedem `ivali zaradi padcev in tri zaradi strele, mo~virni travniki pa so bili tudi primeren prostor za razvoj
metljavosti pri govedu.63 Pastirji so bili pogo-
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sto starej{i ljudje, ki so dobili pla~ilo ob
koncu pa{e. V tridesetih letih jih je izpla~al
soseski – gmajnski `upan z devetimi merniki
`ita in s po 5 dinarji za vsako `ival. Poleg tega
so bili med pa{o na hrani pri vsaki hi{i toliko
dni, kolikor `ivine so imeli gospodarji na
pa{i.64 Tudi po letu 1945 so bili pastirji pla~ani
v naturalijah in denarju. Za svoje delo so bili
odgovorni predsedniku va{ke skupnosti, ki
je takrat odlo~ala o uporabi gmajne in drugih
skupnih va{kih zadevah. Leta 1954 je pastirstvo za{lo v te`ave, kajti vsi pastirji so bili
odpu{~eni, ker je zavod za socialno zavarovanje zahteval njihovo zavarovanje, ~esar pa
kmetje niso bili zmo`ni pla~ati. Ob~inski svet
za zdravstvo in socialno politiko je takrat
ugotavljal, da zato kmetje po{iljajo na pa{o
svoje odrasle otroke, ki pa bi jih lahko koristneje uporabili za druga dela. Svet je bil {e
mnenja, da bi bilo treba ponovno zaposliti
pastirje, ker so to ljudje, ki niso za drugo delo, s pa{o pa zaslu`ijo za pre`ivetje.65 O neprimernosti otrok za pa{o je ob~ino opozarjala
tudi `eleznica, ker so pastirji in `ivina uni~evali ograjo ob progi in s tem ogro`ali prometno varnost. Zato so jo prosili, da naj `ivino
pasejo odrasli ljudje, ki za svoja dejanja tudi
odgovarjajo.66
Po letu 1945 so bili kmetje in ob~ina v
nenehnem sporu z vojsko na Ptuju, v Slovenski Bistrici in Mariboru, ki je povzro~ala
{kodo na travnikih. Posebej so se zaostrili
odnosi leta 1956 v [ikolah, Spodnjih in
Zgornjih Jablanah, Dragonji vasi, Mihovcah,
Pleterjah, @upe~ji vasi, Lovrencu na Dravskem polju in Apa~ah. Najhuje je bilo v ~asu
ko{nje, ko so potekale vaje s topovi, tanki in
letali, od aprila do konca junija pa je bilo tudi
po 23 dni streljanja. Vse to je privedlo tako
dale~, da so ljudje celo dejali, da bodo s kosami in vilami »juri{ali« in obranili travnike, ~e

se to ne bo uredilo.67 O razritih travnikih, granatnih lijakih, uni~enem senu in povra~ilu
{kode pa vojska ni hotela skoraj ni~ sli{ati.
Vsi pogovori so lahko potekali le povr{no in
so se kon~ali s politi~nim pridihom, tako da
so ljudje za~eli izgubljati zaupanje vanjo.68
Vojska je celo predlagala, da bi odkupila
gmajne, vendar v to v ob~ini niso privolili.69
Zamo~virjeni travniki in pa{niki so dajali
slabo krmo za `ivino in pridelek. To so hoteli
izbolj{ati `e leta 1908, ko so v {tajerskem de`elnem zboru obravnavali zamisel o melioraciji. Na~rti, ki so bili narejeni leta 1914 in v
stari Jugoslaviji, pa niso bili uresni~eni. Leta
1954 in leta 1955 so prizadeti kmetovalci in
drugi podprli na~rte o urejanju potokov in
melioraciji ter bili tudi pripravljeni pri tem
kakor koli pomagati. Maja 1956 so na Ptuju
priredili posvetovanje o pripravljalnih delih
za melioracijo Dravskega polja.70
Sadjarstvo je bilo sploh slabo razvito in je
zadostovalo le za doma~e potrebe. V tridesetih letih je bilo najve~ sliv in hru{k mo{tnic, iz
katerih so pridobivali pija~o.71 Do petdesetih
let se stanje ni bistveno spremenilo. Leta 1953
je bilo 540 sliv, 290 hru{k, 260 jablan, 60
breskev in 60 orehov, od katerih pa mnogo
dreves ni rodilo.72 Usodno je bilo leto 1954,
ko je kapar uni~il {tevilne jablane in hru{ke,
skupna povr{ina sadovnjakov pa se je s 4 ha
skr~ila na 1 ha.73 Proti kaparju so se branili s
~i{~enjem in {kropljenjem dreves. Te`ava pa
je bila v tem, da so imeli na voljo le po eno
ro~no in motorno {kropilnico.74 Tudi vinogradni{tvo je bilo slabo razvito, tako da je
bilo vina le za doma~e potrebe. Posamezniki
so imeli vinograde v Halozah, v glavnem pa
so imeli pri hi{ah brajde s samorodnicami. V
tridesetih letih je bilo dokaj raz{irjeno ~ebelarstvo, k ~emur so posebej pripomogla obse`na ajdova polja, ki so ponujala obilno
jesensko pa{o.75 Reja ~ebel se je uspe{no
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nadaljevala tudi v petdesetih letih. Leta 1955
je bilo v ob~ini 177 panjev. Najve~, 50 in 60
panjev, sta imela posestnika v Zgornjih in
Spodnjih Jablanah. Ob~insko obmo~je je bilo
razdeljeno na nekaj hektarjev velika pasi{~a z
dolo~enim {tevilom stoji{~, na katera so
postavili panje doma~i in drugi ~ebelarji (iz
Maribora, Polskave, Selnice ob Dravi in od
drugod).76 Gozd je imel manj{i gospodarski
pomen. Zadostoval je v glavnem za lastne
potrebe, za pridobivanje drv, kolja in stelje. V
povpre~ju so sekali od 3 do 10 m3 lesa, za kar
pa so morali pridobiti ustrezna dovoljenja.77

Viri
ZAP – Zgodovinski arhiv na Ptuju:
fond: ObLO Cirkovce, {k. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11.
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Im Jahr 1922 wurde die Gemeinde
Cirkovce gegründet, die folgende Dörfer
umfasste: Cirkovce, Dragonja vas, Mihovce,
Pongrce, Spodnje Jablane, Zgornje Jablane,
Staro{ince, Stra`gonjce und [ikole. Die
Gemeinde existierte, abgesehen von einigen
territorialen Änderungen, bis zum Jahr 1957,
als sie der Gemeinde Ptuj (Pettau) angeschlossen wurde. Ihren größten Umfang erreichte
sie im Jahr 1955 durch den Anschluss des
größeren Teils der Gemeinde Lovrenc na
Dravskem polju. Die Dörfer, die ein ausgeprägtes Landschaftsbild der Straßenortschaften zeigten, liegen am Knotenpunkt des
lehmhaltigen und versumpften Morastes im
Südwesten und des zentralen, kieshaltigen
fruchtbaren ebenen Terrains. Die Bauernhöfe waren nach einer bestimmten Reihenfolge geordnet, ein nach dem anderen, so
dass sie den Eindruck von einförmigen, nach
einem Plan errichteten Dörfern vermittelten.
In den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts
erstreckte sich die Gemeinde auf einem 3653
ha großen Grundstück und hatte 2297 Einwohner, im Jahre 1955 waren es 5960 ha und
ungefähr 4000 Einwohner. Die Bauernhöfe in
den Dörfern der Gemeinde Cirkovce gehörten zu dem so genanten pannonischen Typ.
Am häufigsten gab es in die Länge gezogene
und L-förmige Bauernhöfe, bei denen sich
das Wohn- und Wirtschaftsgebäude unter
einem gemeinsamen Dach befanden. Dem
Haus mit dem Hausflur, der Küche, dem großen und dem kleinen Zimmer folgten der
erste und der zweite Keller, der Pferde- und
Kuhstall, parma (Raum, in dem Viehfutter,
Stroh und Hei aufbewahrt wurden), die
Scheune und der Wagenschuppen. Auf dem
Hof gab es noch einen Maisschuppen und
einen Brunnen. In den fünfziger Jahren setzten sich zeitgenössischer Häuser durch, die
sich in ihrer äußeren Erscheinung und Raumverteilung von den traditionellen Bauernhäusern unterschieden haben. Die Pläne für
sie wurden von Architekten und Baumeistern
aus Ptuj und Maribor entworfen. Dravsko
polje (das Draufeld) gehörte seit alters her zu
den geräumigsten und bestens bebauten Gebieten Sloweniens, obwohl die obere, ertragfähige Erdschicht nicht sehr dick ist. Auch in

der Gemeinde Cirkovce befasste sich die
Mehrheit der Bevölkerung mit der Landwirtschaft, wobei der Ackerbau vor der Viehzucht den Vorrang hatte. Noch weniger
beschäftigte man sich mit dem Obstbau, der
Bienenzucht und der Forstnutzung. Die meisten Ackerflächen wurden mit Kartoffeln
bepflanzt, die am meisten verkaufte und die
erträglichste Feldfrucht. Außerdem baute
man noch Roggen, Weizen, Mais, Buchweizen, Hafer, Kürbisse, Bohnen und andere
Feldfrüchte an. Alle Feldarbeiten wurden
überwiegend manuell und mit Hilfe von
Pferden und Kühen erledigt. Ein bedeutsamer Landwirtschaftszweig war auch die Viehzucht, weil es auf dem Morastgebiet weiträumige Wiesen und Allmenden gab, über welche die Dorfgemeinschaft verfügte. Für die
weidenden Kühe und Pferde hatten Hirten
gesorgt, die dann am Saisonende in Naturalien und Geld ausbezahlt wurden.
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Zgodovina prostora ob~ine Kidri~evo
s prikazom nekdanje ob~ine
Sveti Lovrenc na Dravskem polju
.......................
Marija
Hernja
Masten∗

Izvle~ek

Abstract

...

The History of the Area of the Commune
of Kidri~evo with the Presentation of the
Former Commune of Sveti Lovrenc na
Dravskem polju

Avtorica v prispevku predstavlja zgodovino ob~ine Kidri~evo v {ir{em kontekstu
njenega prostora. Pi{e o Kidri~evem kot
urbanem in sodobnem naselju, ume{~enem v
zgodovinsko bogato kulturno krajino starih
`upnijskih sredi{~ svetega Lovrenca, svete
Kungote, Cirkovc in ob~inskega sredi{~a
Slovenje vasi. Nekateri kraji so bili znotraj
zgodovinskega prostora ob~ine v preteklosti
`e obdelani. Avtorica se je zato v tem prispevku osredoto~ila na prikaz kraja Strni{~e
([terntal) oziroma Kidri~evo in krajev nekdanje ob~ine Lovrenc.
Klju~ne besede: zgodovina prostora ob~ine
Kidri~evo, Dravsko polje, Kidri~evo, Strni{~e,
Sveti Lovrenc na Dravskem polju, `upnija in
cerkev svetega Lovrenca, @upe~ja vas, Pleterje

... In the contribution the author presents the
history of the commune of Kidri~evo in a
wider context of its area. She writes about
Kidri~evo as an urbane and contemporary
settlement placed into the historical rich cultural landscape of the old parish centers of St.
Laurence, St. Kunigunda, Cirkovce and the
commune centre of Slovenja vas. Some
places within the historical area of the commune have already been researched in the
past. Therefore, in this contribution the
author has focused herself on presenting the
settlement Strni{~e, respectively Kidri~evo
and the places of the former commune of
Lovrenc na Dravskem polju.
Key words: history of the area of the commune of Kidri~evo, Dravsko polje, Kidri~evo,
Sveti Lovrenc na Dravskem polju, @upe~ja
vas, Pleterje
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Uvod

... Pomislek obide avtorja ob tem, kaj pisati o
starej{i zgodovini Kidri~evega, saj se je krajevna zgodovina za~ela {ele v 19. stoletju.
Kidri~evo je urbano, sodobno naselje, ki ni
brez du{e. Zraslo je nedale~ stran od tovarne,
prevzelo vodilno vlogo v {ir{em prostoru ter
se razvilo v samostojno krajevno in ob~insko
sredi{~e. Tudi drugje po Sloveniji so po drugi
svetovni vojni nastajali novi kraji, ki so ob
starem naselju prevzeli vlogo sredi{~a v okolju, vendar so se po ve~ini naslonili na stara
krajevna naselja z neko zgodovinsko tradicijo oziroma njihove histori~ne predhodnike.1
Zato gre pri Kidri~evem za poseben fenomen
novodobnega kraja, ki je ume{~en v zgodovinsko bogato kulturno krajino starih `upnijskih sredi{~ svetega Lovrenca, svete Kungote,
Cirkovc in ob~inskega sredi{~a Slovenja vas.
Pri ob~ini Kidri~evo je mo`no govoriti o zgodovini prostora te nove ob~ine, znotraj tega
zgodovinskega prostora pa predstaviti posamezne kraje. Zgodovino Cirkovc, Dragonje
vasi, [ikol, Spodnjih Jablan in Mihovc je
dodobra obdelal doma~in prof. Anton Klasinc, dolgoletni ravnatelj ptujskega arhiva. O
Kungoti je s pomo~jo ob~ine Kidri~evo leta
2004 iz{el samostojni zvezek znanstvene
revije ^asopis za zgodovino in narodopisje,2
ki je obdelal kraje ravnopoljskega gospostva.
Zato je v okviru te publikacije predstavitev
omejena na Sterntal oziroma Kidri~evo in
kraje nekdanje ob~ine Lovrenc. Del teksta je
avtorica `e objavila v monografiji o Prostovoljnem gasilskem dru{tvu Lovrenc na Dravskem polju leta 2006.3

Dravsko polje

...

Preteklost Dravskega polja se je v
zgodovinskih obdobjih prepletala s poselitvijo in preseljevanji razli~nih ljudstev. Rodovitna lega polja je nudila ugodne naselitvene
mo`nosti, o ~emer pri~ajo {tevilne arheolo{-

ke najdbe. Iz obdobja hal{tatske kulture (700
pr. n. {t.) so bile najdene `are z `ganimi ostalinami. V jugovzhodnem delu Dravskega polja se je razvil Lovrenc ob trasi rimske ceste
Petoviona–Celeja, ki je imela tukaj odcep in
je potekala nekoliko ni`e pod sedanjo cesto
proti Ptuju. Ob cesti so na{li marmorne
rimske miljnike, {tevilne arheolo{ke najdbe
pa izpri~ujejo prisotnost rimske kulture.
Od tukaj vodi pot preko Haloz proti jugu in
za rimskimi osvajalci so se tod zvrstili Goti,
Huni in Obri. Skopo ohranjeni viri poro~ajo,
da je bilo v 5. stoletju ozemlje v sklopu gotske dr`ave, leta 555 pa pod oblastjo Frankov.
Po premiku Langobardov v novo de`elo leta
568 so se na obmo~je Podravja in obronke
gri~evnatega sveta vzhodnih Slovenskih goric, Haloz, Dravskega in Ptujskega polja
za~eli naseljevati slovanski predniki. Svoje
domove so si najve~krat ustvarili tam, kjer so
ljudje neko~ `e bili naseljeni.
Stara, `e v rimski dobi zasnovana kr{~anska
cerkvena organizacija je sicer propadla,
kr{~anstvo samo pa se je ohranilo. Cerkvena
interesna sfera je bila za to ozemlje opredeljena z odlo~itvijo Karla Velikega leta 811, ko
se je misijonsko interesno obmo~je med Oglejem in Salzburgom razdelilo tako, da je
ozemlje severno od Drave, torej njena leva
stran, pripadlo Salzburgu, ju`no od Drave pa
Ogleju in je ostalo v njegovi lasti vse do njegove ukinitve.
Po ogrskem porazu pri Augsburgu leta 955 so
se na mejah nastajajo~ega nem{kega cesarstva oblikovale mejne grofije – krajine – marke.
V to obrambno obmo~je je sodila tudi Ptujska
marka ali Marka onstran Dravskega gozda
(Marchia trans silvam). V tem ~asu je Dravsko
polje pisno izpri~ano v darovnicah in drugih
dokumentih v nekaj razli~icah, in sicer leta
890 Zitelinesfeld oziroma leta 985 Zitdinesfeld,4 leta 977 Zistanesfeld, leta 982 Zistanesueld, leta 984 Cistanesueld.5

..........................................................
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1 Ob izgradnji Velenja, ki je postalo sredi{~e [ale{ke doline, se je nov urbani del mesta naslonil na Staro Velenje.
Podobno je bila Nova Gorica povezana s Solkanom.
2 ^ZN, l. 75, n. v. (2004) 40, {t. 1.
3 Hernja Masten, 2006, str. 35–51.
4 Kos, Gradivo II, {t. 296 in {t. 487. Prim. Zahn, 1893, str. 429 pri kraju Skorba.
5 Kos,Gradivo II, {t. 460; {t. 473; {t. 482, kjer so navedbe Dravskega polja.
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Med zgodnej{imi opisi Dravskega polja je
znan potopis Paola Santonina, ki je kot tajnik
leta 1487 spremljal {kofa Petra iz Caorle na
vizitacijski poti po [tajerski. Ob tem je
Santonino zapisal krajevne posebnosti, predstavil plemi~e, predvsem pa postre`bo in
jedi, ki so jih doma~ini namenili visokemu
obisku. Za Dravsko polje pravi: »To polje je
popolnoma ravno in podobno furlanskemu.
Polje je rodovitno in uspevajo razni sade`i in
setve, le na nekaterih mestih prepre~uje
mo~virje kmetu obdelavo. Neko~, pred dvajsetimi leti, je bilo na gosto obljudeno s {tevilnimi prebivalci in vasmi, zaradi sovra`nih
vpadov pa je sedaj skoraj popolnoma opusto{eno. Na vsakem koraku smo naleteli na
razvaline, pa tudi na kipe in marmorne kamne, ki pri~ajo, da so v preteklosti tukaj `iveli
pogani. Pri lovren{kem pokopali{~u sem
videl steber, ki je 15 ~evljev visok.«6
Leta 1475, torej dvanajst let pred omenjenim
obiskom in Santoninovim zapisom, so Turki
opusto{ili Dravsko polje, ropali, po`igali vasi
ter odgnali s seboj mnogo ljudi in otrok. Le
leto zatem se je za~ela mad`arsko-avstrijska
vojna in vojska Matije Korvina je zasedla Ptuj,
voja{ke ~ete pa so ropale po okolici. Santonino navaja dalje: »Neko~ je bilo Ptujsko polje
zelo bogato in rodovitno. Danes ni ve~ tako,
razlog je politi~ni preobrat in splo{no `alostno stanje v de`eli. Ptuj se v dobrih letih ni ni~
manj veselil obilice kruha, vina in mesa kakor
sedaj. Sedaj pla~a{ za dve mladi pitani govedi {tiri dukate, dva kruha, lahka kakor pena
in bela kakor sneg, bolj{ega tudi sam nisem
nikjer videl, staneta en sold. Takoj za Ptujem
se namre~ za~ne `e prava Ogrska. Na Ptujskem oziroma Dravskem polju ter v sose{~ini
se dnevno potikajo razli~ne roparske tolpe,
ki potujo~e zasledujejo. Ubijejo jih ne, pa~ pa
jih »olaj{ajo« in jim odvzamejo obleko in denar, da lahko neobremenjeni in brez prtljage
gredo svojo pot. To niso samo Mad`ari, temve~ tudi doma~ini, to so gra{~inski hlapci in
druga drhal, ki si potem deli plen s svojimi

gospodarji. Na{e odposlanstvo je ve~krat
sre~alo te roparje in smo se jih silno bali.«7
Kraje na Dravskem polju so pogosto prizadele naravne nesre~e, hudi so bili ~asi lakote,
{irile so se epidemije, pa tudi noben voja{ki
poseg ni {el mimo njih, pa naj je {lo za tur{ka
ropanja v letih 1479 in 1483 ali nastanitve
francoske vojske leta 1805. Najhuje je bilo po
epidemiji kuge, ki je morila v letih od 1680 do
1682. Bilanca ~rne smrti, kakor so zaradi
po~rnelih trupel umrlih ljudi imenovali kugo,
je zahtevala skupno 310 `ivljenj, od tega samo na Ptujski Gori 112. Na polju so {e danes
ohranjena ku`na znamenja, kjer so bodisi v
spomin na kugo postavili pomnik bodisi so
tam v skupne grobove pokopali umrle. Rihtar
navaja znamenja med Zgornjimi in Spodnjimi
Pleterjami in pri Apa~ah ter ku`ni kri` pri
@upe~ji vasi, ki so ga leta 1872 podrli in na
istem mestu postavili kapelico.8

Zgodnej{e omembe krajev
kidri~evske ob~ine
Apa~e: 25. decembra 1261 so omenjene kot
Meideburch, Maydburch, leta 1265 pa po
istoimenskem gradu, ki je izpri~an `e v letih
med 1220 in 1230.9
Cirkovce: 27. oktobra 1249 je omenjenih dvajset hub v Stauden: »… viginti mansos dedit …
sitos in Campo apud Dresigoystorfe, Stauden
et Mamol.«10 Leta 1320 se omenja Bernard iz
Cirkovc: »Pernardus de Stauden«, leta 1404 pa
je omenjena cirkov{ka cerkev »Vnser Fraw
zue Stawden im Trafeld.«11
Dragonja vas: Omenjena je leta 1237 kot
Dresgoystorf,12 leta 1527 pa v imenjski cenitvi
Drassinganawess, kjer je imel studeni{ki
samostan 9 dru`in.
Gaj je novej{i kraj, saj ga najdemo {ele po letu
1955.

..........................................................
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6 Egger, 1947, str. 147.
7 Egger, 1947, str. 147–148.
8 Rihter, Lovrenc na Dravskem polju. Zapis v ZAP iz leta 1971. Prof. Rihter je bil {kofijski arhivar v Mariboru; sestavil je tekst in ga kot doma~in poslal krajevni skupnosti Lovrenc.
9 Zahn, 1893, str. 323.
10 Blaznik I, str. 113.
11 Kos, Urbarji salzbur{ke nad{kofije, Ljubljana 1939, str. 89–90, in ONB 520.
12 Zahn, 1893, str. 145.
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Gere~ja vas: 13. februarja 1444 je omenjena
kot Gersdorf,13 v letih 1450–1452 pa kot Gerolstorff bey Pettaw.
Kungota pri Ptuju: Omenjena je leta 1328 v
kupnem pismu Jurija Pernamberja, ki je prodal Frideriku Ptujskemu 18 hub v Sittendorfu
pri sveti Kunigundi: »Ain kaufbrief von Jorgen
Pernamber, verkauft herrn Friderichen von
Pettau 18 hueben in Sittendorf bei St.
Kunigunden anno 1328.«14
Mihovce: Leta 1384 so omenjene kot
Muenchendorf.15
Pleterje: 18. oktobra 1384 so omenjene na
Dravskem polju Pleterje: »in dem Traueld
Pletriach bei Dorsendorf«.16
Jablane, Spodnje in Zgornje: Leta 1259
zapisano: »IV mansos in Polschach Maiori et
duos mansos in Jablaniach Superiori«, 24. februarja 1312 se imenuje neki Fricel iz Jablan
»Fritzel von Jablanach«.
Stra`gonjca: Leta 1237 zapisana kot Drascoy,17 okoli 1461 »Sdressendorff. Daselbst
sind vier hueben«.18
Strni{~e: Leta 1823 omenjen Sternthal, leta
1918 Strni{~e.
Sveti Lovrenc na Dravskem polju: 31. avgusta
1290 zapisano: »datz Sande Loreznen pei der
Pulzkach«.19
[ikole: Zapis z dne 21. januarja 1374, kjer so
omenjene {tiri hube, od tega so tri v [ikolah:
»vier hueben, der drey gelegen sind dacz
Sycolach«.20
@upe~ja vas: V letih 1193–1220 zapisano kot
»apud Suokendorf« 21 in leta 1527 Saugendorf,
kjer je imel Khuenburg tri dru`ine.22

Kidri~evo

...

Kidri~evo sodi med mlaj{e kraje. Nastalo
je po drugi svetovni vojni kot novozgrajeno
industrijsko naselje, ki je raslo s stanovanjskimi bloki med borovimi gozdovi sredi
Dravskega polja skupaj s tovarno glinice in
aluminija. Po smrti revolucionarja in gospodarstvenika Borisa Kidri~a (1912–1953) je bil
kraj leta 1953 poimenovan po njem. Upravnoteritorialno je po letu 1945 sodil v ptujski
okraj in kasneje v ob~ino Ptuj. Krajevna skupnost Kidri~evo je bila ustanovljena leta 1965.
Zajemala je vasi Apa~e, Njiverce, Kungoto pri
Ptuju in Strni{~e. Dana{nja ob~ina Kidri~evo
je nastala 1. januarja 1995 s preoblikovanjem
lokalne samouprave v Republiki Sloveniji.
Novonastala ob~ina obsega teritorij treh
predvojnih ob~in ptujskega sreza. Naselja z
obmo~ja `upnije in predvojne ob~ine Lovrenc na Dravskem polju so bila: Apa~e, Pleterje, Sveti Lovrenc na Dravskem polju in @upe~ja vas. Zaselek Sterntal je spadal k @upe~ji
vasi in se je po prvi svetovni vojni preimenoval v Strni{~e. K ob~ini Cirkovce so spadali
kraji: Cirkovce, Dragonja vas, Mihovce,
Pongrce, Spodnje Jablane, Staro{ince, Stra`gonjca, [ikole in Zgornje Jablane. K ob~ini
Slovenja vas pa sta spadala kraja Kungota pri
Ptuju in Njiverce. Zaselek z imenom Gaj23 je
nastal leta 1955, ko je ob cesti med Pragerskim in [ikolami nastalo naselje hi{ ve~inoma
delavcev tovarne aluminija. Dve leti poprej
sta bili tukaj dve hi{i s {estimi prebivalci.

Strni{~e – Sterntal

...

Lovren{ka `upnijska kronika navaja izvor
imena, ki je morda ostanek podoma~enega
imena po gra{~inskih hlevih z ovni (nem.
Stärstall ov~ji hlev), ker se je poleg gospo{~in

..........................................................
Mlinari~, GZM/VI 98.
Loserth, 1911, str. 35, {t. 130.
Zahn, 1893, str. 337.
Blaznik II, str. 84.
Kos, 1928, V, {t. 683.
Blaznik I, str. 299.
ZAP, FKS, {k. 2, {t. 78, original je v Centralnem arhivu Nem{kega vite{kega reda na Dunaju.
Blaznik II, str. 397.
Kos, Gradivo IV, {t. 855.
Koropec, 1996, str. 491–532.
Krajevni leksikon Slovenije, IV, 1980, str. 393.
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Ravnega polja in Turni{~a ukvarjala z ov~erejo. Kasneje naj bi se ime spremenilo v
Sterntal (Sternthal).
Slovensko ina~ico krajevnega imena Strni{~e
so ljudje pripisovali temu, da je med prvo
svetovno vojno avstro-ogrska vojska zgradila
blizu gradu ve~ tabori{~ z barakami, za katere
so izsekali gozdove – nastalo je strni{~e.24
Novembra 1918, po razpadu avstro-ogrske
monarhije, je bil kraj s tem imenom tudi uradno poimenovan. Ime Sterntal se je uporabljalo `e med prvo vojno za celotno barakarsko
naselje voja{kih bolni{nic, ki se je raztezalo v
katastrskih ob~inah Apa~e, Gere~ja vas in
Lovrenc na Dravskem polju.
Kraj je leta 1823 spadal {e v okraj Ra~e in k
`upniji svete Marije v Cirkovcah, ki je spadala
k slivni{ki dekaniji. Patronatske pravice nad
cerkvijo je takrat imel {tajerski verski sklad.
Kmetje so bili podlo`niki gospostev grad
Maribor, Ra~e in Studenice.
Leta 1823 je bilo v kraju 35 hi{ s 154 prebivalci, od tega je bilo 72 `ensk. Imeli so 28 konjev, 16 volov, 20 krav. V kraju je bila trivialna
{ola z 79 otroki, deloval je tudi ubo`ni institut, ki je oskrboval {tiri revne. De`elsko
sodi{~e je bilo pri gospo{~ini Radvanje. Most
je bil zgrajen ~ez Polskavo in {e eden ~ez
potok Reka. Leta1810 je bil `upnik Matija
Chiolich.25

Grad in posest v Strni{~u

...

Zaselek Strni{~e je bil neko~ del turni{ke
gospo{~ine. Dne 4. julija 1749 je gospo{~ino
Turni{~e kupil grof Anton Gaisruck, cesarsko-kraljevi komornik in predsednik notranjeavstrijskega revizoriuma. Posest je bila
mo~no zadol`ena in Gaisruck je ob nakupu
prevzel obvezo popla~ila vseh upnikov. Za
popla~ilo je moral leta 1757 prodati urad
Zlatoli~je, ki ga je kupila grofica Kajetana
Sauer za 1500 goldinarjev. Gaisruck je `e
1. novembra 1768 Turni{~e prodal cistercijanskemu opatu Jo`efu Erku von Erkenstein,
ki je gra{~ino in posest kupil za samostan v

Neubergu v okraju Bruck ob Muri. Opat Erko
je leta 1773 dokupil nekaj podlo`nikov,
raztresenih v vaseh Hajdina in Podlehnik.
Poprej so bili last gospostva Ho~e. Ob jo`efinski reformi leta 1787 je bil samostan v
Neubergu ukinjen in vse njegove posesti so
pre{le v dr`avni erar.
[ele leta 1826 je bila posest prodana sa{kemu
grofu Adolfu von Schönfeldu. Schönfeld je
bil poro~en z Ano, rojeno kneginjo von Palfy.
Zakonca sta staro turni{ko grajsko stavbo zunaj in znotraj obnovila. Leta 1827 sta dala pri
gradu urediti lep angle{ki park. Zgradili so
nove hi{e. Lastnik je za dvig gospodarske
uspe{nosti izbolj{al rodovitnost polj, {e zlasti
pa se je posve~al ov~ereji, ki jo je raz{iril v
Sterntal, kjer se je posebej dobro obnesla.
Ov~erejo so pospe{evali in nenehno izbolj{evali. Povoden navaja, da grof Schönfeld ni bil
katolik, pa~ pa je bila katoli{ke vere njegova
`ena.26
Sterntal je bil primeren prostor za voja{ke vaje. Leta 1833 so bile od 20. septembra do
5. oktobra pod poveljstvom generalfelmojstra
(vodja tabora) princa Hessen-Hombur{kega
velike voja{ke vaje, ki se jih je udele`ilo 6000
vojakov. Na vaji v Sterntalu na ov~ji farmi
gospostva Turni{~e so sodelovali huzarji in
pe{aki, skupaj z oddelkom artilerije. Vsak
dan so izvajali napade in pohode, ki bi jih
lahko kasneje uporabili v resni~nih napadih.
Leta 1870 je grof Schöndorf, ki je bil tudi lastnik propadajo~ega gradu Schneeweiss v
Apa~ah, tukaj sezidal dvorec. Gra{~ina je v
tlorisu merila 418 m2, ob njej pa so ~ez nekaj
let zgradili {e tri gospodarske stavbe. Posest
je merila 331 ha, od tega je bilo 152 ha gozda,
in se je razprostirala okrog gradu.
Na obmo~ju gospostva Turni{~e je rasla posebna rastlina Isitis tinctoria, ki je dajala
modro barvo in je bila nadomestilo za indigo,
ki so ga uporabljali za barvanje modrih tiskov
– »drukov«. Rasla je na pognojeni, ne preve~
kamniti zemlji in so jo `eli {tirikrat letno, liste
in stebla pa so lahko uporabili za `ivinsko
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24 @upnijska kronika svetega Lovrenca na Dravskem polju.
25 Schmutz, 1823, IV, str. 434.
26 SI ZAP 70, R-42, Povoden, Zgodovina `upnij 1833, str. 142.
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... Vojni ujetniki pri
delu na polju pred
gradom Strni{~e,
1917.
Iz zasebne zbirke
Aleksandra Kumra.

krmo. Zato je bilo gospostvo zanimivo tudi
za nove naseljence, ki so tod dobili delo in so
se z letom 1870 naselili v pristavi in gra{~inskih pomo`nih poslopjih.27 Novonastalo naselje Strni{~e na Dravskem polju je {telo 60
prebivalcev. Otroci so hodili v osnovno {olo
Lovrenc.28

ni drugi svetovni vojni so bili posest, grad in
grajska poslopja nacionalizirani in leta 1961
predani Kmetijskemu kombinatu Ptuj.

Sveti Lovrenc na Dravskem polju

...
Sterntalsko posestvo z gradom je leta 1896
kupil Franc pl. Hellin s Ptuja. Ob `elezni{ki
progi Ptuj–Pragersko je bil del starega naselja
Strni{~e in leta 1912 je bila zgrajena `elezni{ka postaja Strni{~e.

Na jugu Dravskega polja, pod Ptujsko
Goro, kjer je ena izmed najbolj znanih slovenskih gotskih cerkva in bo`jepotnih postojank, le`i Lovrenc na Dravskem polju.

... Notranjost
dvori{~a gradu
Strni{~e, 1917.
Iz zasebne zbirke
Aleksandra Kumra.

Med prvo svetovno vojno je bil v gradu sede`
poveljstva cesarsko-kraljevih bolni{nic v
Strni{~u. Bolni{nice so bile zgrajene leta 1915
skupaj s tabori{~em za vojne ujetnike. Zemljo
v izmeri 104 ha, grajsko stavbo in pomo`na
poslopja je poveljstvo vzelo v najem od
strni{kega lastnika Hellina.
Po kon~ani vojni je avstrijska voja{ka uprava
Strni{~e zapustila, Hellin pa je leta 1919 posest z gradom prodal ptujskemu trgovcu
Francu ^u~ku in njegovi `eni Antoniji. Ob
okupaciji leta 1941 je imelo v strni{kem gradu
sede` nem{ko voja{ko poveljstvo. Po kon~a-
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27 SI ZAP 70, R-42, Povoden, Zgodovina `upnij 1833, str. 143.
28 Leksikon Dravske banovine, 1937, str. 513.
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Ravninski kraj le`i med Dravo in Polskavo na
kri`i{~u cest proti Ptuju, Maj{perku in Pragerskemu, na levi strani Polskave.
Cesar Konrad II. (1024–1039) je velike posesti podaril Spanheimom, ki so kasneje vplivali
na posestno zgodovino [tajerske. Predvsem
na Dravskem polju so Spanheimi {entpavelskemu samostanu iz Labotske doline podarili
{tevilne posesti, ki jih kasneje najdemo pri
razli~nih zemlji{kih gosposkah, saj je za to
obmo~je zna~ilna mo~na drobitev zemlje.29
Lovrenc je kraj, ki je dobil ime po `upnem
zavetniku in se tako imenoval vse do leta
1952. Ker je bilo krajev, poimenovanih po
svetem Lovrencu, mnogo, se je relativno hitro
uveljavilo na~elo natan~nej{e opredelitve.
Tako je `e v prvi pisni omembi, 31. avgusta
1290, dodano, da gre za Lovrenc ob Polskavi:
»datz Sande Loreznen pei der Pulzkach«.
Listino so izstavili Sofija, h~i Amelrika, imenovanega Speet, njena sinova Jakob in
Henrik ter h~ere Diemut, Hedvika in Elizabeta. Gre za prodajno pogodbo kmetije pri
Svetem Lovrencu pri Polskavi, ki jo je Sofija
prodala Nem{kemu vite{kemu redu. Sestavili
so jo na Ptuju v kapitlju manj{ih bratov (»minornbruder«), zato sta med pri~ami navedena
brat Bertold (»Perchtold«), stari gvardijan (»der
alte Gardian«), in brat Henrik kot takratni
gvardijan ptujskega samostana. Prodajo posesti pri Svetem Lovrencu so kot pri~e potrdili
{e Henrik Hutter, Nikolaj, ptujski sodnik, Simon in Jakob Lah »der Walch«, [tefan, imenovan »Hausendarm«, Leo »Puiach« in drugi.30
Druga posest v Lovrencu je bila prodana
28. septembra 1290, ko sta Leopold Rabensperg in njegova `ena Elizabeta prodala
Nem{kemu vite{kemu redu iz Velike Nedelje
6 {ilingov denarja (»sechse schillinge geltes«)
v Svetem Lovrencu pri Polskavi. Med pri~ami
so bili Henrik, `upnik pri Svetem Lovrencu,
brata iz Svetega Lovrenca Eberhard in
Konrad ter Amelrik Speet s Ptuja.31
Tudi vse kasnej{e navedbe, naj gre za latinski
ali nem{ki zapis, opredelijo Sveti Lovrenc z

dodatkom: na polju, pod Ptujsko Goro, na
Dravskem polju, »in ponte« zaradi mostu ~ez
reko Polskavo ob stari rimski cesti proti
Ptuju:
- 1349 kapela pri Svetem Lovrencu na polju –
capella Sancti Laurentii in Campis;
- 1381 cerkev svetega Lovrenca na Dravskem
polju – ecclesie Sancti Laurentii in Traueld;
- 1386 o{tat pri Svetem Lovrencu na Dravskem polju – ein hofstat dacz Sand Laurencen im Trauelde.32
Posesti v Lovrencu in okoli{kih vaseh so bile
tesno povezane z gospodi Ptujskimi. Ti so bili
kot ministeriali salzbur{ke nad{kofije lastniki
{tevilnih posesti, med katere sta spadala tudi
Ptuj in Vurberk. Svoje lastne, alodialne posesti pa so Ptujski {irili na Dravsko polje. S smrtjo Hartnida V. Ptujskega (1354–1385) je v
rodbini nastopila kriza. Njegov sin Bernard je
bil ob o~etovi smrti star komaj {est let, zato je
njegov varuh postal bratranec Ulrik Walseejski. Prav z njim je o`ivel dvorec Maidburg v
Apa~ah, ki je bil de`elnokne`ji fevd in se
omenja `e leta 1227. Leta 1260 je Maidburg
podedoval Konrad Drane{ki »von Treun«.
Gospodje Drane{ki so bili ministeriali Bernarda Spanheimskega iz Maribora, ki je umrl leta
1147, tega pa so kasneje nasledili Traungavci.
Drane{ki (v~asih imenovani tudi Dravinjski)
so imeli v posesti ve~ino Haloz, dolino Dravinje in pore~je Polskave; posesti je leta 1260
zasegel Otokar II. Přemysl kot {tajerski de`elni knez in so tudi kasneje ostale de`elnokne`ja last. Maidburg so leta 1373 imeli v
posesti Celjski, za njimi Kuph in nato od leta
1396 Ulrik Walsee.
Bernard Ptujski, njegova `ena Wilburga
Maidbur{ka in Ulrik Walseejski veljajo skupaj
za graditelje ptujskogorske cerkve.33 Leto dni
po smrti Hartnida V. Ptujskega je 21. januarja
1386 Hugo iz Devina, glavar na Kranjskem,
potrdil zamenjavo kmetij, ki sta jo opravila
Konrad Raumschüssel, upravnik v Ormo`u,
in opat Nikolaj iz Vetrinja. Raumschüssel je
zamenjal tri vasi in desetino na Koro{kem,
kar je bila sicer njegova last, a fevd otrok
gospodov Ptujskih, za drugo posest. Pri tej
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zamenjavi je Raumschüssel izro~il Ptujskim
svojo lastno posest, in sicer osem kmetij in
dvorec pri Svetem Lovrencu na Dravskem
polju, ki je tako postal fevd gospodov Ptujskih, ti pa so prej{njo Raumschüsslovo posest
na Koro{kem izro~ili v last samostanu Vetrinj.
Raumschüssel in njegovi nasledniki so u`ivali
posest pri Svetem Lovrencu kot fevd, ki so
jim ga podelili gospodje Ptujski.34

temu da je grof Karel Colloredo, komtur
komende Velika Nedelja, leta 1767 Maksu
Ksaveriju pl. Stremizbergu prodal podlo`nike
v nekaterih vaseh na Dravskem polju, v
Pongrcah, Lovrencu, Gere~ji vasi, Dobrovcah, Hajdini in Cirkovcah. Grof Colloredo je
podlo`nike skupaj z ribolovom, `itno in
snopovno desetino v uradu Pongrce prodal
za {tiri tiso~ goldinarjev in petdeset dukatov.36

Tik pred smrtjo je leta 1400 Ulrik Walseejski
zapustil Bernardu posest Apa~e – Maidburg.
Leta 1403 se je Bernardu Ptujskemu rodil sin
Friderik IX. (1403–1438) in star{a sta Ptujski
Gori namenjala {e ve~jo pozornost. Leta 1410
je bila cerkev dokon~ana in `upnik iz Svetega
Lovrenca, kamor je cerkev spadala, je dovolil, da je ptujskogorska cerkev dobila lastnega
kaplana, ki pa je moral letno v lovren{ko
`upnijo dajati 4 funte, kar je bila takrat vrednost ene kmetije. Po Friderikovi smrti je rodbina Ptujskih po mo{ki liniji izumrla, njegove
posesti pa sta si delili sestri in Ne`a Stubenber{ka, ki je podedovala tudi Maidburg, h
kateremu je po popisu iz urbarja leta 1496
spadala tudi @upe~ja vas.35

Tudi salzbur{ki nad{kof Hieronim je po smrti
barona Sigmunda Werdenburga podelil njegovemu bratu Leopoldu fevdno pismo za
salzbur{ke fevde: za pet kmetij pri Lovrencu
na Dravskem polju (St. Lorenzen auf dem
Traafeld), za {tiri kmetije v @upe~ji vasi
(Sackendof) ter gornino »zu Sabinskum«. Fevdi so sodili h gospo{~ini Ra~e pri Mariboru
(Kranichsfeld).37

V 15. in 16. stoletju so bili zemlji{~a in podlo`niki ve~krat prodani in zamenjani. Nastala
razdrobljena posestna struktura zemlji{kih
gospostev je privedla do tega, da so razli~na
gospostva imela podlo`nike v razli~nih vaseh
in da so kmetje v eni vasi lahko pripadali
razli~nim gospostvom, kar ka`e tudi primer
Lovrenca in okoli{kih vasi.
V Lovrencu so imele, vse do zemlji{ke odveze leta 1848, svoje podlo`nike naslednje
zemlji{ke gospo{~ine: Ra~e, Gornja Polskava,
Hompo{ (Hausambacher), de`elna vlada,
lovren{ki `upnik, komenda Velika Nedelja,
leobenski jezuiti, ptujski in gra{ki minoriti in
`upnija svetega Vida.
Podlo`nike so prodajali in zamenjavali vse
do 19. stoletja. Komenda Velika Nedelja si je
v Lovrencu zadr`ala nekaj podlo`nikov, kljub

Zadol`evanje turni{ke posesti je zlasti po
gradnji gradu zahtevalo tudi nekaj prodaj.
Dne 23. maja 1721 je minoritski konvent s
Ptuja kupil od grofa Jurija Rudolfa Thurn Valsassine 18 podlo`nikov v vaseh Sveti
Lovrenc na Dravskem polju, @upe~ja vas in
Gornje Pleterje za 2500 gld.38 Imena podlo`nikov najdemo v minoritskem urbarju, sestavljenem okoli leta 1740.39
Lovrenc na Dravskem polju:
Sebastijan Kozoderc (Koßoderz) Martin
Krajnc (Creunz), Filip Koderman, Andrej
Bezjak (Weßiakh), Urban Dreginc (Drägniz),
Jurij Turk (Turkh), Andrej Koderman, Nikolaj
Beras (Werass).

Kme~ka ob~ina Sveti Lovrenc na
Dravskem polju

...

Upravno je Lovrenc spadal h gospo{~ini
Ravno polje (Ebensfeld), pri kateri je bil
okraj. Leta 1811 je ta obsegal 20 vasi, h katerim je spadal tudi Sveti Lovrenc na Zgornjem
ptujskem polju (Dravskem polju).40 Okraj
Ravno polje je bil hkrati tudi naborni okraj.

..........................................................
SI ZAP 381, FKS Zbirka listin, reg. 00198, {k. 2.
Koropec, 1968, str. 120.
Mlinari~, 1987, listina {t. 829, str. 233.
Mlinari~, 1987, listina {t. 925, str. 255.
SI ZAP 70, R-32, Kronika minoritskega konventa 1861, str. 207, in SI ZAP 70, R-4, Kopialna knjiga zemlji{kega
gospostva Turni{~e, str. 389–392, prepis pogodbe.
39 SI ZAP 70, R-13, Urbar minoritskega samostana na Ptuju, str. 20–23 in 63–68.
40 V starej{ih virih se za Dravsko polje zaradi bli`ine Ptuja pogosto navaja ime Zgornje ptujsko polje.
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Leksikon iz leta 182241 navaja za kraj slovensko obliko imena Lovrenc Lorenschka –
najbr` so (nem{kemu) zapisovalcu navedli
loren{ka srenja ali loren{ka fara. Provizori~ni
zakon o ob~inah z dne 17. marca 1849 je zasnoval novo upravno-politi~no ureditev. Sveti
Lovrenc je postal ob~ina, ki je bila upravnoteritorialno uvr{~ena v politi~ni in sodni okraj
Ptuj. V ob~ino so bile vklju~ene katastrske
ob~ine Apa~e (Amtmannsdorf), Pleterje (Pletteria), Sveti Lovrenc (St. Lorenz am Draufelde) in @upe~ja vas (Saukendorf).

V naslednjih mandatih so to funkcijo opravljali: od 1859 do 1867 Jo`ef Tomani~, gostilni~ar iz Lovrenca, 1867 [tefan Zajec, kmet iz
Apa~, med 1868 in 1871 [tefan Koro{ec, kmet
iz @upe~je vasi, med 1871 in 1876 Lovro
Medved, kmet iz Pleterij, med 1876 in 1881
[tefan Vodo{ek, kmet iz @upe~je vasi, in leta
1881 Jakob Juri~, gostilni~ar iz Lovrenca.43
Ob~ina je merila 3026,800 ha, sam Lovrenc
pa 867,675 ha; upravnoteritorialno je ostala
enaka vse do za~etka druge svetovne vojne.44
Demografski kazalci vse od 19. stoletja do
danes ka`ejo, da se je {tevilo prebivalcev pove~alo {ele po letu 1945. Razlog je bil prav
gotovo v tem, da je bli`nja tovarna glinice in
aluminija v Kidri~evem dala delo ve~ini
doma~inov.

Za volitve poslanca v de`elni zbor v Gradcu
in dr`avni zbor na Dunaju je imela ob~ina tri
volilne mo`e, ki so bili vklju~eni v ptujski volilni okraj.
Po zakonu je imela ob~ina ob~inski odbor z
18 odborniki. Ti so z ve~ino glasov za dobo
treh let izmed sebe izvolili ob~inski svet, ki je
imel predstojnika ali `upana in {tiri svetnike.42

Med pomembne dogodke v kraju so sodili
veliki voja{ki manevri. Leta 1873 jih je voja{ka oblast uprizorila 1. septembra med Svetim
Lovrencem, Cirkovcami in Ravnim poljem.
Od {estih zjutraj do enajstih dopoldne so
uprizorili velik poljski manever s streljanjem
med Svetim Lovrencem, Hajdino in Svetim

Prvi `upan je bil v letih od 1850 do 1859 Matija Bogme, kmet iz @upe~je vasi.
Preglednica 1: [tevilo prebivalcev v letih od 1869 do 1971

Kraj

1869

1880

1890

1900

1910

1931

1948

1953

1961

1971

Apa~e

399

410

447

412

422

520

647

657

735

761

Lovrenc

424

436

456

449

460

489

557

569

550

591

Pleterje

338

348

367

338

372

322

312

334

309

290

@upe~ja vas

351

226

267

288

246

279

249

282

276

263

1512

1460

1537

1487

1500

1608

1765

1842

1870

1905

skupaj

Vir: Krajevni leksikon Slovenije45
Preglednica 2: Stanje dru`in leta 1811

Kraj

Hi{e

Dru`ine

Mo{ki

@enske

Otroci

Sv. Lovrenc

82

77

170

165

120

@upe~ja vas

47

46

96

105

69

Sp. in Zg. Pleterje

64

67

144

149

116

Vir: Okrajni urad Ravno polje po popisu 1811

46
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Rokom. Teh manevrov se je udele`il sam
cesar Franc Jo`ef, ki si je ogledal prizori{~e; v
~asu obiska je bival v gradu Turni{~e.47

Gospodarstvo

...

Najpomembnej{a gospodarska panoga v
kraju in okolici je bilo kmetijstvo; prevladovala sta poljedelstvo in `ivinoreja. Zaradi
prodnate zemlje so p{enica, je~men in r`
dajali slab{e pridelke, dobro pa so rodili proso, koruza in ajda. Na prelogih in negnojeni
zemlji so sejali srakonogo, ki je bila krmna
rastlina za `ivino.
@e vse od leta 1773, ko je ptujski trgovec Tadej Stiegeler v ptujski okolici za~el uvajati sajenje krompirja, je postalo Dravsko polje sredi{~e pridelave. Zanj je najprej navdu{il
oskrbnika gospo{~ine Turni{~e Karla Neumanna, ki ga je nato raz{iril med svojimi podlo`niki na Dravskem polju.48

Zelo rani je `e o Petrovem zrel, rani pa nekaj
pozneje. Pozni »pem{ak«50 imenovan, prekosi
glede okusnosti in rodovitnosti vse druge
vrste, tudi tako hvaljenega »amerikanca«.
Vsak kmet re{i za-nj precej denarja, vrh tega
pa mu slu`i v hrano ljudem in `ivini.«51
Od `ivinoreje je bila bolje razvita govedoreja
kakor konjereja. Vsaka hi{a je imela kravo, ki
je dajala dru`ini mleko, ve~je kmetije pa so
poleg krav redile tudi junce in vole. Govedo
in svinje so prodajali na `ivinskih sejmih na
Ptuju in doma.
V Lovrencu so imeli vse do prve svetovne
vojne {e {tiri `ivinske sejme: 12. marca (sveti
Gregor), 27. junija (pred svetim Petrom /
29. junij/), 10. avgusta (sveti Lovrenc) in
29. septembra (sveti Mihael).

Slekovec je o pridelavi krompirja zapisal: »…
debeli bob49 je za Poljance zelo imeniten pridelek, rekel bi, najzdatnej{i vinograd. Sadijo
ga ve~ vrst, in sicer na gnoj ali pa v repi{~e.

Leta 1884 so prignali na lovren{ki sejem 1000
glav `ivine, na mihaelovo 800, na gregorjevo
700 in pred petrovim 500 glav. Del dohodka
so kmetje pridobili tudi z obrtno dejavnostjo.
Leta 1884 so v Lovrencu na{teli 2 trgovca,
prodajalca tobaka, 3 gostilni~arje, 3 prodajalce `ganja, 10 prekup~evalcev `ivine, 7 ~evljarjev, 7 kroja~ev, kolarja, mizarja, mlinarja, 2
pokriva~a, tesarja, zidarja in 3 kova~e.52

... Za lastno oskrbo voja{kega tabori{~a in rezervnih

... Gojenje ovc v Strni{~u, 1917.

bolni{nicah Strni{~e so gojili vrtnarji ujetniki
razli~no zelenjavo, 1917.
Iz zasebne zbirke Aleksandra Kumra.

Iz zasebne zbirke Aleksandra Kumra.

..........................................................
SI ZAP 70, R-73, Kronika Ptuja I. 1873–1886, str. 10.
SI ZAP 70, R-40, Povoden, Me{~anska ~itanka II, str. 265.
Doma~ini imenujejo krompir bob, »buob«.
Pem{ak – doma~i izraz za ~e{ki krompir (nem. Böhmen ^e{ka, podoma~eno Pem – ^eh).
Slekovec, 1885, str. 36.
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@upnija in cerkev svetega Lovrenca 53

...

Simon Povoden54 je za `upnijo svetega
Lovrenca naredil dokaj obse`en zapis v svoji
Zgodovini `upnij na mariborskem obmo~ju.
Meni, da `e samo krajevno ime nakazuje
starost cerkve.

@upnija se prvi~ omenja leta 1498 in je bila
prvotno podru`nica ho{ke pra`upnije. Iz nje
se je izlo~ila kot kaplanija pred letom 1296, v
pisnem viru pa se kapela omenja leta 1323.
Vikariat je obstajal `e pred letom 1398.55 @upnija je v ~asu protireformacije pre{la v roke
leobenskega jezuitskega kolegija, ki mu je
cesar Ferdinand II. (1619–1637) `e leta 1615
podelil cerkev in imenje na Ptujski Gori. Leta
1694 najdemo rektorja Aleksandra Bisantina
kot pravdnika in za{~itnika cerkve svetega
Lovrenca.
Sicer pa je `upnija do leta 1751 spadala k
oglejskemu patriarhatu, nato do leta 1787 h

gori{ki nad{kofiji, od leta 1787 do leta 1859 k
sekovski in potem k lavantinski oziroma od
1962 mariborski {kofiji, od leta 2006 pa k
mariborski nad{kofiji. Leta 1786 se je iz nje
izlo~ila cerkev svete Marije na Ptujski Gori in
leta 1795 podru`ni~na cerkev v Mihovcah, ki
je pripadla `upniji Cirkovce. Kapela lur{ke
Matere bo`je ob `upni{~u je iz let 1869–1897.
Leta 1824 je `upnija imela 1150 prebivalcev.
Pravdni{tvo in patronat je imela gospo{~ina
Turni{~e.56
Prvotno romansko cerkev so leta 1414
gotizirali. V letih, ko so bili kraji na Dravskem
polju izpostavljeni tur{kim ropanjem, po`igom in skrunitvam, je isto usodo do`ivela
tudi lovren{ka cerkev, ki so jo leta 1475 skupaj s pokopali{~em izropali Turki. [e Santonino navaja za Lovrenc: »Ko je bil {kof na vizitaciji, je 16. junija 1487 obiskal tudi Sv. Lovrenc. Tukaj je blagoslovil pokopali{~e, cerkev in oltar device Marije, ki je bil one~a{~en,
zato je {kof opravil blagoslovitev.« 57 Turki so
cerkev drugi~ izropali {e leta 1493.

... Kme~ko okolje v
bli`ini Strni{~a, 1917
Iz zasebne zbirke.
Aleksandra Kumra.

..........................................................
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53 @upnija, cerkev in {ola so v tem ~lanku prikazani le okvirno. Gl. op. 4.
54 SI ZAP 70, R-42, Povoden Simon: Zgodovina `upnij mariborskega okro`ja in sekavske {kofije 1833 /
Hauptpfarrliches Geschichtenbuch 1833 worin manche Denkwürdigkeiten Theils von der Stadt Pettau, Theils
auch von andern dem hiesigen Kreisdecanates untergeordneten Pfarreyen, derselben Urkunden und Stiftungen
wörtlich enthalten zu lesen sind… » (citiram Povoden). @upnija sv. Lovrenc na str. 286–289.
55 Kova~i~, 1928, str. 78.
56 SI ZAP 70, R-42, Povoden, str. 286.
57 Egger 1947, str. 149.
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Ob obnovi in pove~anju leta 1662 se je
pokazalo, da je bila prvotna cerkev romanska. [e danes je lepo restavriran romanski del
prezbiterija, ladja pa je iz leta 1662. Obnovo
izpri~uje napis nad cerkvenim portalom, ki
pove, da je bila cerkev obnovljena z darovi in
na novo posve~ena v ~asu, ko je bil tukaj
`upnik Lovrenc Banko leta 1662.58
Tako pove~ana cerkev je pre{la v last jezuitskega kolegija iz Leobna. Jezuiti so dali leta
1684 narediti glavni oltar, ki je bil opremljen
s svetniki njihovega reda. Glavni oltar je izdelal konji{ki kipar Mihael Poga~nik pred letom
1735. Leta 1837 so obnovili vse oltarje.
Iz Povodnovega in Slekov~evega seznama
`upnikov in kaplanov lahko sestavimo dokaj
popoln seznam delujo~ih duhovnikov in
kaplanov vse od leta 1662 naprej.59
Med prvimi znanimi je kaplan Martin Ernst iz
Lovrenca, ki je leta 1472 prodal Juriju Sobotarju vinograd na Mestnem Vrhu pri Ptuju (in
der Smach). To je bila posest, od katere se je
letno dajalo po poldrugo vedro mo{ta salzbur{ki nad{kofiji. Vinograd je le`al med vinogradom Simona Gwäntlerja in Ivana Stämla.
Kaplan je svoj vinograd prodal s soglasjem
salzbur{kega oficiala in gorskega mojstra
Konrada Kassaua na Ptuju.60
Lovrenc Banko (Laurentius Banco) je leta
1662 zapisan kot obnovitelj cerkve. Ernest
Janez Jurij je izpri~an leta 1681 in je za~el
voditi mati~ne knjige. Andrej @eleznik, znan
kot dober pridigar, je bil `upnik med letoma
1672 in 1699.61 Jernej Rojko, `upnik med
letoma 1800 in 1820, je dal narediti sobo za
kaplana (Povoden pravi, da je umrl kot zelo
star mo`, bilo mu je `e 84 let). Anton Brunner
je bil `upnik v letih med 1821 in 1831, Martin
Villitschniack pa leta 1831.62
Pregel je za potrebe cerkve zgradil gospodarsko poslopje tik ob jarku, ki je kot obram-

ba takrat {e obdajal `upni{~e. @upniji so dohodek dajala `upnijska polja, pobiranje `ita v
dolo~eni koli~ini od kmetov ter sredstva od
{tolnine in drugih prihodkov, ki so namenjeni cerkvi. Vino so dobili iz vinograda, ki
ga je cerkvi kot {tifto 30. maja 1664 podaril
baron Vajkard Lamberg. K temu cerkvenemu
imenju sta spadala tudi gozd in pre{a. Za posest je moral skrbeti vsakokratni `upnik. Za
lamber{ko {tifto je moral opraviti {tiri kvatrne
ma{e ter branje litanij. Kasneje je vinograd
upravljal Andrej Doringer, mestni `upnik s
Ptuja, ki bi moral dajati 2 vedri mo{ta in 2
pfeninga, kar pa je opustil. Zato mu je rektor
jezuitskega kolegija v Leobnu Aleksander Bisantin izdal listino, v kateri izjavlja, zase in za
naslednike, da opustitev te dajatve ni nastala
zaradi kake krivde, temve~ iz proste volje in
v dobro vseh.
V ~asu jo`efinskih reform je bilo imenje svetega Lovrenca 5. oktobra 1773, ko je bil v
avstrijskih de`elah ukinjen jezuitski red,
vklju~eno v verski fond, upravljala pa ga je
gospo{~ina Turni{~e. Znotraj te dieceze, ki
meji na Ptujsko Goro, Cirkovce, Hajdino in
Sveti Jan` na Dravskem polju, sta bili neko~
gospo{~ina Schneeweis in Trnovec. Schneeweis, ki se je imenoval Spodnji Maj{perk
(Untermannsberg), ki je bil kasneje last turni{ke gospo{~ine. Nadarbine pri `upniji so
dajale letni dohodek v vi{ini 571gld 6 kr.63

[ola

... V Lovrencu so imeli prvo {olo v kaplaniji.
Prvi znani u~itelj je bil Ivan Ker`ner, ki je leta
1790 pou~eval v svojem stanovanju. Ob rojstvu njegovih otrok je doma~i `upnik v rojstno
mati~no knjigo ob o~etovem imenu zapisal
tudi njegov poklic, to je u~itelj – Schullehrer.
Slekovec navaja u~itelje od Antona Kropeja,
ki je u~il leta 1793, naprej. Med letoma 1836
in 1858 je u~il Jo`ef Libert, ki je dobil prizna-

..........................................................
SI ZAP 70, R-42, Povoden, str. 286.
Gl. op. 4. Tukaj navajam le nekaj imen duhovnikov.
Mlinari~, 1987, {t. listine 177 na str. 61.
Slekovec, 1885, str. 5–6.
SI ZAP 70, R-42, Povoden, str. 287.
SI ZAP 70, R-42, Povoden, str. 288.
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nje kot vzorni u~itelj, menda pa je pri pouku
rad uporabljal {ibo. Kot zadnjega omenja za
leta med 1868 in 1870 Ferdinanda Gerati~a.64
S {olsko reformo je leta 1869 {ola pre{la povsem v dr`avno pristojnost. Za {olski prostor
so v ob~ini skrbeli izvoljeni krajni {olski sveti.
Nadzor nad {olo je poslej opravljal okrajni
{olski nadzornik s Ptuja.
Kaplan Lukhovitsch si je zelo prizadeval, da
bi otroci v `upniji dobili osnovno izobrazbo
in se nau~ili dobro brati in pisati. Ko so star{i
za~eli bolj redno po{iljati otroke k pouku in
se je obisk znatno pove~al, so leta 1802 odprli nedeljsko {olo. Prvo {olsko zgradbo so
postavili leta 1805. Okraj Ravno polje je imel
leta 1811 {tiri trivialne {ole, ena izmed njih je
bila pri `upniji svetega Lovrenca s poslopjem
in u~iteljem ter 74 u~enci.
Leta 1879 je lovren{ka ob~ina zgradila enonadstropno {olsko poslopje, nakar je {ola
postala dvorazredna. Ob~ina je {oli dala tudi
zemlji{~e, kjer so uredili {olski vrt, na katerem so se u~enci u~ili umnega kmetovanja.
[ola je lepo napredovala in kmalu je imela
pet razredov.
[olsko zgradbo so leta 1904 dodobra obnovili.65
Leta 1811 je okraj Ravno polje zabele`il v {oli
naslednje {tevilo u~encev:66
Ob~ina Lovrenc

De~ki

Deklice

Sv. Lovrenc

19

7

@upe~ja vas

8

7

Pleterje Gornje

21

12

skupaj

48

26

Glede na ve~stoletno tradicijo {olstva v kraju
je razumljivo, da se kraj pona{a z nekaj znamenitimi Lovren~ani. Do leta 1929 so na{teli
18 duhovnikov, 15 redovnic in 16 intelektualcev raznih strok. Od tod je bil doma afri{ki
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Slekovec, 1885, str. 96–97.
Rihter, Zapis v ZAP iz leta 1971.
Hernja Masten, 2004, I, str. 112.
Blaznik, 1988, str. 463.
Pirchegger, 1962, str. 99.

misijonar Emanuel Dreven{ek (1769–1897),
kanonik in profesor teologije dr. Ivo Mlakar,
advokat dr. Janko Osenjak, dr. Pernat,
dr. Mojzar, dr. Rodo{ek, Andrej Tumpej
(1886– 1973), dru{tveni delavec in nabo`ni
pisec, Janko Urbas (1877–1968), gozdarski
strokovnjak in strokovni pisec. Tukaj je slu`boval duhovnik, zgodovinar in predsednik
Zgodovinskega dru{tva Maribor Matej Slekovec (6. 8. 1846–15. 12. 1903), ki je leta 1885
napisal zgodovino lovren{ke `upnije. V letih
med 1925 in 1955 je bil tukaj `upnik Franc
Spindler, cerkveni glasbenik.
Leta 1860 je po Dravskem polju stekla `eleznica iz Pragerskega proti Mad`arski. Za kraj
se je kon~al del razvoja, ki je temeljil na tradiciji starih dru`benih odnosov tako v dru`bi
kot v dru`ini. S pridobitvijo `elezni{ke postaje je postal dostopnej{i, ljudem pa odprta pot
v svet.

Apa~e

...

Kme~ka naselbina Apa~e je nastala v za~etku 13. stoletja, ko je vojvoda Leopold VI.
podaril samostanu v @i~ah nekaj posesti ob
Polskavi in Dravinji, med njimi Prizlausdorf,
ki je bila razdeljena na dve `upaniji, vas
Predansdorf in Neugereute. Verjetno je samostan tedaj ustanovil nekaj novih vasi, med
njimi tudi Apa~e, ki pa jih v virih ne najdemo
s tem imenom, temve~ kot Maydburch po
istoimenskem gradu, ki je izpri~an okoli leta
1220 do 1230, datumsko pa 25. 12. 1261 kot
Meideburch.67

Pirchegger navaja, da je manj{emu imenju
mo`no slediti vse od leta 1207. Leta 1265 sta
bili v {tajerskem urbarju Otokarja II. ob nekdanji rimski cesti s Ptuja v Celje preko Maj{perka navedeni dve trdnjavi, »due comumuniciones, que dicintur Meidenberch, Maydburch«, ki sta bili last Konrada Drane{kega
(von Treun).68 Drane{kega so ujeli Mad`ari,
zato je dal de`elni glavar utrdbi takoj v uprav-

...........................................................
Marija Hernja Masten

ljanje novima oskrbnikoma. Posest je bila
majhna, saj za gradni{tvo ni bil dolo~en davek v denarju, pa~ pa je bilo popla~ilo dolo~eno le v `ivilih. Leta 1312 se omenja haws
Meidberg, kot gradnika sta izpri~ana Henrik
in Weigand iz Massenberga.
Leta 135769 je {tajerski vojvoda Albert za 400
funtov denarja od `i{kega samostana kupil 79
kmetij na Dravskem polju. Te kmetije je pridru`il svojemu gradu Maidburg, ki je stal
jugozahodno od Ptuja pri (kasneje nastali)
Ptujski Gori. V listini so navedene naslednje
vasi: Nova vas z 10 kmetijami, Albrechtsdorf,
ki se je imenovala po vojvodi in se je verjetno kasneje preimenovala v Apa~e, s 16
kmetijami, Drasendorf – Dra`enci z 18 kmetijami, Sabiach (neznana vas) z 8 kmetijami ter
Barislavci – Prislausdorf in Sela s skupno 27
kmetijami. Od vseh 79 v listini navedenih
kmetij je bilo naseljenih le 15, preostale so
bile puste, brez podlo`nikov. Kmetje pa so
dajali kot davek po 9 mernikov r`i in po dva
in pol mernika ovsa.
Leta 1400 je posest postala last gospodov
Ptujskih. Po smrti zadnjega Ptujskega leta
1438 so del ptujske posesti v Apa~ah dobili
ptujski minoriti, in sicer 7 kmetij in domec.70
Velik del posesti je podedovala Ne`a Stubenber{ka, sestra Friderik IX. Ptujskega, ki je
podedovala tudi Vurberk. Zato so v popisu
Vurberka iz leta 1496 navedene tudi kmetije
v vasi Maidburg. Gre za 16 hub, ki so jih imeli
naslednji kmetje: Jurij, Primo`, Jakob, Andrej,
Matej, Mihael, Andrej, Jakob, Jurij, Lovrenc,
Gregor, Jurij tkalec, Urban. Njihova dajatev je
bila po 6 {kafov r`i, po dva {kafa ovsa in po
dve merici prosene ka{e ter po 15 pfenigov
denari~ev.71

{perk, last grofov Lamberg. V cenilnem zapisniku iz leta 1542 se vas imenuje Abstarf (Abstorf, morda skraj{ano ali popa~eno od
prej{nje Albrechtsdorf). Slovensko se je vas
imenovala Valpe~a vas, Vap~a vas, Vaupo~e,
Apa~e) po uradniku ali valptu. Isti pomen
ima tudi nem{ko ime, ki se pojavi v 18. stoletju kot Amtmannsdorf (Amtmann valpet,
uradnik).
Cenilni zapisnik iz leta 1542 navaja gospodarje: Andrej Osenak, Jurij @upec, Toma` Turk,
Anton Gorin~, Anton Stolz, Gregor Kostel{ek,
Jakob Satler, Gregor Krabat, Luka Zimmerman, Luka Pauknecht, Luka Kostel{ek, Jakobec, Mihael Reis, Jurij Zupec, Matja` Remper{ek. Priimki kmetov ka`ejo na njihove poklice ali poreklo, kakor na primer Satler – sedlar, Zimmerman – tesar, Krabat – Hrvat in
ostanke Turkov s priimkom Turk. Bogatej{i
kmetje so imeli po par volov, po dve ali tri
krave, po dve do tri teleta in po {tiri do osem
pra{i~ev. Konje je imel le Jurij @upec. Vseh 15
kmetij je imelo 18 volov, 25 krav, 10 bikcev,
8 telet, 2 kobili in 53 pra{i~ev.72
Za naslednji dve stoletji virov za Apa~e nimamo.

... Pogled na
kompleks barak
rezervne bolni{nice
Klatovo v Strni{~u,
1917.
Iz zasebne zbirke
Aleksandra Kumra.

V velikih tur{kih napadih je Dravsko polje
utrpelo velike izgube in {kodo. Leta 1532 so
tur{ke ~ete po`gale tudi Maidburg z gradom
vred. Naselje je bilo {e leta 1535 pusto in
prazno.
Leta 1542 je bila vas zopet naseljena. Imela je
15 kmetij, ki so spadale h gospostvu Maj-
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StLA, AUR, {t. 2629c, kopija v SI ZAP, FKS 381, ZL, listina iz 1357, reg. 0184.
Mlinari~, 1989, str. 70.
SI ZAP 381, FKS, Urbar gospostva Vurberk 1496.
Klasinc, Prepis cenilnega zapisnika 1542 v ZAP.
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... Omemba Lovrenca 1290.
Listina, s katero je Leopold Rabensperger prodal
bratom Nem{kega vite{kega reda iz Velike Nedelje pri
Ormo`u dohodek »6 {ilingov denarja« pri Svetem
Lovrencu pri Polskavi. Listina je bila zapisana in izdana
28. septembra 1290 v Svetem Lovrencu na Dravskem
polju.
ZAP, FKS, {k. 2, {t. 78, original v Centralnem arhivu
Nem{kega vite{kega reda na Dunaju.

Leta 1662 je Grof Janez Vajkart Lamberg dal
popisati posesti gospostva Lamberg Spodnji
Maj{perk (Unter Monsberg), pozneje Schneeweis v Apa~ah na Dravskem polju.73 Leta
1732 je lastnica zemlji{ke posesti Spodnji
Maj{perk, vdova Maria Ana Schneweeiss,
prodala to posest grofu Albertu Heisterju, takratnemu lastniku gospostva Turni{~e pri
Ptuju, za 9.000 goldinarjev.74
Ptujski minoriti so leta 1721 del posesti kupili
od turni{ke gospo{~ine.75 V urbarju, sestavljenem okoli leta 1740,76 je pisar zapisal Apa~e
kot P{eni~ka vas: »Psenikha Ves«. Minoritski
podlo`niki so bili [tefan Blazin{ek (Wläßinschekh), Valentin Mu{ic (Muschiz), Vid Fridl,
Jernej Cebek (Zewekh), Lovrenc [irovnik
(Schironekh), Primo` Hernec (Hernez), Matej
sin in Jakob Hernec, Mihel sin.77

Turni{ko gospostvo je imelo v Apa~ah svoj
urad. V vasi je bil manj{i dvor ali upravna
stavba, v kateri je bival in posloval uradnik –
Amtmann. V urad Apa~e so spadali tudi kraji
v Halozah, in to Savinsko, Slape, Selce, Ptujska Gora in Medvedce. Po urbarju gospo{~ine Turni{~e iz leta 175378 so podlo`niki dajali
denarne in naturalne dajatve, opravljali pa so
tudi ve~ vrst tlake. Ta je bila ro~na ali pa so za
gospostvo opravljali vo`nje, ki jim jih je
gospo{~ina nalo`ila. Podlo`nik je od velikosti
hube – kmetije (cela, polovi~na, ~etrtinska ali
kaj`e) pla~eval rustikalni davek in poseben
davek v denarju. V Apa~ah ni bilo mlinarja, ki
bi moral pla~evati mlinarski ~in`. Gospostvo
je glede na finan~ne potrebe po gotovini nekaterim podlo`nikom dovolilo, da so tlako in
naturalne dajatve v `itu odkupili (reluicija) in
so jo pla~evali v denarju. Posebna denarna
dajatev je bil mesni krajcar. [e vedno pa je
podlo`nik v naravi dajal `itni ~in` od
p{enice, `ita in ovsa. Ta se je odmerjal po
dveh merah, in sicer kot navaden zvrhan
mernik in zvrhana ka{~na mera – »kasten
schafl«.
Tlaka je trajala dva ali tri dni v tednu, kmetu
pa so dolo~ili, koliko ljudi je moral nanjo
poslati. Na zahtevane dneve je moral kmet
poslati na gosposko dolo~eno {tevilo delavcev, ki so opravili ro~no ali vozno tlako ali
dela po potrebi gosposke. Poleg tlake so morali dajati podlo`niki {e poseben dodatek za
tlako. Vozna tlaka je bila dolo~ena na {tevilo
dni v tednu ali na {tevilo dni v letu. Se~nja
lesa v gospo{~inskih gozdovih in odvoz lesa
za kurjavo ali gradbeni les na gospo{~inske
majerije je bila odmerjena v klaftrah kot
posebna se~na tlaka. Od naturalnih dajatev
so podlo`niki dajali vino ali mo{t. Vsaka
kmetija je po potrebi morala ob dolo~enih
dneh poslati tudi nekoga na lov.
Po urbarialnem zapisu iz leta 1753 je imela
gospo{~ina Turni{~e {e 10 kmetij, ki so poleg
naturalnih dajatev dajale {e 20 goldinarjev
davka in 1205 dni ro~ne tlake. Kmetje so bili:
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SI ZAP 70, R-4, Kopialna knjiga gospostva Turni{~e 1650–1792, str. 339–352.
SI ZAP 70, R-4, str. 353–360.
SI ZAP 70, R-32, Kronika minoritskega konventa 1861, str. 207, in SI ZAP 70, R-4, str. 389–392, prepis pogodbe.
SI ZAP 70, R-13, Urbar minoritskega samostana na Ptuju, str. 20–23 in 63–68.
SI ZAP 70, R-13, str. 64.
SI ZAP 70, R-4, str. 509–511.
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Martin Mittermayer, Primo` Fressner, Marina
Frank, Gregor Tomani~, Peter Kuhar, Luka
Kostanj{ek, Valentin Kosar, Luka Brecko
(Wrezko) (2 podlo`nika) in Filip Kosar.79
V 18. stoletju je imela poleg Turni{~a nekaj
posesti Gornja Polskava. Slekovec navaja, da
je imela gospo{~ina Schneeweis tudi lastno
sodstvo s pravico do krvnega sodstva. Opisal
je primer, ko so 30. januarja 1688 zaradi
detomora obesili neko 25-letno Lizo, ki so jo
pokopali pod vislicami. V vasi so imeli vse do
sredine 19. stoletja sramotilni steber ali
pranger.80
Leta 1878 so Apa~e imele 80 hi{ in 399 prebivalcev, od tega 178 mo{kih in 221 `ensk.81

@upe~ja vas

...

Prve pisne omembe krajev v okolici
Lovrenca najdemo `e konec 12. in v za~etku
13. stoletja. V listini iz let med 1193 in 1220 se
@upe~ja vas imenuje »aput Suokendorf«.82
V listini {entpavelskega samostana so navedene posesti, ki jih je samostan dal v fevd raznim fevdalcem, opat Ulrik pa jih ni mogel pridobiti nazaj. Opat je sicer trdil, da sam ni dal
v fevd nobenih posesti, pa~ pa je nekatere
izmed njih za samostan re{il, bodisi da ni bilo
ve~ dedi~ev, ki bi bili fevde prevzeli, ali pa je
posestva odkupil. V listini je navedena obse`na posest samostana. Friderik III. Ptujski je
imel kot fevd pet kmetij pri Vurmatu zraven
Vi`inge, dve kmetiji pri »Pvdrach infra Lapidem«,83 {tiri vasi pri Velkonu, dve vasi pri
Kaindorfu ob Muri, pri Etzensdorfu (blizu Ivnice na [tajerskem), pri Blatnih (morda Blata
pri Tru{njah na Koro{kem) in pri @upe~ji
vasi. »Beneficium domini Friderici de Peto V
mansus aput Wrben iuxta Fusingen et aput
Povdrach infra Lapidem II mansus et IIII vilas

aput Wilpin et duas vilas aput Chunstorf iuxta
Mvre, ad Azlin et aput Mos et aput Suokendorf.« V isti listini se omenja tudi Dietmar iz
Hajdine, ki ima fevd ob potoku Plitvice.84
@upe~ja vas je kasneje spadala v gospostvo
Maidburg v Apa~ah, ki je bil last gospodov
Ptujskih. Po bratu jo je podedovala Ne`a Stubenber{ka in se navaja v popisu iz urbarja
1496.85
Salzbur{ki nad{kof Hieronim je 7. julija 1786,
po smrti Sigmunda barona Werdenburga,

... Strni{~e
okoli leta 1918.
Knji`nica Ivana
Potr~a, Ptuj.

... Strni{~e
po letu 1918.
Knji`nica Ivana
Potr~a, Ptuj.

..........................................................
SI ZAP 70, R-4, str. 574.
Slekovec, 1885, str. 16.
Janisch, 1878, I., str. 25.
Kos, 1915, IV, {t. 855, str. 429
Podrak, neki kraj blizu Marenberga na [tajerskem. Omenja se {e v listinah ok. 1161 in 7. januarja 1268. V: Kos,
1915, IV, {t. 429 in 855.
84 Vsi navedeni kraji so v: Kos, 1915, IV, {t. 855.
85 Koropec, 1968, str. 120.
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njegovemu bratu Leopoldu Werdenburgu
podelil fevdno pismo za salzbur{ke fevde.
[lo je za pet kmetij pri Lovrencu na Dravskem polju, za {tiri kmetije v @upe~ji vasi na
Dravskem polju ter za gornino »zu Sabinskum«. Fevdi so spadali h gospostvu Ra~e pri
Mariboru.86
Slekovec navaja, da je bil `upan gosposke
Ravno polje vedno v @upe~ji vasi, po ~emer
je vas dobila tudi ime. V nem{ki ina~ici se v
zgodnjih zapisih pojavlja {e s pravilnim imenom »Supan ali Saupendof«, kasneje pa se je
popa~ila v Saukendorf. Minoritski pisar je v
urbarju iz leta 1740 @upe~jo vas zapisal kot
Sukhänskhä vess.

Pleterje

...

Vas le`i ob cesti, ki vodi iz Lovrenca v
Cirkovce. Razdeljena je bila na Zgornje in
Spodnje Pleterje.
Med kraji lovren{kega obmo~ja se Pleterje
omenjajo nekoliko kasneje v zvezi z zamenjavo posesti med Konradom Raumschüsslom
in vetrinjskim opatom dne 18. oktobra 1384:
»im Traueld Pletriach bei Dorseindorf« – pri
Dragonji vasi.87

Gregor Ple~ner (Pletschner), Luka Antoli~i~
(Antolitschitsch), Urban Rozman (Roßman),
Matija @unkovi~ (Schunkhovitsch) in Luka
[inko (Schinkho).
Leta 1885 so Pleterje imele 70 hi{ in 338 prebivalcev, od tega 175 mo{kih in 163 `ensk.
Leta 1682 je kuga pomorila 69 ljudi.90

Sklepne misli

... Ko govorimo o zgodovini ob~ine Kidri~evo, govorimo v {ir{em kontekstu o zgodovini
njenega prostora. Ker za obravnavani prostor
arhivski viri niso ohranjeni kontinuirano, saj
so ve~stoletne praznine, je te`ko izdelati zgodovinsko povezan pregled. Prav zadnji kraj,
ki je v razpravi predstavljen, Pleterje, pa ka`e
na razdrobljenost, saj je imelo v kraju podlo`nike kar osem zemlji{kih gospo{~in. Za
poglobljen zgodovinski prikaz bo potrebno
ve~letno sistemati~no planirano projektno
raziskovanje. Tokrat je bilo v okviru zbornika
mogo~e predstaviti le nekatere drobce, napaberkovane iz raznega arhivskega gradiva in
literature, ki je bila avtorici na voljo.

V Zgornjih Pleterjah so kmetje spadali h gospostvom Ravno polje, Ra~e, Maj{perk, Gornja Polskava, Gornje Radvanje, k dominikankam v Studenicah, maj{per{kim Hamrom in
ptujskim minoritom.
V Spodnjih Pleterjah so imele podlo`nike {tiri
gosposke, in sicer Ravno polje, Maj{perk, Ra~e in Freistein.88 Vse {tiri gosposke so imele v
kraju svoje marofe in tudi svoje uradnike.
Minoritski urbar iz leta 1740 navaja v Zgornjih
Pleterjah devet podlo`nikov:89 Jakob Roga~
(Rogätsch), Gregor Bezjak (Wesiakh), [tefan
Mesari~ (Meßäritsch), [tefan Marinc (Märinz),
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Mlinari~, 1987, str. 255, {t. 925.
SI ZAP 381, FKS ZL, {k. 2, film 141–143.
Slekovec, 1885, str. 18, prim. tudi Schmutzev leksikon iz leta 1822 za posamezne kraje.
SI ZAP 70, R-13, str. 68.
Janisch, 1885, II, str. 516.
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ZAP - Zgodovinski arhiv na Ptuju:
SI ZAP 70, R-4, Kopialna knjiga gospostva
Turni{~e (Collectaneum Actorum dominiy
Turnisch) 1650– 1792;
SI ZAP 70, R-13, Urbar minoritskega
samostana na Ptuju ok. 1740;
ZAP 70, R-40, Povoden, Me{~anska ~itanka II.
1825;
ZAP 70, R-42, Povoden Simon: Zgodovina
`upnij mariborskega okro`ja in sekavske
{kofije 1833;
SI ZAP 70, R-32 Kronika minoritskega konventa 1861;
SI ZAP 70, R-73, Kronika Ptuja I. 1873–1886;
SI ZAP 381, FKS, Zbirka listin, citirana po
regestih;
SI ZAP 381, FKS, Urbar gospostva Vurberk
1496;
Klasinc, A.: Prepis cenilnega zapisnika 1542 v
ZAP;
Rihter, Jakob, Lovrenc na Dravskem polju.
Zapis v ZAP iz leta 1971.
StLA - Steiermärkisches Landesarchiv Graz:
StLA, Algemeine Urkundenreihe (AUR);
StLA, LAA A. Medium: Sonderfscikel Gemeindewahlen 1864
@upnija svetega Lovrenca na Dravskem polju
@upnijska kronika svetega Lovrenca na
Dravskem polju.
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Die Geschichte des Gebiets der
Gemeinde Kidri~evo durch die
Darstellung der ehemaligen Gemeinde
Sveti Lovrenc na Dravskem polju

...

Die Autorin hatte Bedenken, was man
über die ältere Geschichte von Kidri~evo
schreiben könnte, weil die Ortsgeschichte
erst im 19.Jahrhundert begonnen hatte. Kidri~evo ist eine urbane, zeitgenössische Siedlung, die aber nicht seelenlos ist. Sie stellt ein
Sonderphänomen einer neuzeitlichen Ortschaft dar, die in die reiche Kulturlandschaft
der alten Pfarrzentren von hl. Lovrenc, hl.
Kungota, Cirkovce und des Gemeindezentrums Slovenja vas eingefügt ist. Im Fall der
Gemeinde Kidri~evo kann man über die
Geschichte des Gebiets dieser neuen Gemeinde sprechen, innerhalb dieses Geschichtsraumes kann man aber nur einzelne
Ortschaften vorstellen. Einige von ihnen
wurden bereits in der Vergangenheit behandelt. Im Rahmen dieser Publikation wird die
Vorstellung auf Strni{~e bzw. Kidri~evo und
die Ortschaften der einstigen Gemeinde
Lovrenc beschränkt.
Die Vergangenheit von Dravsko polje (Draufeld) wurde in geschichtlichen Zeitabschnitten mit An- und Umsiedlungen verschiedener Völker verflochten. Dravsko polje
wird in Schenkungsurkunden und anderen
Dokumenten in einigen Varianten schriftlich
belegt, und zwar im Jahr 890 als Zitelinesfeld,
bzw. in 985 als Zitdinesfeld, in 977 Zistanesfeld, in 982 Zistanesfeld, in 984 Cistanesfeld.
Die Orte auf Dravsko polje wurden oft von
Naturkatastrophen heimgesucht, schlimm
waren die Hungerzeiten, Seuchen verbreiteten sich, auch kein Militäreingriff ging an diesen Orten nicht vorbei, entweder ging es um
Plünderungen seitens der Türken oder um
die Stationierung der französischen Armee im
Jahr 1805. Am schlimmsten war es nach der
Pestepidemie, die von 1860 bis 1682 dahinraffte.

............

KIdri~evo gehört zu jüngeren Ortschaften. Es
entstand nach dem Zweiten Weltkrieg als
eine neu erbaute Industriesiedlung. Nach
dem Jahr 1945 gehörte es nach dem Verwal-
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tungs- und Territorialprinzip zum Bezirk Ptuj
und später zur Gemeinde Ptuj. Die heutige
Gemeinde Kidri~evo entstand am 1. Januar
1995 durch die Umgestaltung der lokalen
Selbstverwaltung in der Republik Slowenien.
Der Weiler Strni{~e war einst Teil der
Grundherrschaft Turni{~e. Franz von Hellin
aus Ptuj kaufte das Gut Strni{~e zusammen
mit dem Schloss im Jahr 1895. Während des
Ersten Weltkrieges befand sich im Schloss
Strni{~e die Kommandostelle der kaiserköniglichen Krankenhäuser. Im Jahr 1919
verkaufte Hellin das Gut und das Schloss
dem Ptujer Kaufmann Franc ^u~ek und dessen Frau Antonija. Anlässlich der deutschen
Okkupation im Jahr 1941 befand sich im
Schloss eine deutsche Kommandostelle.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden das
Gut, das Schloss und die Schlossgebäuden
nationalisiert und dem Landwirtschaftskombinat Ptuj zugeteilt.
Die Landgemeinde Sveti Lovrenc na Dravskem polju gehörte verwaltungsgemäß zur
Grundherrschaft Ravno polje (Ebensfeld) im
Bezirk Ravno polje, der zugleich ein
Musterungsbezirk war. Aufgrund des provisorischen Gesetzes über Gemeinden vom
17.März 1894 wurde Sveti Lovrenc zur Gemeinde, die nach dem Verwaltungs- und
Territorialprinzip in den politischen und
gerichtlichen Bezirk Ptuj eingefügt wurde,
und ist als solche bis zum Beginn des zweiten
Weltkrieges unverändert geblieben. Der
bedeutsamste Wirtschaftszweig in der Ortschaft und in der Umgebung war die
Landwirtschaft; wobei der Ackerbau und die
Viehzucht überwogen haben.
Die Pfarre des hl. Lovrenc wurde zum ersten
Mal im Jahr 1498 erwähnt. Ursprünglich war
sie die Zweigstelle der Urpfarre von Ho~e,
aus der sie dann als eine Kaplanei vor dem
Jahr 1296 ausgeschieden wurde. Die Pfarre
gehörte bis zum Jahr 1751 zum Patriarchat
von Aquilea, danach bis zum Jahr 1787 zur
Görzer Erzdiözese, bzw. seit 2006 zur Mariborer Erzdiözese.
Die bäuerliche Gemeinde Apa~e entstand am
Beginn des 13. Jahrhunderts. Sie war das
Eigentum vieler Besitzer, unter denen waren
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auch die Ptujer Minoriten, die sie im Jahr
1721 von der Grundherrschaft Turni{~e kauften. Im Jahr 1878 hatte das Dorf Apa~e 80
Häuser und 399 Einwohner, davon 178
Männer und 331 Frauen.
Die ersten schriftlichen Erwähnungen der
Orte in der Umgebung von Lovrenc finden
wir bereits am Ende des 12. Jahrhunderts und
zu Beginn des 13. Jahrhunderts. Slekovec
führt an, dass der Bürgermeister der Grundherrschaft Ravno polje ständig in @upe~ja vas
wohnhaft war, wonach das Dorf auch seinen
Namen bekam. Unter den Orten des Gebiets
von Lovrenc wird Pleterje am 18. Oktober
1364 erwähnt und zwar im Zusammenhang
mit dem Tausch des Gutes zwischen Konrad
Raumschüssel und dem Viktringer Abt.

............

Wenn wir über die Geschichte von Kidri~evo
sprechen wollen, dann sprechen wir im breiteren Kontext über die Geschichte seines
Gebietes. Weil für das vorliegende Gebiet die
Archivquellen nicht kontinuierlich erhalten
geblieben sind, und weil es da mehrere hundert Jahre lange Lücken gibt, ist es schwierig
eine historisch zusammenhängende Übersicht zu erarbeiten. Gerade der letzte vorgestellte Ort, Pleterje, weist auf die Zersplitterung hin, weil in diesem Ort sogar acht
Grundherrschaften ihre Untertanen hatten.
Für eine vertiefte geschichtliche Darstellung
wird eine mehrjährige systematisch planierte
Forschungsarbeit nötig sein. Diesmal war es
möglich im Rahmen dieser Publikation nur
einige Bruchstücke darzustellen, zusammengetragen aus verschiedenem Archivmaterial
und der Literatur, die der Autorin zur Verfügung standen.
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Prispevki k zgodovini Kidri~evega
v lu~i prve svetovne vojne
.......................

Nata{a Kolar∗

Izvle~ek

Abstract

... Avtorica v prispevku pi{e o prometni
povezavi naselja Strni{~e s svetom v prvih
dveh desetletjih 20. stoletja, o odlo~itvi avstro-ogrske oblasti za gradnjo ujetni{kega tabori{~a in rezervnih voja{kih bolni{nic med
prvo svetovno vojno v Strni{~u. Seznani nas z
infekcijsko rezervno voja{ko bolni{nico Mlada Boleslava, specializirano za zdravljenje
vojakov, obolelih za tuberkulozo, in s potekom njenega prehoda izpod voja{ke uprave
na civilno ter s fotografom rezervne bolni{nice Lukovac Albinom Poga~nikom st..
Predstavi tudi obliko in urejenost pokopali{~a ter arhitekturo kapele in njeno prvotno
notranjo opremo. Prispevek kon~a z `ivljenjepisom umrlega ruskega kadeta Alexisa
Alfthana, ~igar nagrobnik je edini {e ohranjen
med vsemi, ki so jih na pokopali{~u v
Kidri~evem postavili dvanajstim umrlim
ruskim kadetom Krimskega in Donskega korpusa.

Contributions to the History of Kidri~evo
in the Light of the World War I

Klju~ne besede: Kidri~evo, promet, prva svetovna vojna, voja{ko ujetni{ko tabori{~e in
rezervne voja{ke bolni{nice Strni{~e, rezervna voja{ka bolni{nica Mlada Boleslava,
pokopali{~e s kapelo Marije Pomo~nice, nagrobnik ruskega kadeta Alexisa Alfthana

... In the contribution the author writes about
the traffic connections of the settlement
Strni{~e with the world in the first two
decades of the 20th century, about the decision of the Austrian-Hungarian authorities to
build a prisoner camp and reserve military
hospitals in Strni{~e during the World War I.
She informs us about the reserve military hospital for infection diseases Mlada Boleslava,
about the special medical treatment of soldiers affected with tuberculosis, about the
transition of the hospital from the military to
the civil administration and about Albin
Poga~nik senior, the photographer of the
reserve hospital Lukovac. She also presents
the form and the orderliness of the cemetery
and the chapel and its primary interior outfitting. The contribution ends with the biography of the deceased Russian cadet Alexis
Alfthan, whose tombstone is the only one
that has been preserved among the tombstones erected for the twelve deceased
Russian cadets of the Crimean and Don
Corpus.
Key words: Kidri~evo, traffic, World War I,
military prison camp, reserve military hospitals Strni{~e, reserve military hospital Mlada
Boleslava, cemetery with the chapel of St.
Mary the Helper, tombstone of the Russian
cadet Alexis Alfthan
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Naselje Strni{~e, ime se je uveljavilo ob
koncu prve svetovne vojne, je v habsbur{ki
monarhiji upravno spadalo k @upe~ji vasi,
cerkveno pa v `upnijo svetega Lovrenca na
Dravskem polju. Dostopno je bilo po tranzitnih in lokalnih cestah, ki so se navezovale na
stranske, te pa na okrajne vezne ceste.

Na tem obmo~ju je bila v 19. stoletju osrednja
cesta ptujska po{tna in komercialna cesta, ki
je potekala od Maribora skozi Star{e in
Hajdino na Ptuj in dalje do Dubrave na hrva{ki meji. Med Spodnjo in Zgornjo Hajdino se je
z njo povezala framska glavna stranska cesta,
ki se je pri gostilni pri Framu odcepila od
tr`a{ke glavne ceste. Od tr`a{ke ceste se je
odcepila na Jo`efovem hribu tudi bistri{ka
cesta, speljana skozi Pragersko po spodnjem
Dravskem polju do Hajdine, kjer se je priklju~ila ptujski cesti. Ceste so bile gramozne,
vzdr`evali so jih prebivalci okoli{kih vasi oziroma tamkaj{nje ob~ine.1 Ob navedenih cestah so prepredale Dravsko polje tudi poti:
Maribor–Brezje–Skoke–Radizel, Bohova–Rogoza–Skoke–Marjeta–Prepolje–Ravno polje–
Kungota–Njiverce, Marjeta–Lovrenc in Zlatoli~je–Prepolje–Staro{ince–Stra`gojnica.2 Ob
cestah in poteh je to obmo~je od leta 1860
dalje s svetom povezovala tudi `elezni{ka
proga Pragersko–Velika Kani`a, njeno uradno ime je bilo »Orient `elezni{ka proga«, ki se
je priklju~ila Ju`ni `eleznici v Pragerskem.
Sprva so imeli prebivalci tega obmo~ja `elezni{ko postajo na Ptuju, od leta 1912 pa svojo
`elezni{ko postajali{~e v naselju Strni{~e.

Voja{ko ujetni{ko tabori{~e
in rezervne voja{ke bolni{nice Strni{~e

... Z za~etkom prve svetovne vojne je za~ela
Avstro-Ogrska oziroma njena vlada iskati primerne mo`ne kraje za nastanitev prihodnjih
vojnih ujetnikov v okviru posameznih voja{kih komand avstro-ogrske armade.3 V de`eli
[tajerski so dobili nekateri vojaki nalogo,
najti ustrezne lokacije za ureditev ujetni{kih
tabori{~. K izvedbi te naloge so pritegnili tudi

lokalne politi~ne oblasti in de`elno `andarmerijo. Naloga `andarjev je bila, da ocenijo
objekte, ki bi pri{li v po{tev, nave`ejo stike z
lastniki in presodijo mo`nost varovanja pred
pobegi. Ko so lastniki nepremi~nin prebrali
objavo o iskanju krajev na oglasni deski
okro`nih glavarstev, so svoja posestva ali
dele gradov delno ponujali za stanovanja. Po
njihovem mnenju bi to lahko postal dober
posel, saj so oblasti za nastanitev predvidele
povra~ilo stro{kov. Po prispelih predlogih
lastnikov nepremi~nin o mo`nih nastanitvah
vojnih ujetnikov in njihovi preu~itvi se je de`elno namestni{tvo v Gradcu odlo~ilo za dva
kraja, kjer naj bi uredili tabori{~e z barakami.
Za ta namen sta bila izbrana Feldbach in
Knittelfeld, spomladi 1915 pa {e Strni{~e pri
Ptuju. Tako so bila od pomladi 1915 dalje v
de`eli [tajerski tri tabori{~a za vojne ujetnike,
ob njih pa {e begunsko tabori{~e v Wagni in
internacijsko tabori{~e Thalerhof pri Gradcu.4
Veliko ujetni{ko tabori{~e v Strni{~u so za~eli
graditi marca 1915. V svoje barake naj bi
sprejelo od dvajset do trideset tiso~ vojnih
ujetnikov, predvsem ruskih. Za gradnjo so
potrebovali veliko zemlji{~e, zato so ga vzeli
v najem od posestnikov v katastrskih ob~inah
(k. o.) Gere~ja vas, Apa~e in Lovrenc. Od
Franca Hellina, ki je leta 1896 kupil Schöndorfovo posest na Dravskem polju, so najeli
104 ha zemlji{~a v k. o. Lovrenc. Najeta zemlja je merila 234 ha 10 a 28 m2.
Po vstopu Italije na strani antantnih sil v
vojno maja 1915 je avstro-ogrska oblast spremenila prvotni na~rt ujetni{kega tabori{~a
Strni{~e. Uprava tabori{~a – vodil ga je polkovnik Anton Pruggmayer – je vojnemu
ministrstvu na Dunaju 2. avgusta 1915 poro~ala o stanju tabori{~a in pripomnila, da bo s
sanitarnega in higienskega vidika barake
treba preurediti za namene bolni{nic, kar je
pomenilo ve~ji obseg del.
Ujetni{ko tabori{~e Strni{~e so dopolnili do
jeseni 1915 {e s petimi tabori{~i z barakami
rezervnih voja{kih bolni{nic, in sicer Klatovo,

..........................................................
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1 Holz, 1994, str. 31.
2 Curk, 2/1978, str. 265.
3 Peter Hansak, Die Kriegsgefangenwesen wähernd des I. Weltkrieges im Gebiet der Heutigen Steiermark, disertacija, Graz 1991, str. 47.
4 Hansak, 1991, str. 51.
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V tabori{~u je bilo 295 barak. Za le`i{~a je bilo namenjenih 151 barak s skupno 14.147
posteljami, v druge namene pa 144 barak, ki
so bile jedilne lope, kavarna, glavna uprava,
cerkvena baraka, zdravstvene barake in
druge. V {tirih velikih tabori{~ih je bilo po
2000 le`i{~ in ve~, le v Mladi Boleslavi 1197,
v Halicu okrog 1100, v karanteni pa 400.
Le`i{~a so bila {e v barakah zunaj ograjenih
tabori{~. V Strni{~u so lahko sprejeli okrog
9700 ranjenih in bolnih vojakov, 2400 vojnih
ujetnikov in 2000 zaposlenih. Barake so
imele kanalizacijo, vodovod in elektri~no
razsvetljavo, med njimi pa je bila speljana
tudi ozkotirna `eleznica za transport ranjencev.5
Zunaj ograjenih tabori{~ je bilo {e 33 barak,
ki so bile namenjene upravi tabori{~a ter
gospodarskim in zdravstvenim dejavnostim
(obrtne delavnice, parna elektrarna, skladi{~a, ekonomat, laboratoriji, ordinacije in drugo).

... Vhod v rezervno
bolni{nico Klatovo v
Strni{~u, 1917.
Iz zasebne zbirke
Aleksandra Kumra.

... Bolni vojaki v
baraki rezervne
bolni{nice Klatovo,
1917.
Iz zasebne zbirke
Aleksandra Kumra.

Rezervna bolni{nica Mlada Boleslava
Dunaj XIX, rusko tabori{~e, Sanok, Mlada
Boleslava in Halic. Vse rezervne voja{ke
bolni{nice so dobile ime po mati~nih bolni{nicah s temi imeni na ^e{kem, Poljskem in v
Avstriji. Po ohranjenem na~rtu, na katerem so
navedena imena tabori{~, so lahko tabori{~a
do jeseni 1915 sprejela okrog 14.000 ujetnikov. Na na~rtu je zapisano tudi rusko tabori{~e.

..........................................................
............

5 Rojic, 1984 (op. 3), str. 64, 65, 66.
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Rezervna bolni{nica Mlada Boleslava je
bila v Strni{~u najdlje, od avgusta 1915 do
konca prve svetovne vojne. Namenjena je bila bolnikom z infekcijskimi boleznimi.
Posebna komisija notranjega ministrstva, ki
so jo sestavljali ministrski svetnik von Haberler, vi{ji okro`ni zdravnik dr. Tauber, predstavnik {tajerske de`elne komisije vladni
svetnik Ackerl, sanitetni {ef voja{ke komande
Graz, vi{ji {tabni zdravnik I. razreda dr. Karl
Pavle~ka, predstavnik vojnega ministrstva dr.
K. Franz, dvorni svetnik v notranjem ministrstvu princ Ed. Lichtenstein, gradbeni svetnik Fritz Knoll in predstavnik dr`avnega
namestni{tva dvorni svetnik dr. Possek, je 17.
in 18. julija 1916 obiskala tabori{~a Lebring,
Strni{~e in Feldbach. Ugotovili so, da bi bili
za za~asno nastanitev tuberkuloznih bolnikov primerni infekcijska skupina tabori{~a
v Lebringu in rezervna bolni{nica Mlada
Boleslava v Strni{~u. Komisija je {e dodala,
da bi lahko izvedli nujna obnovitvena dela na
kompleksu barak, ob tem pa bi lahko nemo-
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teno za~ela delovati zdravstvena postaja za
nastanitev tuberkuloznih bolnikov. Notranje
ministrstvo je 25. julija 1916 prosilo Vojno
ministrstvo za dovoljenje, da bi kompleks
barak bolni{nice Mlada Boleslava prepustilo
civilni upravi za nastanitev vojakov, obolelih
za tuberkulozo.6 Vojno ministrstvo je podprlo
pro{njo, vendar je notranjemu ministrstvu
odgovorilo, da bo posredovalo njihovo pro{njo na armadno komando za pridobitev
mnenja, saj je spadalo Strni{~e v okvir armade.
Iz protokola o obisku posebne komisije v
Strni{~u 17. julija 1916 lahko beremo:
Tabori{~e je bilo sestavljeno iz petih skupin,
od katerih so bile tri skupaj, preostali dve, Lukovac in Mlada Boleslava, ki so ju obiskali,
pa sta bili od njih lo~eni s {irokimi gozdnimi
parcelami.
Bolni{nica Lukovac je bila v neposredni bli`ini kraja Njiverce in je bila odprta v smeri severa in juga. V njej je bilo takrat 2000 obolelih
za spolno boleznijo. Konstrukcija barak je
bila enostavna. Tabori{~e je bilo namenjeno
za vojne ujetnike. Obsegalo je en enoten
velik bolni{ni~ni prostor za pribli`no 100
postelj. Za bolni{ni~ne namene ni imela
dovolj stranskih prostorov.
Skupina bolni{nice Klatovo je le`ala v sredini
dveh drugih skupin. Barake so bile enakega
tipa kot v skupini Lukovac. Prvotno predlagana skupina Klatovo je bila neprimerna za
omenjeni namen.
Skupina rezervne bolni{nice Mlada Boleslava
je le`ala ju`no od `elezni{ke proge Pragersko–Ptuj in ni bila povezana s preostalim tabori{~em oziroma se ga ni dotikala. Bila je
edina od petih skupin, ki je bila zgrajena za
namene bolni{nice. Skupino je z vseh {tirih
strani obkro`al borov gozd. Sestavljalo jo je
devet velikih barak (vsaka s stotimi postelja-

mi), tri srednje velike barake (vsaka z dvaintridesetimi posteljami) in {tiri manj{e barake
(vsaka z dvajsetimi posteljami). Od prvih
dveh ve~jih skupin barak (ve~je, srednje) so
bile ju`ne preurejene v le`alne hale. Bolni{ni~ne barake so bile po dol`ini postavljene v
smeri jugovzhod–severozahod. Imele so
posami~no ogrevanje z `eleznimi pe~mi.
Dnevni prostori niso bili predvideni.
Nekatere barake naj bi imele prostor za
osemsto vojakov, obolelih za tuberkulozo. V
okviru bolni{nice je bil tudi bakteriolo{ki laboratorij, ki je pripadal zdravstveni komisiji
(»Salubritätskommision«) in je moral ostati v
njihovem zdru`enju.
Mrli{ka hi{a je bila postavljena na jugu
skupine rezervne bolni{nice Mlada Boleslava. Za`eleno bi bilo, da bi bil mrli{ki prostor
kje drugje, ker je bila ta hi{a za le`alno dvorano zelo primerna.
Od gospodarskih in administrativnih objektov je poro~ilo omenjalo dve majhni kuhinji z
zapirajo~imi se stranskimi prostori, pralnico z
uporabo strojev, smotrno urejeno s priklju~enim centralnim kopali{~em, ki bi bila primerna za hidroterapijo, upravno stavbo, tri
barake za osebje, in sicer po eno za oficirje,
oskrbovalne sestre in ~uvaje.
Cel kompleks rezervne bolni{nice Mlada
Boleslava je bil dobro ohranjen. Obkro`ena
je bila z `i~no ograjo, imela pa je zelenjavni
vrt in delno tudi vrtni nasad. Tla so bila
pe{~ena in so dobro vpijala vodo. Oskrba z
vodo je potekala s skupno urejenim vodovodom za celo tabori{~e. Odpadne vode so
speljali v greznico.
Povr{ina, kjer je bilo postavljeno ujetni{ko
tabori{~e in rezervne bolni{nice, je bila od
1. januarja 1915 v najemu za deset let brez
obojestranske odpovedi pogodbe.

..........................................................
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6 »… die infektionsgruppe des Lagers in Lebring und die Spitalsgruppe »Jungbunzlau« des Lagers in Sternthal als
für die Schaffung eines Provisoriums zur Unterbringung von Tuberkulösen besonders geignet befunden und
festgestellt, dass die erforderlichen Adaptierungen durchfürbar sind, ohne dass dadurch die sofortige Verwendung der Station für die Unterbringung Tuberkulöser beinträchtig würde …
In Nachhange zur hieramtlichen Note vom 11.7.1916 Zl. 15376/M.I. /: betreff überlassung des Res.Spital. in
Sternberg, :ähren, an die Landeskommision:/ beehrt sich das Ministerium des Innern um die Zustimmung zu
ersuchen, das das Barackenspital »Jungbunzlau« in Sterthal der Zivilverwaltung für Unterbringung von der
Tuberkulose erkrankten Kriegern ehestens überlassen werde.« …
ÖStA, KA, KM, [k. 1753, 14A-12-35/4, dopis {t. 19128 / 1916.
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Pripomnili so {e, da je po sporo~ilu komandanta tabori{~a Strni{~e tudi 5. armadna
komanda menila, da je skupina Mlada Boleslava primerna za to dejavnost in da priporo~ajo izstop te skupine iz zveze tabori{~a.
Komisija je predlagala ~imprej{nji prenos
bolni{nice Mlada Boleslava na Ministrstvo za
notranje zadeve (MNZ).

... Pogled na
kompleks barak
rezervne bolni{nice
Klatovo, 1917.
Iz zasebne zbirke
Aleksandra Kumra.

Poleg z barakami pozidane in ograjene najete
povr{ine je pripadla skupini Mlade Boleslave
na ju`nem koncu bolni{ni~nega kompleksa
{e precej velika gozdna parcela, ki bi bila
primerna za le`alne dvorane. Predvidene so
bile tudi na vzhodnem koncu kompleksa, v
po{tev pa bi mogo~e pri{li {e prostori med
posameznimi barakami. Znotraj opisane
povr{ine je bila postavljena manj{a za`igalna
pe~.
Po ogledu je komisija menila, da bi bila
skupina Mlada Boleslava glede na lego, zidavo in notranjo opremo zelo primerna za nastanitev vojakov, obolelih za tuberkulozo. Za
za~etek bi morali zgraditi in urediti le`alne
hale, opremiti kuhinje in narediti enostavne
dnevne prostore, ki bi bili hkrati tudi jedilnice. Spri~o izolacijske lege v oziru na skupno {tevilo postelj, ki bi smotrno omogo~alo
bolni{ni~no dejavnost, bi skupino Mlada
Boleslava, ki sestavlja samostojno bolni{nico,
lahko prenesli na civilno upravo.
Bolni{nica bi bila lahko urejena neodvisno
od preostalega tabori{~nega kompleksa, z
izjemo oskrbe z vodo in elektri~no energijo
ter z odstranitvijo odpadkov. Priporo~ili so
ureditev bolni{nice za zdravljenje tuberkulozno obolelih tako, da bi bila povezana s
splo{nimi gospodarskimi dejavnostmi tabori{~a, na primer s klavnico, za`igalnico in
drugim. Uporabo skupnih dejavnosti bi
pla~evali skupni upravi tabori{~a.

Da so se oblasti lahko odlo~ile, da bodo rezervno bolni{nico Mlada Boleslava v Strni{~u
pri Ptuju namenile za bolni{nico za infekcijske bolezni, so si iz te rezervne bolni{nice
pridobile {e poro~ilo o zdravljenju tuberkuloze. O delovanju tuberkuloznega oddelka
rezervne bolni{nice Mlada Boleslava v Strni{~u pri Ptuju in mo`nem prostoru za zdravljenje tuberkuloze je MNZ poro~al7 dr. Hanes, podpisal pa ga je komandant bolni{nice
dr. Joh. Sim{i~ (?) 7. avgusta 1916. Iz poro~ila izvemo, da je bilo od sredine aprila 1915
v rezervni bolni{nici Mlada Boleslava dvajset
bolnikov, obolelih za tuberkulozo. Na osnovi
njihovega zdravljenja s pomo~jo sonca in
zraka so lahko naredili model za zdravljenje
tuberkuloze. Na ta na~in so posku{ali bolnikom povrniti izgubljeno `ivljenjsko mo~.
Obse`no gozdno obmo~je Strni{~a in prostor
Mlade Boleslave, ki je bila v zavetrju, sta
ustrezala ve~ini potreb, ki so jih lahko zahtevali za mesto zdravljenja obolelih za tuberkulozo. Kot vzor so vzeli terapijo z zrakom, ki
so jo takrat uporabljali moderni sanatoriji.
Zato so `e sredi maja 1915 uredili odprto
halo z le`alniki.
Do 17. maja 1916 je bilo obolelih za tuberkulozo sedemindvajset, od teh jih je {est imelo
svoje mesto dan in no~ na verandi. Enaindvajset jih je imelo vro~ino, te so pono~i premestili v prostore zadaj. Terapija za zdravljenje tuberkuloze je bila: mo`no ~uvanje
plju~, najbolj{a nega ko`e, krepitev organizma in sistemati~no utrjevanje. To so
upo{tevali s {tirikratnim dnevnim umivanjem, sprehodi v bli`nje gozdove, metodi~nimi vajami v globokem dihanju, splo{nim
mirom po dnevnih obrokih in la`jim telesnim
delom na zraku.
[tevilo bolnikov s tuberkulozo se je do
20. maja 1916 zni`alo na devet. V nadaljevanju

..........................................................
............

7 ÖStA, KA, KM, [k. 1753, dopis 14 A 12 – 35/ 4-2, poro~ilo E. N. 1631.
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... Osebje rezervne bolni{nice Klatovo ob spravljanju
jabolk, 1917.
Iz zasebne zbirke Aleksandra Kumra.

poro~evalec pi{e, da je bil uspeh kure s son~enjem zanemarljiv, kar je privedlo do
odlo~itve, da raz{irijo zdravstveno mesto barake z odprtjem {e drugega krila barake za
tuberkulozne bolnike in uredijo pe{~eno kopel pred obstoje~o dvorano za po~itek. Tako
sta bili z mesecem junijem za potrebe zdravljenja tuberkuloze vklju~eni {e dve dodatni
baraki. V tej obliki je obsegal tuberkulozni
oddelek:
1. barako 6/20 z dvajsetimi posteljami, ki je
slu`ila tudi za opazovalno barako;
2. barako 6/32, ki je bila do polovice urejena
kot veranda (enajst postelj), druga polovica je bila namenjena zdravljenju bolnikov z
vro~ino in bolnikov, ki se niso mogli prilagoditi podnebju;
3. barako 100/9, katere dve verandi sta imeli
osemindvajset postelj, oddelek A je imel
enaindvajset postelj, oddelek B pa petindvajset; oddelek A je imel na skrbi la`je
primere, z manj manifestnih progresivnih
znakov, v oddelku B so zdravili bolnike z
visoko vro~ino in za tuberkulozo zbolele
vojne ujetnike.
Do 31. junija 1916 sta za tuberkulozo obolela
dvesto dva bolnika, od teh jih je bilo trinajst
na opazovanju. Sprejem pacienta je bil odvisen od predhodnih preiskav v opazovalnem
prostoru: opravili so fizikalne preglede, rentgensko slikanje, merjenje temperature, nato
bese`iranje (Calmettesche), pri dvoumnem
izidu slednjega pa {e Pirquetovo reakcijo.8

Sledile so {e preizkusne tuberkulinske injekcije za pridobitev jasnej{e slike bolnikove
bolezni, da so se lahko odlo~ili o na~inu
zdravljenja. [ele nato je sledila namestitev v
barako, kjer se je moral bolnik najprej aklimatizirati. Tudi zato so bili pomembni trenutni izvid plju~, nihanje pacientove temperature in stanje telesne te`e. Pacient je svoje
telo postopoma izpostavljal son~nim `arkom
(son~enje), tako da je bil na vi{ku aklimatizacijske dobe oble~en samo v lanene
plavalne hla~e. [ele potem je lahko tudi
pono~i le`al v odprti le`alni dvorani.
^e so se jim tudi ti ukrepi zdeli preve~ teoreti~ni, so jih izku{nje pou~ile, da so bili zelo
previdni zaradi nenadnih nihanj temperature
med dnevom in no~jo v Strni{~u in tudi zaradi v sredi poletja pojavljajo~e se goste megle.
Pacient je moral biti zelo dobro utrjen, brez
pojavov bronhitisa, da je no~ lahko prebil v
dvorani na prostem.
Uspeh z zra~no terapijo se je takrat pokazal s
trenutnim izrazitim izbolj{anjem funkcije
plju~, zmanj{evanjem izpljunka in drugimi
znaki ter tudi s pridobivanjem telesne te`e pri
posameznem pacientu. Pacienti, ki so se
zdravili v ~asu pisanja poro~ila, so imeli najmanj mirujo~o, ~e ne kompenzirajo~o tuberkulozo. Tako je poro~evalec o poteku nadaljnjega zdravljenja lahko govoril s pridr`kom.
Poro~evalec se je v nadaljevanju spra{eval,
kako bo zdravljenje potekalo v drugih letnih
~asih, predvsem pozimi, zaradi velikih temperaturnih razlik, saj o tem niso imeli podatkov. Za leto 1915 so glede na opazovanje
klimatskih razmer v Strni{~u lahko poro~ali,
da niso bile spodbudne. Ogrevanje barak je
bilo obetajo~e, vendar so bili oboleli za
tuberkulozo zelo ob~utljivi za spremembe
zraka, za vro~ino, hlad in vlago. Zato je poro~evalec menil, da bi bili za nove paciente v
teh razmerah prihajajo~a zima in aklimatizacija izklju~eni.
Na osnovi pridobljenih poro~il in mnenj je
vojno ministrstvo 26. septembra 1916 notranje ministrstvo obvestilo, da je armadna vi{ja

..........................................................

............

8 Avstrijski pediater Clemens Pirquet (1874–1929) je v medicino uvedel pojem alergije, na{el pa je tudi novo reakcijo za diagnosticiranje tuberkuloze in za raziskovanje stopnje alergije proti tuberkulozi. Enciklopedija leksikografskog zavoda, 5, P-Sjöström, Jugoslovenski leksikografski zavod, Zagreb 1969, str. 141.
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... Baraka z verando
z vojaki, obolelimi
za tuberkulozo,
v rezervni bolni{nici
Mlada Boleslava.
Österreichisches
Staatsarchiv Wien,
KA, fond KM, K
1753, 14 A 12 –
35/4-2.

komanda obravnavala njihovo pro{njo.
Odlo~ili so se, da ugodijo njihovi pro{nji in
rezervno bolni{nico Mlada Boleslava prenesejo na civilno upravo za namene zdravljenja
tuberkulozno obolelih voja{kih oseb, z izjemo osebja in materiala, ki so bili takrat tam.
Sledil je protokol prenosa: objekte je 5.
armadna komanda, voja{ki nastanitveni oddelek, na civilno upravo prenesla 15. oktobra
1916. Pri tem prenosu naj bi bil navzo~ tudi
predstavnik voja{ke komande Gradec. Do
takrat so bili bolniki, nastanjeni v teh ba-

... Spravljanje lesa na `elezni{ki vagon, 1917.
z zasebne zbirke Aleksandra Kumra.

rakah, s strani 5. armadne komande oziroma
v soglasju z voja{ko komando Gradec prestavljeni drugam. Vojno ministrstvo je {e dodalo, naj se z dnevom prenosa na civilno
upravo ne obra~ajo ve~ nanje za sredstva, ki
jih bodo potrebovali za uporabo, vzdr`evanje
in upravljanje bolni{nice.9
Strni{ke rezervne voja{ke bolni{nice so bile
voja{ko, ekonomsko in administrativno samostojne, imele pa so skupno poveljstvo z
imenom Poveljstvo cesarsko-kraljevih bolni{nic v Strni{~u pri Ptuju s sede`em v strni{kem
gradu.
Avstro-ogrska voja{ka uprava je strni{ka tabori{~a zapustila konec oktobra 1918. V bolni{ni~nih barakah je z najte`jimi bolniki in
ranjenci ostal le slovenski zdravnik dr. Franc
Toplak iz Slovenskih goric.

Fotograf rezervne bolni{nice Lukovac
Albin Poga~nik st.

... Za razvijanje rentgenski slik so v rezervnih

... Vojaki, oboleli za tuberkulozo, med terapijo
son~enja pred barako rezervne bolni{nice
Mlada Boleslava.
Österreichisches Staatsarchiv Wien, KA, fond KM,
K 1753, 14 A 12 – 35/4-2.

..........................................................
............

9 ÖStA, KA, KM, [k. 1753, dopis 14 A 12 – 35/ 4-2.
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bolni{nicah potrebovali fotografa. V rezervni
bolni{nici Lukovac je to delo najverjetneje
opravljal ljubiteljski fotograf Albin Poga~nik
st., ki je bil v bolni{nico poslan na zdravljenje. Ob svojem delu je zabele`il tudi {tevilne
vsakodnevne trenutke v bolni{ni~nem kompleksu, s ~imer nas seznanjajo njegove ohra-
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... Albin Poga~nik st. v svojem fotografskem ateljeju v
bolni{nici Lukovac.
Pokrajinski muzej Ptuj - Ormo`,
arhiv zgodovinskega oddelka.

njene fotografije iz albuma o rezervni voja{ki
bolni{nici Lukovac.
Albin Poga~nik st. je bil rojen v Ljubljani leta
1889.10 Njegov o~e je bil Valentin Poga~nik,
gostilni~ar v Ljubljani »Pri ma~ku«, doma pa iz
Selc nad [kofjo Loko. Njegova mama je bila
Terezija Topolov{ek, rojena v Laporjih na
[tajerskem. Zakonca Poga~nik sta se po
potresu v Ljubljani lo~ila. Mati je s sinom
Albinom odpotovala v Budimpe{to k bratu,
ki je imel v tem mestu mizarsko obrt. Albin
Poga~nik st. je v Budimpe{ti kon~al {olanje in
se tam izu~il za ro~nega stavca v tiskarni. Po
opravljenem pomo~ni{kem izpitu je po
takratni navadi oziroma dol`nosti od{el na
tako imenovani »valc«, pe{ po Evropi. Tiskarsko delavstvo je bilo `e takrat dobro organizirano, Albin je dobil natan~na navodila,
kje naj poteka njegova pe{pot, v kolik{nem
~asu jo mora opraviti in kje se mora zglasiti,
da bo dobil denarno podporo. Potovanje je
bilo predvideno ~ez Mad`arsko, Kranjsko,
Avstrijo, Nem~ijo in [vico. Njegov dnevnik v
mad`arskem jeziku, v katerem je sproti opisoval svojo pot in vtise, je Albin Poga~nik ml.
podaril Tehni{kemu muzeju Slovenije. Po
vrnitvi z »valca« je bil tri leta pri vojakih v
Celovcu pri slovenskem 17. polku. Kot podoficir se je vrnil V Budimpe{to in se poro~il z
Mad`arko Elizabeto König. Ob izbruhu prve
svetovne vojne je bil mobiliziran in poslan v
Galicijo. Januarja 1915 se mu je rodil sin Albin

ml., sam pa je bil ranjen na fronti in bil poslan
na zdravljenje v voja{ko bolni{nico pri Ptuju
(mi{ljeno je Strni{~e, op. av.). Med zdravljenjem je kot navdu{en fotograf poslikal vsa
dogajanja v tabori{~u in rezervni bolni{nici
(verjetno tisti, kjer se je zdravil, to je Lukovac,
op. av.). Album slik rezervne bolni{nice
Lukovac hrani Pokrajinski muzej Ptuj - Ormo`. Proti koncu vojne je bil za kratek ~as
prestavljen na so{ko fronto, nato pa v
dr`avno tiskarno na Dunaj. Na Dunaju se je
veliko ukvarjal s turistiko in fotografijo. Leta
1919 je bil zopet v Budimpe{ti, kjer je nadaljeval svoje dru`beno delovanje. Ustanovil je
podru`nico avstrijskega »Naturfreunda«, izognil se je mad`arski revoluciji, predaval in
predvajal svoje turisti~ne posnetke. Po prvi
svetovni vojni mu v Budimpe{ti zaradi te`kih
`ivljenjskih razmer ni uspelo dobiti zaposlitve kot ~rkostavec. Imel je tri otroke. Sli{al je,
da je bilo v novi dr`avi SHS `ivljenje la`je in
tudi zaposlitev je bilo mogo~e dobiti hitreje.
Leta 1923 je brez dru`ine odpotoval v Ljubljano z namenom, da se zaposli. V mesecu dni
je dobil vodilno slu`bo v Tiskarni tiskovnega
dru{tva Kranj. Jeseni tega leta je v Kranj
pripotovala `e pet~lanska dru`ina. Ob svojem delu je leta 1925 ustanovil prvo zbirateljsko dru{tvo v Sloveniji z imenom Kolektor,
za~el je izdajati dru{tveno glasilo z istim imenom, ki ga je tiskal v lastnem tiskarskem podjetju. Leta 1933 je zbolel in leta 1934 umrl. Z
njegovo smrtjo je zamrlo tudi dru{tvo Kolektor.

Pokopali{~e tabori{~a Strni{~e s kapelo,
posve~eno Mariji Pomo~nici

... Ju`no od `elezni{ke proge, na ozemlju
k. o. Gere~ja vas, je voja{ka uprava uredila
pokopali{~e za umrle v strni{kih rezervnih
bolni{nicah. Pokopali{~e je vrisano `e v
na~rtu iz oktobra 1915. Med letoma 1916 in
1917 so na pokopali{~u zgraditi kapelo.
V knjigi Gedenket der verewigten Helden
und vergesset Sie nicht! Einweihung der
Mariahilf=Kappele auf dem k.u.k. Militärfriedhofe in Sterthal bei Pettau und deren
kurze Beschreibung je mariborski {kof dr.

..........................................................
............

10 @ivljenjepis Albina Poga~nika st. je ptujskemu muzeju posredoval njegov sin Albin Poga~nik ml. iz Kranja
20. oktobra 2008.
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... Udele`enci
slovesnosti na
posvetitvi
pokopali{ke kapele,
24. 10. 1917.
Iz zasebne zbirke
Aleksandra Kumra.

Mihael Napotnik objavil nagovor, ki ga je
imel ob posvetitvi voja{ke kapele na pokopali{~u prve svetovne vojne v Strni{~u, danes
Kidri~evo, ki je spadala v `upnijo svetega
Martina na Hajdini pri Ptuju. Kapelo so posvetili na praznik svetega Rafaela v sredo,
24. oktobra 1917. Slovesnega dogodka so se
udele`ili komandant tabori{~a generalmajor
Karl Hüller von Hüllendried, podpolkovniki
Robert Schmid Ritter von Tavera, Daniel
Stefan, Viktor Kreiner, polkovnik Viktor Gomahr, komandant rezervnih bolni{nic general {tabni zdravnik dr. Wenzel Jun in predstavniki posameznih rezervnih bolni{nic, in
sicer rezervne bolni{nice Mlada Boleslava
{tabni zdravnik dr. Johann Tur{i~, vi{ji
zdravnik dr. Franz Zimmerl, podpolkovnik
Karl Waß in kurat Johann Lobe, rezervne
bolni{nice Klatovo polkovni zdravnik dr.
Josef Fischer, vi{ji zdravnik dr. Josef Keßler,
vi{ji zdravnik dr. Josef @aboǨrtsky, ra~unovodski svetnik Anton Kmoch in kurat Rafael
Prusina, rezervne bolni{nice Wrschowitz
{tabni zdravnik dr. Karl ^i`ek, polkovni
zdravnik dr. Josef Schimunek, podpolkovnik
Oskar Haas, polkovnik ra~unovodja Franz
Robisch in kurat Andreas Kobiljak, rezervne
bolni{nice Lukovac polkovni zdravnik dr.
Nachtalia Goldstein, vi{ji zdravnik dr. Oskar
Kaltenbrunner, vi{ji zdravnik dr. Karl Schurz,
vi{ji zdravnik dr. Paul Schavnik, stotnik
Eduard Gross, sanitetna polkovnika Ernst
Schmidt in Fridrich Schmelovsky, polkovnik
ra~unovodja Emmer in kurat dr. Vasilius

..........................................................
............

11 Napotnik, 1918, str. 43, 44.
12 Napotnik, 1918, str. 26.
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Masciuch, rezervne bolni{nice Klatovo {tabni
zdravnik dr. Karl Tomaschek, vi{ji zdravnik
dr. Ernst Pechauscheck in polkovnik Franz
Schindler. Ob predstavnikih rezervnih bolni{nic so se prireditve udele`ili tudi predstavniki kraljevega mad`arskega stra`nega
bataljona (XVIII »landsturm wachbatalion«)
major Karl Destek, podpolkovnik Viktor Markus, podpolkovnik Karl Ursu, podpolkovnik
dr. Johann Aschmidt, vi{ji zdravnik dr. Daniel
Orley, polkovnik Wilhelm Tarjan, predstavnik spremljevalne ~ete – kompanije vojnih ujetnikov podpolkovnik Bela Vargha,
nato predstavnik uprave stavb podpolkovnik
Karl Weisberger in vodja po{tnega urada
Franz Mlinari~ (kot civilist). Bili so {e drugi
zastopniki: zastopnik armade vi{ji komandant jugozahodne fronte feldmarschallleutnant Franz Ritter von Rziha, zastopnika
voja{ke komande Gradec generalmajor Josef
Mayrhofer von Grünbühel in podpolkovnik
Ernst Bauer, zastopnik c.-k. vlade za ptujski
okraj glavar dr. Eugen Netoliczka Ritter von
Bolderhofen, zastopnik okrajnega ptujskega
zastopa Oskar von Pongraz, posestnik z Dornave, in tudi zastopniki duhov{~ine, pro{t
Martin Jurkovic s Ptuja, hajdinski `upnik
Johann Toman in drugi duhovniki okoli{kih
`upnij.11
Ob zapisanem {kofovem nagovoru se seznanimo tudi z opisom pokopali{~a. Iz njega
izvemo, da je komandant tabori{~a in {estih
rezervnih bolni{nic z okoli 13.000 oskrbovanci generalmajor Karl Hüller Edlen von
Hüllendried dal postaviti voja{ko pokopali{~e
s kapelo.12 Od `elezni{ke postaje je bilo oddaljeno pribli`no petnajst minut vo`nje z
vozom oziroma 1,5 km na vzhod in okoli
250 korakov oziroma 200 m proti jugu.
Pokopali{~e je imelo obliko nepravilnega
pravokotnika v smeri zahod–vzhod. Najkraj{a zahodna stran je bila dolga 61 m, ustrezna
90 m dolga vzhodna pre~na stranica je bila
nekoliko na zunaj lo~no oblikovana, severna
stran se je raztezala v dol`ini 100 m, ju`na
stran pa je bila dolga 110 m.
Pokopali{~e je bilo obkro`eno z borovim
gozdom in zidano ograjo. Imelo je dva vho-
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da, ve~jega na sredini zahodne stranice,
manj{ega na ju`ni tretjini zahodne stranice.
Ve~ji portal je bil oblikovan v baro~nem
slogu iz umetnega kamna, zidovi so debeli
od 80 do 90 cm, odprtina je visoka 3 m 33 cm
in {iroka 2 m 50 cm. Opremljen je bil z
dvokrilnimi `eleznimi vrati, ki so se lahko
zaprla. Zgoraj je nad obokom portala kamnit
90 cm visok in 60 cm {irok kri` Marije
Terezije z lovorovim vencem in z obojestranskim napisom Pro Patria. Na zunanji strani
oboka je {e danes vklesan napis K.U.K.
MILITÄRFRIEDHOF 1916, na notranji strani
portala so napisane letnice 1915, 1916, 1917.
Enako oblikovan je bil tudi manj{i zahodni
vhod. Njegovi zidovi so {iroki od 80 do
86 cm, vhodna odprtina je visoka 2 m 75 cm
in {iroka 1m 50 cm. Pokopali{~e je z dvema
neenakomernima potema, {irokima od 2 do
3 m, razdeljeno na 12 neenakih ploskev. Na
teh ploskvah so bile postavljene posamezne
grobne skupine z grobovi, razli~nimi po {tevilu in verski pripadnosti. Na sredini ju`ne
strani so bili pokopani judje, na zahodnovzhodnem vogalu muslimani, ruski vojni
ujetniki, Srbi in Italijani. Preostale skupine
grobnih ploskev so bile namenjene pokopu
kristjanov. Grobovi so bili vsi enaki, dolgi
2 m in {iroki 80 cm, {tirioglati, oddaljeni drug
od drugega 1 m. Kljub temu je zna{ala oddaljenost med posameznimi grobnimi kri`i po
dol`ini 3 m, po pre~ni dol`ini pa 1 m 80 cm.
Grobove so kopali 1 m 80 cm globoko.13
Opremljeni so bili z 1 m 26 cm visokimi,
30 cm {irokimi in 9 cm globokimi betonskimi
plo{~ami v obliki piramide; v sredini plo{~ so
bile postavljene marmorne plo{~e s spominskimi napisi, na vrhu so stali kri`i. Za avstroogrske kristjane se je plo{~a kon~ala z ravnim
kri`em, za vojne ujetnike Italijane z dolgim
kri`em, za Ruse in Srbe z ruskim kri`em, za
jude z davidovo zvezdo in za muslimane s
turbanom. Vsak grob je bil oblikovan kot
manj{i kup zemlje oziroma kot krtina, v sredini so bile v zemlji posajene ro`e, robovi
groba so bili zaklju~eni s travo.14 Na vsakem
spomeniku je bil napis z osnovnimi podatki o

umrlem: na vrhu je bila napisana stopnja
vojaka, nato ime in priimek, voja{ka enota,
rojstni datum, datum smrti, nekoliko ni`e pa
{tevilka groba. Pri judovskih grobovih je bil
~isto spodaj {e napis v hebrej{~ini »Po~ivaj v
miru!«15 Za umrle oficirje so bili spomeniki
imenitno izvedeni.
Prepoznavni znak pokopali{~a je bil ob
kapeli Marije Pomo~nice njej nasproti stoje~i
spomenik.16 Postavljen je bil na drugi ploskvi
srednje vrste v smeri zahod–vzhod. Na 4 m
62 cm dolgi, 1 m 14 cm {iroki in 30 cm visoki
bazi je stala v sredini 3 m 77 cm visoka in
94 cm {iroka piramida iz pe{~enca, iztekajo~a
se v obliki ognja. Na vzhodni strani je imel
steber v obrobi vklesan ~rn kri` in napis Pro
Patria. Preostale strani piramide in obe plo{~i, postavljeni levo in desno od nje, {iroki 1 m
27 cm, visoki 1 m 55 cm in globoki 42 cm, so
bile iz pe{~enca. Na obeh plo{~ah so bila
napisana imena pokopanih. Spomenik sta na
obeh straneh krasili betonski vazi z ro`ami.
Predprostor spomenika je bil urejen z nasadi
ro`, med njimi je stalo 10 klékov, zimzelena
drevesa ali grmi s plo{~atimi poganjki in
majhnimi olesenelimi stor`ki, za spomenikom je bila postavljena kamnita klop.17 Na tretji ploskvi severne vrste je nasproti stala mrli{ka ve`ica, ki naj jo bi premestili na prostor
zunaj pokopali{~a proti severovzhodu.
Med zelenim nasadom in z belo posutim
peskom se je v sredini dvigala voja{ka spominska kapela. Streha mansardne oblike je
bila prekrita z rde~o opeko. Osmerokotni
zvonik, zaklju~en s ~ebulno kupolo, je bil
prekrit s plo~evino. Na zatrepu kupole je bil
postavljen visok kri`, ki je tujcem `e od dale~
kazal mesto pokopali{~a.18
Prostor, kjer stoji kapela, so morali zaradi
neravnega terena najprej zravnati v smeri
jug–sever. Teren so zato obzidali z zidom v
dol`ini 15 m in vi{ini 1 m 50 cm v smeri
sever–zahod. Petdeset metrov dolg severni
zid je speljan proti vzhodu meje pokopali{~a,
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na sredini je prekinjen s {estimi po 4 m {irokimi stopnicami. Zgornji zaklju~ek zidu krasijo
betonske plo{~e, na katerih so bile postavljene razli~ne kamnite cvetli~ne vaze. Prostor
okoli zidnega vogala so krasile cvetli~ne
ploskve na ju`ni strani polja. Levo in desno
6 m {iroke poti je na vsaki strani stala betonska klop z dvema cvetli~nima vazama.19
Kapela je zgrajena enostavno, v moderniziranem baro~nem stilu. Sestavljena je iz treh delov: predprostora z vhodom na zahodu in
prezbiterijem na vzhodu. Tla ladje so okra{ena s sivim marmorjem, rde~im mad`arskim
marmorjem in ~rnim belgijskim granitom;
zaklju~ek tvori stena, oblo`ena z 20 cm
visokim sivim marmorjem. Ladja kapele ima
obliko podolgovatega {tirikotnika dol`ine
6 m 50 cm, {irine 4 m 50 cm in vi{ine 4 m
75 cm. Stene so zgrajene iz opeke, strop ima
obliko zrcalnega oboka (podobnega pokrovu krste) in je narejen iz `elezobetona, ometan z belo mav~no malto ter okra{en s pozlato. Na sredini stropa je bil bel kri` z `arki.20
Na notranji zahodni steni opazimo najprej
levo in desno od vhoda {koljkasti kropilnik iz
mad`arskega rde~ega marmorja. Nad vrati je
v okvirju iz lovorovega venca s stranskim
okrasjem iz lovorovih in hrastovih listov s
pozla~enimi ~rkami napis »Friede den Helden!« (Mir junakom!). Na vrhu je polkro`no
dvokrilno okno, {iroko 1 m 26 cm in visoko
1 m 8 cm, za njim in nad njim je prostor z
zvonom. Na obeh dolgih stenah obiskovalec
opazi dve veliki spominski plo{~i z napisom.
Izdelani sta iz rde~ega marmorja, {iroki 90 cm
in visoki 1 m 20 cm ter z vijaki pritrjeni na
steno. Napisa na plo{~ah nas seznanita z
letom za~etka in konca gradnje kapele ter s
tem, da so bili v ~asu gradnje kapele v
Strni{~u tabori{~e in voja{ke rezervne bolni{nice, da so preminule vojake pokopali na
pokopali{~u in kdo je tabori{~e vodil.
Kapelo so skupaj s pokopali{~em zgradili
vojaki, stro{ki gradnje pa so bili pokriti s
prostovoljnimi prispevki. Na~rt zanjo je
pripravil arhitekt narednik Ludwig Lepuschnitz. Gradili so zidarski mojster narednik
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19 Napotnik, 1918, str. 29.
20 Napotnik, 1918, str. 32.
21 Napotnik, 1918, str. 35.
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Anton Kopta, kamnose{ka mojstra desetarja
Samuel Stempel in Franz M. Toth, slikar desetar Marianus Palmin, akademski slikar pripadnik pehote Franz Hladí, slikarja na steklo
desetar August Weigelt in pripadnik pehote
Franz Kohout, rezbar pripadnik pehote Cyrill
Jile~ek, mizar pripadnik pehote Franz
Peterson, tesar narednik Jaroslav Fry̌bert in
klju~avni~ar Masch. Maat. Franz Peschke.
Na sredini podolgovate stene je bilo na vsaki
strani proti severu in jugu leseno poslikano
polkro`no okno z za{~itno re{etko, {iroko
2 m in visoko 1 m 20 cm. Na severni steni je
poslikano steklo prikazovalo sveto obhajilo
na bojnem polju. Duhovnik v ornatu je podal
enemu od dveh sanitetnih vojakov in nego
valni sestri, ki sta dr`ala te`kega ranjenca,
sveto popotnico. Okno na ju`ni steni je nekdaj prikazovalo cesarja Franca Jo`efa I., ki,
obkro`en s {tirimi angeli, moli za domovino.
Obe okni sta opremljeni s po{evnimi okenskimi deskami iz sivega marmorja tipa
napoleon. Nad vsakim oknom na severni in
ju`ni strani je majhen skupni avstrijskomad`arski grb z napisom INDIVISIBILITER
AC INSEPARABILITER.
V prostoru med oknom in obokom prezbiterija visi na vsaki strani stene polkro`na oljna
slika, {iroka 88 cm in visoka 1 m 40 cm, obrobljena s pozla~enim lesenim okvirjem.
Slika na severni strani predstavlja tola`enje
umirajo~ega voj{~aka s pomo~jo videnja, na
ju`ni strani pa pobo`nost vojaka na grobu
njegovega predpostavljenega. Ladja kapele je
bila opremljena s po tremi izrezljanimi klopmi na vsaki strani podolgovate stene in z
molilnim pultom pred prezbiterijem.21
Iz ladje pridemo po dveh 15 cm visokih in 40
cm {irokih stopnicah iz rde~ega mad`arskega
marmorja v prezbiterij. Vmesni obok meri
4 m 30 cm v vi{ino in 3 m 20 cm v {irino. V
sredini polkroga je na `elezni verigi na poteg
visela lu~ v obliki `elezne granate s tremi
okrasnimi listi.
Prezbiterij je proti vzhodu polkro`en, visok
4 m 60 cm, {irok 3 m 50 cm in globok 2 m
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80 cm. Osvetljujejo ga {tiri 1 m visoka in 65
cm {iroka ovalna okna. Sprednji dve, levo in
desno od oltarja, sta bili poslikani z nagubano {tolo, zadnji dve za oltarjem pa zastekljeni
z rumenim steklom. Vsa {tiri okna so bila
zavarovana z re{etko. Tla pred oltarjem so
tlakovana tako kot v ladji kapele z barvnim
marmorjem, za oltarjem pa s teracom. Stene
so bile ometane z belo mav~no malto, le na
ope~no obokanem stropu sveti v {tuku narejeno pozla~eno bo`je oko z `arki. Na steni
levo od oltarja je pritrjen zvon~ek na poteg.
Polkro`ni prostor za oltarjem se je uporabljal
za zakristijo. V njem je stala miza s predalom
z dvema drsnikoma za shranjevanje »paramentov« (predmetov iz blaga za cerkveno rabo, zlasti liturgi~no obla~ilo). Njegova ekscelenca {kof Napotnik je daroval za pokopali{ko kapelo naslednje predmete: ~rno ma{no
obleko s kazulo, {tolo, manipel (liturgi~no
obla~ilo za na roko iz istega blaga kot ma{ni
pla{~), velum (ogrinjalo za pokrit kelih, v
katerem so spravljene hostije), burzo (vre~ko
za prena{anje hostij in svetega olja bolnikom), korporale (kvadratni prt iz platna, ki
ga razgrnemo na oltar za pripravo darov) in
zeleno ma{no obleko z enakimi sestavnimi
deli kot pri ~rni, od cerkvenega perila pa dva
humeralija (platnen prti~ oziroma ogrinjalo,
ki pri ma{i pokriva duhovnikov vrat in ramena), {tiri purifikatorije (rutica za brisanje keliha in lavaboja in pri darovanju za brisanje
rok), koretelj (zgornje belo obla~ilo, ki ga
uporabljajo bogoslovci pri liturgiji), albo
(dolgo belo obla~ilo, ki ga duhovnik in
diakon nosita pri bogoslu`ju) in cingulum
(pas, s katerim prive`emo {iroko albo). Predmete so izdelale {olske sestre v Mariboru, njihova vrednost je bila 393 K 30 h.22 Ob navedenem je bil v zakristiji {e nastavek za zaklepanje v obliki tabernaklja z dvema predaloma, dvema ploskvama in {tirimi stranskimi
razdelki. Levo in desno sta stala {e stola.
Oltar je stal brez vzno`nika (»suppedaneuma«) na tleh prezbiterija. Na 15 cm visoki
podlagi je bil postavljen 50 cm {irok kvadratni blok in prislonjen na hrbtno steno.
Kvadratni blok je bil zidan iz opeke in oblo`en s ~rno marmorno plo{~o (belgijski gra-

nit). Na sprednji strani kvadratnega bloka je
vstavljen kri` iz rde~ega marmorja.
Na tem 1 m 82 cm dolgem, 72 cm {irokem in
93 cm visokem podno`ju sloni oltarna menza. Na obeh izrazitih vogalih je podprta s po
enim prostostoje~im {tirioglatim stebrom iz
rde~ega marmorja. Menza, dolga 1 m 60 cm,
{iroka 5 cm in debela 4 cm, je sestavljena iz
dvojne ~rne marmorne plo{~e. Na sredi je izvotljen grob za relikviarij s pokrovom v obliki kri`a iz rde~ega marmorja. V odprtinah
kri`nega pokrova so v menzo vdelani {tirje
majhni kri`i iz rde~ega marmorja. Svetilna
klop v ozadju menze, izdelana iz ~rnega marmorja, je dolga 1 m 34 cm, {iroka 29 cm in
visoka 14 cm. V njeni sredini je na kvadratnem podstavku prav tako postavljen marmorni oltarni kri`.
Hrbtno steno oltarja je dopolnjeval oltarni
nastavek iz lipovine v dol`ini 3 m 50 cm in
vi{ini 3 m 60 cm prezbiterija, na vsaki strani
oltarja, levo in desno, je bila pu{~ena 70 cm
{iroka odprtina, zastrta s pli{astimi zavesami.
Oltarni okras sestavljajo: na straneh oltarne
stene dva kvi{ku stoje~a stebra, nad arhitravom dve `ari podobni vazi, oviti s tan~ico,
na sredini vrha pa pozla~en kri` z `arki.
Srednji del oltarne stene zavzema 1 m 20 cm
visoka in 88cm {iroka slika s podobo Marije z
Jezusom. Vstavljena je v 20 cm {irok izrezljan
lesen bene{ki okvir v baro~nem slogu z listnimi motivi.
Dogodki v 20. stoletju so prinesli spremembe
tudi pri opremi kapele. Tako je ta v prvem
desetletju 21. stoletja opremljena bolj skromno kot ob posvetitvi oktobra 1917. Ob~ina
Kidri~evo jo je obnovila ob devetdeseti obletnici postavitve. V njej je postavljena spominska razstava: »Oj fanti, kaj pa zdaj!« Voja{ka
tabori{~a in rezervne bolni{nice v Strni{~u
med letoma 1915 in 1918«.
Koliko vojakov so pokopali na tem pokopali{~u med prvo svetovno vojno, ni znano. Do
konca prve svetovne vojne naj bi v vseh rezervnih bolni{nicah umrlo okrog 2340 vojakov. Ustni vir pa navaja, da so na voja{kem
pokopali{~u v Strni{~u do konca prve sve-
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tovne vojne pokopali 3000 vojakov in ruskih
vojnih ujetnikov.

... Voja{ko
pokopali{~e iz prve
svetovne vojne.
Iz zasebne zbirke
Aleksandra Kumra.

Na pokopali{~u niso pokopani samo vojaki
razli~nih narodnosti in veroizpovedi iz prve
svetovne vojne, ampak tudi umrli ruski kadeti, ki so v nekdanjih barakah bolni{nice Klatovo v Strni{~u bivali v letih 1921 in 1922. V
barake sta se 23. decembra 1920 naselila
Krimski in Donski korpus z dru`inami.
Vodstvo je v barakah uredilo internat in
zasilne u~ilnice za kadetsko srednjo {olo, ki
je spadala pod upravo Dr`avne komisije za
ruske begunce v Beogradu.23 Leta 1921 je v
tabori{~u `ivelo okrog 1300 ruskih beguncev.
Zaradi slabih `ivljenjskih razmer so Strni{~e
zapustili `e po dobrem letu dni; Donski
kadetski korpus je od{el decembra 1921 v
Bile}o, Krimski kadetski korpus pa s preostalimi ruskimi begunci oktobra 1922 v Belo
Crkvo v Banatu.

o~e je bil generalporo~nik Karl Johan
Woldemar Alfthan, mati je bila princesa Sofie
Mavrocordato. Leta 1916 so `iveli v Kijevu.
Po materini smrti so nekaj let `iveli v Rilsku.
Po revoluciji je moral o~e z dvema otrokoma,
Alexisom in Voldemarjem, zbe`ati v voja{ko
{olo v Vladikavkazu. Be`ali so prek naselij
Nikolajev, Odesa in Novorosijsk (glej karto).
Potem se je o~e vrnil nazaj v Rilsk, kjer je
ostal njegov tretji sin Georg, in skrbel zanj.
Ko so se bolj{eviki pozno leta 1919 pribli`ali
Vladikavkazu, je bila {ola evakuirana v
Strni{~e prek Kutaisija, Odese, Carigrada in
Boke Kotorske. Prvo pismo je Voldemar (o~e
Georga Alfthana, pisca tega vira) svojemu
o~etu na Finsko poslal {ele leta 1923. V njem
je zapisal: »Die Slowenen haben uns freundlich empfangen« (Slovenci so nas prijazno sprejeli). Alexis Alfthan je umrl v
Strni{~u 12. januarja 1921 za tuberkulozo.
Sprva so nad njegovim grobom uredili lesen

Nagrobnik ruskega kadeta Alexisa
Alfthana na pokopali{~u v Kidri~evem

... Na voja{kem pokopali{~u iz prve svetovne
vojne v Kidri~evem je bilo med bivanjem
obeh korpusov pokopanih 12 Rusov.24 Od
njihovih nagrobnikov se je ohranil le eden, in
to nagrobnik kadeta Alexisa Alfthana. Kadet
Alexis Alfthan je bil rojen 11. septembra 1910
v Proskurovu (Hmelnitska, Ukrajina). Njegov

..........................................................
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23 Pulko, 2005, str. 44 in 45.
24 Rojic, 1884, str. 71, 72.
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... Bratje Alfthan: z leve proti desni Alexis, Georg in
Voldemar.
Arhiv dru`ine Alfthan s Finske.

kri`, kamnitega pa je dal narediti kadetov
nekdanji strni{ki u~itelj Nekrasov. Generalporo~nik Karl Johan Woldemar Alfthan je leta
1931 od u~itelja {ole Nekrasova v Strni{~u
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... Skica potovanja
Alexisa Alfthana iz
Kijeva do Strni{~a.
Arhiv dru`ine
Alfthan s Finske.

dobil pismo s prilo`enim na~rtom pokopali{~a in opisom mesta, kje se ga najla`je najde.
Leta 2000 so rokopis pisma prevedli iz ruskega v angle{ki jezik, junija 2008 pa je ne~ak
Georg Alfthan obiskal Kidri~evo in na pokopali{~u na{el grob svojega strica. 25
De`elna vlada Slovenije, v njeno pristojnost
je pri{lo tabori{~e takoj po razpadu avstroogrske monarhije, je begunsko26 tabori{~e
Strni{~e ukinila 31. januarja 1922.

Viri
AS - Arhiv republike Slovenije, dislocirana
enota – Kongresni trg:
Zapisniki gremijalnih sej, Strni{~e 1921.
ÖStA – Österreichisches Staatsarchiv Wien,
Kriegsarchiv (KA):
fond: Kriegsministerium (KM) 1914–1915:,
{k. 1753.
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..
Beitr a ge zur Geschichte von Kidri~evo
im Lichte des Ersten Weltkrieges

...

Die Siedlung Strni{~e, der Name setzte
sich am Ende des Ersten Weltkrieges durch,
gehörte in der Habsburgermonarchie verwaltungsgemäß zu @upe~ja vas, kirchlich aber
zur Pfarre Sveti Lovrenc na Dravskem Polju.
Sie war durch Transit- und Lokalstraßen
zugänglich, die an die Seitenstraßen, diese
aber dann an die Bezirk-Bindestraßen angeschlossen wurden. Außer Straßen und Wege
war dieses Gebiet seit 1860 auch durch die
Eisenbahnstrecke Pragersko-Nagy Kanisza
mit der Welt verbunden. Zunächst hatten die
Bewohner dieses Gebiets den Bahnhof in
Ptuj, seit 1912 aber ihre eigene Eisenbahnhaltestelle in der Siedlung Strni{~e.
Am Anfang des Ersten Weltkrieges begann
Österreich-Ungarn, bzw. dessen Regierung,
Orte zu suchen, die für die Unterbringung
künftiger Kriegsgefangenen im Rahmen der
einzelnen Militärkommandos der österreichisch-ungarischen Armee geeignet wären.
Nach den eingegangenen Vorschlägen der
Immobilieneigentümer über mögliche Unterbringungen der Kriegsgefangenen, und nach
einigen Überlegungen entschloss sich die
Landesstellvertretung für zwei Orte, wo man
ein Lager mit Baracken errichten könnte; das
waren Feldbach und Knittelfeld, im Frühling
1915 kam noch Strni{~e bei Ptuj dazu.

............

Im März 1915 begann die österreichischungarische Armee zuerst ein großes Gefangenenlager in Strni{~e zu bauen, vor allem
für russische Kriegsgefangene. Nach dem
Kriegseintritt Italiens an der Seite der Ententestreitkräfte im Mai 1915 änderte die österreichisch-ungarische Militärmacht den ursprünglichen Plan des Gefangenenlagers Strni{~e. Das Lager Strni{~e wurde bis zum
Herbst 1915 noch durch fünf Lager mit Baracken der Reservemilitärkrankenhäuser er
gänzt. Im Lager gab es 295 Baracken. Das
Reservekrankenhaus Mlada Boleslava befand
sich in Strni{~e am längsten, seit August 1915
bis zum Ende des Ersten Weltkrieges. Es war
für Patienten mit Infektionskrankheiten
bestimmt, vor allem für jene, die an Tuberkulose erkrankt waren. Aufgrund des Ersuchens
des Innenministeriums und der erworbenen
Berichte und Meinungen, übertrug das
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Kriegsministerium das Reservekrankenhaus
Mlada Boleslava auf die Zivilverwaltung für
die Behandlung der an Tuberkulose erkrankten Militärpersonen. Zum Entwickeln von
Röntgenbildern brauchte man in Reservekrankenhäusern einen Fotografen. Im
Reservekrankenhaus Lukovac erledigte diese
Arbeit höchstwahrscheinlich der Amateurfotograf Albin Poga~nik sen., der im Krankenhaus als Patient behandelt wurde.
Außerdem fotografierte er zahlreiche Alltagsmomente im Barackenkomplex des Krankenhauses, worüber uns seine erhalten gebliebene Fotografien aus dem Fotoalbum über das
Reservemilitärkrankenhaus Lukovac informieren.

Vladikaukas genähert hatten, wurde die
Schule über Kutaisi, Odessa, Konstantinopel
und Boka Kotarska nach Strni{~e evakuiert.
Alexis starb an Tuberkulose in Strni{~e am
12. Januar 1921. Zunächst stellten sie ein
Holzkreuz auf sein Grab, sein Lehrer in Strni{~e ließ dann ein Steinkreuz anfertigen.
Die Landesregierung Sloweniens, in deren
Zuständigkeit das Lager gleich nach dem
Zerfall der österreichisch-ungarischen Monarchie kam, löste das Flüchtlingslager
Strni{~e am 31. Januar 1922 auf.

Südlich der Eisenbahnstrecke, auf dem
Gebiet der Katastergemeinde Gere~ja vas,
errichtete die Militärverwaltung einen
Friedhof für die Verstorbenen in Reservekrankenhäusern aus Strni{~e. Zwischen den
Jahren 1916 und 1917 erbaute man auf dem
Friedhof die Maria-Hilf Kapelle. Die Ereignisse im 20. Jahrhundert brachten Veränderungen in der ursprünglichen Kapelleneinrichtung. So ist die Kapelle im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts bescheidener ausgestattet als sie anlässlich der Einweihung am
24. Oktober 1917 war.
Auf dem Friedhof sind nicht nur Soldaten
verschiedener Nationalitäten und Glaubensbekenntnisse beerdigt, sondern auch zwölf
Kadetten des Krim- und Donkorps. Die Kadetten wohnten in ehemaligen Baracken des
Krankenhauses Klatovo in Strni{~e in den
Jahren 1921 und 1922. Von ihren Grabsteinen
ist nur einer erhalten geblieben, und zwar
der Grabstein des Kadetts Alexis Alfthan, der
am 11. September 1910 in Proskurov (Hmelitska, Ukraine) geboren wurde. Sein Vater
war der Generalleutnant Karl Johann Woldemar Alfthan, seine Mutter war die
Prinzessin Sofie Mavrocordato. Nach der
Revolution musste der

............

Vater mit zwei Söhnen, Alexis und Woldemar, in die Militärschule nach Vladikaukas
fliehen. Sie flohen durch die Städte Nikolaiev, Odessa und Novorosijsk. Dann kehrte
der Vater nach Rilsk zurück, wo sein dritter
Sohn Georg geblieben ist. Als sich die
Bolschewiken am Ende des Jahres 1919
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Tabori{~e ruskih beguncev v Strni{~u*
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Radovan Pulko∗

Izvle~ek

Abstract

...

The camp of Russian refugees in Kidri~evo

Ruska dr`avljanska vojna in {e zlasti njen
konec sta povzro~ila, da se je na tuje umaknilo ogromno {tevilo dr`avljanov nekdanje
carske Rusije. Med dr`avami, ki so sprejele
najve~ ruskih beguncev, je bila Kraljevina
Srbov, Hrvatov in Slovencev. Ker v novonastali dr`avi zaradi vsesplo{nega pomanjkanja
beguncem ni bilo mogo~e zagotoviti ustreznih bivalnih prostorov, so oblasti posku{ale
najti zasilne re{itve. Ena tak{nih je bila
opu{~eno avstro-ogrsko voja{ko tabori{~e iz
prve svetovne vojne v Strni{~u. Tja so namestili pripadnike Donskega in Krimskega kadetskega korpusa ter nekatere druge ruske begunce. Kljub neznosnim razmeram je pedagogom obeh korpusov uspeli {e naprej izobra`eti gojence. V tabori{~u so ruski begunci
odprli amatersko gledali{~e, ~italnico, pravoslavno cerkev, zobno ambulanto in nekatere
druge ustanove.
Klju~ne besede: ruski emigranti, Kidri~evo,
zgodovina, voja{ka zgodovina

...

The Russian Civil War and particularly its
end were the reason that a lot of citizens of
the former Tsarist Russia went abroad.
Among the countries which accepted the
greatest number of Russian refugees was the
Kingdom of Serbs, Croats and Slovenians.
Because the newborn country was suffering
from general shortage, it could not assure
suitable dwelling premises for the refugees,
so the authorities tried to find temporary
solutions. One of those was the Austro-Hungarian military camp from the World War I in
Strni{~e. The soldiers of the Don and Crimean Cadet Corps and some other Russian
refugees were deployed there. In spite of
unbearable conditions the instructors succeeded to go on educating the cadets. In the
camp the refugees opened an amateur theatre, a reading club, an orthodox church, a
dental surgery and some other premises.

Key words: Russian emigrants, Kidri~evo,
history, military history
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Prihod ruskih beguncev v Strni{~e leta
1920 je bil povezan z rusko dr`avljansko
vojno, ki jo je povzro~il izbruh oktobrske revolucije. Spopadi med revolucionarno Rde~o
armado in protirevolucionarnimi silami, imenovanimi Bela armada, posebej pa dokon~en
poraz slednje, so povzro~ili mno`i~no izseljevanje dr`avljanov nekdanje carske Rusije v
dr`ave Evrope, Azije in Amerike. Prebivalci
nekdanje carske Rusije so med dr`avljansko
vojno domovino zapu{~ali v razli~nih ~asih in
v razli~nih smereh, kar se je najpogosteje dogajalo v povezavi z dogodki na boji{~ih. Ko
se je ob koncu leta 1919 pred Petrogradom
pora`ena vojska generala Nikolaja Nikolajevi~a Judeni~a umikala proti baltskim de`elam, je z njo iz strahu pred ma{~evanjem bolj{evikov iz Rusije be`alo {tevilno civilno prebivalstvo. [e istega leta je do`ivela zlom vojska admirala Aleksandra Vasiljevi~a Kol~aka,
~emur je sledila mno`i~na migracija prebivalstva proti Daljnemu vzhodu. Februarja 1920
pa je ob zlomu vojske generala Jevgenija
Karlovi~a Millerja z obal Belega morja stekla
tako imenovana arhangel{ka evakuacija.1

Kraljevina Srbov Hrvatov in Slovencev (SHS)
je bila med tistimi evropskimi dr`avami, ki je
dala zato~i{~e najve~jemu {tevilu ruskih
beguncev. Ve~ina beguncev, ki so se priselili
v Kraljevino SHS, je domovino zapustila z
juga Rusije, posebej iz ~rnomorskih pristani{kih mest Novorosijsk, Sevastopol in Odesa.
Prav tako kot v prej{njih primerih je bil tudi
odhod beguncev iz ju`ne Rusije in njihov prihod v Kraljevino SHS tesno povezan s premiki protirevolucionarne vojske in s politi~nimi
odlo~itvami zahodnoevropskih dr`av. Begunci so v Kraljevino SHS za~eli prihajati `e
leta 1919. Mno`i~no priseljevanje je trajalo
vse do leta 1921, vendar so manj{e skupine

prihajale {e v letih 1924 in 1928, posamezniki
pa celo {e kasneje.2
Koliko prebivalcev je med dr`avljansko vojno zapustilo Rusijo in koliko jih je prispelo v
Kraljevino SHS, ni povsem jasno, saj o tem
nikoli nih~e ni vodil natan~nej{ih evidenc.
Tako so vsa leta po dr`avljanski vojni nastajale razli~ne ocene o {tevilu ruskih beguncev,
ki so jih navajale humanitarne organizacije,
razli~ni uradniki, politiki, predstavniki ruskih
beguncev, novinarji ter kasneje zgodovinarji.
Po najvi{ji oceni naj bi nastajajo~o Sovjetsko
zvezo zapustilo kar 2,5 milijona ljudi.3 Med
ni`jimi pa je ocena, da je bilo na dan 1. januarja 1922 po svetu le med 635.600 in 755.200
ruskih beguncev.4 Tudi pri ocenah o {tevilu
ruskih beguncev, ki so prispeli v Kraljevino
SHS, je zaslediti velik {tevil~ni razpon. Giblje
se od 20.000 do celo 90.000 oseb. Po novej{ih
ocenah pa naj bi se v Kraljevino SHS priselilo
med 41.000 in 44.000 ruskih beguncev. Sredi
leta 1923 se je nato zaradi mno`i~nega izseljevanja iz Kraljevine SHS njihovo {tevilo
zmanj{alo na 40.000, na za~etku tridesetih let
pa se je {tevilo ruskih beguncev v Kraljevini
Jugoslaviji ustalilo pri 30.000 osebah.5 Posebej malo se je ohranilo podatkov o {tevilu
ruskih beguncev na Slovenskem. Po uradnih
podatkih je bilo januarja leta 1921 na Slovenskem 1630 Rusov.6 Vendar to {tevilo ne zajema samo beguncev iz ~asa ruske dr`avljanske vojne, ampak tudi dr`avljane carske
Rusije,7 ki so na Slovensko ozemlje pri{li kot
vojni ujetniki med prvo svetovno vojno.
Nekateri izmed njih se namre~ zaradi razli~nih vzrokov niso odlo~ili za vrnitev.
Vzdr`evanje velikega {tevila beguncev, ki so
iz domovine ve~inoma odnesli le golo `ivljenje, je novonastali dr`avi Kraljevini SHS
predstavljalo veliko breme.8 Zaradi splo{nega
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1 
ja Jy  j 1918–1941, To I.,     a     ,
   
     ,   2006, str. 34–37 (navajam: 
ja Jy  j 1918–1941,
I.).
2 Radovan Pulko, Ruska emigracija na Slovenskem 1921–1941, Vojni muzej Logatec, Logatec 2004, str. 9, 10 in 14
(navajam: Pulko, 2004).
3       ,    «  !  !»,   1980, str. 123.
4     " ,  #  $
% &
' # ( 1919–1924, '$   ,  &
  ,   1996, str. 37 (navajam: " , 1996).
5 Prav tam, str. 186.
6 Definitivni rezultati popisa stanovni{tva od 31. januara 1921 godine, Dr`avna {tamparija, Sarajevo 1932.
7 V carski Rusiji tako na primer Ukrajinci in Belorusi niso bili priznani kot narod. Pri{tevali so jih med Ruse. Kot
tak{ne jih je evidentiral tudi prvi popis prebivalstva Kraljevine SHS iz leta 1921.
8 Pulko, 2004, str. 15.

159

...........................................................
Zgodovina

pomanjkanja tako beguncem najve~krat ni
bilo mogo~e zagotoviti niti ustreznih bivali{~.
Na Slovenskem so zato ruske begunce
name{~ali tudi v nekatere opu{~ene grajske
stavbe in vsaj v dveh primerih v objekte nekdanjih avstro-ogrskih ujetni{kih tabori{~. Eno
tak{nih zasilnih bivali{~ je tako postalo tudi
nekdanje avstro-ogrsko ujetni{ko tabori{~e v
Strni{~u, v katero so namestili predvsem
ruske begunce iz tako imenovane krimske
evakuacije. Med njimi so prevladovali ve~inoma mladoletni pripadniki Krimskega in
Donskega kadetskega korpusa.
V carski Rusiji so bili kadetski korpusi voja{ke izobra`evalne ustanove z dolgo tradicijo.
Njihovi zametki so segali v za~etek 18. stoletja, ko je car Peter I. Veliki v Moskvi ustanovil
[olo matemati~nih in navigacijskih znanosti.
Ta je bila kasneje preoblikovana v Pomorski
kadetski korpus. Po razli~nih reformah
voja{kega izobra`evalnega sistema v naslednjih letih so ruski kadetski korpusi dobili
dokon~no podobo {ele v ~asu, ko je na~elnik
glavne uprave voja{kih u~nih zavodov postal
veliki knez Konstantin Konstantinovi~.9 Pred
padcem carizma, leta 1917, je bilo v Rusiji kar
devetindvajset kadetskih korpusov. Za~etek
ruske dr`avljanske vojne pa je prinesel konec
njihovega normalnega delovanja. Pedagogi
in gojenci ruskih kadetskih korpusov so bili
med bratomorno vojno ve~inoma poslani na
fronto. Tako je izobra`evalni program izvajalo le tistih nekaj kadetskih korpusov, ki so
bili name{~eni na obmo~jih pod nadzorom
kontrarevolucionarnih vojsk. Po porazih
Oboro`enih sil juga Rusije, ki jim je poveljeval general Anton Ivanovi~ Denikin, in
porazu ruske vojske generala barona Petra
Nikolajevi~a Vrangla so ob mno`i~ni evakuaciji na tuje od{li tudi kadeti.10
Donski kadetski korpus imperatorja Aleksandra III., ustanovljen leta 1883, se je s svojega

sede`a v Novo~erkasku umaknil `e 22. decembra 1919 in od{el v Novorosijsk. Umik
gojencev je potekal v zelo te`kih razmerah
tudi zato, ker je polovica sestave korpusa bolehala za tifusom. Ob prihodu v Novorosijsk
pa je umrl {e njihov direktor, general
^ebotarev. Dne 22. februarja 1920 so zdrave
kadete na ~elu z novim direktorjem korpusa,
generalom ^erja~ukinom, Britanci s parnikom »Saratov« evakuirali v Egipt, potem pa so
jih premestili v Libijsko pu{~avo. Po ve~kratnem preseljevanju so kadeti na koncu pristali
na obali Sue{kega prekopa, v tabori{~u blizu
Ismailije. Preostali, ve~inoma bolni kadeti so
ostali v Novorosijsku, kjer so bili dodeljeni
poveljstvu dotedanjega razrednega in{pektorja Donskega kadetskega korpusa generalu
Ivanu Ivanovi~u Rikovskemu. Preme{~eni so
bili na Krim in reorganizirani v Evpatorijski
oddelek Donskega kadetskega korpusa.
Aprila 1920 je bila enota preimenovana v 2.
donski kadetski korpus. Gojenci korpusa so
bili predvsem mladoletni pripadniki donske,
kubanske in terske koza{ke vojske. V sestavi
korpusa je deloval tudi Donski vzgojni zavod, v katerega so sprejemali otroke, stare od
osem do deset let. Med temi otroki je bilo
tudi veliko Kalmikov.11
Poleg Donskega kadetskega korpusa in nekaterih drugih kadetskih korpusov se je na
obale ^rnega morja umikal tudi Petrovskopoltavski kadetski korpus. Ta je s svojega sede`a v Poltavi zaradi pogostih napadov rde~earmejcev najprej od{el v Vladikavkaz. Tam
se je zdru`il z Vladikavka{kim korpusom,
nato pa odpotoval v Kutaisi, Batum in nazadnje na Jalto.12 Zaradi neprestanih napadov
revolucionarne vojske in nalezljivih bolezni
so bile vrste ruskih kadetskih korpusov
mo~no razred~ene. General Vrangel je zato iz
ostankov Petrovsko-poltavskega, Vladikavka{kega in Sumskega kadetskega korpusa ter
Konstantinovske voja{ke {ole s Feodozijskim
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9 Konstantin Konstantinovi~ (1858–1915), veliki knez, vnuk carja Nikolaja I. ('   '  ,
 )     , http://www.hrono.ru/biograf/bio_r/kon_kon_rom.html, 18. 10. 2009).
10 *  , +      
 
, +       ,
,  - ,,  I.,   1998, str. 215 in 216 (navajam: , 1998).
11 Aleksej Borisovi~ Arsenjev, Teze za studiju o ruskim {kolama u Kraljevini Jugoslaviji (neobjavljeno), str. 2–3.
, 1998, str. 218.
12 .   
%   %  
            
  ,  )  &     , +   '. ,  .    »  
  « (   7–8  1922 .),  ,  .   '   & , (    
,  
1922, str. 6 (navajam: .   
%   %   ).
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internatom na Jalti 9. marca13 1920 ustanovil
Krimski kadetski korpus.14
Ob naglem prodiranju Rde~e armade je bil
zatem Krimski kadetski korpus z Jalte
evakuiran 1. novembra 1920, 2. donski
kadetski korpus pa iz Evpatorije s parnikom
»Dobi~a« naslednji dan. Oba korpusa sta
priplula v Carigrad, od koder sta ~ez nekaj
dni s parnikom »Vladimir« odplula proti
Kraljevini SHS. Dne 8. decembra so kadeti in
drugi ruski begunci prispeli v pristani{~e
Bakar.15 Po izkrcanju so morali vsi najprej na
dezinfekcijo. Med dolgotrajno plovbo zaradi
prezasedenosti plovil namre~ ni bilo mogo~e
vzdr`evati ustreznih higienskih razmer. Tako
so na {tevilnih ladjah, ki so z ruskimi begunci plule proti Kraljevini SHS, izbruhnile epidemije nalezljivih bolezni, posebej tifusa. Na
ladjah je navadno primanjkovalo tudi hrane
in celo pitne vode.
Oba kadetska korpusa sta potovanje iz Bakra
nadaljevala v tovornih `elezni{kih vagonih.
Prvi postanek so imeli v Zagrebu, kjer pa so
bili dele`ni dokaj neprijetnega sprejema. Doma~ini so najprej izra`ali nezadovoljstvo nad
prihodom ruskih beguncev, jih pozivali, naj
se vrnejo v Rusijo, nato pa jih za~eli obmetavati s kamenjem. Pri{lo je tako dale~, da je
morala posredovati `andarmerija.16 Vse ka`e,
da so tudi doma~ini s ptujskega obmo~ja
izra`ali dolo~eno nejevoljo nad prihodom
ruskih kadetskih korpusov. Tako je Maksim
Blumenau januarja 1921 v ~asniku Ptujski list
pojasnjeval, da v Strni{~u nikakor ne biva
sovra`na vojska, ampak fantje, stari od 10 do
18 let z u~itelji in vzgojitelji, ki so v dr`avljanski vojni zgubili vse razen `ivljenja.17

Dne 23. decembra 1920 sta kadetska korpusa
prispela v Strni{~e.18 Prvega, prav ni~ prijetnega sre~anja s krajem se je neki nekdanji kadet
spominjal tako: »Zgodaj zjutraj se je vlak ustavil na postajali{~u Sveti Lovrenc na Dravskem
polju v bli`ini nekdanjega tabori{~a za vojne
ujetnike Strni{~e pri Ptuju. Neskon~ne aleje
sajenega borovega gozda, do kolen globok
sneg in razpokane barake. Skrb za na{o
prehrano so prevzele katoli{ke redovnice, mi
smo jih takoj poimenovali »aeroplani« zaradi
naglavnih pokrival /…/ Prehrana je bila:
koruzna ka{a, juha iz parjene repe, teko~
fi`ol in ~aj. Gospod jim oprosti, ~aj so kuhale
kot juho. Imel je okus razkuhanega venca, na
vrhu pa je plaval gost sloj ma{~obe /…/«19
Ob prihodu v Kraljevino SHS je bilo v Donskem kadetskem korpusu okoli 120 kadetov,20 do prihoda v Strni{~e pa se je korpus
pove~al na 185 kadetov in 50 majhnih otrok.
Otroci so bili ve~inoma sorodniki oseb, ki so
slu`bovale v korpusu. V prvih dneh po prihodu v Kraljevino SHS se je {tevilo otrok v
obeh kadetskih korpusih {e naprej pove~evalo, saj so v varstvo sprejeli kar nekaj sirot in
otrok, ki jih njihovi star{i, ruski begunci, zaradi izredno slabega gmotnega polo`aja, v katerem so se zna{li, niso mogli pre`ivljati.21
Krimski kadetski korpus je tako ob prihodu v
Strni{~e {tel 650 kadetov. Mnogi med njimi so
imeli izku{nje z boji{~. V voja{kih spopadih
jih je sodelovalo kar 229. Pri tem je bilo 52
kadetov ranjenih, 40 pa jih je prejelo razli~na
voja{ka odlikovanja. Kadeti Krimskega
kadetskega korpusa so bili organizirani v pet
~et, v katere so bili razporejeni gojenci od
pripravljalnega do 7. razreda. Korpus je bil
razdeljen v 20 razrednih22 oddelkov. Med
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13 Kot datum ustanovitve se navaja tudi 22. oktober 1920. (, 1998, str. 219.)
14 Arsenjev, Teze za studiju o ruskim {kolama u Kraljevini Jugoslaviji, str. 2–3. Vida Rojic, Iz zgodovine Strni{~a in
Kidri~evega, ^asopis za zgodovino in narodopisje, 20=55, 1, 1984, str. 81 (navajam: Rojic, 1984).
15 Arsenjev, Teze za studiju o ruskim {kolama u Kraljevini Jugoslaviji, str. 2–3. , 1998, str. 218 in 219.
/  !       ,       *  III.      ,
   1971, str. 229 (navajam: /  !       ).
16 /  !       , str. 229.
17 Rusi v Ptuju, Ptujski list, let. 3, {t. 2, 9. 1. 1921, str. 2 in 3.
18 Vida Rojic, Iz zgodovine Strni{~a in Kidri~evega, Ptujski zbornik IV, Zalo`ba Obzorja, Maribor 1975, str. 277.
Rojic, 1984, str. 80.
19 '   K 
 + &, 1920–1945,   0&1! '  +  % 2 &,-%
'  % '  , 3 4 5 , 6*, Russian Cadet Schools Outside of Russia, Published by Association of
Russian Cadets Graduated outside of Russia, Inc., New York, USA [1970], str. 243 (navajam: '   K 
 + &, 1920–1945).
20 Arsenjev, Teze za studiju o ruskim {kolama u Kraljevini Jugoslaviji, str. 2–3.
21 , 1998, str. 223.
22 Rojic navaja, da sta oba korpusa za~ela s poukom v sedmih razredih in 12 oddelkih. (Rojic, 1984, str. 82.)
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zaposlenimi je bilo 29 pedagogov23 in 8
administrativno-tehni~nih oseb.24 Direktor
Krimskega kadetskega korpusa je bil generalporo~nik Vladimir Valentinovi~ Rimski-Korsakov, sorodnik ruskega skladatelja Nikolaja
Andrejevi~a Rimskega-Korsakova.25

... Barake v Strni{~u,
v katerih je bil
name{~en Krimski
kadetski korpus

V Strni{~u so oba kadetska korpusa namestili
v barake nekdanje avstro-ogrske rezervne
bolni{nice Klatovo. Stale so zahodno od gra{~ine Sternthal.26 Krimski korpus je zasedel trinajst lesenih barak, Donski pa tri.27 Bivalne
razmere v njih so bile izredno slabe. Barake
so bile popolnoma dotrajane. Stene so imele
velike razpoke, skozi katere je pihal veter in
naletaval sneg. Strehe so pu{~ale, podi so
zgnili, vodovod in kanalizacija nista delovala,
elektri~na napeljava je bila uni~ena.28 O
obupno slabih bivalnih razmerah v Strni{~u
je M. Karatejev zapisal, slede~ spominu: »V
prostorih vsake ~ete sta stali po dve `elezni
pe~i, kurili so jih no~ in dan, vendar so ogrele
le majhen prostor okrog sebe, naprej pa je
vladal ve~en mraz /…/ Spali smo na lesenih
pogradih, vsak je dobil po dve te`ki voja{ki

odeji, za le`i{~e pa smo uporabljali voja{ke
pla{~e, ker `imnic ni bilo. Z drugimi besedami, bilo je izredno mrzlo, posebej tistim, ki so
jim dodelili mesto dale~ od pe~i. Ti pogosto
niso zdr`ali ostrega hladu. Sredi no~i je kdo
sko~il iz postelje in se hitel gret k bli`nji pe~i.
Zunaj so pogosto hrumeli mete`i in vse je
bilo prekrito z globokim snegom /…/«29
Barake pa niso bile namenjene le zasilni nastanitvi korpusov. Osebje kadetskih korpusov
je moralo kljub izredno slabim razmeram za
delovanje u~ne ustanove nadaljevati {olanje
kadetov. Zaradi prostorske utesnjenosti so bili prisiljeni, da pouk za kar nekaj oddelkov
izvajajo so~asno v isti baraki. [olskega inventarja kadetska korpusa nista premogla. Med
predavanji so zato nekateri kadeti stali, preostali pa sedeli na posteljah in tleh. Pisali so
tako, da so zvezke prislonili na kolena ali na
hrbet soseda. Predavatelji so namesto table
uporabljali povo{~eno platno ali kar vrata
barake. V improviziranih u~ilnicah je bil pozimi tak mraz, da so kadetom med pisanjem
otrpnili prsti, ~ez no~ pa je zmrznilo tudi
~rnilo.30
V Krimskem kadetskem korpusu je med
bivanjem v Strni{~u izobra`evalni program
potekal po programu za pou~evanje v kadetskih korpusih iz leta 1915. Ocenjevalni sistem
je bil 12-stopenjski. Prvo {olsko leto v
Strni{~u so za~eli 2. januarja 1921 in je trajalo
do 15. oktobra naslednjega leta.31 Zaradi `e
omenjene prostorske stiske so v vsaki baraki
hkrati pou~evali 3 do 4 skupine kadetov iz 2
do 8 oddelkov. Lo~ene ure pouka so lahko
imeli {ele, ko je postalo topleje in so predavanja prenesli na prosto. Takrat so lahko
sedem razredov razdelili na dvajset oddelkov.32 [olsko leto se je kon~alo z zaklju~nimi
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izpiti za kadete zadnjega, 7. razreda. Takrat je
{olanje uspe{no dokon~alo 78 kadetov in 5
dijakov drugih nekdanjih ruskih izobra`evalnih ustanov, za katere je bila edina mo`nost,
da kon~ajo {olanje na tujem le, ~e se
priklju~ijo korpusu. Izobra`evanje dijakov
drugih ruskih u~nih ustanov ni bilo posebnost Krimskega kadetskega korpusa. Tudi v
Donski kadetski korpus so se med bivanjem
v Strni{~u vpisovali ruski gimnazijci in realkarji. Po povr{nem izpra{evanju so jim dolo~ili
ustrezne razrede. [olsko leto 1921/22 so v
Krimskem kadetskem korpusu za~eli prakti~no brez poletnih po~itnic, po enomese~nem premoru 17. novembra 1921. Pedago{ko osebje si je zaradi slabih `ivljenjskih
razmer v Strni{~u prizadevalo, da bi z novim
{olskim letom kadetski korpus za~el delovati
na ustreznej{i lokaciji v Mariboru ali Beli
Crkvi, vendar jim to ni uspelo, zato se je pouk
nadaljeval v Strni{~u. Ptujske mestne oblasti v
tem ~asu niso storile prav ni~esar, da bi kakor
koli izbolj{ale nemogo~e bivalne razmere
kadetov. Barake so ostale v enako slabem
stanju kot v preteklem letu. Po pravoslavnem
bo`i~u se je prostorska stiska nekoliko omilila, saj se je Donski kadetski korpus preselil
na novo lokacijo. Tako je Krimski kadetski
korpus prejel v uporabo dve dotedanji baraki
Donskega kadetskega korpusa. V {olskem
letu 1921/22 se je v Krimskem kadetskem
korpusu {olalo 610 kadetov, ki so bili razporejeni v 21 razrednih oddelkov. Da bi
izpolnili zastavljeni u~ni program, so tudi to
{olsko leto podalj{ali. Pouk, sicer skraj{an s
{estih na tri ure dnevno, je potekal celo med
bo`i~nimi in velikono~nimi prazniki. Dne
1. avgusta 1922 se je za Krimski kadetski korpus kon~alo drugo {olsko leto v Strni{~u,
{olanje pa je uspe{no kon~alo 92 kadetov in
11 dijakov drugih ruskih u~nih ustanov.33
Med kadeti, ki so se tista leta {olali v kadetskih korpusih v Strni{~u, je bilo tudi nekaj
kasnej{ih vidnej{ih osebnosti iz vrst ruske

emigracije.34 Eden izmed njih je bil slikar
Vsevolod Guljevi~, ki se je {olal v Krimskem
kadetskem korpusu. Njegova najbolj znana
dela so portreti Milo{a Obrenovi}a, Kara|or|a, kralja Petra I. in kralja Aleksandra I.
Ohranila se je tudi zbirka {estdesetih akvarelov, na katerih je upodobil zgodovinske uniforme vojakov jugoslovanskih narodov od
prihoda na Balkan naprej.35 V Donskem
kadetskem korpusu se je {olal kasnej{i pesnik Pavel Sergejevi~ Poljakov. Njegove patriotske pesmi, v katerih je prikazoval `ivljenje
Kozakov, so bile objavljene v {tevilnih
koza{kih ~asopisih in almanahih, ki so jih
tiskali v Beogradu. Poljakov je bil tudi sodelavec pra{ke zalo`ni{ke hi{e »Knji`evna
koza{ka dru`ina«. V njegovi domovini so nekatere njegove pesmi postale znane {ele proti
koncu osemdesetih let.36 Rostislav Petrovi~
Ustinov, kasnej{i duhovnik Vitalij, se je prav
tako {olal v Krimskem kadetskem korpusu v
Strni{~u. Leta 1986 je postal metropolit ruske
pravoslavne zamejske cerkve.37

... Ruski kadeti pri
uri francoskega
jezika v eni izmed
strni{kih barak

Materialno stanje kadetskih korpusov in
drugih ruskih emigrantskih {ol je bilo na
splo{no obupno. Ko si je leta 1922 ministrski
odposlanec Radovan Ko{uti} ogledal begun-
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 + &, 1920–1945, str. 53, 56, 60 in 299.
34 Izraz begunci se je za to skupino ljudi uporabljal le prva leta njihovega bivanja na tujem, izraz emigranti pa za
obdobje, ko so se ti zavedli, da vrnitve v domovino ne bo. Zaslediti je tudi razlago, da naj bi se ruski begunci v
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35 Zdravko Zupan, Vsevolod Guljevi~, http://www.rastko.org.yu/strip/zupan_guljevic.html, 27. 11. 2004.
36 Aleksej Arsenjev, Pavel Sergejevi~ Poljakov, 1904–1981, http://www.rastko.org.yu/strip/arsenjev-poljakov.html,
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sko tabori{~u v Strni{~u, je ministru za prosveto pisal, da v Kraljevini SHS {e zaporniki
`ivijo v bolj{ih razmerah kot ta mladina.38
Slabe pa niso bile le bivalne in materialne
razmere obeh kadetskih korpusov. Zaradi
prestane vojne in hudega pomanjkanja je bilo
tudi moralno stanje v kadetskih korpusih
izredno nizko. Kadeti so bili vajeni grdega
vedenja, psovk, pijan~evanja, kraj in nasilja.
V zapisniku pedago{kega sveta so pristali
razli~ni prestopki, na primer: kadet ukradel
svojemu kolegu ~evlje, dva kadeta sta
ponaredila vstopnice za predstavo, dva sta si
sama popravila ocene, kadet ukradel {est koko{i, trije so doma~inom prodali novo
obutev, kadet zjutraj na znak trobente no~e
vstajati … V Krimskem korpusu se je skupina
kadetov povezala v tajno zdru`enje »cuka«, ki
je bilo nasilno do {ibkej{ih.39 Konstantin
Sinkevi~ se je odnosov med gojenci spominjal tako: »/…/ Po prihodu v Strni{~e, v dru`bi
starej{ega brata [ure, sem vstopil v prvi
razred in bil sprejet v ~etrti vod prve ~ete. Ne
bi mogel re~i, da so me `ivljenjske razmere v
baraki s porozno streho osebno vznemirile.
Mnogo bolj sem se bal dru`be »de~kov«, ki so
lahko preprosto razbili gobec vsakemu, ki
jim ni bil po godu /…/« 40
Med kadeti so za~ele kro`iti tudi govorice o
obstoju tajnega kluba samomorilcev.41 O tem,
kaj naj bi se pravzaprav dogajalo v kadetskem korpusu, so se do danes ohranila le
redka pri~evanja in skope razlage. Po eni
izmed verzij naj bi leta 1921 v nekaj mesecih
v Krimskem korpusu ob jutrih na{li trupla
ustreljenih kadetov. Starej{i kadeti naj bi silili
mlaj{e, da so stopali v »klub samomorilcev«.
@rebali so in eden izmed mlaj{ih kadetov se
je moral pred jutrom ustreliti. Na tak na~in naj

bi umrlo nekaj deset kadetov. V poznej{ih
letih so nekdanji kadeti Krimskega korpusa
zanikali resni~nost teh dogodkov in jih
razgla{ali za plod fantazije nekaterih posameznikov. Sicer pa so sogla{ali, da je nekaj
kolegov storilo samomor, ker niso prenesli
izgube star{ev, doma in domovine. Tako naj
bi v Strni{~u leta 1921 naredili samomor le
trije.42 Nekoliko druga~e se je samomorilnosti
med kadeti spominjal nekdanji kadet Krimskega kadetskega korpusa Andrej BertelsMen{oj. Vesti o obstoju kluba samomorilcev
naj bi se raz{irile, ko se je neke no~i pod vlak
vrgel kadet nekdanjega Poltavskega korpusa
@enja Beljakov in ko se je v eni izmed barak
v glavo ustrelil kadet nekdanjega Sumskega
korpusa Illjasevi~.43 Zaradi pretresljivih govoric in obeh tragi~nih dogodkov je v Krimskem kadetskem korpusu stekla preiskava.
Na podlagi informacij, pridobljenih od {tevilnih starej{ih kadetov, je bil kot organizator
kluba samomorilcev osumljen podporo~nik
Markovske artilerije Hocjanov, nastanjen v
begunski koloniji tabori{~a Strni{~e. Po izjavi,
ki so jo podali kadeti »poltavci«, naj bi se Hocjanov sestajal s kadeti »markovci«. Pri njem v
sobi so igrali karte. Tisti, ki je izgubil, je moral
pla~ati z `ivljenjem. Zaradi pomanjkanja dokazov preiskava ni ni~esar potrdila ali ovrgla.
Direktor korpusa jo je kon~al z mnenjem, da
dva samomora {e ne ka`eta na obstoj tak{nega »kluba«. Kadete, ki so {e naprej zagovarjali
njegov obstoj, pa je poslal na psihiatri~no
zdravljenje v neki sanatorij ob jadranski obali.44 O samomorilnosti med kadeti je `e leta
1922 poro~al tudi Ko{uti}. Po njegovem
mnenju naj bi se samomori dogajali zaradi
slabega psihi~nega stanja kadetov, na katero
so vplivali izguba star{ev, domovine, obupne
materialne razmere v tabori{~u in slabo

..........................................................

............

38 :y&  , +  .  ' # J   j 1918–1941, +  

    
XX  , 2&  p  ,  I, ;. )     , '    c  9 
  ,   1994, str. 42 (navajam: , 1994).
'   K 
 + &, 1920–1945, str. 53.
39 , 1994, str. 41.
40 '    , / -, . »/   »&   -+-& 2004, str. 28.
41 , 1994, str. 41.
42 , 1998, str. 224–225.
43 Bertels-Men{oj ga imenuje Ilja{evi~. S seznama umrlih kadetov v tabori{~u Strni{~e, ki ga je leta 1970 objavilo
Zdru`enje kadetov ruskih zamejskih korpusov, je razvidno, da je bil to Anatolij Illjasevi~. ('   K 
 + &, 1920–1945, str. 170.)
44 *    - ., '       8, '   !  a,    ,  
0&1! '  +  % '  % '   
&,, 3 4 5 , 6*, Cadet’s Rollcall,
Periodical Magazin Published by the Association of Russian Cadets graduated outside of Russia, Inc., No- 5, New
York, USA 1973, str. 29 (navajam:   - ., 1973).

164

...........................................................
Radovan Pulko

moralno stanje korpusa. Samomor naj bi storili {e nekateri, ki so zboleli za hudimi boleznimi, kot je bila su{ica. Ko{uti} je tako
zapisal, da se zaradi {tevilnih drugih smrti,
katerih vzrok so bolezni, {irijo domi{ljijske
zgodbe »/…/ o tem, kako se kadeti v Strni{~u
obe{ajo, legajo na tra~nice, da bi jih povozil
vlak, itd.«45
Dr`avljanska vojna je psihi~no in moralno
uni~ila tudi predavatelje. Pogosto so se prepirali in v medsebojne spletke vklju~evali {e
kadete. Tako so se med bivanjem v Strni{~u
med kadeti in pedagogi Donskega kadetskega korpusa pojavili veliki nemiri zaradi
odstavitve priljubljenega direktorja generalmajorja Rikovskega in njegove zamenjave z
generalmajorjem Aleksandrom Ivanovi~em
Babkinom.46 Zaradi burnih reakcij nekaterih
pedagogov na zasedanju pedago{kega sveta
je novi direktor Rikovskemu ponudil mesto
in{pektorja razredov. Rikovski pa je ponujeno mesto odklonil in zapustil kadetski korpus.47 Od{el je v Maribor, kjer je dobil zaposlitev na komandi mesta Maribor v garnizijski
upravi.48 Odpoved je zatem dalo {e nekaj
pedagogov. Njihova mesta so zasedli novi.
To so bili generalporo~nik Aleksander Mihajlovi~ Sutulov,49 ki je postal poveljnik 1. stotnije, ter generalmajor Ku~erov in polkovnik
Jemanov, ki sta postala vzgojitelja starej{ih 5.
in 6. razredov. Mesto nekdanjega in{pektorja
generalmajorja Jerofejeva je zasedel polkovnik ^ernokni`nikov. Zaradi nemirov je bilo
nekaj kadetov izklju~enih, vendar niso bili
prepu{~eni sami sebi. Poslali so jih v Sara-

jevo, kjer jih je general Adamovi~ sprejel v
Ruski kadetski korpus.
Generalmajor Babkin je v Donskem kadetskem korpusu uvedel strogo disciplino in
poskrbel za njegov bolj{i videz. Od tako
imenovane »Voja{ke realke« v Mariboru,
naslednice nekdanjega avstro-ogrskega kadetskega korpusa, je za svoje kadete pridobil
uniforme mlaj{ih letnikov. Leta 1921 je bil
namre~ nekdanji avstro-ogrski kadetski korpus iz Maribora pred razpustom. [olala sta se
le {e 6. in 7. razred, zato uniform za mlaj{e
letnike niso ve~ potrebovali. Celotne avstroogrske uniforme ruski kadeti sicer niso
uporabljali, toda svetlo modre hla~e in srajce
so postale del paradne uniforme 2. stotnije.
Babkin je za kadete pridobil tudi pi`ame. Ob
koncu jeseni 1921 pa je kadete opremil {e z
ameri{kimi voja{kimi uniformami.50 Donski
kadetski korpus je bival v Strni{~u do decembra 1921, ko se je zaradi slabih bivalnih
razmer preselil v Bile}o.51
V ruskih kadetskih korpusih se je tako po
za~etnem poraznem stanju kmalu vzpostavil
red, ki je vklju~eval tudi izredno strogo disciplino. @e leta 1923 se je govorilo, da v ruskih
kadetskih korpusih vlada voja{ki kasarni{ki
duh in da so kadeti za najmanj{e prestopke
strogo kaznovani. Ocenjevanje znanja je bilo
tako strogo, da kak{no {olsko leto niti en
u~enec razreda ni izdelal z odli~nim uspehom. Prav zaradi tega so nekdanji kadeti obveljali kot najbolj{i {tudentje na jugoslovanskih fakultetah.52 V ~asu bivanja v Strni{~u se
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49 Aleksander Mihajlovi~ Sutulov (17. 8. 1880 – Cannes, 3. 7. 1953). Kozak stanice (koza{kega naselja)
Razpopinska v Hoperskem okro`ju. [olal se je v Donskem kadetskem korpusu in Nikolajevski konjeni{ki {oli.
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je v obeh kadetskih korpusih marsikaj spremenilo. V Krimskem kadetskem korpusu so
odprli razli~ne obrtne delavnice. V mizarski
delavnici so kadeti za potrebe {olske ustanove izdelali okoli 100 miz in prav toliko klopi.
Kadeti so delali {e v ~evljarski, klju~avni~arski in fotografski delavnici, uredili pa so si
tudi zelenjavne vrtove. V korpusih so skrbeli
tudi za kulturno `ivljenje, kolikor se je le
dalo. Krimski kadetski korpus je leta 1922
odprl ~italnico za kadete, ki je do leta 1929,
ko je u~na ustanova sicer delovala `e v Beli
Crkvi, prerasla v knji`nico z 10.000 u~beniki
in 15.000 leposlovnimi knjigami.53 V Strni{~u
je delovalo tudi amatersko gledali{~e kadetov
Krimskega kadetskega korpusa.54 Ustanovljeno je bilo na pobudo vzgojitelja nekdanjega
Petrovsko-poltavskega kadetskega korpusa,
podpolkovnika Vitalija Mihajlovi~a Gon~arenka. Gledali{ki prostor so si kadeti uredili v
20. baraki ruskega begunskega tabori{~a v
Strni{~u. Ureditev prostora je bila sicer primitivna, vendar je imela vse osnovne elemente
pravega gledali{~a. Kadeti so uredili odrsko
osvetlitev, izdelali ustrezne kulise in kabino
za {epetalca. Gledali{~e je imelo lo~eno
mo{ko in `ensko maskirnico, v kateri jim je
pri delu na pomo~ prisko~il masker iz Maribora. Tudi kostume so kadeti izdelali sami.
@enske vloge v predstavah so odigrale h~ere
ruskih oficirjev predavateljev kadetskega korpusa. V kratkih dveh {olskih letih, kolikor je
delovalo gledali{~e, je Gon~arenko postavil
na oder kar sedem razli~nih predstav. To so
bila dela ^ehova »Svatbeni general«, »Jubilej«
in »Medvedja«, Pu{kinov »Skopu{ki vitez« ter
Gogoljev »Revizor«. Kot dopolnitev gledali{kim predstavam so uprizorili {e opereto
»Ivanov Pavel«. Kot zadnjo so v Strni{~u odigrali komedijo Ostrovskega »Gozd«.55

Posebej znan je postal pihalni orkester Krimskega kadetskega korpusa, ki ga je vodil nekdanji kapelnik Preobra`enskega polka carjeve telesne stra`e in priznani dirigent Cibulevski. Cibulevskega so vabili dirigirat simfoni~nim orkestrom v Beogradu, Zagrebu in
Parizu. Tako pridobljen dodatni zaslu`ek je
porabil za nakup potrebnih glasbil za orkester korpusa. Pod njegovim vodstvom je
{tevilo ~lanov tega orkestra naraslo na 60
glasbenikov. V poletnih mesecih je orkester
spremljal ~ete kadetov, ki so hodile na ogled
ptujskih znamenitosti.56 Po spominih Borisa
Pavlova, nekdanjega gojenca Krimskega kadetskega korpusa, je orkester z velikim uspehom nastopal po okoli{kih krajih. Na Ptuju
naj bi me{~ani kar drli na ulice, kadar se je v
mestu pojavil Krimski kadetski korpus s svojim orkestrom. Ob neki prilo`nosti je bil v
tabori{~e Strni{~e na koncert orkestra Krimskega kadetskega korpusa povabljen tudi
vodja okrajnega glavarstva na Ptuju in kasnej{i podban Dravske banovine dr. Otmar
Pirkmajer. Leta 1945 naj bi se Pavlov v
Münchnu sre~al z dr. Pirkmajerjem, ki je bil
tam rektor Uprave Zdru`enih narodov za
pomo~ in obnovo (UNRRA). Dr. Pirkmajer
naj bi se takrat {e vedno `ivo spominjal kadetskega orkestra in bil presene~en nad
kakovostjo, ki jo je orkester dosegel kljub
izredno slabim razmeram za delo.57 Orkester
Krimskega kadetskega korpusa je nastopil
tudi ob `alostnih trenutkih. Ob koncu avgusta 1921 sta v Sanatoriju ruskega dru{tva Rde~ega kri`a na Vurberku umrla dva Rusa. Ker
je bil eden vojak, ga je na zadnjo pot
pospremila kadetska godba.58
Kadeti so bili dokaj uspe{ni tudi na pevskem
podro~ju. @e 26. decembra 1920 so tako v
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predstavi je bil napovedan {e ples. Na plakatu `al ni napisano, ali je bila predstava `e leta 1921 ali leta 1922.
(ZAP, SI ZAP 206, Rodbina Simoni~ - Blumenau, {katla 4, Krimski korpus in ruska gimnazija).
55   - ., 1973, str. 30–33.
56 '   K 
 + &, 1920–1945, str. 55, 58 in 61. Kadetsko godbo v Strni{~u omenja tudi Rojic.
(Rojic, 1984, str. 82.)
57    , -   -   8, '   !  a,    ,   0&1!
'  +  % '  % '   
&,, 3 4 5 , 6*, Cadet’s Rollcall, Periodical Magazin
Published by the Association of Russian Cadets graduated outside of Russia, Inc., No- 8, New York, USA 1974,
str. 27–31 (navajam:  , 1974).
58 @upnijski arhiv Vurberk (@AV), Excerpta ex chronica Vurbergensi de natione Russorum, Izvle~ek iz vurber{ke
»kronike«, Bivanje ruskih emigrantov v vurber{kem gradu, za~etek 1921 (podatki za leto 1921).
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Strni{~u name{~enci Krimskega kadetskega
korpusa in mo{ki pevski zbor Donskega
kadetskega korpusa pripravili ruski pevski
ve~er.59
Kadetski korpus je skrbel tudi za {portno
udejstvovanje. Kadeti so se pomerili v nogometu, izvajali so gimnasti~ne vaje, imeli
voja{ke pohode in hodili na izlete.60
Poskrbljeno je bilo tudi za versko oskrbo.
Emigranti iz Rusije so sicer pripadali razli~nim veroizpovedim. Poleg pravoslavnih vernikov so bili tu {e katoliki, protestanti, budisti, muslimani ter pripadniki `idovske vere,
vendar je bilo ve~ kot 90 % ruskih emigrantov
pravoslavcev.61 Kadeti Krimskega kadetskega
korpusa so tako v eni izmed barak uredili
zasilno pravoslavno cerkev, v kateri je pel
tudi cerkveni zbor, sestavljen iz kadetov.62
Vendar ta pomo`na cerkev ni dolgo obstala.
Upravnik posestva, na katerem je za~asno
bivala {ola, je dal barako, v kateri so Rusi
opravljali verske obrede, podreti. Ker za te
namene ni bilo na razpolago drugih objektov, beguncem ni preostalo drugega, kot da
bogoslu`je opravljajo v gozdu. Tako je duhovnik na prostem postavil mizo, ki je predstavljala oltar. Pred njo je vodil verske
obrede, kadeti in njihovi vzgojitelji pa so se
razporedili naokrog.63

22 oficirjev vzgojiteljev. Vendar vsi zaposleni
za svoje delo niso dobivali pla~ila. Tako je na
primer upravnik ~evljarske delavnice,
polkovnik Butkevi~, predaval kar brezpla~no.64

... Nogometna
tekma v ruskem
begunskem tabori{~u

V Strni{~u je predaval tudi nekdanji profesor
germanistike v Moskvi Maksim Lvovi~ Blumenau, ki je z otrokoma in `eno Vero Simoni~, h~erjo slovenskega bibliotekarja in bibliografa dr. Franca Simoni~a, ki jo je spoznal
med bivanjem v Münchnu, `ivel na Bregu.65

Junija 1922 je bilo v Krimskem kadetskem
korpusu {e 589 gojencev. Med njimi je bilo
477 otrok oficirjev, 26 otrok vi{jih dr`avnih
uradnikov in 13 kme~kih otrok. Zanimivo pri
tem je, da so se poleg ruskih otrok v kadetskem korpusu {olali `e tudi trije Srbi.
Izobra`evalna ustanova je imela takrat {e 40
predavateljev, od katerih je bilo 26 redno zaposlenih, preostali so delali honorarno. Delo
vzgojiteljev je opravljalo 5 poveljnikov ~et in

... Ruska
pravoslavna
cerkev Krimskega
kadetskega korpusa
v Strni{~u

..........................................................
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59 Strni{~e, Ptujski list, let. 3, {t. 2, 9. 1. 1921, str. 3.
60 '   K 
 + &, 1920–1945, str. 55, 57 in 300.
61 [e med popisom verske sestave ruskih emigrantov v Kraljevini Jugoslaviji leta 1938 je bilo med 26.777 osebami
24.214 ali 90,43 % pravoslavnih vernikov. (AS, Beloemigracija u Jugoslaviji 1918–1941, Knjiga I, Dr`avni sekretarijat za unutra{nje poslove, Federativna Narodna Republika Jugoslavija, Uprava dr`avne bezbednosti, I. odelenje, Br. SSSR/El. 1/I, Beograd januar 1955, str. 56.)
62 '   K 
 + &, 1920–1945, str. 55.
63 .   
%   %   , str. 7 in 8.
64 Prav tam, str. 8.
65 ZAP, SI ZAP 206 Rodbina Simoni~ - Blumenau, {k. 3, Vizitke, osmrtnice, sporo~ila o porokah.
Ve~ o rodbini Blumenau:    ,  & p %   a
  ,    
%
 a, 0&$    %,   –   1997.
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Za pou~evanje kadetov Krimskega kadetskega korpusa je sestavil tudi »Za~etno slovnico nem{kega jezika«.66 Po razpustitvi begunskega tabori{~a v Strni{~u je nato nekaj
~asa predaval na Ruski realni gimnaziji v
Ponovi~ah.67
[tevilo ruskih beguncev v tabori{~u Strni{~e
je vse do odhoda Donskega kadetskega korpusa nara{~alo. Prihajali so predavatelji obeh
korpusov, njihovi dru`inski ~lani, pa tudi
drugi ruski begunci, ki s korpusom niso bili
povezani. Koliko je bilo v tabori{~u slednjih,
zaradi redkih in velikokrat dvomljivih podatkov skoraj ni mogo~e ugotoviti. Po popisu
prebivalstva Kraljevine SHS s konca januarja
1921 je bilo v Lovrencu na Dravskem polju,
pod katerega je spadalo tudi tabori{~e v
Strni{~u, 1.013 Rusov.68 To so bili izklju~no
begunci iz ruske dr`avljanske vojne, saj ruskih vojnih ujetnikov iz prve svetovne vojne v
Strni{~u ni bilo ve~.69 S tem je bilo januarja
1921 Strni{~e kraj z najve~ ruskimi begunci
na Slovenskem. Toda `e 6. februarja je {tevilo
pripadnikov obeh kadetskih korpusov naraslo na 1.095.70 Po oceni Leonida P. Goranskega71 naj bi bilo v Strni{~u skupaj z obema korpusoma pred decembrom 1921 okrog 1.300
ruskih beguncev.72 Takratni dnevni tisk pa je
objavil tudi vest o 1.500 beguncih in skoraj
zagotovo mo~no precenjeno oceno o 3.300
ruskih beguncih v Strni{~u.73

Za vso to mno`ico ljudi je bilo treba poskrbeti tudi za prehrano in zdravstveno oskrbo,
ne samo za nastanitev. K temu so veliko prispevale ruske emigrantske humanitarne organizacije. [tevilne med njimi so bile ustanovljene `e v carski Rusiji, nekatere pa v ~asu
bivanja beguncev na tujem. Tako je ruska
humanitarna organizacija Vseruska de`elna
zveza (VZS)74 za ruske begunce v Strni{~u
odprla kuhinjo s cenej{o prehrano. Oskrbovala je lahko do 100 ljudi in je bila ena izmed
ve~jih kuhinj VZS v Kraljevini SHS.75 Pod
okriljem ruskega dru{tva Rde~ega kri`a
(ROKK)76 je `e leta 1921 v Strni{~u delovala
zobozdravstvena ambulanta. Zobe so plombirali kar brezpla~no.77
Ruski begunci v Strni{~u so najverjetneje izhajali iz enakih dru`benih razredov kot ruski
begunci, nastanjeni po drugih predelih
Kraljevine SHS. Prevladovali so izobra`enci,
plemi~i in visoki oficirji.78 V zvezi s tem je tudi
~astnik Ptujski list leta 1921 poro~al, da so
med ruskimi begunci »in`enirji, tehniki, zemljemerci,« agronomi z vi{jo izobrazbo, vodje
industrijskih podjetij, u~itelji, profesorji,
»zdravniki, padarji, zobozdravniki, `ivinozdravniki, glasbeniki, razni mojstri,« pa tudi
rokodelci in kmetovalci. Ve~ina jih je obvladala francoski, nem{ki in angle{ki jezik.79

..........................................................

............

66 Rokopis, `igosan z `igom Krimskega kadetskega korpusa, hrani ZAP. (ZAP, SI ZAP 206, Rodbina Simoni~ Blumenau, {k. 4, Krimski korpus in ruska gimnazija, 3    !      !- ,    .
  .)
67 ZAP, SI ZAP 206 Rodbina Simoni~ - Blumenau, {k. 3, Osebni dokumenti dru`ine Blumenau, dopis, @upanstvo
Litije, 15. 12. 1924.
ZAP, SI ZAP 206 Rodbina Simoni~ - Blumenau, {k. 3, Osebni dokumenti dru`ine Blumenau, Potrdilo direkciji
dr`avne `eleznice v Ljubljani.
68 Definitivni rezultati popisa stanovni{tva od 31. januara 1921. godine, Dr`avna {tamparija, Sarajevo 1932.
69 /  !       , str. 230.
70 " , 1996, str. 199–217.
71 Goranski je bil takrat kadet. Kasneje je bil gojenec 54. klase jugoslovanske voja{ke akademije. (Pulko, 2004, str.
72–73.)
72 Rojic, 1984, str. 82.
73 Velika prireditev v prid ruskim beguncem v Mariboru, Slovenski narod, 19. 6. 1921, str. 3. Strni{~e, Ptujski list,
let. 2, {t. 52, 26. 12. 1920, str. 4.
74 /     2  4.
75     Jo , +  
     (1920–1940), > .  ,   2006, str. 366–367
(navajam: " , 2006).
76 +  e o&8 o K a k   .
77 4 0&1a Ka + i  O&8  K a '   , /   7 a 2  
4  /   7 a 4 ? 1 1 '  e  &1, (  1   1,  1-* 
1921. ., 6     +     ,   1924, str. 39 (navajam: 4 0&1a
Ka).
78 Pulko, 2004, str. 25.
79 Pozor!, Ptujski list, let. 3, {t. 26, 3. 7. 1921, str. 2.
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Begunci so se v dr`avi, ki jih je gostila, pre`ivljali na razli~ne na~ine, najve~krat pa so
morali za pre`ivetje kljub visoki izobrazbi in
strokovni usposobljenosti opravljati slabo
pla~ana, najve~krat fizi~na dela. Da bi si olaj{ali eksistenco, so se ruski begunci povsod
po Kraljevini SHS povezovali v tako imenovane ruske kolonije. Te so svojim ~lanom, ki
so redno pla~evali ~lanarino, za ~as brezposelnosti zagotavljale dolo~ena sredstva, ki
so jih pridobili tudi z medsebojnim zbiranjem
prispevkov. Ustanavljanje kolonij je bilo
posebnega pomena tudi za jugoslovanske
oblasti, saj je bilo ruske emigrante zaradi
obveznega ~lanstva tako la`e nadzorovati.80
Ali je v kratkih letih obstoja begunskega tabori{~a tudi v Strni{~u delovala ruska kolonija v
tak{ni organizacijski obliki kot drugod, zaradi pomanjkanja ustreznih virov ni mogo~e z
gotovostjo trditi. Je pa za zaposlovanje ruskih
beguncev v Strni{~u skrbel agent dr`avne
komisije za ruske begunce v Mariboru Boris
Smirnov. Stanoval je v ruskem begunskem
tabori{~u v Strni{~u, v Mariboru na Aleksandrovi ulici 25 pa je informacije o mo`nostih
zaposlovanja ruskih beguncev dajal Nikofor
Pivijakovi~.81 Za zaposlovanje ruskih beguncev na Slovenskem je bil ustanovljen »Urad za
delo dr`avne komisije za ruske begunce za
Slovenijo in Hrva{ko«.82 Ta je za bolj{o zaposljivost ruskih beguncev decembra 1921 izpeljal ve~ te~ajev slovenskega jezika. Jezikovni
te~aj je takrat potekal tudi v Strni{~u.83 Pri
zaposlovanju je posku{ala pomagati tudi
VZS, ki je v Strni{~u odprla podjetje za {ivanje perila in obla~il, v katerem so zaposlili
ruske emigrantke. Obla~ila so izdelovali po
naro~ilu Zavoda za voja{ka obla~ila Kraljevi-

ne SHS.84 A marsikdo se je moral znajti po
svoje in nekateri so sku{ali slu`iti tudi s petjem. Dne 5. januarja 1921 je tako na Ptuju
nastopil pevski zbor ruskih beguncev pod
vodstvom polkovnika Pograni~nega,85 4.
maja 1921 so ruski begunci priredili koncert v
Mariboru,86 8. in 9. oktobra 1921 pa je ruski
pevski zbor iz Strni{~a nastopil v Celju. Zapelo je trideset pevk in pevcev. Na sporedu
so bile ruske narodne in nabo`ne pesmi,
ukrajinske narodne pesmi in ukrajinski ples.
Pevski zbor ruskih beguncev iz Strni{~a je {e
pred nastopom v Celju podobno kot na Ptuju
in v Mariboru z velikim uspehom koncertiral
v Vara`dinu.87
Med ruskimi begunci, ki niso pripadali nobenemu izmed kadetskih korpusov, je bilo tudi
nekaj {oloobveznih otrok. Zanje so `e leta
1921 odprli tako imenovano {olsko skupino.88 Ruski begunci so namre~ izobra`evanju
posve~ali veliko pozornost. [ole za razli~ne
stopnje izobra`evanja so za~eli ustanavljati
takoj po odhodu v dr`ave gostiteljice,
nekatere `e v prehodnem tabori{~u v Galipoliju.89 Z leti se je tudi na Slovenskem izoblikoval sistem ruskih {ol, ki je zajemal vrtce,
osnovne {ole in gimnazijo. [olske skupine so
bile posebna oblika osnovno{olskega in tudi
ni`jega gimnazijskega izobra`evanja. Ustanavljali so jih tam, kjer je bilo med ruskimi
emigranti manj{e {tevilo {oloobveznih otrok
in zato ni bilo racionalno odpirati prave
osnovne {ole. Naloge {olske skupine so bile:
obnavljanje u~en~evega dotedanjega znanja,
pridobivanje novega znanja in priprava
u~encev na opravljanje izpitov za vpis na
katero od ruskih ali jugoslovanskih srednjih

..........................................................
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86
87
88
89

Pulko, 2004, str. 38 in 39.
Pozor!, Ptujski list, let. 3, {t. 26, 3. 7. 1921, str. 2.
Za ruske begunce, Slovenski narod, 10. 12. 1921, str. 3.
Za razliko od Slovenskega naroda navaja Bilten zdru`enega komiteja ROKK, VZS in VSG nekoliko druga~ne
podatke o poteku te~ajev pri Uradu za delo. Po tej publikaciji naj bi leta 1921 pri Uradu za delo potekal te~aj
srbskega jezika, in sicer v Ljubljani, na Bledu in v Strni{~u (4 0&1a Ka, str. 25).

ja Jy  j 1918–1941, I., str. 173.
To ni bil mo{ki pevski zbor Donskega kadetskega korpusa, ampak pevski zbor, sestavljen iz drugih ruskih
beguncev, ki so bivali v Strni{~u. V isti {tevilki Ptujskega lista je posebej navedeno, da bo koncert Donskega
kadetskega korpusa v prihodnjih dneh. (Ruski koncert v Ptuju, Ptujski list, let. 3, {t. 3, 16. 1. 1921, str. 2).
Prelo`en koncert v Mariboru, Slovenski narod, 1. 5. 1921, str. 4.
Ruski koncert v Celju, Slovenski narod, 8. 10. 1921, str. 3. Ruski koncert v Ptuju, Ptujski list, let. 3, {t. 3,
16. 1. 1921, str. 2.
a , 6 $      +  J    1919–1941, 2   & 
  
  ,   2004, str. 44 (navajam: , 2004).
Ve~ o tem: + 7 1 ? , &o 1  ,  !8-  &- 74 1-     
 7 1 ? ,  1 1923.
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{ol.90 Zna~ilnost ruskih emigrantskih osnovnih {ol je bila, da so jih odpirali po potrebi in
da so jih po upadu {tevila {oloobveznih otrok
tudi hitro zapirali.91[k
sou
ak
so
en
l[olsko
tu
aso
~{n
ju
p
lrvSito
skupino v Strni{~u
je ustanovila Vseruska zveza mest (VSG),92
organizacija, ki se je po letu 1920 ukvarjala
predvsem z odpiranjem in financiranjem
ruskih zaveti{~ in {ol.93 U~enci v strni{ki {olski skupini so bili razporejeni v mlaj{i in
starej{i pripravljalni razred ter v 1., 4. in
6. razred. Vodenje {olske skupine so prepustili V. A. Ozarovskemu.94
Begunsko tabori{~e v Strni{~u, v katerem so
bili poleg ruskih beguncev {e slovenski
begunci iz krajev, ki jih je zasedla Italija, je
vse do 31. januarja 1922 vzdr`eval Oddelek
za socialno politiko De`elne vlade za
Slovenijo. Takrat pa se je De`elna vlada odlo~ila, da tabori{~e zaradi prevelikih stro{kov
preneha vzdr`evati. V Strni{~u je nekaj dni po
razdelitvi zadnjih obrokov hrane zavladala lakota, zmanjkalo je tudi kuriva. Med begunci
se je {irila {krlatinka. V skrajnem pomanjkanju je Krimski kadetski korpus v Strni{~u
`ivel vse do 20. oktobra 1922, ko je odpotoval v Belo Crkvo. Tabori{~e so takrat zapustili
tudi drugi ruski begunci.95 Predstojnik tabori{~a Radoslav Merljak je od{el `e veliko prej.
Ob odhodu je direktorju Krimskega kadetskega korpusa predal pismo, v katerem je izrekel zahvalo Rusiji za velike `rtve pri
osvobajanju slovanskih narodov. Izrazil je
priznanje pedagogom, ki so kljub te`kim
razmeram dosegli velike uspehe, kadetom pa
je za`elel skoraj{njo vrnitev v domovino, kar
pa se ve~ini nikoli ni uresni~ilo.96
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... Nach der Niederlage der antirevolutionären
Kräfte im russischen Bürgerkrieg zog eine
große Anzahl von Staatsangehörigen des
ehemaligen zaristischen Russland in europäische, asiatische und amerikanische Staaten.
Die genaue Anzahl der russischen
Flüchtlinge ist nicht bekannt, ebenso gibt es
keine Daten darüber wie viele Flüchtlinge in
das Königreich der Serben, Kroaten und
Slowenen eingewandert sind. Nach neueren
Schätzungen dürften sich im neu entstandenen Staat von 41.000 bis 44.000 russische
Flüchtlinge angesiedelt haben. Wegen der
herrschenden allgemeinen Not unmittelbar
nach dem Ersten Weltkrieg, konnte das
Königreich der Serben, Kroaten und
Slowenen keine entsprechenden Wohnverhältnisse gewährleisten, deshalb suchte man
nach Notlösungen. Eine unter ihnen war das
ehemalige verlassene österreichisch-ungarische Militärlager in Strni{~e, wo man die
Angehörigen des Don- und Krimkadettenkorps und einige andere russische Flüchtlinge untergebracht hat. Wegen des schnellen Vorstoßes der Roten Armee verließ der
Krimkadettenkorps am 1. November 1920
Jalta, der Donkadettenkorps verließ Evpatoria am nächsten Tag. Beide Korps fuhren mit
dem Schiff bis Istanbul und von dort bis zum
kroatischen Hafen Bakar. Am 23. Dezember
1920 kamen beide Korps mit dem Zug in
Strni{~e an. Dort wurden sie in den Baracken
des ehemaligen osterreich-ungarischen militärischen Reservekrankenhaus Klatovo
untergebracht. Die Wohnverhältnisse waren
hier außerordentlich schlecht. Die Baracken
waren ausgedient, die Elektro- und Wasserleitung sowie die Kanalisation waren zerstört.
Ein großes Problem stellte die Raumbeheizung dar. Wegen der schweren Wohnverhältnisse, der allgemeinen Not und des durchgestandenen Leids während des Bürgerkrieges war dementsprechend schlecht auch
der moralische Zustand in beiden Korps. Die
Kadetten haben sich ungebührlich benommen, einige von ihnen bildeten sogar eine
Gemeinschaft, die Gewalt an den Schwächeren ausgeübt hat. Wegen erhöhter Sterblichkeit unter den Kadetten breiteten sich
Gerüchte über das Bestehen eines Selbstmörderklubs aus. Unmoralisch haben sich auch

die Pädagogen verhalten, die oft unter sich
intrigierten. Die nötige Ordnung und
Disziplin wurden im Krimkadettenkorps eingeführt, als man den Generalmajor
Aleksander Ivanovi~ Babkin zum Direktor
ernannt hatte. In den Korps wurden verschiedene Werkstätte gegründet, in denen man
Kadetten beschäftigte, eröffnet wurde ein
Leseraum und ein Liebhabertheater, errichtet
wurde eine orthodoxe Kirche, gegründet
wurden auch ein Sängerchor und eine
Blasskapelle. Der Krimkadettenkorps führte
in Strni{~e auch einen zwei Schuljahre dauernden Unterricht durch. Im ersten Jahr
beendeten 83 Kadetten erfolgreich die
Schulung, im zweiten Jahr waren es 103.
Für die übrigen russischen Flüchtlinge in
Strni{~e sorgten russische humanitäre
Organisationen, unter ihnen befanden sich
das Russische Rote Kreuz der Gesamtrussische Städteverband und der Gesamtrussische Landesverband. Sie gründeten eine
Küche mit billigerem Essen, eine ZahnarztAmbulanz, einen Nähereibetrieb und eine
Schulgruppe. Russische Flüchtlinge hatten in
Strni{~e bis zum 20. Oktober 1922 gelebt, als
der Krimkadettenkorps dann nach Bela
Crkva abreiste.

............

Das Lager der russischen Flüchtlinge
in Strni{~e
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Socialno-politi~ne razmere
po prvi svetovni vojni
v lu~i dr`avnozborskih volitev
.......................

Ljubica [uligoj∗

Izvle~ek

Abstract

... Avtorica analizira politi~ne odnose po rezultatih parlamentarnih volitev. Govori o
gospodarskih posledicah vojne in aktualnem
kme~kem vpra{anju. Hkrati opozarja na
probleme skromno razvitega delavskega gibanja na zaostalem ptujskem obmo~ju. Izpostavlja vpliv revolucionarnih dogajanj v Rusiji, ko so se ob socialdemokratski stranki
ustanavljale komunisti~ne organizacije, na
primer leta 1920 v begunskem tabori{~u v
Strni{~u.

Social and Political Relations after the World
War I in the Light of the National Assembly
Elections

Klju~ne besede: begunsko tabori{~e, delavsko gibanje, kme~ko vpra{anje, komunisti~na organizacija, parlamentarne volitve, politi~na ob~ina, politi~na stranka, Strni{~e

... The author analyzes the political relations
according to the results of parliamentary
elections. She speaks about the economical
consequences of the war and about the current peasant question. At the same time she
calls attention to the problems of the moderately developed working class movement in
the behind lagging region of Ptuj. She puts
stress on the influence of revolutionary
events in Russia, when beside the social democratic party some communist organizations
were established, e.g. in 1920 in the refugee
camp in Strni{~e.
Key words: refugee camp, working class
movement, peasant question, communist
organization, parliamentary elections, political commune, political party, Strni{~e
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Upravne razmere

... Upravnopoliti~na organiziranost se je po
prvi svetovni vojni {e vedno naslanjala na
predvojno ureditev v habsbur{ki monarhiji
tako glede {tevila politi~nih ob~in kot njihove
povr{ine. Obmo~je sedanje ob~ine Kidri~evo
je pokrival sodni okraj Ptuj, h kateremu so ob
zadnjem avstrijskem {tetju spadale: politi~na
ob~ina Cirkovce, ki je zajemala naselja Cirkovce, Dragonja ves (Dragonja vas), Mihovce, Pongrce in Spodnje Jablane, ter ob~ina
Sveti Lovrenc na Dravskem polju, kamor so
spadala naselja Apa~e, Pleterje, Sveti Lovrenc
na Dravskem polju in @upe~ja vas. Po izlo~itvi Stra`gonjce, Staro{inc in [ikol iz politi~ne ob~ine Cirkovce je leta 1910 nastala nova
politi~na ob~ina [ikole.
Na obmo~ju ptujskega politi~nega okraja so
se upravnopoliti~ne spremembe zgodile komaj po letih 1933 in 1934, ko sta se oblikovali
dve politi~ni ob~ini: Cirkovce (36,5 km2) z
naselji Cirkovce, Dragonja vas, Mihovce,
Pongrce, Spodnje Jablane, Stra`gonjca in [ikole ter ob~ina Sveti Lovrenc na Dravskem
polju (30,9 km2) s k. o. Apa~e, Pleterje, Sveti

... Cirkovce pred prvo svetovno vojno. Obmo~ju politi~ne ob~ine se je v letih 1933 in 1934 priklju~ila
politi~na ob~ina [ikole in postala ena najve~jih
(36,5 km2) v ptujskem politi~nem okraju.
Iz zbirke Aleksandra Kumra.

Lovrenc na Dravskem polju, @upe~ja vas.
Upo{tevaje {tetje prebivalcev leta 1931, je v
ob~ini Cirkovce po komasaciji `ivelo 2297
prebivalcev (62,9/km2), v Svetem Lovrencu
na Dravskem polju pa 1676 ljudi ali 54,1 prebivalca na km2. V gospodinjskih skupnostih
so `iveli povpre~no nekaj ve~ kot {tirje ljudje
(4,6 ~loveka).1

... [ikole kot
samostojna politi~na
ob~ina od leta 1910
do 1933/34.
Iz zbirke
Aleksandra Kumra.

Demografske in narodnostne razmere

... Pode`elje ptujskega politi~nega okraja je
med svetovnima vojnama veljalo za gosto naseljeno obmo~je (leta 1921 82,9 ~loveka na
km2); dru`ine so v povpre~ju {tele 4,8 ~lana.
Seveda so posledice svetovne vojne pustile
sledi: zlasti na pasivnih halo{kih in slovenskogori{kih obmo~jih sledimo v mnogih
primerih negativnim trendom v rasti prebivalstva, kar povezujemo z gospodarsko (vinsko)
krizo. Ugodnej{e ekonomske mo`nosti v ravninskih predelih pa so, nasprotno, vplivale
na odstotek rasti prebivalstva; gibanje prebivalstva na primer na Dravskem polju je bilo v
desetletju med letoma 1921 in 1931 odvisno
tudi od migracijskih tokov. Tak primer je
politi~na ob~ina Sveti Lovrenc na Dravskem
polju, kjer je po podatkih Okrajnega glavarstva o ljudskem {tetju 31. januarja 1921 `ivelo
857 ljudi. Hkrati pa iz dr`avnih statisti~nih
podatkov povzemamo, da je bilo v omenjeni

..........................................................

............

1 Specijalni krajevni repertorij avstrijskih de`el IV. [tajersko. Izdelan na podlagi podatkov ljudskega {tetja
3. decembra 1910, Dunaj 1918, str. 3, 119–132. ZAP, Sresko na~elstvo, Ptuj, fasc. 1. Podatki ljudskega {tetja z dne
31. januarja 1921. Prim. Prethodni rezultati popisa stanovni{tva u Kraljevini SHS 31. 1. 1921. godine, Sarajevo
1924. Leksikon Dravske banovine, 1937, str. 501–524. Splo{ni pregled Dravske banovine, Ljubljana 1939, str.
14–16, 92–93, 168–174. Bra~i~, 1975/1, str. 69. Bra~i~, 1978/2, str. 67, 305–306, 312. Prim. Melik, 1957, str. 297,
376.
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Tabela 1: Demografske in narodnostne razmere od zadnjega avstrijskega {tetja leta 1910 do {tetja prebivalstva v
Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev 1921

1910

1921

1910

1921

1910

1921

1910

1921

Cirkovce

5

5

24.59

24.59

1448

1462

58.8

59.4

Prirastek
v%
1910–
1921
0.9

Sveti
Lovrenc na
Dravskem
polju

4

4

30.96

30.96

1558

3627*

50.3

117.15

[ikole

2

2

11.93

11.93

750

698

62.8

58.5

Politi~na
ob~ina

Politi~na
ob~ina

K. o.

Povr{ina/ha

Dru`inskih
~lanov

Na km2

[t. prebivalcev

Pogovorni jezik 1910

Materni jezik 1921

1910
**

1921

nem.

slov.

drug tuji

slov.

drugi slonem.
van.

Cirkovce

–

4.9

1

1446

1

1450

1

Sveti
Lovrenc na
Dravskem
polju

–

4.8

1

1539

18

851
***

[ikole

–

4.7

–

741

9

698

{t. hi{/dru`in
1910

1921

278

297

57.1

340

752

–6,9

129

148

Dr`avljanstvo 1921
SHS

tuje

neopred.

11

1442

5

5

3

3

856

1

–

–

–

698

–

–

* zajeti begunci v tabori{~u Strni{~e
** ni podatkov
*** podatki Okrajnega glavarstva Ptuj brez beguncev: 857 prebivalcev

ob~ini registriranih 3627 prebivalcev. Slednje
povezujemo z begunci v tabori{~u Strni{~e,
od koder se je intenzivno izseljevanje ljudi ob
hudi ekonomski stiski za~elo po njegovi
likvidaciji 31. januarja 1922.2
Iz tabele o gibanju prebivalstva in narodnostnih razmerah povzemamo, da je obmo~je
sedanje ob~ine Kidri~evo ostalo slovensko.
Kljub ponem~evalnim pritiskom v habsbur{ki
monarhiji je pode`elje na Ptujskem ohranilo
slovensko identiteto. Tako je bilo tudi med
svetovnima vojnama, ko so nem{ki delodajalci ve~krat krojili usodo slovenski delovni sili.
Leta 1939, na pragu druge svetovne vojne,
bele`imo, da se je glede na {tetje prebivalcev
leta 1931 opredelilo za slovenski materni
jezik v politi~ni ob~ini Cirkovce 99,6 % ljudi
(za nem{kega 0,4 %); v ob~ini Sveti Lovrenc
na Dravskem polju se je {telo za Slovence

... Sveti Lovrenc na Dravskem polju leta 1909.

..........................................................
............

2 Prav tam, Sresko na~elstvo. Prav tam, Prethodni rezultati.
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Po{iljatelj razglednice je pre~rtal slovensko ime
kraja in zapisal nem{ko ime »St. Lorenz am Draufelde«. Politi~na ob~ina se je tudi med obema vojnama
uvr{~ala med velike soseske (30,9 km2) na
Dravskem polju.
Iz zbirke Aleksandra Kumra.
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97,4 % in za Nemce 0,05 % prebivalcev.3
Revno pode`elsko prebivalstvo se je bolj
oklepalo ljudskega izro~ila in zavesti o pripadnosti slovenski zemlji.

Za primerjavo povejmo, da v ravninskem
svetu ptujskega sreza med svetovnima vojnama ni bilo tako izrazitih socialno-posestni{kih nasprotij, kot jih zaznavamo na slovenskogori{kih in halo{kih predelih.

Gospodarsko-dru`bene razmere

Posestniki so bili na ravninskih obmo~jih
mo~neje zastopani in {tevilo ko~arjev ali `elarjev, ki so iskali delo v velikih vinogradih ali
pri Polancih, je bilo manj{e (v ob~ini Sveti
Lovrenc na Dravskem polju je bilo teh
11,2 %, v Spodnjih Halozah ~ez 25 %).5
Omenjene ekonomske razmere in ustrezna
socialna struktura prebivalstva so odsevale v
politi~nem `ivljenju.

... Zaostalo agrarno obmo~je ptujskega politi~nega okraja sta ozna~evali nizka kmetijska
proizvodnja in {ibka produktivnost dela. Ravninsko obmo~je Dravskega polja s prevladujo~imi njivskimi povr{inami je ponujalo
kmetijstvu ugodnej{e razmere. Za politi~no
ob~ino Sveti Lovrenc na Dravskem polju je v
Krajevnem leksikonu Dravske banovine leta
1937 zabele`enih 13,95 ha njiv in vrtov,
9,65 ha travnikov in pa{nikov, 6,55 ha gozdov ter 0,81 ha preostalih povr{in.

Politi~ne razmere

...
Socialna struktura prebivalstva se navezuje
na prostorske zna~ilnosti. V politi~ni ob~ini
Cirkovce je sredi tridesetih let prej{njega stoletja `ivelo 212 posestnikov (9,2 %), 204
ko~arji (8,8 %) in 45 najemnikov (1,9 %).
Navedimo, da je v ptujskem politi~nem okraju najve~ posestnikov imelo do 5 ha zemlje.
Na obmo~ju politi~ne ob~ine Sveti Lovrenc
na Dravskem polju je bilo 168 posestnikov
(10 %), 188 ko~arjev (11,2 %) in 31 najemnikov (1,8 %).4

Na politi~no opredeljevanje prebivalstva
nas opozarjajo volilni rezultati, ki so sicer relativni pokazatelj razmer, zato pa jih ka`e povezovati z gospodarskimi in dru`benimi
dejavniki. Tako je gotovo, da je obstoj begunskega tabori{~a v Strni{~u zaznamoval `ivljenje kraja. Prav tako so se posledice svetovne vojne odra`ale v gospodarski in socialni
podobi okolja ter v politi~nih odnosih. O teh
bomo podrobneje govorili v nadaljevanju;
splo{no oznako politi~nih razmer je namre~
mo~ povzeti skozi prizmo volitev v jugoslo-

... Uli~ni motiv iz barakarskega naselja v Strni{~u

... Iz `ivljenja v tabori{~u Strni{~e maja 1917. Okoli

(Sternthal) januarja 1917, kamor so se zatekli `e
mnogi begunci.
Iz zbirke Sre~ka [nebergerja.

Hellinovega gradi~a so avstro-ogrske oblasti leta
1915 za~ele graditi barakarsko naselje rezervnih.
bolni{nic.
Iz zbirke Aleksandra Kumra.

..........................................................

............

3 ZAP, Sresko na~elstvo Ptuj, fasc. 1, Pregled o {tevilu prebivalstva Dravske banovine po stanju o polno~i 31. 3. do
1. 4. 1931. Gl. op. 1, Splo{ni pregled, str. 14–16.
4 Gl. op. 1, Leksikon, str. 96, 99. Podatki so izra~unani po stanju prebivalstva leta 1931.
5 Gl. op. 1, Anton Melik, str. 373. Prim. Jo`e Keren~i~, 1939, II, str. 30, 119–120, 455–456.
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vansko Narodno skup{~ino. Predstavitev politi~nih razmer na obmo~ju sedanje ob~ine
Kidri~evo v dvajsetih letih prej{njega stoletja
nam bo tudi razumljivej{a ob primerjanju
opredeljevanja volivcev na lokalni ravni z volilnimi rezultati v ptujskem politi~nem okraju.
Glede volitev v ustavodajno skup{~ino (konstituanto) novembra 1920 lahko poudarimo,
da volilne pravice v ptujskem politi~nem
okraju niso imeli pripadniki »nem{ke manj{ine«. Volitve, ki se jih je udele`ilo 72 % volilnih upravi~encev, v bistvu opozarjajo na socialno-ekonomske probleme okraja, zlasti na
nere{eno kme~ko vpra{anje.
Program Samostojne kme~ke stranke (SKS),
ki je ponujal ve~ socialnih re{itev, je na
primer na Ptujskem med slovenskimi politi~nimi okraji dobil najve~ podpore. Stranka je z
31,3 % glasov le nekoliko zaostala za vodilno Slovensko ljudsko stranko (SLS), ki je pridobila 36,6 % volivcev; slednja je med svetovnima vojnama na ptujskem pode`elju
ohranjala trdne pozicije. Druge politi~ne
stranke na omenjenih volitvah niso `ele
pomembnih uspehov, tudi ne programsko
neobetavna liberalna Jugoslovanska demokratska stranka (JDS).
Volilni rezultati v okraju so tedaj opozorili na
revolucionarne vplive v delavskem gibanju,
kar je zaznati po posameznih krajih, tudi na
obmo~ju sedanje ob~ine Kidri~evo. Podatki
namre~ govorijo, da je bil med sreskimi kandidati na listi Komunisti~ne stranke Jugoslavije (KSJ) tudi strojnik v Svetem Lovrencu na
Dravskem polju Ignacij Ter~ek. Stranka je v
ptujskem politi~nem okraju pridobila 3 %
volivcev, {e vedno pa je med delavstvom
imela najve~ podpore Jugoslovanska socialdemokratska stranka (JSDS) z 20,8 % volilnim izidom.6
Primerjava volilnih rezultatov med politi~nimi strankami v sodnem okraju Ptuj z rezultati
v politi~nih ob~inah Cirkovce in Sveti Lovrenc na Dravskem polju nam pove naslednje:

SLS je v sodnem okraju pridobila 32,5 %,
drobnobur`oazna Narodno socialisti~na stranka (NSS) 2,8 %, JDS 3,4 % in JSDS 18,8 % (v
mestni ob~ini Ptuj 43,3 %).
V politi~ni ob~ini Cirkovce je volilo 82,8 %
volilnih upravi~encev, in sicer: za SLS 27,9 %,
NSS 0,3 %, JDS 2,1 %, JSDS 25,1 %, SKS 27,7
%, KSJ 14,7 % in za Virstveno stranko
Prekmurja 2,1 % volivcev.
Na volitve se je v politi~ni ob~ini Sveti Lov renc na Dravskem polju podalo 73,8 %
volivcev, od katerih se je za SLS opredelilo
30,3 %, za NSS 7,5 %, JDS 3,7 %, JSDS
19,7 %, SKS 26,1 % in za KSJ 12,03 %.7
Ugotavljamo, da je SLS pridobila najve~ volivcev, da je NSS v ob~ini Sveti Lovrenc na
Dravskem polju dosegla v sodnem okraju
drugo mesto (najve~ glasov, 19,2 %, v ptujski
mestni ob~ini). Podobno je bilo z dose`enimi
rezultati JDS (v mestni ob~ini Ptuj 22,1 %),
po {tevilu glasov pa je sledil kar Sveti Lovrenc
na Dravskem polju. Podpora SKS pri~a o
iskanju re{itve kme~kega vpra{anja. Izstopa
podatek, da je v ptujskem sodnem okraju
pridobila KSJ najve~ glasov v Cirkovcah
(14,7 %) in v Svetem Lovrencu na Dravskem
polju (12,03 %); v ptujski mestni ob~ini je
stranka pridobila le 2,6 % glasov.
To pomeni, da je bilo na obmo~ju Strni{~a
zaznati mo~nej{e vplive revolucionarnega
socialisti~nega gibanja. Kaj se je dogajalo na
tem obmo~ju, ka`e podrobneje razkriti.

Revolucionarno delavsko gibanje po
prvi svetovni vojni dose`e Strni{~e
Porajanje delavskega gibanja na Ptujskem

... Delavsko gibanje se je na ptujskem obmo~ju razvijalo v specifi~nih socialno-ekonomskih razmerah. Na odgovarjajo~o dru`beno strukturo sta vplivala gospodarska nerazvitost politi~nega okraja in premo~ tujega
kapitala (46,6 % industrijskih obratov v

..........................................................

............

6 Gl. op. 1, Prethodni rezultati. Kraljevina SHS, Uradni list de`elne vlade Slovenije 27. 11. 1920, II, {t. 138. Poro~ila
o volilnih rezultatih se razlikujejo.
7 Statisti~ki pregled izbora narodnih poslanika za Ustavotvornu skup{tinu Kraljevine SHS na dan 28. novembra
1920. godine, Beograd 1921. Volitve v konstituanto v ptujskem sodnem okraju, v: Ptujski list, 12. 12. 1920, II, {t.
50.
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nem{ki lasti). Skromna industrija in prevladujo~e kmetijstvo (nad 83 %) sta pogojevala
{tevilen agrarni proletariat, vini~arsko delovno silo in malo{tevilno delavstvo.8 Boj za pre`ivetje, odvisnost delovne sile od delodajalcev in socialnodemokrati~ni vplivi so povzro~ili, da je bilo delavstvo pred letom 1918
dru`beno neozave{~eno.
Vplivi oktobrske socialisti~ne revolucije so
dosegli ptujsko obmo~je po vrnitvi vojnih
ujetnikov iz Rusije. Ideje o osvobajanju kmetov in delavcev ter agrarni reformi so vzdramile socialno ogro`ene sloje v okraju. Zaradi
splo{ne zaostalosti pa jasnih predstav o dru`beni preobrazbi ni bilo. Tudi ni bilo organizacijske trdnosti, ko so nastajale prve komunisti~ne skupine, in to tem bolj, ker so oblasti
svarile ljudi pred neredom in zlomom, ki ga
vna{a komunizem. Okrajno glavarstvo na
Ptuju je po vojni ve~krat opozarjalo vladne
organe na »skrajno neugodne« razmere, na
pomanjkanje in rev{~ino ter na nevarnost
socialnih gibanj v okraju. Oblasti so bile odlo~ene umiriti razmere pred revolucionarno
nevarnostjo; septembra 1919 so nastopile
proti komunisti~ni propagandi.9
Na ptujskem obmo~ju je revolucionarna razgibanost dosegla vzpon leta 1920: v delavskih vrstah so se lo~ili od vodstva JSDS in
nastale so krajevne organizacije KSJ, tudi v
Strni{~u.

Krajevna organizacija jugoslovanske Komunisti~ne stranke v Strni{~u
Ob Franju @ge~u, ki je z dornavskega obmo~ja razvijal komunisti~ne ideje med ljudmi
revnega ptujskega pode`elja in povezoval
somi{ljenike, `eljne socialnih reform, je nastajalo drugo komunisti~no `ari{~e na Ptujskem: v begunskem tabori{~u v Strni{~u se je
leta 1920 oblikovala komunisti~na organizacija. Strni{ko naselje je bilo predvsem delavsko z brezdomci, ki so bili dovzetni za
dru`beno preobrazbo.

V barakarskem naselju nekdanje voja{ke
bolni{nice so se po vojni prepletali razli~ni
idejni vplivi: od socialisti~nih nazorov vojnih
ujetnikov – povratnikov iz Rusije do kontrarevolucionarnih vplivov ruskih emigrantov in
protivojnega razpolo`enja primorskih beguncev. V Strni{~u se je poleg posameznih delavcev iz drugih krajev naselilo tudi nekaj
doma~inov, ki so v nastali mizarski in kovinarski zadrugi ter v pletarni na{li za~asno
zaposlitev. Jedro Krajevne organizacije jugoslovanske KS so tvorili blagajnik organizacije,
tesar Jakob Nipi~ iz [entilja v Slovenskih goricah, strojni klju~avni~ar Franc [obar, aktivni
sodelavec Strokovne organizacije lesnih
delavcev in strni{ke Svobode, ter kovinarski
delavec Ignacij Ter{ek iz Marijagradca pri
La{kem. Vsi trije so tudi po razpustu Krajevne
organizacije leta 1921 in po odhodu iz Strni{~a aktivno delovali v naprednem delavskem
gibanju, Jakob Nipi~ in Ignacij Ter{ek v
Mariboru ter France [obar v Zagorju ob
Savi.10
Nastajanje posameznih komunisti~nih organizacij na Ptujskem in odklon od vodstva
JSDS potrjujejo neenotnost v delavskih
vrstah. Tako iz pisma ptujske okro`ne organizacije JSDS z dne 3. aprila 1920 vodstvu
delavske socialisti~ne stranke v Ljubljani, ki je
takrat pripravljalo ustanovni kongres KPJ za
Slovenijo, razberemo, da se »duh komunizma« ka`e v osmih krajevnih organizacijah
okro`ja. Da bi ohranili enotnost stranke, je
pisec sporo~il, da bodo izstopili iz JSDS po
strankinem zboru v Mariboru in se priklju~ili
Delavski socialisti~ni stranki. Na mariborskem zboru JSDS so nameravali razkrinkati vodstvene »grehe« in se raziti »s sklepom
za levi~arje«. Trinajstega aprila se je zastopstvo mariborskega zbora zares lo~ilo od JSDS
in sklenilo sporazum z ljubljanskim vodstvom.11
Na `eljo ptujskega okro`nega odbora JSDS je
ljubljanski kongres v izvr{nem odboru pustil
mesto za zastopnika ptujskih organizacij.
Podobno tudi oklic Pokrajinskega sveta
5. septembra 1920, ki ima naslov »Proletariatu
Celja, Maribora, Ptuja, plebiscitnega ozemlja
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8 [uligoj, 2004, str. 430.
9 Prav tam.
10 Potr~, 1972, str. 493–494. Pokrajinski arhiv Maribor (PAM), Okro`no sodi{~e Maribor, {k. 199, Kzp VI 1842-30,
{k. 206, Kzp VI 3461-30, Nipi~, Filipi~, 1981, str. 189–190, 194–195.
11 Prav tam, Potr~, str. 493. Prav tam, France Filipi~. Arhiv Republike Slovenije (AS) 1445, Jugoslovanska
socialdemokratska stranka 1917–1920.
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in obmejnih krajev«, navaja, da je sklenil
pustiti »za proletariat mariborskega okro`ja
neizpolnjena mesta v Centralnem in Pokrajinskem strankinem svetu«.12
Ob posledicah prve svetovne vojne je zanimanje za komunizem med ptujskim delavstvom raslo spontano. O tem zgovorno pri~ajo
dogodki v Strni{~u, kjer je tudi ve~ ustanovnih ~lanov »podru`nice komunisti~ne partije«
izstopilo iz JSDS, med njimi poleg `e ome
njenih Adolf Justin in Franc Kristan~i~, ki je
prevzel tajni{ke posle v organizaciji.13 Jakob
Nipi~ je v pismu »Pisateljem Propagandne
knji`ice JSDS v Ljubljani« 3. julija 1920 med
drugim zapisal, da je »stara socialnodemokratska pesem `e tako obrabljena, da se
vle~e«, saj bi bili v strankinem vodstvu dol`ni
pretehtati »kapitalisti~ne in proletarske interese«, in da bi delavstvu morali pojasniti, kako
naj ravna, da ga »kapitalizem ne prekani«. Ob
koncu pisec {e dodaja: »Naznanim {e Vam da
je na{a organizacija pristopila h komunistom
in da dokler se ’Naprej’ ne spoji z ’Rde~im

... Eden od
ustanoviteljev
Krajevne organizacije
Komunisti~ne
stranke v Strni{~u
Jakob Nipi~ 3. julija
1920 »naznanja«
odcepitev
organizacije od
socialdemokratov.
Vir: AS 1445,
Jugoslovanska
socialnodemokratska
stranka 1917–1920.
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Gl. op. 10, Potr~. Rde~i prapor, 7. 9. 1920, XV, {t. 29.
Gl. op. 10. Potr~.
Gl. op. 10, Filipi~.
Gl. op. 10, Filipi~.

praporjem’, ne bomo kolportirali Va{ih bro{ur.«14 S tem je Krajevna organizacija JSDS v
Strni{~u dokon~no prestopila v Komunisti~no stranko pod vodstvom Ignacija Ter{ka.
Novonastala »Krajevna organizacija jugoslovanske Komunisti~ne stranke« je izhod iz
te`kega polo`aja delavcev videla v razrednem boju, kar se je kazalo tudi v mezdnem
gibanju lesarskih delavcev maja 1920.15
Navdu{enje nad komunisti~no idejo je do`ivelo udarec s prepovedjo komunisti~nih
organizacij leta 1920. Komunisti~no opredeljeni delavski voditelji so po Obznani delovali
v strni{kih sindikatih. Ob organizatorju
sindikalnega gibanja Jakobu Nipi~u so se
aktivno vklju~evali v delo {e nekateri. Omenimo elektrikarja Miho Kojca iz Haloz (po
letu 1924 povezan z Jo`etom Potr~em), v mizarski delavnici zaposlenega Primorca Ciuho
ter klju~avni~arja Jo`eta Pe~nika iz Gere~je
vasi. V letih od 1924 do 1926 je sindikat
strni{kih delavcev vodil izdelovalec harmonik Vinko Simoni~ iz Slovenskih goric.
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Med strni{kimi delavci se je v letih 1924 in
1925 {irilo levi~arsko glasilo Delavsko- kme~ki list, ki ga je Peter Gabrovec odna{al komunistu Mihi Arbajterju v halo{ki Paradi`.16
Kljub ukrepom oblasti je politi~na razgibanost spremljala delo strni{kih levi~arjev do
za~etka leta 1921. @ari{~e udejstvovanja
strni{kih delavcev je postalo tamkaj{nje
Delavsko izobra`evalno dru{tvo »Svoboda«,
ustanovljeno 10. oktobra 1919. Na shodu lesarskih delavcev, ki ga je 13. avgusta 1920 v
dru{tvenih prostorih vodil Franc [obar, so
govorniki (med njimi Jakob Nipi~) razmi{ljali
o gospodarski krizi, ki je pestila delavstvo, in
izpostavili ote`eno delo delavskih zaupnikov. S pozivom »Na delo in v organizacijo!«
so zbrani izpovedali svojo odlo~enost, da
vztrajajo v delavskem boju.17 Lahko tudi zapi{emo, da so bili vodilni strni{ki delavci povezani s ptujsko »Svobodo«, ki jo je vodil Franc
Gabriel. ^lani ptujske »Svobode« so v Strni{~u
prirejali zborovanja, predavanja, pevske in
godalne koncerte, pa tudi dramska uprizoritev ni izostala. S propadom strni{kih podjetij je konec dvajsetih let prej{njega stoletja
zamrlo tudi dru{tveno sodelovanje.18
Za za~etno komunisti~no dejavnost na ptujskem obmo~ju je bilo zna~ilno, da se je omejevala na sindikalno mezdno gibanje, na
zahtevo po agrarni reformi, na delo pri »Svobodi« in na priprave na volitve v konstituanto. Levi~arskemu gibanju so udarce zadajali
ukrepi oblasti.

Od volitev v ustavodajno skup{~ino (28. novembra 1920) do Zakona o za{~iti dr`ave
(1. avgusta 1921)
Aktivnosti strni{kih komunistov so zaznamovale volitve v konstituanto; znatno podporo so volivci strni{kega obmo~ja izkazali
ob volitvah. Slednje moramo povezati s ko~ljivimi gospodarskimi razmerami, z neurejeno preskrbo prebivalstva, pomanjkanjem

kurjave in hrane, kar se je odra`alo v politi~nem nezadovoljstvu ljudi. Programska okorelost JSDS volivcev zato ni pritegovala.
Re{itev kme~kega vpra{anja in socialnoekonomskih tegob ljudi v begunskem tabori{~u je volivcem narekovala politi~no odlo~itev.
Razumljivo je, da so oblasti v predvolilnem
~asu odgovarjale na razredno ozave{~anje
prebivalstva z ustrahovanjem. Okrajno glavarstvo je opozarjalo De`elno vlado za Slovenijo
na »protidr`avne elemente« in bolj{evi{ko
propagando.19 Hkrati je na pode`elju najmo~nej{a SLS v okraju sku{ala s svojim programom pritegniti socialno ogro`ene sloje in
nastopala proti komunizmu.20
Jasno pa se je izkazovalo tudi dejstvo o neenotnosti v delavskem gibanju; na~elno stali{~e strni{kih komunistov do programa JSDS
je privedlo do oblikovanja lastne organizacijske povezanosti. S tega zornega kota velja
ocenjevati dose`ene volilne rezultate.
Obznani so sledili pregoni komunistov. V Strni{~u je bila 4. januarja 1921 razpu{~ena Krajevna organizacija jugoslovanske KS. Policija
je opravila hi{ne preiskave pri Francu Kristan~i~u, Jakobu Nipi~u in Ignaciju Ter{ku,
kjer so odkrili komunisti~no literaturo, predvsem Leninova dela.21 Medtem so se v komunisti~nem gibanju pojavile {e dodatne te`ave
po odhodu Franja @ge~a na ljubljansko univerzo.
Prepoved Komunisti~ne stranke po Zakonu o
za{~iti dr`ave je povzro~ila, da se je polegel
val revolucionarnosti na ptujskem obmo~ju.

Politi~ni odnosi v dvajsetih letih prej{njega
stoletja do likvidacije tabori{~a v Strni{~u
Kako so se spreminjali dru`benoekonomski
odnosi in z njimi politi~na razmerja, nas zanima v nadaljevanju.

..........................................................
Rojic, 1984, str. 84.
Ptujski list, 12. 10. 1919, I, {t. 29.
Gl. op. 16.
AS 61, Pokrajinska uprava za Slovenijo, oddelek za notranje zadeve 1919–1924, De`elna vlada za Slovenijo,
Poverjeni{tvo za notranje zadeve 1919–1921, Okrajna glavarstva, Situacijska poro~ila 1919–1920, spisi 1720,
1768, 1828, 1855/preds.
20 Stra`a, 22. 1. 1920, XII, {t. 4.
21 Gl. op. 8, str. 438.
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Medsebojna strankarska obdol`evanja, ki so
spremljala predvolilni boj ob volitvah v narodno skup{~ino leta 1923, razkrivajo politi~no
nestabilnost v dr`avi. Med desetimi kandidatnimi listami je bila vlo`ena tudi lista »nem{ke
manj{ine«, ki si je pridobila volilno pravico in
v ptujskem volilnem okraju dosegla 5,9 %
volilnih glasov (v ptujski mestni ob~ini kar
41,5 %). V politi~ni ob~ini Cirkovce se je za
nem{ko listo opredelilo {est volivcev, v
ob~ini Sveti Lovrenc na Dravskem polju pa se
je zanjo odlo~il en volivec.
SLS je v politi~nem okraju dosegla najve~ji
uspeh (65,7 %), kar se navezuje na strankarski program o re{evanju agrarne reforme.
Stranka je ostala vodilna v politi~ni ob~ini
Cirkovce z 220 volilnimi glasovi ter v ob~ini
Sveti Lovrenc na Dravskem polju, kjer se je
zanjo opredelilo 210 volivcev. Neu~inkovitost programa SKS o re{itvi kme~kega vpra{anja je vplivala na upad zanimanja za stranko, ki je v politi~ni ob~ini Cirkovce pridobila
26 volivcev, v ob~ini Sveti Lovrenc na Dravskem polju pa 39. Zato pa so volivci iskali
re{itev v programu Hrvatske republikanske
selja~ke stranke (HRSS), ki je v okraju dobila
11,5 % glasov (v politi~ni ob~ini Cirkovce le
enega volivca, v ob~ini Sveti Lovrenc na
Dravskem polju pa sedem). Nazadovali sta
tudi JDS (zanjo v politi~ni ob~ini Cirkovce 6,
v ob~ini Sveti Lovrenc na Dravskem polju 12
volivcev) in NSS (v politi~ni ob~ini Cirkovce
glasoval en volivec, v ob~ini Sveti Lovrenc na
Dravskem polju pet volivcev).22
Razkol v delavskem gibanju se je kazal tako,
da je lista Rudolfa Golouha (komunisti) v
primerjavi z letom 1920 v okraju nekoliko
pridobila (3,5 %), socialisti~na lista (»bernotovci«) Franja Korena pa mo~no padla (1,4 %).
Slednja v politi~ni ob~ini Cirkovce ni imela
odziva, v ob~ini Sveti Lovrenc na Dravskem
polju pa enega volivca. Zanimivo je, da je
lista »socialisti~nih kmetijcev« pod vodstvom
Rudolfa Golouha, ki je povezovala mari-

borsko socialisti~no skupino in komunisti~no
ljubljansko skupino okrog »Zarje« (na kandidatni listi volilnega okraja Ptuj tudi Valentin
Komavli, uradnik v Strni{~u), po volilnih rezultatih sledila SLS (podpora v politi~ni ob~ini Cirkovce pri 65 volivcih, v ob~ini Sveti
Lovrenc na Dravskem polju pri 42).23
V ~asu parlamentarnih volitev leta 1925 se je
tabori{~e v Strni{~u intenzivno praznilo, politi~ne enotnosti pa v dr`avi ni bilo. Ob volitvah je bilo vlo`enih 14 kandidatnih list. Absolutno zmago v ptujskem politi~nem okraju
si je pridobila SLS (64,2 %), in to predvsem v
pode`elskih politi~nih ob~inah. Pere~e
kme~ko vpra{anje je sililo volivce k Radi}evi
HRSS (14,1 %). Nasprotno pa SKS na volitvah
ni bistveno pridobila. Lista Narodnega bloka
v primerjavi z dose`ki liberalne JDS leta 1923
v ptujskem politi~nem okraju tudi ni `ela
pomembnih uspehov. Hkrati je velika neenotnost v delavskem gibanju odvra~ala volivce. [e najve~ je dosegla Korunova SSJ
(neopredeljeni, to je komunisti, 0,4 %), sicer
pa so vse tri delavske stranke dobile v okraju
samo dobra 2 % volilnih glasov.24 K temu je
vsekakor prispeval poostreni re`im v dr`avi
in vodilni komunisti so se umaknili s tega
obmo~ja; v ilegali zbrane manj{e skupine
~lanov KP so le ~akale na mo`nosti ilegalnega organiziranega delovanja.
^e primerjamo volilne rezultate z obmo~jem
Strni{~a, ugotavljamo, da je v politi~ni ob~ini
Cirkovce SLS pod vodstvom dr. Antona
Koro{ca dobila 49,8 % glasov, Radi}eva
HRSS 28,7 % in SKS 11,3 % volilne podpore.
To pomeni, da je bilo kme~ko vpra{anje na
ptujskem pode`elju {e vedno aktualno. Preostali volilni glasovi (tudi v politi~ni ob~ini
Sveti Lovrenc na Dravskem polju) so bili
razpr{eni: nem{ka volilna lista pod vodstvom
Franza Schauerja iz Polj~an je na primer dobila 0,8 % glasov (v politi~nem okraju 4,9 %),
enako tudi SSJ; na program neopredeljenih
se v ob~ini ni odzval nih~e.
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22 ZAP 5, Mestna ob~ina Ptuj (MOP), {k. 258, dok. {t. 5-1923, Volitve v Narodno skup{~ino 18. 3. 1923.
23 Prav tam. Volilni izidi v mariborskem okro`ju, Okraj Ptuj, v: Tabor, 23. 3. 1923, IV, {t. 66. Poro~ilo o izidu volitev
za Narodno skup{~ino v volilnem okro`ju Maribor, v: Kraljevina SHS, Uradni list pokrajinske uprave za
Slovenijo, 27. 3. 1923, V, {t. 29.
24 Gl. op. 10, Potr~, str. 494. Kraljevina SHS, Uradni list Ljubljanske in Mariborske oblasti, 19. 2. 1925, VII, {t. 17.
Poro~ila na podstavi ~l. 83 o volitvah narodnih poslancev za Narodno skup{~ino Kraljevine SHS o izidu volitev
8. 2. 1925. Statistika izbora narodnih poslanika Kraljevine SHS odr`anih 8. februara 1925. godine, Beograd 1926,
str. 140–148. Poro~ila se razlikujejo od navedb v Uradnem listu.
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V politi~ni ob~ini Sveti Lovrenc je SLS zmagala s 54,7 %, sledila ji je SKS Ivana Puclja s
25 % glasov. Nemci so tukaj pridobili enega
volivca. Kriza v delavskem gibanju se je o~itno kazala v volilnih rezultatih: za neopredeljene (komuniste) je glasoval en volivec; {e
najve~ je pridobila SSJ (2,3 %).25
Mo~ klerikalne SLS, ki je ob te`ki gospodarski
stiski na pode`elju in nere{eni agrarni reformi ponujala programsko ubla`itev socialnih
problemov ljudi, se je znova pokazala ob
volitvah v mariborsko oblastno skup{~ino
leta 1927. SLS je tedaj dobila v politi~nem
okraju 71,6 % glasov, Samostojna demokratska stranka (SDS) le 14,2 %, SKS 8,5 %, in
socialisti 5,6 %.26
O volilni zmagi je »Slovenec« poro~al 24. januarja 1927 in podrobneje navajal rezultate
po politi~nih ob~inah. V Cirkovcah je SLS dosegla 37,2 % uspeh, SKS 4,7 %, SDS 3,3 % in
SSJ 1,4 %. V Svetem Lovrencu na Dravskem
polju se je za SLS opredelilo 36,7 % volivcev,
za SKS 18,2 %, SDS 3,4 % in za socialiste le
0,2 %.
Pri volitvah v Narodno skup{~ino septembra
leta 1927 je bilo vlo`enih osem kandidatnih
list, kar {e vedno pri~a o politi~ni nestabilnosti v dr`avi. Gospodarsko-dru`bena zaostalost ptujskega obmo~ja je samo spodbujala politi~no uveljavljanje Nemcev, ki so v
ptujskem politi~nem okraju pridobili 8,6 %
volilnih glasov (odvisnosti slovenske delovne
sile od nem{kih delodajalcev, na primer v
Maj{perku, ne gre prezreti). SLS je v okraju
iz{la kot najmo~nej{a stranka (69,6 %), liberalna SDS je pobrala komaj 10,9 %, Radi}eva
Hrvatska selja~ka stranka (HSS) je znatno
nazadovala.
Nasprotno pa so volitve nakazale rast delavskih glasov: zaznaven je bil mo~nej{i vpliv
komunistov (organizacijsko povezovanje
levi~arskih sil pod vodstvom Jo`eta Potr~a),
saj je v ptujskem politi~nem okraju Delavsko
kme~ki republikanski blok (DKRB) z 1,4 %

glasovi le minimalno zaostal za socialisti
(1,8 %).27
Odsev politi~nih razmerij v okraju se na lokalni ravni izkazuje takole: v politi~ni ob~ini
Cirkovce je SLS pritegnila 182 volivcev (v
ob~ini Sveti Lovrenc na Dravskem polju 377),
SDS v Cirkovcah 7 in v Svetem Lovrencu na
Dravskem polju 11, Radi}eva HSS je v Cirkovcah dobila 16 glasov in pri Svetem Lovrencu
na Dravskem polju 25. Nemce je v ob~ini
Cirkovce podprlo 9 volivcev in v Svetem
Lovrencu na Dravskem polju 2 volilna
upravi~enca. Zanimivo je, da je ve~ volivcev
podprlo delavski stranki: v politi~ni ob~ini
Cirkovce je za socialiste glasovalo 22 volivcev, za DKRB (komunisti) pa 11. V ob~ini
Sveti Lovrenc na Dravskem polju pa, nasprotno, socialisti niso dobili podpore, za DKRB
so glasovali trije volivci.28
Doslej smo lahko ugotavljali, da je SLS v
pode`elskih ob~inah predstavljala vodilno
politi~no stranko in da liberalci niso dosegali
ve~je podpore. Iz poro~ila o {kofijski vizitaciji 20. maja 1928 v `upniji Cirkovce beremo,
da doma~ini prihajajo na katoli{ke shode, ki
jih liberalci obi~ajno »razbijajo«, in da protiverske ~asopise, ki jih »vsiljujejo« tujci, ljudje
odklanjajo. Kmetje, ki sicer nimajo ~asa za
branje, segajo po Slovenskem gospodarju,
Na{em domu in Bogoljubu, manj pa po »predragem« Slovencu.
Omenjeni zapis nam razkriva politi~no
ozra~je pa tudi socialno ozadje. In ~e se nekoliko oddaljimo od ~asovnega okvira na{e
obravnave in se naslonimo na {kofijsko vizitacijo, beremo: 9. maja 1939 je bilo zapisano,
da v Cirkovcah ni nasprotnikov vere.
Naslednjega dne pa za Sveti Lovrenc na
Dravskem polju pi{e, da »pravega `ivljenja ni«
in tudi ne nasprotnikov ter da je Sokol prenehal delati.29 Tudi iz drugih virov lahko razberemo, da so bila liberalno-klerikalna nasprotja
med obema vojnama zna~ilnost ptujskega
obmo~ja. Ta raziskava pa `e presega ~asovni
okvir tega sestavka.
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25 Prav tam, Statistika. Prim. Tabor, 19. 2. 1925, VI, {t. 40.
26 ZAP 5, MOP, {k. 263, {t. 5, Volitve v oblastne skup{~ine 23. 1. 1927.
27 Kraljevina SHS, Uradni list Ljubljanske in Mariborske oblasti, 22. 9. 1927, IX, {t. 98, Izidi volitev za sodni okro`ji
Maribor in Celje. Nadaljnji volilni rezultati v mariborsko-celjskem okraju, v: Mariborski ve~ernik Jutra, I/VII,
12. 9. 1927, {t. 108, in 13. 9., {t. 109.
28 Prav tam, Mariborski ve~ernik Jutra, 13. 9. 1927.
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Viri
AS – Arhiv Republike Slovenije:
AS 1445 Jugoslovanska socialdemokratska
stranka 1917–1920;
AS 61 Pokrajinska uprava.
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Okro`no sodi{~e Maribor, {k. 199, 206.
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Sresko na~elstvo Ptuj, fasc. 1.
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..
Sozialpolitische Verh altnisse nach dem
Ersten Weltkrieg im Lichte der
Nationalratswahlen

... Nach dem Ersten Weltkrieg deckte das
Gebiet der derzeitigen Gemeinde Kidri~evo
der Gerichtsbezirk Ptuj, zu dem auch die
politischen Gemeinden Cirkovce, Sveti
Lovrenc na Dravskem polju und [ikole
gehörten. Verwaltungs-politische Veränderungen entstanden erst nach dem Zusammenlegungsverfahren der Gemeinden in den
Jahren1933 und 1934, als zwei größere politischen Gemeinden – Cirkovce und Sveti
Lovrenc na Dravskem polju gegründet wurden. Auf einem km2 lebten im Durchschnitt
58,5 Menschen, in einer Familiengemeinschaft 5 Menschen (4,8 Menschen). Auf dem

..........................................................
............

29 Nad{kofijski arhiv Maribor (N[AM), F 61, {kofijska vizitacija 20. 5. 1928 v `upniji Cirkovce; D20, {kofijska vizitacija v `upniji Cirkovce 9. 5. 1939 in 10. 5. v `upniji Sveti Lovrenc na Dravskem polju.
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Die Bauernfrage (ungelöste Frage der
Agrarreform) stellte das Grundproblem des
Ptujer Landes dar, in Hinsicht auf die Sozialstruktur der Bevölkerung überwogen die
Grundbesitzer, die bis 5 ha Land besaßen.
Auf dem Gebiet der politischen Gemeinden
Cirkovce und Sveti Lovrenc na Dravskem
polju gab es 10% Grundbesitzern, im Durchschnitt auch genauso viele Hüttner und mehr
als 2% Pächter).
Politische Einstellungen knüpften sich an
gesellschaftlich- wirtschaftliche Verhältnisse
an, die sich dann in der Wählergunst widerspiegelten. Bei den Parlamentswahlen in den
20er Jahren des vorigen Jahrhunderts haben
die Wähler liberale politische Parteien abgelehnt, sie bevorzugten jene Wahlprogramme,
die die Lösung der Bauernfrage geboten
haben. Absolute Unterstützung hatte die klerikale Slowenische Volkspartei, die Wählergunst genossen noch die Selbständige
Bauernpartei und die Kroatische republikanische Bauernpartei. Nach dem Erwerb des
Wahlrechts im Jahr 1923 haben sich auch die
Deutschen ins politische Leben auf dem
Lande eingeschaltet.
Die Wahlen in die Verfassungsgebende Versammlung im Jahr 1920 machten auch auf die
Veränderungen in der Arbeiterbewegung
aufmerksam, die in Verhältnissen der gesellschaftlich-wirtschaftlichen Rückständigkeit
auf dem Ptujer Gebiet nur dürftig entwickelt
war. Im Kampf ums Überleben war die in
kleiner Zahl auftretende Arbeiterschaft sozi-

aldemokratisch orientiert. Nach dem Ersten
Weltkrieg hörten die Leute den Rückkehrern
aus Russland aufmerksam zu, die über die
Bauern- und Arbeiterbefreiung und über die
Agrarreform sprachen. Die Behörden waren
sich der Bevölkerungsarmut bewusst und
warnten gleichzeitig die Leute vor der kommunistischen „Antistaat-Agitation“.
Die revolutionäre Bewegtheit erreichte ihren
größten Aufschwung im Jahr 1920. Es entstanden kommunistische Organisationen,
z.B. in der Barackensiedlung des ehemaligen
Militärkrankenhauses in Strni{~e, wo russische Emigranten, Flüchtlinge aus dem slowenischen Küstenland, Rückkehrer aus Russland und einige Heimischen, die in den hier
entstandenen Gewerbebetrieben zeitweise
Arbeit fanden, Zuflucht gesucht haben. Die
Kommunistische Ortsorganisation in Strni{~e
unter der Führung des Metallarbeiters Ignacij
Ter{ak hatte sich von den Sozialdemokraten
getrennt und entschloss sich für den
Klassenkampf. Die Organisationsmitglieder,
unter ihnen der Zimmermann Jakob Nipi~
und der Maschinenschlosser Franc [obar,
griffen aktiv in die Arbeit des Arbeiter-Bildungsvereins Svoboda ein, weiter in die
gewerkschaftliche Lohnbewegung und in die
Forderung nach Agrarreform sowie in die
Vorbereitung auf die Wahlen in die Verfassungsgebende -Versammlung. Die Wahlergebnisse im Jahr 1920 bestätigten die Arbeit
der Kommunisten in Strni{~e. Während im
politischen Bezirk die Sozialdemokraten
20,88% und die Kommunisten 3% bekamen,
waren in der politischen Gemeinde Cirkovce
die Sozialdemokraten mit 25,1% und die
Kommunisten mit 14,1% der Stimmen erfolgreich. In der Gemeinde Sveti Lovrenc na
Dravskem polju unterstütze die Sozialdemokraten 19,7% und die Kommunisten 12,03%
der Wähler.
Dem Verbot der kommunistischen Organisationen im Jahr 1929 folgte die Kommunistenverfolgung. Am 4. Januar 1921 wurde die
Organisation der jugoslawischen Kommunistenpartei in Strni{~e aufgelöst. Die revolutionären Tätigkeiten ließen nach.
Das politische Leben setzte sich in den folgenden Jahren fort, geprägt durch parteiliche
Unstimmigkeiten, ohne dass man die Bauernfrage gelöst hat.

............

sozial rückständigen Land des Ptujer politischen Bezirks, besonders auf den passiven
Gebieten, wo der Krieg beachtliche Folgeschäden hinterlassen hat, boten sich günstigere Möglichkeiten für die Landwirtschaftstätigkeit auf dem Flachland ( Draufeld), dafür
spricht auch die Bevölkerungszahl: im
Jahr1921 lebten in allen drei Gemeinden
3069 Menschen, mit den Flüchtlingen aus
dem Lager Strni{~en waren es 5787. Es ist
auch typisch, dass trotz des deutschen Assimilierungs- und wirtschaftlichen Druck die
Landbevölkerung auf dem Ptujer Gebiet die
slowenische Identität bewahrt hat (nach der
letzten jugoslawischen Volkszählung im Jahr
1931 gab es in den politischen Gemeinden
Cirkovce und Sveti Lovrenc na Dravskem
polju 98,5% Slowenen).
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Obmo~je ob~ine Kidri~evo in njeni
ljudje v gradivu okro`nega sodi{~a
v Mariboru 1898–1941*
.......................

Emica Ogrizek∗

Izvle~ek

Abstract

...

The Area of the Commune of Kidri~evo
and Its People in the Material of the District
Court in Maribor 1898-1941

V prispevku je obmo~je ob~ine Kidri~evo
in prebivalcev predstavljeno na podlagi
arhivskega gradiva, ki je ohranjeno v fondu
Okro`no sodi{~e Maribor 1898–1941. Opisane so nekatere zna~ilne kazenske zadeve iz
vasi, ki pripadajo dana{nji ob~ini Kidri~evo. S
civilnega podro~ja so obravnavani primeri
razglasitev, v katerih je sodi{~e obravnavalo
usode vojakov, ki se niso vrnili iz prve svetovne vojne. Najve~ pozornosti pa je namenjene dejavnostim, ki so povezane s prizadevanji lastnika veleposestva v Strni{~u, da bi
uporabil infrastrukturo, ki je ostala iz prve
svetovne vojne, za raznovrstno industrijsko
proizvodnjo, in s propadom teh ambicioznih
na~rtov.
Klju~ne besede: okro`no sodi{~e, arhivsko
gradivo, Zakon o za{~iti javne varnosti in
reda v dr`avi, prva svetovna vojna, agrarna
reforma, trgovski register, ste~aj, prisilna
poravnava zunaj ste~aja, Franc ^u~ek

...

In the contribution the area of the commune of Kidri~evo and its inhabitants are
presented on the basis of the archival material that has been preserved in the archival
fond of the Maribor District Court 1898-1941.
Described are some typical criminal cases
from the villages belonging to the today’s
commune of Kidri~evo. In the civil law area
the most cases are dealing with the declarations of death in which the court treated the
destiny of soldiers who did not return from
the World War I. The greatest attention is
paid to the activities connected with the
efforts of an estate owner in Strni{~e who
wanted to use the infrastructure remained
from the World War I for the diverse industrial production and with the failure of those
ambitious plans.

Key words: district court, archival material,
The Law for the Protection of Public Safety
and Order in the State, World War I, agrarian
reform, trade register, bankruptcy, courtimposed settlement outside of bankruptcy,
Franc ^u~ek
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Uvod

... V prispevku `elimo predstaviti gradivo
Okro`nega sodi{~a v Mariboru v letih od 1898
do 1941, ki nas seznanja s kraji dana{nje ob~ine Kidri~evo, njenimi ljudmi in razmerami,
v katerih so `iveli. Opozorili bomo na podatke o gospodarski zgodovini, vojni, kazenskih
zadevah, ki so jih zagre{ili prebivalci teh krajev.
V ~asu, na katerega smo omejili prispevek,
sta veljala dva pravna sistema. Avstrijski pravni red je dobil sodobnej{o organizacijo po
mar~ni revoluciji leta 1848, in to s cesarskim
sklepom z dne 14. junija 1849, s katerim je
dr`ava uveljavila nova sodi{~a, v osnovnih
potezah tak{na, kot jih poznamo {e danes.
Postopoma se je posodabljala kazenska in civilna zakonodaja, nalo`ena je bila nova zemlji{ka knjiga, sprejet trgovinski zakonik, za
vsa pravna podro~ja so bili postopoma predpisani sodobnej{i postopki. Avstrijski pravni
sistem se je razlikoval od ogrskega, ki so mu
bili pri nas podrejeni prebivalci Prekmurja.
Ohranil se je {e celo desetletje v novi jugoslovanski dr`avi. Za Kraljevino Srbov, Hrvatov
in Slovencev je bil zna~ilen so~asen obstoj
ve~ pravnih sistemov, tak{nih, kot so jih
jugoslovanske de`ele imele pred zdru`itvijo.
Po letu 1929 je bila uveljavljena vrsta
zakonov, s katerimi je bilo dose`eno poenotenje pravne ureditve v dr`avi. Delovanje
pravnih ustanov je za seboj pustilo raznoliko
arhivsko gradivo, ki lahko {e danes slu`i
dr`avljanom za uveljavljanje njihovih pravic,
predvsem pa je na voljo za kulturne in znanstvene namene. Da pa arhivsko gradivo res
lahko uporabimo na tak na~in, je treba javnost informirati o tem, kak{ne vsebine se
skrivajo za prete`no ~rkovnimi oznakami, s
katerimi pravosodni organi ozna~ujejo svoje
spise in evidence o njih. Prav to je namen
tega prispevka.

Zakaj in po kaj v mariborski arhiv?
Pokrajinski arhiv Maribor1 hrani gradivo za
kraje, ki spadajo v dana{njo ob~ino Kidri~e-

vo, saj je pristojen za ustanove, ki so imele
sede` v Mariboru. To so dr`avni organi na
ravni okro`ja, ve~jega okraja ali druge sorodne teritorialne enote. Ti ustvarjalci arhivskega gradiva so imeli deloma pristojnosti
odlo~anja na prvi stopnji in potrjevali so
odlo~itve ni`jih organov ali sklepali o prito`bah zoper njih. Omejili se bomo na pravosodne organe. Za sedanjo ob~ino Kidri~evo
so bili pristojni Okro`no sodi{~e v Mariboru,
Dr`avno to`ilstvo v Mariboru, Okro`no
gospodarsko sodi{~e, pred njim Okro`na
dr`avna arbitra`a, Okrajno in nato Ob~insko
javno pravobranilstvo Maribor, odkar je prenehalo poslovati Okrajno javno pravobranilstvo Ptuj.2

Sodna organizacija
Od leta 1850 dalje so bila najni`ja sodi{~a na
prvi stopnji okrajna sodi{~a, drugostopenjska
so bila okro`na sodi{~a, ki so se v glavnih
mestih de`el imenovala de`elna sodi{~a. V
avstrijski dobi je bilo nad njimi vi{je de`elno
sodi{~e; za na{e de`ele je imelo sede` v
Gradcu, za primorje v Trstu. Najvi{je sodi{~e
v avstrijskem delu monarhije je bilo vrhovno
ali kasacijsko sodi{~e na Dunaju. Kot kasacijsko sodi{~e je sklepalo o ni~nostnih prito`bah zoper sklepe ni`jih sodi{~. Po nastanku
jugoslovanske dr`ave so pristojnosti sodi{~
ostale enake, le da je funkcije Vi{jega de`elnega sodi{~a v Gradcu prevzelo Vi{je de`elno sodi{~e v Ljubljani, najvi{je sodi{~e ali
zadnja instanca glede prito`b pa je bil Stol
sedmorice, oddelek B v Zagrebu. Ta sodna
ustanova je bila pristojna za de`ele, ki so
podedovale avstrijsko zakonodajo, to pa so
bile slovenske de`ele in Dalmacija.3
Ob~ina Kidri~evo v nekdanji sodni razdelitvi
Z dolo~itvijo novih sodi{~ so bili dolo~eni
tudi sodni okraji in okoli{i okro`nih sodi{~.
Za dolo~itev sodnih okrajev in tega, katere
ob~ine bodo kam spadale, so bile ustanovljene de`elne komisije za vpeljavo novih
sodi{~. Pri dolo~anju sodnih okrajev so upo-

..........................................................

............

1 50 let Pokrajinskega arhiva Maribor, Katalogi, 1983.
2 Hraniti in ohraniti: 100 let na~rtnega zbiranja in ohranjanja arhivskega gradiva ter 70 let delovanja profesionalne
arhivske ustanove v Mariboru: jubilejni zbornik, PAM, Maribor 2003.
3 Pravo – zgodovina – arhivi, 2000.
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{tevale krajevne razmere, {tevilo prebivalcev,
oddaljenost od sede`a sodi{~a, prometne
povezave, do neke mere tudi `elje prebivalcev. V avstrijski dobi se je v~asih zgodilo, da
se je neka ob~ina vklju~ila v drug okraj ali da
je kak{no sodi{~e prenehalo obstajati, vendar
je bilo teh sprememb malo. Kraji dana{nje
ob~ine Kidri~evo so bili vklju~eni v sodni
okraj Ptuj, ta sodni okraj pa je med letoma
1849 in 1898 pripadal Okro`nemu sodi{~u v
Celju. Od leta 1898 dalje je spadal v okoli{
novega Okro`nega sodi{~a v Mariboru. Po
letu 1945, ko so bile spremembe upravne razdelitve pogoste, je zahodni rob dana{nje
ob~ine spadal pod Okrajno sodi{~e v Slovenski Bistrici.
Spreminjale so se tudi ob~ine. Od provizorija
iz leta 1849, ki je predvideval manj{e {tevilo
ve~jih ob~in, se je nato v avstrijskem obdobju njihovo {tevilo pove~evalo.4 Ko je bil v
tridesetih letih v Kraljevini Jugoslaviji spro`en
proces zdru`evanja manj{ih ob~in, so nastale
tako imenovane komasirane ob~ine. Zna~ilno pa je bilo, da se sodni okraji zaradi tega
niso spreminjali, zato je bilo nekaj primerov,
ko je del komasirane ob~ine spadal k enemu
sodi{~u, drugi del pa k drugemu.5

Okro`no sodi{~e v Mariboru

... Kot re~eno, je Okro`no sodi{~e v Mariboru za~elo poslovati leta 1898 na podlagi
ukaza avstrijskega ministrstva za pravosodje
z dne 5. julija 1897.6 Postalo je pristojno za
sodne okraje Maribor, Sveti Lenart v Slovenskih goricah, Slovenska Bistrica, Ormo`,
Ljutomer, Gornja Radgona, Marenberg.7 Po
prvi svetovni vojni se je pristojnost Okro`nega sodi{~a v Mariboru raz{irila {e na Prekmurje z okrajnima sodi{~ema v Murski Soboti
in Lendavi ter na del Koro{ke, ki je pripadel
Jugoslaviji in kjer je nastalo Okrajno sodi{~e
na Prevaljah. Z nem{ko okupacijo je bilo
okro`no sodi{~e ukinjeno, vendar pa je po
obnovitvi sodi{~ mariborsko sodi{~e (Amtsgericht Marburg) opravljalo nekaj nalog, ki

sicer pripadajo okro`nim sodi{~em. Tak primer je bil vodenje registra.

Pristojnosti okro`nih sodi{~
Razdelitev pristojnosti med okrajnimi in
okro`nimi (de`elnimi) sodi{~i je v osnovnih
obrisih ostala tak{na kot ob nastanku, po
cesarskem sklepu iz leta 1849. Okro`na sodi{~a so razsojala na prvi in drugi stopnji. Na
drugi stopnji so razsojala o prito`bah zoper
razsodbe okrajnih sodi{~ tako na kazenskem
kot civilnem podro~ju.
Na prvi stopnji so razsojala na kazenskem
podro~ju, ~e je {lo za te`ja kazniva dejanja.
Avstrijski kazenski zakon je kazniva dejanja
delil na hudodelstva oziroma zlo~ine, pregre{ke in prekr{ke. Zlo~ini in ve~ji del pregre{kov so spadali pred okro`na sodi{~a.
Taka dejanja so bila te`ka telesna po{kodba,
uboj, umor, huj{e oblike javnega nasilja, ponarejanje javnih listin, kreditnih papirjev in
denarja, huj{e oblike tatvin, ropi, goljufije in
poneverbe, ~e so bile zanje zagro`ene ve~letne kazni, posilstva in druge oblike spolnih
zlorab, za katere se je tedaj uporabljal pojem
oskrumbe, po`ig, motenje vere, zloraba oblasti, upor proti oblasti, `alitev ~lanov cesarske hi{e in kasneje v Jugoslaviji kralja, pomo~
pri zlo~inih. Poleg tega so spadala pod
okro`na sodi{~a {e kazniva dejanja s podro~ja tiska, kr{itve volilne zakonodaje, kar se
je pogosto dogajalo ob dr`avnozborskih
volitvah.
Na civilnem podro~ju so pod okro`na sodi{~a spadale pravde za zadeve ve~jih vrednosti, ste~aji, razglasitve (za mrtvega, amortizacija kreditnih papirjev), razsojanje o veljavnosti porok oziroma sklenjenih zakonov.

Arhivsko gradivo
Sodi{~a so oblikovala sodne spise na podlagi
sodnih poslovnikov. Dokumente, ki so se na-

..........................................................

............

4 Bo`o Grafenauer, Lokalna samouprava na Slovenskem: teritorialno organizacijske strukture, Pravna fakulteta,
Maribor 2000.
5 Po letu 1945 je bilo druga~e. Sodna organizacija je zvesto sledila spremembam v upravni teritorialni razdelitvi
Slovenije.
6 Dr`avni zakonik, LXIII/1897.
7 Radlje ob Dravi.
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na{ali na eno zadevo, so zdru`evala v sodne
spise. Kot evidence o njih so v obravnavanem obdobju uporabljala vpisnike in pomo`ne knjige, med katerimi so najpomembnej{i imeniki. Vpisnike in njim pripadajo~e
spise so ozna~evala s ~rkovnimi oznakami.
Od ustanovitve Okro`nega sodi{~a v Mariboru je veljal avstrijski sodni poslovnik iz leta
1898, leta 1930 je bil objavljen jugoslovanski
poslovnik za kazenske zadeve in leta 1933 {e
za civilne.8 Ti poslovniki so vsebovali tudi dolo~be o sodnem arhivu in ravnanju z arhivskim ali po starem registraturnim gradivom.
Dolo~ali so tudi na~in izlo~anja in uni~evanja
starega gradiva, ki ga sodi{~a pri poslovanju
niso ve~ potrebovala in ni bilo ve~ potrebno
za zagotavljanje pravne varnosti. Pred letom
1941 za ta dejanja sodi{~a niso potrebovala
soglasja arhivske slu`be. To velja tudi za
Okro`no sodi{~e v Mariboru. Del gradiva je
pred predajo Pokrajinskemu arhivu Maribor
`e izlo~ilo, ponekod spise v celoti, za del
zadev je ohranilo sodbe in druge sodne
sklepe ter zapisnike javnih razprav s poravnavami strank, kadar se je sodni postopek
kon~al na tak na~in. Kljub navedenemu pa
lahko re~emo, da se je gradivo Okro`nega
sodi{~a v Mariboru dobro ohranilo, ~e ga primerjamo z drugimi organi in ~e upo{tevamo,
da je pre`ivelo tudi drugo svetovno vojno s
silovitim zavezni{kim bombardiranjem Maribora. Prav za obmo~je Kidri~evega pa se, `al,
ni ohranil spis o enem najodmevnej{ih ste~ajnih postopkov pred nastopom velike gospodarske krize.

Obmo~je Ob~ine Kidri~evo
v kazenskih zadevah
Okro`nega sodi{~a v Mariboru

...

Ob ustanovitvi Okro`nega sodi{~a v
Mariboru sta veljala kazenski zakonik iz leta
1852 in zakon o kazenskem postopku iz leta
1873.9 Avstrijska kazenska zakonodaja je
ostala v veljavi tudi po nastanku Kraljevine
Srbov, Hrvatov in Slovencev, saj je ta dr`ava
potrebovala pribli`no desetletje, da je poenotila svoje pravo, do tedaj pa je v njej obstajalo kar {est pravnih obmo~ij. Le za del kazni-

vih dejanj so bila od leta 1919 v veljavi
dolo~ila srbskega kazenskega zakonika. Od
leta 1929 so sodi{~a razsojala po jugoslovanskih zakonih, ki so bili sprejeti tega leta.10
Obsojenci so bili lahko obsojeni na kazen
zapora, je~e in te`ke je~e. Kazen te`ke je~e
so lahko sodi{~a poostrila {e s postom in
trdim le`i{~em na dolo~ene dneve in s temnico. Srbska, od leta 1929 pa enotna jugoslovanska zakonodaja je poznala kazni zapora,
zato~enja in robije. Tako avstrijska kot jugoslovanska zakonodaja sta poznali {e stranske
posledice kazni, kot so izguba ~asti, odlikovanj, ~inov, pravice opravljati dolo~ene slu`be. Za te`ka kazniva dejanja so kaznjenci pri
nas prestajali kazen najve~ v Mo{ki kaznilnici
Maribor, `enske pa v kaznilnici v Begunjah.
Najve~ kazenskih zadev z obmo~ja Kidri~evega je bilo vodenih zaradi te`kih telesnih
po{kodb. Ker imamo v Pokrajinskem arhivu
Maribor popisane vse ohranjene kazenske
zadeve Okro`nega sodi{~a v Mariboru do leta 1941, lahko re~emo, da so bili v teh krajih
nadpovpre~no pogosti fantovski pretepi. ^e
so se sre~ale fantovske skupine iz razli~nih
vasi, to sre~anje ponavadi ni bilo miroljubno.
Tepli so se v gostilnah, na plesih ob `egnanju, kurentovanju, po kon~anih kme~kih
opravilih, ob vasovanjih. Sredstva za tepe` so
bila prav tako raznovrstna. Poleg no`ev so po
prvi svetovni vojni na razli~ne na~ine pri{li
tudi do samokresov. ^e tak{ne oboro`itve ni
bilo, so bile dobre tudi ro~ice z vozov, fantje
pa so znali razdreti tudi marsikateri plot, da
so pri{li do »oro`ja«. ^e so se ob pretepih zgodili tudi smrtni primeri, je sodi{~e imelo veliko dela, da je ugotovilo, katera roka je
zadala najte`ji udarec. V teh primerih je bila
kazen tudi robija za ve~ let.
V obdobju med letoma 1898 in 1941 se je
zgodilo tudi nekaj naklepnih umorov in sodb
s smrtno kaznijo, ki pa so jih redko izvr{ili.
Kazniva dejanja so bila tudi na podro~ju Kidri~evega raznovrstna, med njimi jih je bilo
nekaj, ki bi jih danes ozna~ili kot politi~na.
Opisali bomo nekaj primerov kaznivih
dejanj.

..........................................................
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8 Izbor zakonov in predpisov, 1997.
9 Melik, 1994.
10 Melik, 2000.
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Naklepni umor11
Leta 1909 so na progi Pragersko–Ptuj na{li
`ensko, ki jo je povozil vlak. Toda med preiskavo so ugotovili, da je bila mrtva, preden jo
je povozil vlak. Po nadaljevanju preiskave so
ugotovili, da je bila ustreljena s tako imenovanim slepim nabojem v hrbet v bli`ini
`elezni{ke proge in nedale~ od doma. Na
telegrafskem drogu poleg `elezni{ke proge
so na{li nabit listi~, na katerem je pisalo, da
naj za smrt `enske ne dol`ijo A. L.12 A. L. je
kot mlad fant imel razmerje z ubito `ensko, ki
je bila od njega starej{a blizu 15 let in je `e
imela nezakonske otroke. Tudi iz tega
razmerja se je rodil otrok, z njim pa tudi
veliko govoric in sramota, zato je A. L. od{el
od doma. Ko se je vrnil, je obnovil razmerje
in na poti je bil {e en otrok. Porota je razsodila, da je bil A. L. kriv naklepnega umora.
Nejasno pa je ostalo, ali je moril sam ali s
pomo~jo o~eta; ta je v preiskovalnem zaporu
umrl. A. L. je porota spoznala za krivega,
obsojen je bil na smrt na ve{alih, a mu je bila
kazen s cesarskim sklepom spremenjena v 15
let te`ke je~e, ki jo je prestajal v Mo{ki kaznilnici Maribor. Del kazni so mu v jugoslovanski dr`avi odpustili.

Tatvina, ki to ni bila13
Obrtnika iz Stra`gonjce so ovadili tatvine.
Preoral je tujo njivo in jo zasejal z `itom ter ga
nato tudi odpeljal. Zgodilo se je na zemlji, ki
so jo po agrarni reformi dobili agrarni interesenti blizu Brun{vika in je pred tem pripadala
dru`ini Bachler, lastnici gradu v Ra~ah. Med
njimi je bilo ve~ `elezni~arjev, ki so `iveli ob
progi Pragersko–Ptuj, eden od njih pa je
pravico do zemlje izgubil. To njivo si je pridobil obdol`enec iz Stra`gonjce, po pomoti
pa je obdelal sosedovo. Sosednji lastnik je to
ugotovil {ele spomladi, ko je hotel posaditi
krompir. @ito je nato po`el pravi lastnik, obdol`en~eva `ena pa ga je odpeljala domov,
ker je hotela, da pravi lastnik njive povrne

vsaj stro{ke za posejano `ito, pa se niso mogli
dogovoriti.
Dr`avni pravdnik, kot so tedaj imenovali
dr`avnega to`ilca, seveda ni na{el povoda za
kazenski postopek.

Ponarejanje denarja14
V dvajsetih letih je ve~ let potekala obse`na
preiskava zaradi ve~ primerov ponarejenih
bankovcev, ki so se pojavili v obtoku. Glavne
ponarejevalce, doma iz krajev Dravskega
polja, so na{li leta 1925 in jih tudi obsodili,15
vendar takrat niso na{li tiskarskega stroja, s
katerim so ponarejene bankovce tiskali. Poleg glavnih ponarejevalcev je bil v preiskovalnem zaporu tudi posestnik iz Staro{inc.
Leta 1928 so na{li tiskarski stroj in ve~ drugih
potreb{~in za ponarejanje pri drugem posestniku na Spodnji Polskavi, kamor so jih
pripeljali iz Staro{inc. V Staro{incah pa so bili
pripomo~ki hranjeni takoj po nakupu stroja
od mariborske tiskarne, ponarejevalca sta del
postopkov pri ponarejanju opravila na gostiteljevem podstre{ju. Z za~etkom aretacij so
stroje odpeljali iz Staro{inc na Spodnjo
Polskavo, kjer pa niso ve~ ponarejali. Oba
pomo~nika ponarejevalcev so obsodili na tri
mesece je~e.

Bojkot volitev16
Leta 1932 so preu`itkarja iz Svetega Lovrenca
na Dravskem polju obto`ili po Zakonu o
za{~iti dr`ave, ker je posredoval letake za
razdelitev po @upe~ji vasi. Na teh letakih je
bil poziv Antona Koro{ca na bojkot volitev v
narodno skup{~ino. »Pri sedanjih volitvah
kandidatov ni postavilo ljudstvo, ampak general @ivkovi}. Na volivce se vr{i strahoten
pritisk od strani vlade. Niti pri volitvah, niti v
parlamentu ne bo pri{la do izraza svobodna
volja naroda. Poslanci ne bodo odgovarjali
ljudstvu, temve~ vladi … Noben zaveden
Slovenec 8. novembra ne bo {el na voli{~e.

..........................................................
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PAM, Okro`no sodi{~e Maribor, Vr VII 609/09, teh. enota 44.
V prispevku ne navajamo pravih imen, razen v zadevah, ki so bile javno objavljene v uradnih listih.
PAM, Okro`no sodi{~e Maribor, Vr X 759, teh. enota 145.
PAM, Okro`no sodi{~e Maribor, Vr VII 944/28, teh. enota 164.
PAM, Okro`no sodi{~e Maribor, Vr VII 557/25, teh. enota 129.
PAM, Okro`no sodi{~e Maribor, Kzp VII 183/32, teh. enota 234.
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Vsi svobodoljubni Slovenci bomo ostali
doma!«
Izdana je bila obto`nica, vendar je Vi{je de`elno sodi{~e v Ljubljani kot drugostopenjsko sodi{~e odlo~ilo, da se obto`ba ne dopusti, ker z raz{irjanjem letakov ni bila
izre~ena nobena nasilna gro`nja, torej gro`nja z nasilnim spreminjanjem dru`benega
reda. Iz oblike sodbe Vi{jega de`elnega sodi{~a je razvidno, da je to sodi{~e enako razsodilo v veliko podobnih primerih, saj je bilo
besedilo sodbe razmno`eno, nanj pa so bili
dopisani podatki o obdol`encu in prvostopenjski kazenski zadevi. Oro`niki in to`ilstva
so s prijavami in obto`nicami {li predale~ v
veliko podobnih primerih, kot je bil ta v
Svetem Lovrencu in @upe~ji vasi.

Razbitje volilnega shoda17
Leta 1935 so bile razpisane nove volitve v
narodno skup{~ino, po katerih je v vlado
pri{el tudi Anton Koro{ec. Ob teh volitvah je
bil v Cirkovcah organiziran volilni shod, na
katerega je pri{el znani {tajerski politik iz
Ivanjkovcev Lovro Petovar. Shod je bil v gostilni, nanj pa je pri{el tudi potujo~i klepar iz
Mihovcev. Ta je Lovru Petovarju pokvaril
shod, ker mu ni pustil govoriti, obdol`en je
bil {e {~uvanja drugih doma~ih fantov zoper
poslanskega kandidata. Na zasli{anju pred
sodi{~em je zanikal, da bi Lovru Petovarju
grozil in {~uval fante. Priznal pa je, da mu je
hotel prepre~iti, da govori, ker po njegovem
mnenju kot poslanec v Beogradu ni storil
ni~esar za kmeta, delavca in siroma{ne sloje.
Dr`avno to`ilstvo je zoper kleparja izdalo
obto`nico in ga obto`ilo prestopka zoper
javni red in mir. Javne razprave in sodbe pa
ni moglo biti, ker je bil obdol`enec potujo~i
klepar, ki je bil zaradi dela veliko zdoma.
Kazenska zadeva se je nato kon~ala z amnestijo.

Cirkovcah, sicer doma v Spodnjih Jablanah.
^lan te kreditne zadruge je tajnika ovadil, da
je novembra leta 1936 na shodu vlagateljev in
dol`nikov razlagal zna~ilnosti nove uredbe o
kme~ki za{~iti; poleg tega je izrekel {e kritike
na ra~un Antona Koro{ca, ki je bil tedaj minister, in da hranilnice ne bodo nikoli dobile
nazaj denarja od Privilegirane agrarne banke,
ki je z uredbo prevzela kme~ke dolgove, ter
da bodo Srbi pokupili na{a posestva, ki bodo
{la na boben, saj bodo imeli oni denarja
dovolj. Obdol`eni tajnik je bil na prvi javni
razpravi obsojen na mesec dni zapora, pogojno za dobo dveh let. Njegovo dejanje je bilo
ozna~eno kot prestopek zoper zakon o
za{~iti javne varnosti in reda v dr`avi. Zaradi
priziva dr`avnega to`ilca je apelacijsko sodi{~e v Ljubljani19 kazen spremenilo v nepogojno. Kazenska zadeva je postala resnej{a, kot
je na za~etku kazalo, zato je obdol`eni tajnik
vlo`il predlog za obnovo postopka. Na prvi
razpravi je po nasvetu svojega odvetnika do
neke mere priznal o~itano dejanje v upanju,
da bo dobil pogojno kazen. Ker ni bilo tako,
se je v obnovljenem postopku branil obto`be
bolj zares. Ugotovljeno je bilo, da so na sestanku res padle neprijazne besede na ra~un
Privilegirane agrarne banke in ureditve
kme~kih dolgov ter Srbov, vendar med poslu{alci tajnikove razlage. Prijava zoper tajnika pa je bila posledica osebnih zamer. Tajnik Hranilnice in posojilnice je bil sedaj
opro{~en. V kazenskem spisu je prilo`ena
spomenica, ki so jo sestavili na zboru vlagateljev in dol`nikov 15. novembra 1936 in se
je ravno zaradi kazenskega postopka tudi
ohranila. Iz nje izvemo, kaj je ~lane kreditne
zadruge motilo pri ureditvi kme~kih dolgov.
Tako vlagatelji kot dol`niki so bili proti temu,
da se var~evalcem hranilne vloge niso mogle
izpla~evati, ker naj bi skupaj z dolgovi pre{le
na Privilegirano agrarno banko, saj so
dol`nikom {e vedno ostale obveznosti pla~evanja obresti in obrokov.

Pravdno podro~je
Uredba o za{~iti kmetov

18

... Okro`no sodi{~e je bilo pristojno za spore
Leta 1937 je bil uveden kazenski postopek
zoper tajnika Hranilnice in posojilnice v

ve~jih vrednosti, dolo~eni zneski so se v desetletjih spreminjali z valutnimi sprememba-

..........................................................
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17 PAM, Okro`no sodi{~e Maribor, Kzp VII 780/35, teh. enota 264.
18 PAM, Okro`no sodi{~e Maribor, Kzp VII 713/37, teh. enota 274.
19 Prej Vi{je de`elno sodi{~e v Ljubljani.
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mi; leta 1919 je bila vrednost spora za
meni~ne to`be nad 2000 kron.20 Ta sodi{~a so
bila pristojna tudi za lo~itve in razveze
zakonov ter za izrekanje o veljavnosti ali
neveljavnosti zakonov.21 Kot drugod na pode`elju je bilo tudi na obmo~ju Kidri~evega
lo~itev malo. Pravde, v katere so se spu{~ali
prebivalci, so bile obi~ajne za pode`elje: dedi{~ine, nujni dele`i, nepla~ani kmetijski pridelki, `ivina.
Okro`no sodi{~e je poslovalo tudi kot trgovsko sodi{~e, saj so posebna gospodarska sodi{~a imeli le na Dunaju, v Pragi in Trstu. Kot
trgovsko sodi{~e je nastopalo, ~e so bile
pravdne stranke »trgovci« v smislu veljavnega
trgovskega zakonika, bodisi avstrijskega,
sprejetega konec leta 1862, ali jugoslovanskega iz leta 1938. O teh postopkih bomo v
prispevku {e govorili.

Civilno nesporno podro~je –
razglasitve za mrtvega

...

Opisali bomo del postopkov, ki so jih izvajala okro`na sodi{~a in ki sodijo v civilno
nesporno pravno podro~je.

Sodni postopki,22 s katerimi so nekega ~loveka razglasili za mrtvega, so bili uvedeni, ko se
je za takim ~lovekom izgubila vsaka sled ali
ni bilo mogo~e izstaviti mrli{kega lista ali
smrtovnice. V obdobjih miru so bili taki primeri nesre~, samomorov. Reka Drava je bila
usodna za {tevilne splavarje, ki so padli v reko in utonili, vendar jih niso na{li ali pa jih je
reka naplavila dale~ od nesre~e. V starej{ih
obdobjih je bilo primerov, da so se samomorilci odlo~ali za skok v vodo, ve~ kot danes.
V arhivskem gradivu Okro`nega sodi{~a v
Mariboru imamo tudi take primere, vendar se
kar izgubijo, ~e jih primerjamo s postopki, ki
so bili posledica prve svetovne vojne.
Na~in vojskovanja je zaradi na~ina pozicijske
vojne povzro~al veliko `rtev med vojaki tudi

v ~asu, ko ni bilo velikih ofenziv. Za {tevilne
vojake, ki se niso vrnili iz vojne, ni bilo mo`no izstaviti smrtovnice in tudi niso bili vpisani
v uradne voja{ke matrike. Avstro-Ogrska je
sicer objavljala sezname izgub, v katerih so
bila objavljena imena {tevilnih izginulih
vojakov, vendar vpis na seznam izgub {e ni
bil dokaz o vojakovi smrti, saj je lahko pri{el
v ujetni{tvo ali se kako druga~e izgubil. [tevilni avstro-ogrski vojaki so pri{li v ujetni{tvo,
najbolj mno`i~no v rusko, ob koncu vojne,
ob razsulu avstrijske vojske pa tudi v italijansko. Vojaki so veliko pisali domov, tudi iz
ujetni{tva, in ko dopisnic ali pisem ni bilo
ve~, je to bilo znamenje, da je vojak padel ali
ga je v ujetni{tvu pobrala bolezen.
Okro`na sodi{~a so izrekala razglasitve za
mrtvega vedno na predlog upravi~enih oseb:
star{ev, vdov, varuhov sirot, drugih sorodnikov, v redkih primerih tudi dr`avnih organov. Brez sodnega sklepa, da je pogre{ani
mrtev, ni bilo mogo~e izvesti zapu{~inskih
postopkov, vdove se niso mogle ponovno
poro~iti, v tridesetih letih niso mogle dobiti
podpor kot vojne vdove. Tako so nastali spisi
kot posledica ~isto `ivljenjskih potreb svojcev, ki pa nam dajejo veliko podatkov o vojni. Podatkov, ki so druga~ni kot v uradnih
voja{kih zgodovinah, saj so o vojni pripovedovale pri~e, vojni tovari{i iz bitk ali ujetni{kih taborov. Sodni spisi so nam tako zapustili
podobo vojne, kot so jo do`ivljali navadni
vojaki. V spisih so {tevilna pisma vojakov, saj
je bilo za sodni postopek pomembno, kdaj se
je vojak zadnji~ oglasil, predlagatelji pa so
zadnjo dopisnico ali pismo predlo`ili, ~e so
ju {e imeli.
Vojaki z obmo~ja ob~ine Kidri~evo so do`ivljali enako usodo kot mno`ice drugih avstroogrskih vojakov. Na boji{~a so odhajali v
sklopu 26. mariborskega strelskega polka,
ptujskega minerskega (saperskega) bataljona, mariborskega dragonskega polka. Bojevali so se na vseh boji{~ih, kjer je bila udele`ena avstro-ogrska vojska: od Galicije, Srbije

..........................................................
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20 Dr`ave, ki so nastale po razpadu Avstro-Ogrske in so {e obdr`ale krone, so le-te `igosale, da so se lo~ile od
kron v drugih dr`avah, ker niso imele ve~ enake vrednosti.
21 Katoli~ani so se lahko lo~ili le »od mize in postelje«, o veljavnosti zakonskih zvez so sodi{~a imela ve~ postopkov, ~e so ljudje zaradi nove poroke prestopali v drugo vero. Tako je bilo razveljavljenih ve~ zakonov, ki so jih
sklepali lo~enci po prestopu v tako imenovano starokatoli{ko cerkev.
22 Ogrizek, 2001.
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do italijanskega boji{~a; pri tem radi pozabljamo, da je poleg so{ke fronte veliko
vojakov pobralo tudi tirolsko boji{~e. Simon
Dikav~i~,23 posestni{ki sin iz Dragonje vasi, je
leta 1916 zadnji~ pisal iz ruskega ujetni{tva.
Dru`ini je za njim ostala le bronasta medalja,
ki jo je dobila z Dunaja. Alojz Kaiser24 je kot
vojak 15. pehotnega polka pri{el v rusko ujetni{tvo in `ivel kot ujetnik v tabori{~u v
Samari. V teh tabori{~ih so kosile nalezljive
bolezni in o tem je sestri Alojza Kaiserja pisal
vojni tovari{ iz tabori{~a leta 1917. Janez
Strm{ek,25 kova{ki pomo~nik, rojen v Gornjih
Pleterjah, je kot vojak ptujskega minerskega
bataljona umrl na doberdobskem boji{~u.
Doma~i so dobili obvestilo, da je umrl v bolni{nici v Nabre`ini, pri~a z boji{~a pa se je
spominjala, da so leta 1916 poslali v akcijo
vojake novince, ki so znali le slovensko, in jih
je italijansko topni{tvo zdesetkalo. [tefan
Avgu{tin26 je z mariborskim 26. strelskim polkom pre`ivel srbsko in so{ko boji{~e, zadnji~
je pisal oktobra 1918 s tirolskega boji{~a.
Tako je bil med zadnjimi `rtvami vojne, v ~asu, ko se je v avstrijski vojski `e za~elo razsulo. Leta 1918, vendar `e februarja, je ob Piavi
padel [tefan Jug,27delavec iz Maribora, rojen
v Cirkovcah. Bil je vojak 26. mariborskega
polka.

Sodni register

...

Okro`no sodi{~e v Mariboru je opravljalo
tudi funkcijo trgovskega sodi{~a, zato je med
njegove naloge sodilo tudi vodenje sodnega
registra, ki se je v avstrijski in starojugoslovanski dobi delil na trgovski in zadru`ni register. V obeh primerih je bil register javna evidenca, ki zagotavlja pravno varnost v poslovanju gospodarskih subjektov. V o`jem pomenu besede je bil sodni register glavna knjiga, v katero so se vpisovali gospodarski subjekti, tako zadru`ni kot trgovski. Vsi vpisi v to
glavno knjigo so morali biti dokumentirani,
zato so sodnemu registru pripadali tudi dokumenti, ki jih danes imenujejo zbirka listin

sodnega registra, urejeni pa so kot sodni
spisi, saj so v celoto zdru`eni dokumenti, ki
se nana{ajo na en gospodarski subjekt, ozna~eni pa so enako kot v glavni knjigi.
Zadru`ni in trgovski register se razlikujeta, saj
temeljita na razli~nih zakonih in predpisih.

... Po{tnine prosta
dopisnica, naslovljena na informacijsko
pisarno avstrijskega
Rde~ega kri`a,
odposlana
30. novembra 1917.
Pokrajinski arhiv
Maribor.

Za zadru`ni register28 je bila osnova avstrijski
zakon o gospodarskih dru{tvih (zadrugah) iz
leta 1873. Po njegovem sprejetju je iz{el {e
Ukaz ministrstev za notranje zadeve in trgovine po dogovoru s finan~nim ministrstvom,
s katerim so dolo~ili na~in vodenja zadru`nega registra. Zadruga, ki je bila vpisana v
zadru`ni register, je to ozna~ila tudi v svojem
imenu, npr. Hranilnica in posojilnica …, registrirana zadruga z neomejeno zavezo. V
avstrijskem obdobju namre~ {e ni bilo prepovedano uporabljati naziva zadruga za
gospodarske subjekte, ki v bistvu niso imeli
zadru`nih lastnosti in niso bili vpisani v
zadru`ni register. V zadru`ni register je bilo
vpisano ime zadruge, njen sede`, morebitne
podru`nice, datum ustanovitve in sprejema
pravil, ~as, za katerega je bila zadruga ustanovljena (ve~inoma za nedolo~en ~as), njena
dejavnost, vrsta jamstva (neomejeno ali omejeno), velikost dele`a, ki so ga vpla~ali ~lani,
vodstvo zadruge s podpisi vodilnih. V register so bile vpisane tudi vse kasnej{e spremembe. Ker so na ob~nih zborih menjali vsaj

..........................................................
PAM, Okro`no sodi{~e Maribor, T 35/32, teh. enota 666.
PAM, Okro`no sodi{~e Maribor, T 83/19, teh. enota 628.
PAM, Okro`no sodi{~e Maribor, Og 66/39, teh. enota 674.
PAM, Okro`no sodi{~e Maribor, T 20/31, teh. enota 664.
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tretjino na~elstva oziroma upravnega odbora
zadruge, so bili vpisi sprememb pogosti, dokumentacija za posamezno zadrugo pa kar
zajetna, ~e je zadruga delovala ve~ desetletij.
Zadruge so morale vedno predlo`iti zapisnike ob~nih zborov, vendar ne celotnih, pa~
pa tiste dele, ki se nana{ajo na morebitne
spremembe pravil in novo vodstvo. Ob
prenehanju zadruge iz kakr{nih koli razlogov
so v register vpisali tudi likvidatorje. Leta
1937 je Kraljevina Jugoslavija dobila svoj zakon o zadrugah, na podlagi katerega so se
morale `e obstoje~e zadruge ponovno vpisati, sodi{~a pa nastaviti nove registre oziroma
glavne knjige. Opis posameznih zadrug ni
tema tega prispevka.
Trgovski register29 je bil voden najprej na
osnovi avstrijskega trgovinskega zakonika,
sprejetega 17. decembra 1862,30 in na osnovi
uredbe ministrstva za pravosodje na Dunaju
o nalo`bi in vodenju trgovskega registra.31
Trgovinski zakonik je urejal poslovanje in
organizacijo ne le trgovcev, pa~ pa tudi ban~nikov, industrialcev, prevoznikov in zavarovalnic. Zakonik vse te dejavnosti ozna~uje
kot »trgovske«, nosilce dejavnosti pa kot
»trgovce«, ki morajo biti vpisani v trgovski
register, ~eprav so na primer lastniki tovarne
ali ladjarji. Po drugi strani pa trgovinski zakonik ni veljal za vse, ki so se ukvarjali s trgovino. Za male trgovce so veljala dolo~ila obrtnih zakonov, vpisovali so jih v obrtne registre, ki jih niso vodila sodi{~a, ampak
upravna oblastva. Za vpis v trgovski register
je bila dolo~ena vi{ina davka, ki jo je moral
trgovec prese~i; ta dav~na meja se je v skladu
z valutnimi spremembami spreminjala.
Sprva so trgovska in okro`na kot trgovska
sodi{~a vodila glavne knjige trgovskega registra posebej za dru`be in posebej za trgovce
posameznike. Trgovinski zakonik iz leta 1862
je poznal ve~ vrst trgovskih dru`b. To so bile
javna trgovska dru`ba, komanditna dru`ba32
in delni{ka dru`ba. Leta 1906 je iz{el zakon o
dru`bah z omejeno odgovornostjo, v katerih
so dru`beniki odgovarjali z zneskom, ki so ga

vlo`ili v dru`bo. Ta oblika trgovske dru`be se
je nato zelo raz{irila in postopoma prehitela
druge. Dopu{~ena je bila {e tako imenovana
skrita dru`ba, ki pa je bila v trgovski register
vpisana med trgovce posameznike.
Leta 1906 so se spremenila dolo~ila o vpisu v
trgovski register. Od sedaj so vpisovali v tri
glavne knjige. V register A so sodi{~a vpisovala trgovce posameznike in javne trgovske
dru`be. Dru`beniki javnih trgovskih dru`b so
bili namre~ odgovorni z vsem svojim premo`enjem, podobno kot trgovci posamezniki. V
register B so bile vpisane delni{ke dru`be, v
register C pa dru`be z omejeno odgovornostjo. Vsebina glavnih knjig se je razlikovala in
danes nam registra za delni{ke dru`be in
dru`be z omejeno odgovornostjo dajeta neprimerno ve~ informacij kot pa registri za
trgovce posameznike in javne trgovske
dru`be.
Z jugoslovanskim trgovinskim zakonikom iz
leta 1938 se vodenje registra ni bistveno spremenilo.
Na obmo~ju dana{nje ob~ine Kidri~evo je bilo malo vpisov v trgovski register, ~e izvzamemo Strni{~e po prvi svetovni vojni. V pode`elskem okolju so prevladovali mali trgovci, ki so oskrbovali z izdelki, ki so jih kme~ka
gospodarstva in gospodinjstva potrebovala, a
jih je bilo v primerjavi z dana{njimi ~asi malo.

B. Staraschina, Gemischtwarenhandung, Maj {perk, od leta 1903 Cirkovce33
To je bila edina trgovina z obmo~ja dana{nje
ob~ine Kidri~evo, ki je bila vpisana v trgovski
register in ni imela sede`a v Strni{~u.
V register je bila vpisana 1. julija 1898, leta
1903 se je iz Maj{perka preselila v Cirkovce.
Predmet poslovanja je bila trgovina z me{anim blagom. Imetnica trgovine je bila Paulina Staraschina, trgovka. Kot je razvidno iz
imena tvrdke, je v njem obdr`ala ime prej{njega imetnika, kar je bil pogost obi~aj.

..........................................................
Ogrizek, 2006.
Dr`avni zakonik I/1863.
Dr`avni zakonik XI/1863.
V na{ih de`elah je bila zelo redka oblika trgovske dru`be. Ve~ komanditnih dru`b je nastalo v ~asu nem{ke okupacije.
33 PAM, Okro`no sodi{~e Maribor, Einz I 149, teh. enota 1083.
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Trgovina je bila iz registra izbrisana leta 1934
zaradi prenehanja poslovanja. V registru pa
ni podatka, kdaj je v resnici prenehala, saj se
je ve~krat zgodilo, da je sodi{~e samo pozvalo lastnika, da sporo~i, ali trgovina ali drugo
podjetje {e posluje; ~e ni ve~ poslovalo, je
bilo lahko izbrisano iz registra na podlagi
obvestila sreskega na~elstva, da ne obratuje
ve~.
Vsi drugi vpisi v trgovski register so bili povezani z velikimi na~rti, ki jih je v Strni{~u
imel Franc ^u~ek, od leta 1919 lastnik gradu
in veleposestva v Strni{~u. To posest je kupil
od prej{njega lastnika Franca pl. Hellina, ki je
to premo`enje kot tuji dr`avljan raje prodal,
zlasti zaradi najavljene agrarne reforme.
Na~rti Franca ^u~ka pa so bili veliki zaradi
objektov, ki so stali v Strni{~u kot ostanek iz
prve svetovne vojne. Med vojno je v Strni{~u
blizu gradu nastalo veliko tabori{~e za vojne
ujetnike, nato pa {e velika bolni{nica, ko se je
z odprtjem italijanskega boji{~a vojno prizori{~e pribli`alo na{im krajem. V barakah je
bilo prostora za 14.000 ljudi, zgrajena je bila
{e vsa potrebna infrastruktura, od velike
pekarne in elektrarne do bazena in pokopali{~a. Po vojni so v barakah `iveli primorski
begunci, ki so do razpada Avstro-Ogrske
`iveli v avstrijskih de`elah, nato pa so od{li
od tam, domov pa zaradi italijanske zasedbe
niso mogli ali hoteli. V Strni{~u so nekaj ~asa
`iveli {e ruski kadeti, ki so pri{li v Jugoslavijo
z delom Vranglove armade. Oboji begunci so
leta 1922 od{li, dr`ava pa tabori{~a ni imela
ve~ namena vzdr`evati. Tabori{~e je z vsemi
objekti prodala Francu ^u~ku, ki je v njem
nameraval postaviti ve~ industrijskih podjetij,
in to tako, da je tja vabil podjetnike in obrtnike; oni bi prispevali strokovno znanje in
pripeljali stroje, on bi dal na razpolago barake.

Fr. ^u~ek & Co., industrija lesne volne in za bojev, Strni{~e pri Ptuju34
Tvrdka je bila vpisana v register kot javna
trgovska dru`ba dveh dru`benikov 22. februarja 1922. Ta dva dru`benika sta bila Franc

^u~ek, veletrgovec s Ptuja in veleposestnik,
ter Eksportno dru{tvo Matheis, Suppanz in
drug iz Maribora. Predmet poslovanja je bila
industrija lesne volne in zabojev. Leta 1923 je
Eksportno dru{tvo Matheis, Suppanz in drug
izstopilo iz dru`be ^u~ek & Co. in tvrdka se je
preoblikovala v tvrdko posameznika, prej{nje ime pa je obdr`ala. Leta 1934 je bila izbrisana iz registra zaradi prenehanja poslovanja
`e pred leti. Obvestilo o tem je pri{lo na poziv sodi{~a.

^u~ek & Birgmayer, tovarna slamnatih tulcev
in {tukaturovine, Strni{~e pri Ptuju35
Javna trgovska dru`ba dveh dru`benikov je
bila v register vpisana 12. aprila 1922. Dru`bo
sta sestavljala Franc ^u~ek, ki se je sedaj `e
ozna~eval za industrialca, in Anton Birgmayer, trgovec s Ptuja. Predmet poslovanja je
bila proizvodnja slamnatih tulcev in {tukaturovine. Leta 1926 je bil v register vpisan ste~aj
S 9/26, dru`ba je bila iz registra izbrisana leta
1934.

»Sliva« tovarna sadnih konzerv Franc ^u~ek in
drugi, Strni{~e36
Javna trgovska dru`ba treh dru`benikov je
bila v register vpisana 6. septembra 1922.
Predmet poslovanja je bilo izdelovanje in
prodaja sadnih konzerv vseh vrst. Dru`beniki so bili Franc ^u~ek, veleposestnik s Ptuja,
Rudolf Rubbia, trgovec iz Maribora, in Franc
Kurin~i~, trgovski zastopnik iz Maribora. @e
leta 1923 pa je Rubbia to`il Franca ^u~ka za
svoj dele`,37 ker sta dru`benika izstopila,
podjetje pa je prevzel ^u~ek sam. Dru`ba je
bila iz registra izbrisana leta 1934.

^u~ek Company, prej Felix Mayer, tovarna
parfumov v Strni{~u pri Ptuju38
Javna trgovska dru`ba treh dru`benikov je
bila v register vpisana 3. maja 1923. Predmet
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poslovanja je bila proizvodnja in prodaja parfumerijskih izdelkov vseh vrst. Dru`beniki so
bili Franc ^u~ek, trgovec s Ptuja, Josip
Valentin Poberaj, drogist s Ptuja, in Fric G. P.
Scholz, tovarnar parfumov z Dunaja, ki je bil
dotedanji lastnik tvrdke Felix Mayer. @e pred
ste~ajem S 9/26 je dru`bo zapustil dunajski
dru`benik, iz registra pa je bila izbrisana leta
1934.
V pravdnih spisih Okro`nega sodi{~a v
Mariboru so ohranjeni podatki {e o drugih
podjetjih Franca ^u~ka v Strni{~u, ki pa niso
bila vpisana v trgovski register.
Iz to`be Karla Le{nerja39 izvemo za na~rte, da
naj bi v Strni{~u za~ela obratovati tovarna za
izdelavo preciznih ur, gramofonov, gramofonskih plo{~, gramofonskih »membranov«,
elektri~nih {tevcev in hi{nih telefonov. Karel
Le{ner je bil urar in izdelovalec gramofonov
na Dunaju. Leta 1922 ga je Franc ^u~ek povabil v Strni{~e, da bi ustanovila dru`bo in
postavila tovarno v eni baraki. Za tovarno bi
Franc ^u~ek nabavil {e potrebne stroje,
medtem ko bi Le{ner pripeljal orodja, ki jih je
imel na Dunaju, in prispeval svoje znanje.
Karel Le{ner je res pri{el v Strni{~e, postal pa
je le name{~enec, ne pa dru`benik, pla~o je
dobival do leta 1924. Leta 1924 je Francu
^u~ku oblast prepovedala obratovanje, ker
ni bil izu~en obrtnik, Karel Le{ner pa je s
te`avo dosegel, da ga kot tujca niso izgnali iz
Jugoslavije. Poleg tega je iz elektrarne, ki je
bila na veleposestvu, za~el dobivati elektri~ni
tok le dvakrat na teden. V to`bi je zahteval
izpolnitev pogodbe in pla~ilo od{kodnine,
vrednost spora je ocenil na 280.000 din, na
ustni razpravi pred sodi{~em se je poravnal
za znesek 26.000 din, ki jih pa tudi ni dobil,
zato je v ~asu ste~ajnega postopka vlo`il {e
to`bo zoper ste~ajnega upravitelja, ker je ta
zavrnil njegovo upni{ko terjatev.
Leta 1923 je bila sklenjena {e dru`bena
pogodba, po kateri je nastala dru`ba ^u~ek &
Koubik, tovarna strojev v Strni{~u. Dru`bo so
sklenili Franc ^u~ek ter ^eha Bogumil in Marija Koubik. Koubikova sta imela v okolici

Prage tovarno kmetijskih strojev, ki pa je bila
po vojni zelo zadol`ena. Po dogovarjanjih s
Francem ^u~kom sta tovarno prodala, stroje
za proizvodnjo pa pripeljala v Strni{~e. Tu naj
bi proizvajali tehtnice in maselnice (priprave
za izdelavo masla). Podjetje ni uspelo, poslovalo je z izgubami, ni se moglo vpisati v register. Zaradi tega podjetja se je Franc ^u~ek
zapletel v ve~ pravd. Najprej je leta 192540
to`il ~e{ka dru`benika, da bi dosegel likvidacijo dru`be, ki je bila res izpeljana. Pred
likvidacijo dru`be sta Koubikova zaradi
to`be neke ~e{ke banke svoj dele` v dru`bi,
ki so ga predstavljali predvsem stroji, prodala
Koubikovi sestri in svaku. Slednja sta s pravdami v Pragi in nato leta 1929 {e v Mariboru41
stroje re{ila.
Iz pravde Vincenca Simoni~a,42 ki je pred vojno izdeloval glasbene instrumente pri Svetem
Urbanu pri Ptuju, izvemo za {e eno propadlo
podjetje v Strni{~u. Leta 1923 je sklenil dru`beno pogodbo s Francem ^u~kom. Vincenc
Simoni~ naj bi se s svojim podjetjem preselil
v Strni{~e, Franc ^u~ek bi bil v podjetju tako
imenovani tihi dru`benik, za podjetje bi
prispeval dve baraki, pla~o za Simoni~a in
orodja, vlo`ek naj bi bil vreden 100.000 din.
Tega vlo`ka v podjetje ni bilo, nato sta se
Simoni~ in ^u~ek dogovorila, da Simoni~
ostane v barakah, nekaj pla~a za elektriko in
vodo, sicer pa posluje samostojno. Predmet
poslovanja je bilo izdelovanje harmonik. Ko
pa so za~ela podjetja v Strni{~u propadati, so
skr~ili tudi dobave elektri~nega toka in tako
ga Simoni~eva delavnica ni ve~ dobivala vsak
delovni dan, zato je podjetje propadlo,
Vincenc Simoni~ pa je moral oditi. Pravdni
postopek je bil prekinjen za radi ste~aja.

Ste~aji

... V pristojnost okro`nih sodi{~ so spadali
tudi ste~ajni postopki in postopki prisilne
poravnave zunaj ste~aja. V obdobju, ki ga
obravnava prispevek, so {e uporabljali izraz
konkurz. Do leta 1930 so ste~aji ali konkurzi
potekali po avstrijski zakonodaji.43 Zadnji
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avstrijski konkurzni zakon je bil sprejet leta
1914 in je uveljavil bolj poenostavljen
postopek. Po tem zakonu so potekali ste~aji
na podro~ju dana{nje ob~ine Kidri~evo.
Zakon iz leta 1914 je urejal tudi prisilno
poravnavo zunaj konkurza. Ste~ajni postopek je bil uveden, kadar so dolgovi dol`nika
presegli vrednost njegovega premo`enja,
namen postopka pa je bil, da ukinitev podjetja ali drugega gospodarskega subjekta poteka tako, da so upniki ~im manj o{kodovani.
Tudi za pre`ivetje prezadol`enca in njegove
dru`ine je lahko bil ste~aj manj bole~, kot pa
bi bili izvr{ilni postopki. Prisilna poravnava
zunaj ste~aja je bil postopek, v katerem je bila
izvedena poravnava med upniki in dol`nikom; upniki so pristali na to, da dol`nik
popla~a dolo~en odstotek dolga in kot
gospodarski subjekt pre`ivi. V ste~ajnem
postopku so bili udele`eni prezadol`enec,
upniki, ste~ajni senat pristojnega sodi{~a, ste~ajni komisar (sodnik) in ste~ajni upravitelj
ali po starem upravnik ste~ajne mase (obi~ajno je bil to odvetnik). S ste~ajem sta se lahko
ukvarjala tudi to`ilec in kazenski oddelek
sodi{~a, ~e je obstajal sum goljufije in o{kodovanja upnikov z la`nim gospodarskim polomom ali zatajevanjem pla~ilne nesposobnosti.
Leta 1930 je Kraljevina Jugoslavija dobila
enotno ste~ajno zakonodajo z zakonoma o
ste~aju in prisilni poravnavi zunaj ste~aja.
Nova zakona sta bila sprejeta, ko je svetovna
gospodarska kriza udarila tudi po jugoslovanskem gospodarstvu in se je zato {tevilo
ste~ajnih in zlasti poravnalnih postopkov
silovito pove~alo. Za kraje dana{nje ob~ine
Kidri~evo pa to ne velja. Do izbruha svetovne
gospodarske krize so podjetja v Strni{~u `e
propadla, kriza kme~kega stanu in kme~ki
dolgovi pa so bili tako pere~ problem, da je
vanj morala pose~i dr`ava s kme~ko za{~ito.
Ste~ajni postopek S 9/26: prezadol`enca
Franc in Antonija ^u~ek
Za najpomembnej{i ste~ajni postopek, ki je
bil spro`en zaradi prezadol`enosti Franca
^u~ka, se ste~ajni ali konkurzni spis ni ohra-

nil, vendar je mogo~e nekaj podatkov o njem
izlu{~iti iz {tevilnih pravdnih spisov, ki so
nastali zaradi {tevilnih to`b Franca ^u~ka po
koncu ste~ajnega postopka. Najbr` se je zaradi teh to`b ste~ajni spis tudi izgubil, saj so
sodi{~a v pravdnih postopkih zahtevala
vpogled v spis, ta pa je kro`il po sodi{~ih in
njihovih oddelkih, nekaj ~asa je bil tudi pri
ministrstvu za agrarno reformo v Beogradu.
Ste~aj je nosil opravilno {tevilko S 9/26.
Postopek se je za~el s sklepom sodi{~a 1. junija 1926, kon~al se je s prisilno poravnavo
10. februarja 1927, s katero sta se prezadol`enca Franc in Antonija ^u~ek zavezala
poravnati 20 % svojih obveznosti do upnikov, porok jima je bila Ljudska posojilnica v
Ljubljani. Ste~ajni upravitelj je bil odvetnik iz
Maribora Vekoslav Kukovec. Najve~ji upnik
je bila prav Ljudska posojilnica v Ljubljani, ki
je po ste~aju tudi pridobila veleposestvo v
Strni{~u in nato odstranila barake, tako da so
se kon~ali poskusi podjetni{tva in industrije v
objektih, ki so ostali iz prve svetovne vojne.
O~itno sta se Franc in `ena Antonija ^u~ek
te`ko sprijaznila z izgubo velikega premo`enja, saj je ste~aju sledilo veliko to`b zoper
kupce zemlji{~ in lesa, ki je ostal od barak. Na
koncu je Franc ^u~ek to`il celo svojega
odvetnika Jura Jana,44 da ga je slabo in nestrokovno zastopal, to`bo pa je izgubil. Nato je
bil pred Okrajnim sodi{~em v Mariboru tudi
obsojen prestopka zoper ~ast odvetnika Jura
Jana.45 Za te to`be sta si zakonca ^u~ek od
mestne ob~ine Ptuj izposlovala pravico
revnih, da ni bilo treba pla~ati stro{kov
pravdnega postopka. To`ene stranke so bile
zato v te`jem polo`aju, predvsem manj{i posestniki iz okoli{kih krajev, ker so si morali
svojega zastopnika pla~ati, zato je Franc ^u~ek v posameznih primerih imel nekaj uspeha. Ti posestniki so lahko kupili tiste parcele,
ki jih zakonca ^u~ek nista mogla obremeniti
z dolgovi zaradi agrarne reforme. Tisti
to`enci, ki se to`be niso prestra{ili, so se najprej lotili pravice revnih, ~e{ da sta jo zakonca ^u~ek pridobila neupravi~eno, ker jima je
nekaj premo`enja {e ostalo. Posestnika Franc
in Ivanka Zupani~,46 ki sta bila to`ena zaradi
nakupa zemlji{~a, sta za branilca v pravdi
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izbrala Vekoslava Kukovca. Ta odvetnik je
kot nekdanji ste~ajni upravitelj v to`bah
Franca in Antonije ^u~ek videl napad tudi na
svoje delo v Strni{~u, zato je bil to`beni odgovor oster. V njem je izpodbijal pravico
revnih, ki sta si jo to`nika pridobila, na{el je
celo premo`enje, ki naj bi ga imela na avstrijskem Koro{kem in sta ga re{ila pred
vklju~itvijo v ste~ajno maso. Opisal je tudi
postopke to`nikov najprej pri pridobivanju
premo`enja v Strni{~u, nato ob samem
ste~ajnem postopku. Ker je veleposestvo v
Strni{~u zapadlo pod agrarno reformo, je
ste~ajni upravitelj za prodajo zemlji{~ moral
imeti potrditev Ministrstva za agrarno reformo. Pravdnega postopka niso dokon~ali.
Postopek prisilne poravnave zunaj ste~aja
Sa 9/25: prezadol`enec Alojz Raber47
Alojz Raber je bil pekovski mojster v Strni{~u,
ki je zaradi prezadol`enosti predlagal postopek prisilne poravnave in svojim upnikom
predlagal 35 % popla~ila terjatev.
Iz njegove obrazlo`itve, s katero se je strinjal
tudi poravnalni upravitelj, je razvidno, da je
neuspeh pekarne posledica neuspe{nih na~rtov v Strni{~u. Alojz Raber je pekarno prevzel
leta 1923, urejena in opremljena je bila v eni
od barak od vojnih ~asov dalje. Imela je
veliko pe~ za potrebe velikega {tevila vojakov in ujetnikov. Potem so ruski begunci od{li, zaradi neuspeha podjetij v Strni{~u ni bilo
toliko delavcev, kot so pri~akovali, in za
zmanj{ano proizvodnjo je bila pe~ za peko
kruha prevelika in predraga. Alojz Raber je
poskusil re{iti svojo eksistenco s prevozom
mleka iz ve~ okoli{kih krajev, a ga je eden od
sirarjev pustil brez pla~ila. Upniki so sprejeli
ponujeno poravnavo in sodi{~e jo je tudi
potrdilo. Lastnik barake in pe~i Franc ^u~ek
je pri tej poravnavi nastopil kot porok.
V tridesetih letih, ko se je {tevilo ste~ajev in
prisilnih poravnav zunaj ste~aja zaradi gospodarske krize zelo pove~alo, jih na obmo~ju
Kidri~evega ni bilo ve~. Iz leta 1935 je v spisih
le predlog za uvedbo ste~aja zoper enega posestnika iz Dragonje vasi48 zaradi relativno
majhnega dolga. Zoper predlog se je prito`il
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47 PAM, Okro`no sodi{~e Maribor, St 2/35, teh. enota 811.
48 PAM, Okro`no sodi{~e Maribor, St 2/35, teh. enota 811.
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in uspel, saj je bil dolg neprimerno manj{i kot
vrednost njegovega posestva in ni v ni~emer
odstopal od dolgov kme~kega prebivalstva.

Viri
PAM – Pokrajinski arhiv Maribor:
fond Okro`no sodi{~e Maribor;
Ob~ni dr`avni zakonik in vladni listi avstrijskega cesarstva, od leta 1870 Dr`avni
zakonik (Reich-Gesetz-Blatt) za kraljevine in
de`ele, zastopane v dr`avnem zboru;
Uradni listi de`elne vlade za Slovenijo,
Pokrajinske uprave za Slovenijo ter
Ljubljanske in Mariborske oblasti;
Slu`beni list Kraljevske banske uprave
Dravske banovine v Ljubljani;
Zakon o vpeljavi trgovinskega zakonika,
Dr`avni zakonik 1/1863;
Uredba pravosodnega in trgovinskega ministrstva v dogovoru s finan~nim ministrstvom
o vpeljavi in vodenju trgovinskega registra,
Dr`avni zakonik, XI/1863.

Literatura
Izbor zakonov in predpisov: priro~nik za
strokovno obdelavo arhivskega gradiva
pravosodnih organov od srede 18. stoletja do
leta 1991, Ljubljana 1997.
Pravo – zgodovina – arhivi: I. Prispevki za
zgodovino pravosodja, Ljubljana 2000.
Jelka Melik, Kazensko sodstvo na Slovenskem 1919–1929, Ljubljana 1994.
Jelka Melik, V imenu njegovega veli~anstva
kralja: kazensko sodstvo v jugoslovanski
Sloveniji v letih 1930–1941, Ljubljana 2000.
Emica Ogrizek, Vojne zgodbe iz sodnega
arhiva, PAM, Katalogi X, Maribor 2001.
Emica Ogrizek, Sodni register Okro`nega
sodi{~a Maribor 1898–1941: Trgovski register, PAM, Inventarji 12/2, Maribor 2006.
Emica Ogrizek, Ste~aji in prisilne poravnave
izven ste~aja v gradivu Okro`nega sodi{~a
Maribor 1898–1941, PAM, Inventarji 18,
Maribor 2008.
Anto{a Leskovec, Zgodovinski pregled
1903–1933–1983 in Referat za gradivo
pravosodja, v: 50 let Pokrajinskega arhiva
Maribor, PAM, Katalogi, 1983.

...........................................................
Emica Ogrizek

Das Gebiet der Gemeinde Kidri~evo
und deren Leute im Material des
Bezirksgericht in Maribor von
1898 bis 1941

...

Die Hauptquelle für den Beitrag ist das
Archivmaterial des Bezirksgerichts in Maribor, das seit dem Jahr 1898 auch für den Gerichtsbezirk Ptuj zuständig war, zu dem auch
die Ortschaften der heutigen Gemeinde
Kidri~evo gehörten. Vorher gehörte der
Gerichtsbezirk Ptuj zum Bezirksgericht in
Celje. Im Jahr 1941 löste die deutsche Okkupationsmacht das Bezirksgericht in Maribor
auf. Dieses Gericht war als Erstinstanz, zum
Teil als Zweitinstanz, beziehungsweise, als
Berufungsgericht (für die Beurteilung der
Berufungen über die Beschlüsse der Bezirksgerichte) zuständig.
In der Erstinstanz war das Bezirksgericht für
besonders schwere Straftaten zuständig, zu
denen jene gehörten, die man als politische
bezeichnen könnte, dazu gehörten auch
Prozesse, wo es um größere Werte ging, weiter waren da noch Verkündungen, vor allem
Todeserklärungen, das Gericht führte eine
sehr bedeutsame öffentliche Evidenz – das
Gerichtsregister.
In allen erwähnten Verfahren fällte das
Bezirksgericht Urteile auch über die Menschen aus dem Gebiet von Kidri~evo.

Einsicht über das Wirtschaftsleben der
Vergangenheit ermöglicht. Darin findet man
alle Genossenschaften auf dem Gebiet von
Kidri~evo, von anderen Firmen aber vor
allem jene, die in Strni{~e in den Gebäuden
aus dem Ersten Weltkrieg, neben dem
Schloss von Strni{~e, entstanden sind, und
die mit den großen Plänen von Franc ^u~ek
verbunden sind, den Käufer des Schlosses
und der neben liegenden Anlagen (Baracken, Kraftwerk, Bäckerei …). In Strni{~e
könnte man Holzwolle und Kisten, StukkaturElemente produzieren; Musikinstrumente,
Uhren, Plattenspieler und Schallplatten,
Landwirtschaftsmaschinen und Parfums
herstellen sowie Obst und Gemüse einlegen.
Die Mehrzahl dieser Firmen wurde ins
Register eingetragen, für einige nicht eingetragene Firmen bekommen wir Daten aus
dem Streitverfahren, welches das Ehepaar
^u~ek beim Bezirksgericht in Maribor führte,
insbesondere im Laufe des Konkursverfahrens im Jahr 1928 und auch noch danach.
Die Akte über den Konkurs von ^u~eks
Vermögen und Firmen sind nicht erhalten
geblieben. Dieser Konkurs bedeutet das
Ende der Geschäftstätigkeit sehr verschiedenartiger Firmen in Strni{~e und ebenso das
Ende der Geschichte verbunden mit spezifischen wirtschaftlichen Verhältnissen in der
Nachkriegszeit.

Auf dem Strafgebiet hat das Gericht viel mit
Schlägereien zwischen jungen Männern zu
tun gehabt, die mehrmals auch tödlich endeten. Die lang dauernde Untersuchung über
die Geldfälschung dehnte sich auch auf die
Ortschaften der Gemeinde Kidri~evo aus. Die
Verfahren im Zusammenhang mit Todeserklärungen bezogen sich zwischen den beiden Weltkriegen am meisten auf die vermissten Soldaten aus dem ersten Weltkrieg. Die
Soldaten aus Dravsko polje kämpften zusammen mit dem 26. Mariborer Regiment, mit
dem Ptujer Sappeur- (Sprengmeister) Bataillon und mit anderen Einheiten an allen
Fronten, an denen die österreichisch-ungarische Armee beteiligt wurde, und dort auch
ihre Leben ließen.

............

Das Gerichtsregister gehörte zu den bedeutsamsten öffentlichen Evidenzen, das uns
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Ob~ina Kidri~evo v ~asu okupacije
in narodnoosvobodilnega boja
1941–1945
.......................
Irena
Mavri~-@i`ek∗

Izvle~ek

Abstract

...

The Commune of Kidri~evo at the Time of
Occupation and the National-Liberation
Struggle 1941 -1945

Avtorica v svojem prispevku obravnava
kraje dana{nje ob~ine Kidri~evo med okupacijo. Podrobneje je obdelala okupatorsko
upravo in narodnoosvobodilni boj tukaj{njega prebivalstva.
Klju~ne besede: okupacija, nacizem, nasilje,
izgnanci, `rtve, odpor, narodnoosvobodilni
boj, partizani, osvoboditev

In the contribution the author deals with
places of the today’s commune of Kidri~evo
during the German occupation. She treated
more in detail the occupation administration
and the national-liberation struggle fought by
the people living in this area.
Key words: occupation, Nazism, terror, exiles, victims, resistance, national-liberation
struggle, partisans, liberation
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Prihod okupatorja in aprilska vojna

...

V prispevku pi{em o krajih in ljudeh
dana{nje ob~ine Kidri~evo1 med drugo svetovno vojno. Pred nacisti~no okupacijo so
bili kraji vklju~eni v ob~ine Cirkovce2, Slovenja vas3 in Sveti Lovrenc na Dravskem
polju4 v ptujskem srezu. Po zadnjem predvojnem popisu prebivalstva z dne 31. marca
1931 je v omenjenih ob~inah, ki so se razprostirale v jugovzhodnem delu Dravskega polja
med Ptujem in Slovensko Bistrico ter zajemale 15 naselij, `ivelo v 901 hi{i 4200 prebivalcev. Najve~ ljudi, kar 540, je bilo v kraju
Apa~e, najmanj, le 99, pa v kraju Njiverce.5 Po
socialni strukturi so bili med njimi 403 posestniki, 412 ko~arjev in 80 najemnikov. Leta
1940, tik pred vojno, je po statisti~nih podatkih nacisti~nega In{tituta za jugovzhodno
nem{tvo iz Gradca `ivelo v omenjenih ob~inah 4622 ljudi.6
Prebivalstvo se je ukvarjalo s kmetijstvom. Na
rodovitni, prodnati ravnini Dravskega polja
sta prevladovala `ivinoreja in poljedelstvo.
Gojili so govedo, pra{i~e in perutnino, na

poljih pa so pridelali najve~ krompirja, koruze, r`i, repe in ajde. Prodaja pra{i~ev, perutnine, mleka, jajc in slanine na mariborski in
ptujski trg ter krompirja v razne kraje Kraljevine Jugoslavije je prina{ala tukaj{njim ljudem reden zaslu`ek.7
V krajih dana{nje ob~ine Kidri~evo pred
vojno ni delovala samostojna krajevna skupina [vabsko-nem{ke kulturne zveze (Kulturbund). V ohranjenih arhivskih dokumentih se kot ~lana kulturbunda omenjata le
trgovec Viktor Stara{ina in njegova `ena Marija iz Cirkovc.8 Pokrajinskemu obmejnemu
uradu (Gaugrenzlandamt) v Gradcu pa je
uspelo v svojo mre`o zaupnikov tretjega rajha na Spodnjem [tajerskem pridobiti v Cirkovcah poleg trgovca Stara{ine {e gostilni~arja Vincenca Kor`eta in trgovca Fritza (Miroslava) Majeri~a, v ob~ini Sveti Lovrenc na
Dravskem polju posestnika in trgovca Alojza
Raberja, v ob~ini Slovenja vas pa posestnika
Jerenka.9 V preostalih vaseh je bilo le nekaj
navdu{enih nacisti~nih simpatizerjev.
Vest o pristopu Jugoslavije k trojnemu paktu
25. marca 1941 se je kot blisk raz{irila tudi
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1 Dana{njo ob~ino Kidri~evo sestavlja 18 zaselkov oziroma vasi: Apa~e, Cirkovce, Dragonja vas, Kidri~evo,
Kungota pri Ptuju (prej Sveta Kungota), Lovrenc na Dravskem polju (prej Sveti Lovrenc na Dravskem polju),
Mihovce, Njiverce, Pleterje, Pongrce, Spodnje Jablane, Staro{ince, Stra`gonjca, Strni{~e, [ikole, Zgornje Jablane,
@upe~ja vas ter Gaj pri Pragerskem – delavsko naselje, ki je nastalo leta 1955 z lo~itvijo dela hi{ od vasi Stra`gonjca.
2 Predvojna ob~ina Cirkovce je zajela devet zaselkov oziroma vasi: Cirkovce, Dragonja vas, Mihovce, Pongerce,
Spodnje Jablane, Staro{ince, Stra`gojnce, [ikole in Zgornje Jablane. Sede` ob~ine je bil v Cirkovcah. Kraj je imel
poleg `elezni{ke postaje {e po{to, oro`ni{ko postajo, knji`nico ter {estrazredno ljudsko {olo. Za kme~ko mladino so v kraju prirejali kmetijske in gospodinjske nadaljevalne te~aje.
3 Predvojna ob~ina Slovenja vas je poleg Njiverc in Svete Kungote (danes Kungota pri Ptuju), krajev, ki spadata v
dana{njo kidri~evsko ob~ino, zajela {e Slovenjo vas, Hajdo{e, Skorbo in Gere~jo vas. Sede` ob~ine s {estimi zaselki je bil v Slovenji vasi.
4 Predvojna ob~ina Sveti Lovrenc na Dravskem polju je zajela {tiri zaselke oziroma vasi: Apa~e, Pleterje, Sveti
Lovrenc na Dravskem polju in @upe~ja vas, ki je zajela tudi Strni{~e. Sede` ob~ine je bil v Svetem Lovrencu na
Dravskem polju. Kraj je imel po{to in {estrazredno osnovno {olo.
5 Krajevni leksikon Dravske banovine, Srez Ptuj, Ljubljana 1937, str. 501, 509, 512 in 513; dalje navajam: Krajevni
leksikon. V posameznih naseljih je `ivelo naslednje {tevilo prebivalcev: v Svetem Lovrencu na Dravskem polju
523, v Stra`gojnci 426, [ikolah 345, Pleterjah 314, @upe~ji vasi 301, Cirkovcah 280, Mihovcah 279, Spodnjih
Jablanah 253, Staro{incah 227, Dragonji vasi 178, Pongrcah 156, Zgornjih Jablanah 153 in Sveti Kungoti 126.
6 Ortsverzeichnis zur Gemeindegrenzkarte von Untersteiermark, Misstal und Übermurgebiet, Südostdeutsches
Institut Graz 1940, str. 34–39. Ker iz statistike in{tituta niso razvidni podatki za kraja Kungota in Njiverce, ki sta
bila skupaj z Gere~jo vasjo zajeta v ob~ino Slovenja vas, navajam za vse tri omenjene kraje skupno 694 prebivalcev.
7 Krajevni leksikon, str. 501, 509 in 512. Pri pridelavi krompirja in mleka je izstopala ob~ina Cirkovce. Letno je na
mariborski trg prodala 15.000 l mleka. Krompirja je za prodajo namenila od 26 do 28 ton letno; prodajala ga je
celo v Zagreb, Split in Beograd.
8 Arhiv Muzeja narodne osvoboditve Maribor, fond: St. HB., Kreisführung Pettau, fasc. K 10/1, Anmeldung zum
Steirischen Heimatbund, 13. 8. 1941; dalje navajam: AMNOM.
9 AMNOM, Vertrauensmännerliste der Untersteiermark Gaugrenzlandamt.
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med prebivalci Dravskega polja. Naslednje
dni so pre`iveli v strahu in negotovosti. @e 1.
aprila 1941 sta prenehali s poukom osnovni
{oli v Cirkovcah in v Svetem Lovrencu na
Dravskem polju; mo`je so kot rezervisti odhajali v jugoslovansko vojsko, kme~ko prebivalstvo pa je moralo za potrebe vojske oddati
vozove in vpre`no `ivino. Po voja{kih
obrambnih na~rtih je bilo obmo~je Dravskega polja vklju~eno v manevrski prostor 7.
jugoslovanske armade. V njeni sestavi je bila
tudi Dravska divizija; z razporeditvijo svojih
enot na obmo~ju Ptuja, Maribora, Slovenske
Bistrice in Slovenj Gradca bi morala prepre~evati morebitne sovra`nikove prodore
preko Ptuja, Maribora in Dravograda v notranjost Jugoslavije. Da bi prepre~ila prodor
nem{kih voja{kih enot do Ptuja s severa, je
jugoslovanska vojska v zadnjih dveh letih
pred vojno tudi odprto obmo~je Dravskega
polja utrdila z bunkerji. Opremljeni so bili z
lahkim pehotnim oro`jem, manj{e voja{ke
posadke v njih pa se niso bile sposobne resneje upirati tedaj dobro opremljeni in izurjeni
nem{ki vojski.10
Na cvetno nedeljo, 6. aprila 1941, je Nem~ija
brez vojne napovedi napadla Kraljevino
Jugoslavijo. Nad Ptujem so se pojavila nem{ka letala, ki so obstreljevala voja{ke kolone
jugoslovanske vojske na Turni{~u pri Ptuju
ter transport te`kih topov v Svetem Lovrencu
na Dravskem polju. Enotam 51. pehotnega
korpusa Druge nem{ke armade je uspelo zlomiti odpor grani~arjev pri Cmureku in Radgoni, po hudih bojih z enotami 7. in 8. zalednega polka pa 8. aprila zasesti Ptuj. Naslednji
dan so nem{ke enote prekora~ile Dravo po
leseni brvi preko delno poru{enega `elezni{kega mostu ter pri{le na desni breg Drave. Na
veliki ~etrtek, 10. aprila, je nem{ki vojski brez
ve~jih spopadov uspelo zasesti kraje na

Dravskem polju. Na manj{i upor so naleteli le
na obmo~ju Brega, Hajdine in Svetega Lovrenca, kjer je bil razporejen polk jugoslovanskih rezervistov.11 Aprilska vojna je zahtevala
svoj krvni davek tudi med prebivalci
cirkov{ke ob~ine: 9. aprila je v spopadih pri
Dravogradu kot starojugoslovanski vojak
padel Jo`ef @nider iz Spodnjih Jablan pri
Cirkovcah.12

Uvedba okupatorjeve civilne uprave

... V prvih mesecih okupacije je nem{ki okupator pustil jugoslovansko upravno razdelitev;
14. aprila 1941 je razpustil ob~inske odbore,
izvoljene na zadnjih ob~inskih volitvah leta
1938, zamenjal uradnike ter imenoval nove
»uradujo~e« `upane. @upan Cirkovc je postal
Viktor Stara{ina,13 ki je ob~ino vodil vse do
20. oktobra 1944, ko so ga ujeli partizani. V
Svetem Lovrencu na Dravskem polju je bil
`upan najprej Franc Berani~, 17. aprila 1942
pa ga je nasledil Martin Koro{ec, ki je
`upanske posle opravljal vse do svoje aretacije junija 1943. V ob~ini Slovenja vas je bil za
`upana najprej imenovan Johann Kajzersberger, za njim pa je od 27. junija 1942 do konca
vojne ob~ino vodil Josip Museg, lesni trgovec
in upravitelj gra{~ine Ravno polje.14 Naselja
dana{nje ob~ine Kidri~evo so bila med okupacijo vklju~ena v iste ob~ine kot pred vojno.
Ob popisu prebivalstva, ki ga je nem{ki okupator izpeljal 10. oktobra 1941, je v omenjenih ob~inah `ivelo 5886 prebivalcev, in
sicer 2741 mo{kih in 3145 `ensk.15 Po {tetju
prebivalstva z dne 29. novembra 1942 pa je
na ozemlju dana{nje ob~ine Kidri~evo `ivelo
6064 prebivalcev, od tega 2940 mo{kih in
3124 `ensk. Ker v okupatorjevih statistikah
niso navedeni podatki za posamezne kraje,
navajam podatke za cele ob~ine. Najve~ pre-
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10 Mavri~-@i`ek, 2007, str. 13 in 14.
11 Prav tam, str. 15, 16 in 17.
12 AMNOM, fasc. Topografija Ptuja, mapa ZZB NOV Ptuj – padli vojaki biv{e jugoslovanske vojske v ~asu od 6.
do 30. aprila 1941.
13 Viktor Stara{ina, rojen 9. marca 1897 v Maj{perku, po poklicu trgovec, ~lan KB.
14 Mavri~-@i`ek, 2005, str. 52.
15 AMNOM, Verordnungs-und Amtsblatt des Chefs der Zivilverwaltung der Untersteiermark, Nr. 73, 22. März 1942,
Erfassung der Wohnbevölkerung in der Untersteiermark, Stichtag 10. Oktober 1941, str. 522. [tevilo prebivalcev
po ob~inah: v cirkov{ki ob~ini je `ivelo 2320 ljudi, od tega 1100 mo{kih; v lovren{ki ob~ini 1815 ljudi, od tega
827 mo{kih; v ob~ini Slovenja vas pa je bilo 1751 ljudi, od tega 814 mo{kih.
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bivalcev, 2325 ali 38,34 %, je `ivelo v ob~ini
Cirkovce, 1955 ali 32,23 % v ob~ini Sveti Lovrenc na Dravskem polju, v ob~ini Slovenja
vas pa je `ivelo 1784 ali 29,42 % prebivalcev.16
S poljedelstvom in `ivinorejo se je ukvarjalo
71,8 % prebivalstva, z industrijo in obrtjo
13,6 %, s trgovino in prometom 5 %, v javnih
slu`bah jih je bilo 1,9 %, od preostalih poklicev pa je bilo odvisnih 7,7 % prebivalcev.
Ve~ina prebivalstva, kar 54,6 %, je bilo kmetov – samostojnih gospodarjev kmetij, 27,9 %
je bilo delavcev, 11,7 % vzdr`evanih dru`inskih ~lanov, 4,8 % uslu`bencev, le 1 % oseb
pa je bilo uradnikov.17 Pri popisu prebivalstva
je okupatorja zanimala tudi njegova verska
pripadnost. V krajih dana{nje kidri~evske
ob~ine je bilo kar 5915 ali 97,5 % prebivalcev
rimskokatoli{ke vere, 22 ali 0,4 % je bilo
evangeli~anov, tako imenovanih bogovercev
(Gottgläubige) je bilo 15 ali 0,3 % prebivalcev, drugim veram je pripadalo 109 ali 1,8 %
prebivalcev, verske pripadnosti pa ni navedel
le en prebivalec.18

Okupatorjevi raznarodovalni ukrepi

... Po zasedbi slovenske [tajerske je nem{ki
okupator hotel uni~iti slovenski narod kot
etni~no celoto, de`elo in ljudi pa ponem~iti v
pi~lih petih letih. Najprej je spremenil zunanji videz de`ele; z javnih ustanov je odstranil
vse slovenske napise ter poskrbel za ponem-

~enje krajevnih imen. Kraje je poimenoval z
imeni iz krajevnega imenika (Ortsverzeichnis), ki sta ga leta 1940 pripravila dr. Manfred
Straka in dr. Wilhelm Sattler skupaj s sodelavci In{tituta za jugovzhodno nem{tvo v Gradcu. Kraji so dobili imena, ki so bila v rabi pred
razpadom Avstro-Ogrske. Spremembe so bile
uvedene `e 25. septembra 1941, ko je {ef
civilne uprave na Spodnjem [tajerskem dr.
Siegfried Uiberreither izdal odredbo o imenih
politi~nih ob~in. Cirkov{ko ob~ino so Nemci
najprej preimenovali v Zirkovetz, nato v
Stauden, ob~ino Sveti Lovrenc na Dravskem
polju v St. Lorenzen am Draufelde, nato v
Amtmannsdorf, ob~ina Slovenja vas pa je bila
med okupacijo preimenovana v Windischdorf.19 Dokon~ne spremembe pri krajevnih
imenih so bile uvedene 4. junija 1943. [ef
civilne uprave je izdal odredbo o imenih
ob~in, katastrskih ob~in in krajev. Z njo je
tretjino starih nem{kih krajevnih imen iz
~asov habsbur{ke monarhije zamenjal z novimi nem{kimi imeni. Na obmo~ju dana{nje
kidri~evske ob~ine je takrat dobilo novo
obliko krajevnih imen kar devet katastrskih
ob~in. Kraji dana{nje kidri~evske ob~ine so
med vojno dobili imena, ki jih navajamo v
tabeli 1.
Po uvedbi civilne uprave na slovenskem
[tajerskem sredi aprila 1941 so nacisti razpustili vsa slovenska dru{tva, zdru`be in
organizacije, njihovo premo`enje pa zaplenili
v korist nem{kega rajha. Na obmo~ju dana{-
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16 AMNOM, Ergebnisse der Bevölkerungsbestandsaufnahme in der Untersteiermark vom 29. November 1942,
Tabelle I Fläche, Bevölkerung, Haushaltungen, Wohnstätten, Siedlungsweise und gebietliche Einteilung, str. 23
in 25; dalje navajam: Ergebnisse.
17 Prav tam, Tabelle V, str. 50 in 51. Stanje po posameznih ob~inah: V ob~ini Cirkovce se je s kmetijstvom ukvarjalo 1595 ljudi, v industriji jih je bilo zaposlenih 227, v trgovini in prometu je na{lo zaslu`ek 179 oseb, v javnih
slu`bah jih je bilo 30, v gospodinjski slu`bi 82, brez slu`be pa je bilo 155 oseb. Po socialni strukturi je bilo 1267
samostojnih kmetov, vzdr`evanih dru`inskih ~lanov je bilo 320, delavcev 382, uslu`bencev in name{~encev 117
in uradnikov 36. V ob~ini Sveti Lovrenc na Dravskem polju se je s kmetijstvom ukvarjalo 1308 prebivalcev, z
industrijo 338, trgovino in prometom 61, z javnimi slu`bami 40, z gospodinjsko slu`bo 50, brez zaposlitve pa je
bilo 89 prebivalcev. V ob~ini je bilo 961 kmetov, 656 delavcev, 116 uslu`bencev, 108 vzdr`evanih dru`inskih
~lanov in 6 uradnikov. V ob~ini Slovenja vas je od kmetijstva `ivelo 1386 ljudi, od industrije 200, od trgovine in
prometa 56, od javnih slu`b 33, od gospodinjske slu`be 12 oseb, 74 prebivalcev pa ni bilo zaposlenih. Po socialni strukturi je bilo 858 posestnikov, 539 delavcev, 236 vzdr`evanih dru`inskih ~lanov, 39 uslu`bencev in 15
uradnikov.
18 Prav tam, Tabelle II Familienstand und Religionszugehörigkeit der Wohnbevölkerung, str. 32 in 33. Stanje po
posameznih ob~inah: V cirkov{ki ob~ini se je za rimskokatoli{ko vero izreklo 2.318 prebivalcev, evangeli~ansko
vero je navedel 1 prebivalec, za tako imenovane bogoverce pa so se imeli 4 prebivalci. V lovren{ki ob~ini je bilo
1813 rimskokatoli~anov, 21 evangeli~anov, 11 bogovercev, 109 prebivalcev je bilo drugih ver, 1 prebivalec pa
je bil brez vere. V ob~ini Slovenja vas je bilo vseh 1784 prebivalcev rimskokatoli~anov.
19 AMNOM, Verordnungs-und Amtsblatt des Chefs der Zivilverwaltung in der Untersteiermark, Nr. 43, Marburg 25.
September 1941, str. 316.
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Tabela 1: Preimenovani kraji dana{nje kidri~evske ob~ine

Kraj

Leto 1941

Leto 1943

Cirkovce

Zirkovetz

Stauden

Dragonja vas

Drasendorf

Mihovce

Micheldorf

Pongrce

Pongerzen

Spodnje Jablane

Unterjabling

Staro{inci

Staroschinzen

Altmannsdorf

Stra`gonjca (Strasgojnci)

Strassgoinzen

Strassgang am Draufelde

[ikole

Schikola

Hofstatt

Zgornje Jablane

Oberjabling

Apa~e

Amtmannsdorf

Baumgarten am Draufelde

Pleterje

Langenacker

Sveti Lovrenc na
Dravskem polju

St. Lorenzen am Draufelde

@upe~ja vas

Saukendorf

Sveta Kungota

St. Kunigund

Ebensfeld

Njiverce

Niverzen

Kniebotsdorf20

nje ob~ine Kidri~evo je bilo ukinjenih 16
dru{tev, najve~, kar devet, v ob~ini Cirkovce,
sedem pa v ob~ini Sveti Lovrenc na Dravskem polju. Med ukinjenimi dru{tvi so bila
{tiri gasilska, sedem katoli{kih in pet strokovnih. Njihova imena so bila objavljena v
posebnem razglasnem listu (Bekanntmachungen), ki ga je izdajal ukinitveni komisar za
Spodnjo [tajersko Maks Hruby. Med dru{tvi
sta bili z odlo~bama {t. 35 in 36 z dne 30.
oktobra 1941 kot prvi ukinjeni sekciji fantovskih odsekov v Svetem Lovrencu na
Dravskem polju in v Cirkovcah, njima pa so
sledila {e druga dru{tva: Krajevna kme~ka
zveza Sveti Lovrenc na Dravskem polju,
Katoli{ko bralno dru{tvo Cirkovce, Katoli{ko
prosvetno dru{tvo Sveti Lovrenc na Dravskem polju, Prostovoljno gasilsko dru{tvo
Cirkovce, Prostovoljno gasilsko dru{tvo

Lorenzen am Draufelde

[ikole, Prostovoljno gasilsko dru{tvo Apa~e,
Prostovoljno gasilsko dru{tvo Sveti Lovrenc
na Dravskem polju, Tretji red v Cirkovcah,
Tretji red v Svetem Lovrencu na Dravskem
polju, Marijina dru`ba v Cirkovcah, Podru`nica sadjarskega in vrtnarskega dru{tva za
Slovenijo v Cirkovcah, Podru`nica ~ebelarskega dru{tva v Cirkovcah, Podru`nica ~ebelarskega dru{tva v Svetem Lovrencu na Dravskem polju. Kot zadnja je bila 25. avgusta
1942 ukinjena Hranilnica in posojilnica v
Cirkovcah. Med vojno so bila na novo ustanovljena le gasilska dru{tva, namesto ukinjene Podru`nice sadjarskega in vrtnarskega
dru{tva za Slovenijo v Cirkovcah pa so nacisti
ustanovili Sadjarsko in vrtnarsko dru{tvo
Cirkovce, ki je prevzelo dru{tvena pravila
gra{kega De`elnega vrtnarskega dru{tva Südmark.21 Poleg dru{tev so konec aprila 1941

..........................................................
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20 Ortsverzeichnis, str. 34, 35 in 37; Verordnungs- und Amtsblatt des Chefs der Zivilverwaltung in der
Untersteiermark, Nr. 24, Verordnung über die Namen der Gemeinden, Katastralgemeinden und Ortschaften in
der Untersteiermark vom 4. Juni 1943, str. 161, 168 in 170.
21 AMNOM, Objave komisarja za ukinitev dru{tev, organizacij in zdru`enj na Spodnjem [tajerskem.
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nacisti ukinili tudi vse javne knji`nice, hkrati
pa so za~eli {irokopotezno akcijo uni~evanja
slovenskih knjig v na{ih krajih. Prizanesli so
le tistim knjigam, ki so po njihovem mnenju
uvr{~ale slovensko [tajersko na »nem{ka kulturna tla«. Okupatorju je uspelo popolnoma
uni~iti u~iteljsko in {olsko knji`nico v Svetem
Lovrencu na Dravskem polju, ki sta skupno
{teli 685 knjig, nekaj knjig iz u~iteljske in
{olske knji`nice pa je uni~il tudi v Cirkovcah.
Poleg knjig je v omenjenih {olah uni~il tudi
ves {olski arhiv in u~ila. Knjige iz bogate
dru{tvene knji`nice Katoli{kega prosvetnega
dru{tva iz Svetega Lovrenca na Dravskem
polju so pred po`igom re{ili dru{tveni ~lani
tako, da so jih poskrili na svojih domovih.22

Skrb za zaplenjena posestva je prevzel glavni
oddelek V (poljedelstvo in gozdarstvo). Za
za~asno upravljanje zaplenjenih posestev je
ustanovil vi{je kmetijske in gozdarske uprave. Zaplenjene posesti v ob~ini Cirkovce in
Sveti Lovrenc na Dravskem polju so spadale
pod vi{jo upravo Ptuj, ki jo je vodil Arthur
Ulitzka. Vi{ja uprava je v obeh ob~inah skrbela za 9 zaplenjenih posesti, katerih skupna
povr{ina je zna{ala 59,54 ha. Najve~ja med
njimi je bila cerkvena posest, ki je merila
37,45 ha, sledile so ji Kra{ov~eva z 12,39 ha,
Modi~eva s 3,98 ha, Kri`anova z 2,56 ha ter
Frankova z 1,7 ha; preostale {tiri so bile manj{e od hektarja.24

Nem{ki okupator si je od {tevilnih raznarodovalnih ukrepov, s katerimi je prizadel slovensko prebivalstvo, najve~ obetal od mno`i~nih deportacij. Aretacije narodno zavednih
Slovencev, za katere je menil, da ga bodo
ovirali pri ponem~evanju de`ele, so se za~ele
`e aprila 1941. Po okupatorjevem seznamu je
bilo iz krajev dana{nje ob~ine Kidri~evo izgnanih 37 oseb, iz ob~ine Cirkovce 27, iz
ob~ine Sveti Lovrenc na Dravskem polju 9,
ena oseba pa iz ob~ine Slovenja vas. @e s
tretjim transportom 13. junija 1941 je bila v
Aran|elovac poslana dru`ina nadu~itelja
Karla [epca iz Svetega Lovrenca na Dravskem polju, v Aran|elovac so bile s petim
transportom 20. junija 1941 poslane tudi
u~iteljice Filomena Aleksi~ in Pavla Vrhovnik
iz Cirkovc ter Marija Ivan~i~ iz Svetega
Lovrenca na Dravskem polju. Najve~ izgnancev, kar 17, pa je bilo odpeljanih z 21.
transportom 19. julija 1941.23 Vsi izgnanci so
vojno vihro pre`iveli ter se ob koncu vojne
vrnili na svoje domove. Poleg posesti,
zaplenjene izgnancem, je okupator zaplenil
tudi cerkveno in dru{tveno posest. V upravljanje jo je predal poobla{~encu dr`avnega
komisarja za utrjevanje nem{tva v Mariboru.

Ustanovitev [tajerske domovinske
zveze

... Vodilno vlogo pri ponem~evanju slovenskega prebivalstva na Spodnjem [tajerskem
so nacisti zaupali [tajerski domovinski zvezi
([DZ), politi~ni organizaciji, ki je bila
ustanovljena z odlokom {efa civilne uprave
10. maja 1941. Imela je nalogo »du{evno, duhovno in politi~no voditi ljudi in jih napraviti za zveste dr`avljane rajha in polnovredne
~lane nem{ke narodne skupnosti.«25 Kraji
dana{nje ob~ine Kidri~evo so bili med vojno
vklju~eni v krajevno skupino [DZ Cirkovce –
Ortsgruppe Stauden, v krajevno skupino [DZ
Ptujska Gora – Ortsgruppe Bergneustift in v
krajevno skupino [DZ Zlatoli~je – Ortsgruppe Golldorf. Te krajevne skupine so bile podrejene Okro`nemu vodstvu [DZ Ptuj, ki ga je
med okupacijo vodil Fritz Bauer. Ptujsko
okro`no vodstvo pa je bilo podrejeno zveznemu vodstvu [DZ s sede`em v Mariboru, ki
ga je vodil Franz Steindl. Kraji cirkov{ke
ob~ine so bili vklju~eni v krajevno skupino
[DZ Cirkovce, ki je bila razdeljena na dve
celici in 16 blokov. Prva celica je zajela Cirkovce, Dragonjo vas, Mihovce, Spodnje

..........................................................
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22 AZG PM Ptuj - Ormo`, Topografija Lovrenc na Dravskem polju, Dopis krajevnega odbora ZB NOV Lovrenc na
Dravskem polju, 4. maj 1962; Arhiv Slovenskega {olskega muzeja v Ljubljani, fasc. 176, Spisi o u~iteljih, padlih
v NOB, profesorjih, u~encih, {olah, knji`nicah; dalje navajam: AS[M.
23 AMNOM, Verzeichnis der aus der Untersteiermark ausgesiedelten Personen und der Betriebe, welche, durch die
Dienstelle des deutschen Volkstums beschlagnahmt wurden.
24 AMNOM, Liegenschaft-verzeichnis der H. A. IV Stand vom 15. März 1943.
25 Ferenc, 1968, str. 746.
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Jablane in Staro{ince. [tela je osem blokov,
kjer je `ivelo 1142 prebivalcev. Celico je vodil
kmet Simon Dolenc iz Mihovcev. Druga celica, ki je pokrivala Zgornje Jablane, Pongrce,
Stra`gonjco in [ikole, je imela 1134 prebivalcev. Leta 1941 je bila razdeljena na sedem, od
leta 1942 pa na osem blokov. Vodil jo je kmet
Alojz Cenc iz Staro{inc. Do sredine oktobra
1944 je krajevno skupino vodil Viktor Stara{ina. Pri napadu na oro`ni{ko postajo v
Cirkovcah v no~i z 20. na 21. oktober so ga
ujeli borci Pohorske ~ete Lackovega odreda
ter ga ob vra~anju na Pohorje predali enoti
Vojske dr`avne varnosti. Od novembra 1944
do za~etka februarja 1945 je bilo vodenje krajevne skupine zaupano vi{jemu in{pektorju
Paulu Vrablitzu iz Rosenthala, 15. februarja
1945 pa je vodstvo prevzel oro`ni{ki mojster
Fritz Glaser.26 Vodstveni urad I, ki se je ukvarjal z organizacijskimi, kadrovskimi in {olskimi vpra{anji, je prevzel ob~inski tajnik Anton
Plohl iz Cirkovc. Naloge propagande, tiska in
kulture v okviru Vodstvenega urada II so bile
zaupane Miroslavu Majeri~u, trgovcu iz [ikol.
Urad za socialno skrbstvo je vodil oro`nik
Franz Hackl, urad za voja{ko usposabljanje
oro`nik Josef Holzer, delovnopoliti~ni urad
trgovec Jo`ef Kucler iz Staro{inc, urad za
kmetijsko politiko kmet [tefan Frange` iz
Spodnjih Jablan, mladinski urad u~itelj Karel
Stanzer iz Gradca, upravni urad oro`ni{ki
mojster Karel Moser, od septembra 1941 pa
trgovec Ivan ^re{nar iz Mihovc. Najve~
kadrovskih sprememb v vodstvu je do`ivel
`enski urad. Do septembra 1941 ga je vodila
Marija Stara{ina, gospodinja iz Cirkovc. Za
njo je vodstvo urada prevzela u~iteljica Rosalia Trautsamweiser, po njeni premestitvi
oktobra 1942 pa u~iteljica Ada Lovrec. Zaradi
bolezni je 8. julija 1943 vodenje urada predala gospodinji Jo`efi Pihler iz [ikol.27 Krajevna
skupina je imela svoje prostore v poslopju
`upni{~a v Cirkovcah {t. 42. V hi{i je bilo sedem sob, ki so jih uporabljali vodstvo krajevne skupine, Nem{ka mladina in `enski
urad. Urad za ljudsko blaginjo in otro{ki vrtec
sta si svoje prostore uredila v hi{i nekdanje
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26 Mavri~-@i`ek, 2004, str. 134.
27 Prav tam, str. 135.
28 Prav tam.
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stare oro`ni{ke postaje v Cirkovcah {t. 3.
Katoli{ka prosvetna dvorana v Cirkovcah pa
je bila namenjena slu`benim apelom in
drugim prireditvam krajevne skupine.28
Ob~ina Sveti Lovrenc na Dravskem polju je
bila skupaj z ob~ino Ptujska Gora vklju~ena v
krajevno skupino [DZ Ptujska Gora, ki je bila
razdeljena na 5 celic in 19 blokov. Naselja
@upe~ja vas ter Zgornje in Spodnje Pleterje s
669 prebivalci v 139 gospodinjstvih so po teritorialni razdelitvi spadala v tretjo celico.
Imela je {tiri bloke, vodil pa jo je posestnik
Franc @unkovi~ iz @upe~je vasi. Obmo~je
Svetega Lovrenca na Dravskem polju je zajela
~etrta celica. Vodja celice s tremi bloki in 571
prebivalci v 105 gospodinjstvih je bil gostilni~ar in kmet Jakob Zdol{ek. Apa~e z okolico
je pokrivala peta celica. Imela je tri bloke, 116
gospodinjstev in 561 prebivalcev. Med okupacijo jo je vodil kmet Karel Kopu{ar. Krajevno skupino je do svoje premestitve novembra 1941 vodil oro`ni{ki mojster Franz Karl
Nussbaumer, vodja oro`ni{ke postaje na Ptujski Gori. Za njim je vodstvo prevzel nadu~itelj Wolfram Heinzel, vodja ljudske {ole na
Ptujski Gori. Po njegovem odhodu je bil od
sredine julija 1944 za vodenje zadol`en ob~inski poobla{~enec Adalbert Sutter, od srede novembra do konca vojne pa ob~inski
poobla{~enec Ferdinand Meinz. Vodstvena
urada I in II je najprej vodil kar vodja krajevne skupine Wolfram Heinzel, proti koncu
leta 1944 pa ju je prevzel u~itelj Aleksander
Hauch. Delovnopoliti~ni urad je do 1. junija
1942 vodil Michael Stampfer, nato Ignac Gaj{ek, gostilni~ar na Ptujski Gori. Naloge krajevnega kme~kega vodje in urada za kmetijsko politiko je najprej opravljal Johan Verdenik, kmet in kova~ iz Slap, junija 1942 pa ga
je zamenjal Franc @unkovi~. Mladinski urad
je vodil pomo`ni u~itelj Claus Ohrt iz Hamburga, upravni urad oro`ni{ki mojster Anton
Galler, urad za socialno skrbstvo Johan
Gru{ovnik, urad za voja{ko usposabljanje pa
Alojz Raber, posestnik iz @upe~je vasi. Vodenje `enskega urada je bilo najprej zaupano
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u~iteljici Marii Fabisch, nato Alojziji Gru{ovnik, ki je bila zadol`ena tudi za organizacijo
Mutter und Kind. Krajevna skupina je imela
sede` v `upni{~u na Ptujski Gori {t. 1. V
prvem nadstropju so bili slu`beni prostori za
vodstvo krajevne skupine [DZ ter velika dvorana, ki je bila namenjena slu`benim apelom
in prireditvam. V pritli~ju sta imela svoje prostore verman{aft in urad za socialno skrbstvo,
kuhinja, shramba in soba pa so bile namenjene za kuharske in {iviljske te~aje, ki jih je
za tukaj{nje `ensko prebivalstvo prirejal
`enski urad. Nem{ka mladina je imela svoje
prostore v me`narjevi hi{i na Ptujski Gori {t.
2. Krajevna skupina [DZ se je najprej imenovala Ortsgruppe Amtmannsfeld. Vodja ptujskega okro`ja Fritz Bauer je decembra 1941
zaprosil zvezno vodstvo [DZ v Mariboru za
preimenovanje. Svojo pro{njo je utemeljil z
dejstvom, da je ob~ina Ptujska Gora teritorialno ve~ja, v njej so tudi vsi uradi [DZ, ob~ina
Sveti Lovrenc na Dravskem polju pa je
manj{a in le`i na obrobju krajevne skupine.
Krajevna skupina [DZ se je preimenovala v
Bergneustift {ele 1. julija 1942.29
Naselji Kungota in Njiverce sta spadali v
Krajevno skupino [DZ Zlatoli~je, ki je poleg
ob~ine Slovenja vas teritorialno pokrila {e
ob~ino Star{e. Razdeljena je bila na {tiri celice
in 22 blokov. Obmo~je Kungote in Njiverc je
zajela ~etrta celica; imela je {est blokov in 316
prebivalcev, med okupacijo jo je vodil Josip
Museg. Krajevno skupino je najprej vodil
Franc Tram{ek, lesni manipulant in lovec iz
Star{. Januarja 1942 je vodstvo prevzel Josip
Museg, oktobra 1943 pa u~itelj Matthias
Trimmel. Po vpoklicu slednjega v nem{ko
vojsko marca 1944 je vodenje prevzel oro`ni{ki mojster in vodja oro`ni{ke postaje v
Star{ah Johann (Hans) Krasser. Po njegovi
smrti (16. oktobra 1944 so ga ubili partizani)
je krajevno skupino do konca vojne vodil
oro`ni{ki mojster Gerhard Mock.30 Vodstveni
urad I je najprej vodil oro`ni{ki mojster Franz
Mayer z oro`ni{ke postaje v Star{ah. Po njegovi premestitvi 15. septembra 1941 je

vodenje vodstvenega urada I prevzel Franc
Tram{ek. Urad je vodil do 16. oktobra 1944,
nakar ga je zamenjal oro`nik Peter Brandl.
Naloge upravnega urada je do sredine septembra 1941 opravljal u~itelj Alojz Senekovi~,
nato pa posestnik Anton Urek. Vodstveni
urad II je prevzel Josip Museg iz Ravnega
polja, delovnopoliti~ni urad posestnik Franc
[olar iz Zlatoli~ja, urad za socialno skrbstvo
Martin ^olnari~, po{tni mojster iz Star{.
@enski urad so najprej zaupali Tei (Thea)
Tram{ek, gospodinji iz Star{, konec marca
1942 ga je prevzela u~iteljica Greta Pichler,
po njeni premestitvi pa Marija [olar, {ivilja iz
Star{. Mladinski urad je v krajevni skupini
najprej vodil u~itelj Hans Wamleck, v za~etku
januarja 1942 ga je zamenjal {tudent u~itelji{~a Ivan Toli~i~ iz Star{, konec septembra istega leta pa ga je nadomestil u~itelj Oto Kolar.
Vodstvo krajevne skupine je imelo svoje prostore urejene v `upni{~u v Star{ah, `enski
urad je bil v hi{i lastnice Marije Sel v Star{ah
{t. 3, organizacija Mutter und Kind si je svoje
prostore v Star{ah uredila v hi{i posestnika
Lovrenca Kropfla, v Slovenji vasi pa v hi{i
posestnika Franca Celana. Organizacija Nem{ka mladina je imela svoje prostore v gra{~ini
Ravno polje, kjer je med vojno taborila
nem{ka mladina s ptujskega obmo~ja.31

Vpis v [tajersko domovinsko zvezo

... Po valu propagandnih zborovanj med 11.
in 17. majem so od 17. do 25. maja 1941 po
vsej Spodnji [tajerski zbirali prijave za vstop v
[DZ. ^lani so lahko postale le osebe nem{ke
ali njej sorodne krvi, ki so dopolnile 18 let. O
{tevilu prijavljenih v [DZ so se med nem{kimi dokumenti ohranili le podatki za ob~ino
Sveti Lovrenc na Dravskem polju in ob~ino
Slovenja vas. Vodja krajevne skupine [DZ
Ptujska Gora Franz Karel Nussbaumer je
26. maja 1941 ptujskemu okro`nemu vodstvu
[DZ poro~al, da se je v ob~ini Sveti Lovrenc
na Dravskem polju prijavilo v [DZ 1111 oseb,
v verman{aft 257 oseb, v Nem{ko mladino pa
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29 Prav tam, str. 135 in 136.
30 Prav tam, str. 136.
31 Prav tam, str. 137.
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151 oseb. V celotni krajevni skupini, ki je poleg lovren{ke ob~ine zajela {e ob~ino Ptujska
Gora, pa se je v [DZ prijavilo 2198 oseb ali
98,5 % vsega prebivalstva.32 Vodja krajevne
skupine [DZ Zlatoli~je je 25. maja 1941
poro~al, da se je v ob~ini Slovenja vas v [DZ
prijavilo 980 oseb, v Nem{ko mladino pa 106
oseb.33 Za sprejem v [DZ sta bili pomembni
politi~na in rasna ocena prijavljene osebe; z
njima so nacisti hoteli iz mno`ice spodnje{tajerskega prebivalstva izlo~iti vse »Nemcem
sovra`ne« osebe, »rasno neustreznim elementom« pa onemogo~iti vklju~itev v »nem{ko ljudsko skupnost«.34 Posebna sprejemna
komisija pod vodstvom dr. Bruna Pflügerja je
julija 1941 pregledovala in rasno ocenjevala
prebivalce ob~in Cirkovce, Sveti Lovrenc na
Dravskem polju in Slovenja vas.35 Na `alost se
niso ohranila poro~ila o {tevilu oseb oziroma
dru`in, ki so se zvrstile pred sprejemno komisijo, prav tako tudi nimamo podatkov o
~lanstvu v [DZ za leto 1941. Ohranjeni so le
podatki o rasni oceni, ki so jo prejeli prebivalci omenjenih krajevnih skupin [DZ. V krajevni skupini [DZ Cirkovce je ve~ina ljudi,
kar 83 %, dobila rasno oceno III (povpre~no)
– prevladovali so manj izravnani me{anci s
prete`no dinarskim dele`em in z vidnimi
vzhodnimi znamenji, rasno oceno II (dobro)
je dobilo 2 % ljudi, 15 % prebivalcev pa je bilo
spoznanih za rasno neustrezne in so dobili
oceno IV. Podatki o rasah ka`ejo, da sta v
cirkov{ki ob~ini prevladovali vzhodnobaltska rasa z 39 % in dinarska rasa z 38 %, sledita vzhodna z 12 % in nordijska s 6 %, ljudi
neevropskih ras pa je bilo 5 %.36 V krajevni
skupini [DZ Ptujska Gora je 78 % prebivalcev
dobilo oceno III, 2 % oseb oceno II, 20 %

ljudi pa je bilo rasno neustreznih z oceno IV.
Tipi ras so bili zastopani takole: vzhodnobaltska 42 %, dinarska 37 %, vzhodna in nordijska vsaka po 8 % in neevropska 5 %.37 V krajevni skupini [DZ Zlatoli~je je ve~ina prebivalstva, kar 73 %, dobila oceno III, 3 % ljudi
so dobili oceno II, kar 24 % prebivalcev pa je
imelo oceno IV. Od ras sta prevladovali
dinarska s 35 % in vzhodnobaltska s 34 %,
sledijo pa falska z 10 %, vzhodnoevropska z
9 %, zahodna z 1 %, kar 11 % ljudi pa je imelo
neevropsko raso.38 Po rezultatih {tetja prebivalstva z dne 29. novembra 1942 je bilo v
omenjenih ob~inah v [DZ 2893 oseb ali
47,7 %. Dokon~nih ~lanov, ki so predstavljali
»kristalizacijsko jedro [DZ«, je bilo 38 ali
0,6 %. Prejeli so rde~e izkaznice. Za~asnih
~lanov je bilo 2855 ali 47,1 %. Dobili so
zelene izkaznice ter so morali »svojo pripadnost firerju in nem{kemu rajhu {ele dokazati«. Mladina (Deutsche Jugend), rojena med 1.
januarjem 1925 in 31. marcem 1927, je prejela
posebna potrdila (Dienstausweis A); teh je
bilo 116 ali 1,9 %. V [DZ ni bilo sprejetih 880
ali 14,5 % ljudi. Zunaj [DZ je bilo {e 69
nem{kih dr`avljanov (Reichsdeutsche) in 40
~lanov NSDAP.39
^lanstvo v [DZ je spomladi leta 1942 odlo~alo tudi o nem{kem dr`avljanstvu. Dokon~ni
~lani [DZ so dobili stalno nem{ko dr`avljanstvo, za~asni pa dr`avljanstvo na preklic.
Ne~lani [DZ so postali za{~itenci nem{kega
rajha (Schutzangehörige). V krajih dana{nje
ob~ine Kidri~evo je dobilo stalno nem{ko
dr`avljanstvo 120 ljudi ali 2 %, dr`avljanstvo
na preklic 4667 ljudi ali 77 %, za{~itencev
nem{kega rajha pa je postalo 1145 ljudi ali
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32 AMNOM, fond St. HB. Kreisführung Pettau, fasc. K 11/2, mapa Ortsgruppe Bergneustift, Abschlussmeldung
über die Erfassung in Steirischen Heimatbund 26. 5. 1941.
33 Prav tam, mapa Ortsgruppe Golldorf, Ergebnisse 25. 5. 1941.
34 Ferenc, 1968, str. 750.
35 AMNOM, fond St. HB. Kreisführung Pettau, fasc. K 12/2, Einsatzplan der Kommission Pettau.
36 Ferenc, 1980, str. 257 in 260.
37 Prav tam.
38 Prav tam, str. 258 in 260.
39 AMNOM, Ergebnisse, Tabelle III, Staatsangehörigkeit, Stellung zum Steirischen Heimatbund und Mitgliedschaft
zur NSDAP der Wohnbevölkerung, str. 38 in 39. Stanje po ob~inah: V cirkov{ki ob~ini je bilo 26 dokon~nih in
1278 za~asnih ~lanov [DZ; ~lanov Nem{ke mladine je bilo 37, v [DZ ni bilo sprejetih 235 oseb, nem{kih dr`avljanov je bilo 6, ~lanstvo v NSDAP pa je imelo 5 oseb. V ob~ini Sveti Lovrenc na Dravskem polju je bilo v [DZ
sprejetih 821 ljudi, od teh je bilo 7 dokon~nih in 814 za~asnih ~lanov. ^lanov Nem{ke mladine je bilo 46,
nem{kih dr`avljanov 56, ~lanov NSDAP pa je bilo 28. V [DZ ni bilo sprejetih 311 oseb. V ob~ini Slovenja vas je
bilo v [DZ 768 oseb, od tega je bilo 5 dokon~nih in 763 za~asnih ~lanov; ~lanov Nem{ke mladine je bilo 33, v
[DZ ni bilo sprejetih 334 oseb, nem{kih dr`avljanov je bilo 7, dve osebi pa sta bili v NSDAP.
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18,8 %. Tujcev je bilo 108 ali 1,8 %, brez
dr`avljanstva pa je ostalo 10 oseb ali 0,2 %.40
Z nem{kim dr`avljanstvom je vsak posameznik prejel dolo~ene pravice in dol`nosti.
Stalni nem{ki dr`avljani so postali voja{ki
obvezniki in so morali oditi v nem{ko vojsko.
V nem{ko vojsko so sprejemali tudi prostovoljce. Vodja krajevne skupine [DZ Cirkovce
Viktor Stara{ina je konec aprila 1942 poro~al,
da sta iz njegove krajevne skupine kot prostovoljca v nem{ki vojski Adolf Lah iz Staro{inc in Anton Trafela iz Stra`gonjce. Dr`avljani na preklic so morali opravljati obvezno
dr`avno slu`bo (Reichsarbeitsdienst). Vsi
mo{ki ~lani [DZ od 18. in 45. leta starosti so
postali obvezniki verman{afta. Iz cirkov{ke
ob~ine so bili mo{ki vklju~eni v {turm {t. 21
in {t. 22, ki sta ju vodila Anton Gojkovi~ in
Ludvig Gajst. Mo{ki lovren{ke ob~ine so bili
zajeti v {turm {t. 23, vodil ga je Alojz Raber.
Vsi trije {turmi so bili vklju~eni v {turmban
(Sturmbann) III. Iz Njiverc in Kungote pa so
bili mo{ki v {turmu {t. 12, ki je spadal v
{turmban II. Omenjeni {turmbani so spadali v
{tandarto (Standarte) Ptuj jug (Pettau-süd), ki
jo je med okupacijo vodil Paul Fischer. Ob
koncu tedna so se mo`je verman{afta urili v
voja{kih borilnih ve{~inah v duhu nacisti~ne
ideologije, od jeseni 1941 pa jih je nem{ki
okupator za~el uporabljati za boj proti partizanom.41 Od julija 1942 so mo{ke letnikov
1908–1929 postopoma mobilizirali v nem{ko
vojsko. Naborni kraj za voja{ke obveznike iz
Slovenje vasi, Cirkovc in Svetega Lovrenca na
Dravskem polju bil Ptuj. Med prvimi rekruti,
ki so od{li s Ptuja 21. in 22. julija 1942 na
urjenje v voja{ke enote na Tirolsko, je bilo
tudi 20 fantov letnika 1923 iz krajevne
skupine [DZ Cirkovce, 23 fantov iz krajevne
skupine [DZ Ptujska Gora in 17 fantov iz krajevne skupine [DZ Zlatoli~je, kar je skupno

predstavljalo 12,2 % vseh vpoklicanih iz ptujskega okro`ja.42 V letih 1942 in 1943 se je ve~ina fantov odzvala pozivom v nem{ko vojsko, saj so hoteli za{~ititi svoje dru`ine pred
preganjanjem. Prvi dezerterji iz nem{ke
vojske so se na obmo~ju dana{nje kidri~evske ob~ine pojavili {ele leta 1944. Februarja
1944 je pri{el na dopust Anton @unkovi~ iz
@upe~je vasi. Po kon~anem dopustu se je
pridru`il borcem Halo{kega voda Lackovega
bataljona ter bil ranjen in ujet v spopadu pri
Selah v Halozah 20. maja 1944. Nemci so ga
najprej zaprli v ptujske sodne zapore, 16. avgusta pa so ga predali voja{kemu sodi{~u v
Gradcu. Sodi{~e ga je zaradi dezerterstva
obsodilo na smrt; marca 1945 je bil obglavljen v Gradcu. Svojemu o~etu je pred smrtjo
napisal: »Dragi o~e! Prosim Vas odpu{~anja,
~e sem vas kdaj raz`alil in tudi brata in sestro prosim odpu{~anja in sosede, ~e sem jih
kdaj raz`alil. V najkraj{em ~asu si z materjo podava roke. Vas lepo pozdravlja va{
Tone.«43
Avgusta 1944 sta iz nem{ke vojske pri{la na
dopust Jo`ef ^rnko iz @upe~je vasi in Franc
Lo{trek iz Svetega Lovrenca na Dravskem
polju. Septembra sta se priklju~ila partizanom; ^rnko je {e istega leta, 26. decembra,
padel v bojih na Pohorju, Lo{trek pa je kot
borec juri{nega bataljona 10. Ljubljanske brigade padel v bojih pri @u`emberku na
Dolenjskem 21. januarja 1945. @alostna usoda je doletela Antona Predikako iz Lovrenca
na Dravskem polju. Kot nem{ki vojak se je
povezal s francoskim odporni{kim gibanjem,
vendar je bil pri tem izdan. Nemci so ga aretirali 2. maja 1944 ter ga ustrelili v Parizu 2. avgusta 1944. V poslovilnem pismu materi je
zapisal, da je bil obsojen, »ker je deloval proti
nem{ki dr`avi«. Iz nem{ke vojske so pobegnili ter se priklju~ili enotam NOV {e Jo`e

... Anton @unkovi~,
borec Halo{kega
voda Lackovega
bataljona.
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40 Prav tam. Stanje po posameznih ob~inah: V cirkov{ki ob~ini je bilo 33 dokon~nih in 1965 za~asnih nem{kih
dr`avljanov, 320 za{~itencev, brez dr`avljanstva pa je bilo 7 oseb. V lovren{ki ob~ini je `ivelo 75 dokon~nih in
1380 za~asnih nem{kih dr`avljanov, 376 za{~itencev, 121 tujcev, 3 osebe pa so bile brez dr`avljanstva. V ob~ini
Slovenja vas je bilo 12 dokon~nih in 1322 za~asnih dr`avljanov, 449 za{~itencev ter en tujec.
41 AMNOM, fond St. HB. Kreisführung Pettau, fasc. K 11/2 , mapa Ortsgruppe Stauden, Vpra{alne pole funkcionarjev; Befehlsblatt der Bundesführung des Steirischen Heimatbundes, Folge 7, Juli 1943, str. 185; dalje navajam:
Befehlsblatt; Mavri~-@i`ek, 2007, str. 91.
42 @nidari~, 2001, str. 43 in 44.
43 Mavri~-@i`ek, 2007, str. 133.
44 Prav tam.
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Kirbi{, Stanko Premrl in Anton Gabrijan iz
Staro{inc ter Simon Ekart, [tefan Unuk, Jernej
Bauman in Ivan Lah iz vasi Pongrce.44 Ker je
{tevilo dezerterjev iz nem{ke vojske nara{~alo, je okupator leta 1944 za~el preganjati njihove sorodnike. Mo{ke in `enske, sposobne
za delo, so sredi poletja poslali v tabori{~e za
kazenske posebne delovne obveznike v
Strni{~e pri Ptuju, kjer so jih zaposlili na gradbi{~u tovarne glinice in aluminija. Mladoletne
otroke in matere z majhnimi otroki so odpeljali v prevzgojno tabori{~e Wetzelsdorf pri
Gradcu. V Strni{~e so bili poslani Franc in
Marija Gril iz Stra`gonjce, Franc, Marija,
Anton in Johan Lo{trek ter Terezija in Franc
Zaj{ek iz Svetega Lovrenca na Dravskem
polju. V Wetzelsdorf pri Gradcu so bili odpeljani: Ne`a Berdnik s sinom [tefanom iz
Stra`gonjce, Katarina Zavec s sinovoma Romanom in Otom iz [ikol, Marija Dolenc z
otroki Francem, Marijo in Terezijo ter Marija
Klanj{ek z Janezom, Ano in Hildo iz Svetega
Lovrenca na Dravskem polju. Po osvoboditvi
se domov ni vrnila le Terezija Dolenc, ki je v
tabori{~u zbolela za plju~nico in umrla 2. februarja 1945. Na odlo~be je okupator zapisal,
da so bili aretirani in zaprti zato, ker je od{el
njihov sorodnik k »banditom« ter se kljub
amnestiji ni vrnil domov.45 Do danes {e
nimamo natan~nega {tevila Slovencev, padlih v nem{ki vojski, iz krajev dana{nje kidri~evske ob~ine. Podatke imamo le za cirkov{ko ob~ino, kjer je padlo v nem{ki vojski 20
doma~inov.46 Mladina je bila vklju~ena v
organizacijo Nem{ka mladina (Deutsche
Jugend), ki je bila podobna organizaciji Hitler
Jugend v rajhu. Fantje v starosti od 14 do 18
let so postali Deutsche Jugend, dekleta iste
starosti pa Deutsche Mädel. Mladina iz lovren{ke in cirkov{ke ob~ine je bila vklju~ena v
{tam (Stamm) III; poleg lovren{kega gefolk{afta (Gefolgschaft) {t. 11 in cirkov{kega gefolk{afta {t. 12 so bili v njem {e gefolk{afti
mladine iz Maj{perka in Makol. Mladina iz
Njiverc in Kungote pa je bila vklju~ena v gefolk{aft {t. 6, ki je spadal v {tam II. Osnovna

..........................................................

............

45
46
47
48
49

210

Prav tam, str. 133 in 134.
Mavri~-@i`ek, 2007, str. 151.
Prav tam, str. 95
Prav tam, str. 72.
AMNOM, Erfassungsbogen.

naloga Nem{ke mladine je bila telesna,
du{evna in voja{ka vzgoja »vse spodnje{tajerske mladine v duhu nacionalsocializma«.47
Ne~lani [DZ so postali za{~itenci, ki niso bili
vpoklicani v vojsko ali dr`avno slu`bo, odslu`iti pa so morali posebno delovno obveznost. Leta 1942 so jo opravili z delom pri
kmetih na Zgornjem [tajerskem, od marca
1943 dalje pa na gradbi{~u nastajajo~e tovarne glinice in aluminija v Strni{~u pri Ptuju,
kjer so nacisti zanje ustanovili Tabori{~e za
posebne delovne obveznike – »Sonderdienstpflichtlager«.48

Gradnja tovarne glinice in aluminija
in tabori{~a v Strni{~u

...

Konec aprila 1941 je okupator strni{ko
gra{~insko posest, ki je obsegala okoli 240 ha
z manj{im gradom in velikimi gospodarskimi
poslopji, zaplenil Ljudski posojilnici v Ljubljani.49 @e jeseni 1941 je v Strni{~u ju`no od
`elezni{ke proge Ptuj–Pragersko, na mestu,
kjer so bile neko~ avstro-ogrske voja{ke bolni{nice, zgradil tabori{~e za vojne ujetnike.
Tabori{~e, ki se je razprostiralo na 27 hektarjih, 61 arih in 74 m2, je obsegalo 47 barak ter
je lahko sprejelo 4500 vojnih ujetnikov.
Opremljeno je bilo z vodovodom, kanalizacijo in elektri~no napeljavo. Gradnjo barak je
vodil gradbeni mojster Anton Treo s Ptuja, pri
gradnji pa je sodelovalo okrog 90 delavcev s
Ptuja in okolice. V za~etku maja 1942 je podjetje Vereinigte Aluminiumwerke (Zdru`ene
tovarne aluminija) iz Berlina pod vodstvom
prokurista dru`be Otta Freyberga za~elo na
tem mestu graditi tovarno aluminija in glinice. Prvi podatek o gradnji tovarne aluminija
in glinice v Strni{~u pri Ptuju je zabele`en v
zapisniku sestanka predstavnikov dr`avnega
gospodarskega ministrstva in predstavnikov
dru`be Vereinigte Aluminiumwerke v Berlinu 4. decembra 1941. V svojih na~rtih so
Nemci predvideli gradnjo tovarne med
`elezni{ko progo Ptuj–Pragersko in cesto
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Ptuj–Maj{perk, naselja delavcev pa na
obmo~ju med `elezni{ko progo Ptuj–Pragersko in cesto Ptuj–Maj{perk. Novozgrajena
tovarna z delavskimi naselji bi obsegala
skupno 300 ha povr{ine.50 Poleg vojnih ujetnikov so na gradbi{~u tovarne delali {e delavci, ki so prebivali v posebnem tabori{~u za
delavce v Strni{~u. [e istega leta so na gradbi{~u tovarne uredili tudi kazensko tabori{~e
za kaznjence iz vzhodnega dela Spodnje
[tajerske. Zaradi prekr{itve delovne obveznosti (Arbeitsbrüchige) so bili obsojeni na
zaporno kazen za dobo od dveh tednov do
{estih mesecev, ki pa so jo morali odslu`iti z
delom na gradbi{~u tovarne.51 Po podatkih
vodje delovnopoliti~nega urada ptujskega
okro`ja [DZ Rudolfa Burgstallerja je bilo
21. januarja 1943 na gradbi{~u tovarne zaposlenih 1076 ljudi; med njimi je bilo 142 delavcev iz stalne ekipe, 628 civilnih delavcev, 89
vojnih ujetnikov in 185 kaznjencev. Zaradi
pomanjkanja delovne sile je v za~etku leta
1943 na zahodnem delu gradbi{~a tovarne
poleg tabori{~a za delavce, tabori{~a za vojne
ujetnike ter tabori{~a za kaznjence nastalo
tudi tabori{~e za posebne delovne obveznike
(Sonderdienstpflichtlager). Nemci so vanj
po{iljali Slovence za{~itence (Schutzangehörige), ki zaradi rasnih, politi~nih in asocialnih vzrokov niso bili sprejeti v [DZ. Nadzor
nad tabori{~em je prevzelo ptujsko okro`je,
ki je za njegovo ureditev prejelo 25.000 RM.
Od 1. februarja 1943 do konca vojne ga je
vodil SA-Hauptsturmführer Fritz Munkelt,
nekdanji trgovski potnik, doma iz okolice
Leipziga.52
Tabori{~e, ki je bilo po svojem zna~aju
»nekak{na vmesna stvar med koncentracijskim tabori{~em in tabori{~em za inozemske
delavce«, je bilo ograjeno z `i~nato ograjo,
imelo je stra`ni stolp za strojnico in reflektor
ter en izhod. Najprej ga je stra`ila posadka 10
vermanov, ki so bili oboro`eni le s pi{tolami.
Zaradi {tevilnih pobegov iz tabori{~a so
novembra 1943 stra`o pove~ali na 20 mo`,

kasneje pa se jim je pridru`il {e 46-~lanski
vod 1. alarmne ~ete Ptuj sever. Poveljnik
stra`e v tabori{~u je bil SA-Truppenführer
Franz Piuk, nekdanji zidarski pomo~nik, doma iz [t. Vida ob Glini. Prvih 26 za{~itencev
je pri{lo v tabori{~e konec marca 1943, oktobra 1943 je bilo v tabori{~u nastanjenih `e
668 za{~itencev, sredi novembra pa se je njihovo {tevilo zaradi mnogih pobegov zmanj{alo na 476.53 Za{~itenci so v tabori{~u `iveli
po strogo predpisanem tabori{~nem redu.
Ob prihodu v tabori{~e so morali oddati civilno obleko, namesto nje pa so dobili poljske
voja{ke uniforme ter pla{~e nem{ke dr`avne
slu`be. Dnevni red v tabori{~u je bil enak
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dnevnemu redu v koncentracijskem tabori{~u. Njihov delovni dan se je za~el zelo zgodaj, pozimi ob peti, poleti pa ob ~etrti uri zjutraj. Sledil je zajtrk, po njem pa zbor za delo
ter odhod na gradbi{~e. Delati so morali po
enajst ur na dan pri raznih nem{kih in avstrijskih gradbenih podjetjih, kot so Scheven,
Schallinger, Sager und Wörner, Universale,
Beckmann, Mayreder, Weiss, Lavaleije, Lerchbaumer, Treo, Mueller-Altv., Carnelutti, Emil
Bein, Zimmerer, Delovna skupnost [tajerskih
tesarjev in Glaser. Zaposleni so bili tudi s
poljskimi deli na grajski pristavi, gradnjo cest
ter z betoniranjem. Najte`je delo za za{~itence je bilo kopanje globokih jarkov za kanalizacijo, ki ga je vodilo podjetje Scheven iz
Düsseldorfa. Za naporno delo so dnevno
prejeli le 50 pfenigov pla~e, ki jim je bila
izpla~ana ob koncu tedna.54 Potrebe po novi
delovni sili na gradbi{~u strni{ke tovarne so
leta 1944 narekovale ustanovitev {e dveh
novih tabori{~. Po odloku {efa civilne uprave
na Spodnjem [tajerskem dr. Uiberreitherja so
7. januarja ustanovili tabori{~e za kazenske
posebne delovne obveznike – »Strafsonderdienstpflichtlager«, kamor so po{iljali za{~itence, katerih disciplina in vedenje sta zahtevala »posebno obravnavanje«. Od poletja
1944 dalje je okupator v omenjeno tabori{~e
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54 Ferenc, 1960, str. 119; Ferenc, 1996, str. 196 in 197.
55 Mavri~-@i`ek, 2007, str. 73 in 150.
56 Prav tam, str. 73.
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zapiral tudi svojce partizanov, sorodnike
ustreljenih talcev, sorodnike dezerterjev iz
nem{ke vojske, neposlu{ne vermane, ki se
niso izkazali v boju s partizani, ter politi~ne
osumljence, ki so jim odvzeli ~lanske izkaznice [DZ. Po ohranjenih odlo~bah Zveznega
vodstva [DZ je bilo iz ptujskega okro`ja v
Strni{~e odpeljanih 315 sorodnikov dezerterjev iz nem{ke vojske, od tega 105 mo{kih in
210 `ensk.55 Po dogovoru, sklenjenem med
zastopniki gradbenega podjetja Vereinigte
Aluminiumwerke in zastopniki [DZ, so
8. avgusta v Strni{~u ustanovili {e tabori{~e za
`enske kazenske posebne delovne obveznice. V Strni{~e so bile iz celjskega tabori{~a
poslane 14. avgusta 1944. Poleg tega, da so
vsak dan delale na polju ter na gradbi{~u
tovarne, so odhajale tudi na delo na Ptuj, kjer
so okoli mesta po deset in ve~ ur na dan
kopale strelske jarke. @ensko tabori{~e je
najprej vodila Käthi Schirak, po njeni premestitvi na ob~inski urad v Sredi{~e ob Dravi
pa je vodstvo januarja 1945 prevzela Annemarie Buttalo, nekdanja trgovska pomo~nica
iz Gradca. Ta je tabori{~nice nenehno {ikanirala, brcala in klofutala.56 Konec marca ali v
za~etku aprila 1945 so tabori{~e za `enske
kazenske posebne delovne obveznice preselili na Tezno. Po zbranih podatkih je v
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Strni{~u od spomladi 1943 do osvoboditve
1945 prestalo te`ko delovno obvezo okoli
1400 mo{kih in okoli 500 `ensk. Dela na
gradbi{~u tovarne glinice in aluminija v
Strni{~u so bila prekinjena 26. marca 1945.
Okupatorju je po na~rtih uspelo opraviti
okoli 70 % vseh gradbenih del. V treh letih je
delavcem na gradbi{~u uspelo zgraditi `elezobetonske skelete za rudne mline, kalori~no
centralo, plinarno, separacijo, v surovem
stanju, na pol zgrajena pa so ostala skladi{~a
za boksit, uparilnica ter delavnica obrata glinice, ki pa je bila zaradi bombardiranja deloma podrta.57

Ponem~evalna dejavnost
[tajerske domovinske zveze

...

Naciste je pri ponem~evanju slovenske
de`ele ~akalo veliko dela. Na za~etku okupacije je zelo malo ljudi znalo nem{ko. To so
bili prete`no stari vojaki – veterani, ki so
slu`ili v avstro-ogrski vojski, medtem ko
mladina ni bila ve{~a nem{kega jezika. Po
podatkih [DZ iz novembra 1942 je v cirkov{ki in lovren{ki ob~ini znalo pisati in govoriti
nem{ko samo 3,1 % ali 130 prebivalcev, vendar je le 2,9 % ali 126 ljudi nem{~ino dejansko
tudi uporabljalo v vsakdanjem `ivljenju,
10,8 % ali 463 oseb je znalo nem{ko samo
govoriti, ne pa tudi pisati, pomanjkljivo je
nem{~ino obvladalo 31,6 % ali 1354 ljudi, kar
51, 6 % ali 2207 prebivalcev pa nem{~ine
sploh ni znalo.58 Ponem~evanje slovenskega
prebivalstva se je za~elo v otro{kih vrtcih in
{olah, ki so postale »osnovne postojanke za
prevzgojo slovenskih otrok in mladine v
nacisti~nem duhu« ter »poroki za uresni~itev
nem{kega jezikovnega na~rta«.59
Pred drugo svetovno vojno na obmo~ju
dana{nje ob~ine Kidri~evo ni bilo otro{kih
vrtcev. Ob koncu leta 1941 je okupator uredil

otro{ki vrtec v Cirkovcah, spomladi leta 1942
pa mu je uspelo odpreti tudi otro{ki vrtec v
Svetem Lovrencu na Dravskem polju. Obisk
otrok je iz leta v leto upadal, konec oktobra
1944 je oba vrtca obiskovalo le {e 28 otrok.60
[ole v ptujskem okraju so kon~ale pouk
1. aprila 1941. Banska uprava v Ljubljani je
9. aprila odredila, da se u~encem zaradi
izjemnih razmer izdajo spri~evala, datirana s
1. aprilom 1941. Po prihodu v ptujski okraj je
okupator ukinil vse slovenske {ole, slovenske u~itelje pa odpustil iz slu`be. [ole, izklju~no kot nem{ke ustanove, je odprl {ele
po prihodu zadostnega {tevila u~iteljev iz Avstrije. Na obmo~ju dana{nje kidri~evske ob~ine je okupator s {olskim letom 1941/42 odprl
{oli v Cirkovcah in Svetem Lovrencu na Dravskem polju. Na cirkov{ki {estrazredni {oli so
tik pred za~etkom druge svetovne vojne za
314 {oloobveznih otrok skrbeli Ivo in Alojzija
Jan~i~, Franc in Ada Lovrec, Filomena Aleksi~, Pavla Vrhovnik in Ela @itnik. [olski
upravitelj Ivo Jan~i~ je bil skupaj z `eno Alojzijo sredi poletja 1941preme{~en na Ptuj, kjer
se je zaposlil kot kontrolor vodne uprave.
Franc in Ada Lovrec sta med okupacijo ostala v doma~em kraju. Franc se je zaposlil na
cirkov{ki ob~ini; delo ob~inskega uslu`benca
je opravljal vse do osvoboditve. V Srbijo sta
bili izgnani Filomena Aleksi~ in Pavla Vrhovnik. Alojzija Jan~i~ in Ada Lovrec med okupacijo nista bili zaposleni. Ela @itnik, ki se je
ob prihodu okupatorja izdajala za »folksdoj~erko«, je uspe{no opravila izpit iz nem{~ine,
tako imenovani Wiedereinsetzung, ter ostala
v u~iteljski slu`bi. Med vojno je pou~evala na
{olah v Avstriji.61 Od u~iteljev, ki so pri{li iz
Avstrije, sta v {olskem letu 1941/42 na {oli
pou~evala Elfriede Kopriva iz Kindberga in
Karel Stanzer iz Gleisdorfa. Poleg njiju so na
{oli kraj{i ali dalj{i ~as med okupacijo
pou~evali {e Karla Toplak, Margarete Kral,
Rosalia Trautsamwieser, Marija Vladar, Geza
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57 Mavri~-@i`ek, 2004, str. 145, Ferenc, 1960, str. 120 in 121.
58 AMNOM; Ergebnisse, Tabelle IV Sprachvermögen der Wohnbevölkerung, str. 44 in 45. V ob~ini Slovenja vas, ki
je zajela Njiverce in Sveto Kungoto, je znalo pisati in govoriti nem{ko samo 1,7 % ali 30 oseb.
59 Ferenc, 1968, str. 790 in 791.
60 AMNOM, fond St. HB.Kreisführung Pettau, fasc. 10/1, Dopis, 18. december 1941, fasc. K 12/2, 12 Neue
Dauerkindergärten in Kreis Pettau, fasc. K 11/6, Kindergarten, Pettau, 30. 10. 1944.
61 Irena Mavri~-@i`ek, 2004, str. 137 in 138.
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Szladek, Erna Rutz, Alois Silly, Magdalena
Schalk, Eleonora Gabritsch, Ingeborg Spitzler
in {olski upravitelj Edvard Kolar.62 V zadnjem
predvojnem {olskem letu 1940/41 je bilo na
{estrazredni osnovni {oli v Svetem Lovrencu
na Dravskem polju 309 {oloobveznih otrok.
Pou~evali so jih Karel in Kristina [epec, Marija [u{tar, Pavla Ko{enina, Marija Ivan~i~ in
Slava Kramer. [olski upravitelj Karel [epec,
njegova `ena Kristina ter Marija Ivan~i~ so bili
izseljeni v Srbijo, Slava Kramer pa na Hrva{ko. Marija [u{tar se je pred okupatorjem
umaknila v Ljubljano, Pavla Ko{enina pa je
od{la na svoj dom v Savinjsko dolino. Med
okupacijo so na {oli najprej pou~evali Gustav
Karner iz Kaindorfa, Margarete Kral iz Selzthala in u~iteljica ro~nih del Wilhelmine
Wesely iz Donawitza; pozneje se na {oli
omenjajo {e Norbert Krisper, Claus Ohrt in
Ernest Schwonke, ki je bil upravitelj {ole od
leta 1942 do konca vojne.63 Vsebina pouka je
bila prilagojena nacisti~ni vzgoji in ponem~evanju. Glavni predmeti so bili u~enje nem{~ine, zgodovina nacisti~ne stranke, `ivljenjepis
Adolfa Hitlerja, petje nacisti~nih pesmi ter
telovadba, pri kateri so se u~enci u~ili le
voja{kih borilnih ve{~in. Prva leta vojne je
potekal pouk nemoteno, v zadnjem {olskem
letu, 1944/45, pa je bil nereden, saj so {olske
prostore omenjenih {ol zasedale umikajo~e
se enote nem{ke vojske.64
V prvih letih vojne so Nemci pripravljali posebne jezikovne te~aje za odrasle. V krajevni
skupini [DZ Cirkovce je bil za njihovo izvedbo najprej zadol`en u~itelj Karel Stanzer,
nato pa vodja {ole v Cirkovcah nadu~itelj Edvard Kolar; v jezikovnih te~ajih so kot »lai~ni
u~itelji nem{~ine« pomagali ob~inski tajnik
Anton Plohl in uslu`benec Franc Lovrec v
Cirkovcah, trgovec Ivan ^re{nar v Mihovcah

ter posestnik in kroja~ Anton Gojkovi~ v
Staro{incah.65 Za izvedbo jezikovnih te~ajev
[DZ Ptujska Gora, kamor je spadala lovren{ka ob~ina, je bil zadol`en nadu~itelj Wolfram Heinzel. Jezikovne te~aje so vodili okupatorjevi u~itelji z lovren{ke {ole, pri te~ajih
pa sta kot lai~na u~itelja sodelovala Franc
@unkovi~ iz @upe~je vasi ter Jo`ef Per{uh iz
Pleterij.66 Prvi jezikovni te~aji so bili v ptujskem okro`ju organizirani `e poleti 1941. Iz
skopih arhivskih podatkov je razvidno, da so
v krajevni skupini [DZ Cirkovce avgusta
1941 potekali trije za~etni te~aji s 119 udele`enci, decembra pet za~etnih te~ajev z 225
udele`enci in dva nadaljevalna te~aja s 121
udele`enci, januarja 1942 pa konverzacijski
te~aj s 33 udele`enci.67 V Svetem Lovrencu na
Dravskem polju je oktobra 1941 obiskovalo
za~etni te~aj 116 te~ajnikov, decembra so bili
organizirani trije za~etni te~aji s 125 te~ajniki
ter dva nadaljevalna te~aja z 91 te~ajniki, januarja 1942 pa za~etni in nadaljevalni te~aj za
nem{ko mladino, ki se ju je udele`ilo 85
te~ajnikov.68
Septembra 1942 so nacisti za krajevne skupine [DZ, enote verman{afta in Nem{ke mladine razpisali tekmovanje pod geslom »U~i se
nem{~ine in govori nem{ko!« z obljubo, da
bodo najbolj{e krajevne skupine nagrajene.
Med nagrajenimi je bila tudi krajevna skupina
[DZ Cirkovce z enoto verman{afta in Nem{ke mladine.69 V prvih letih okupacije so bili
jezikovni te~aji zelo dobro obiskani, leta 1943
pa je za~elo zanimanje zanje med prebivalci
upadati. O slabem obisku in izvajanju jezikovnih te~ajev in jezikovnih ve~erov v poletnih mesecih v krajevni skupini [DZ Cirkovce je vodja urada za ljudsko prosveto
Anton Plohl vodji okro`nega urada za ljudsko prosveto Rudolfu Ribitschu na Ptuju juni-
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Prav tam.
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AMNOM, fond St. HB. Kreisführung Pettau, fasc. K 18/2, mapa Amt Volksbildung Stauden, Laienlehrer Deutsch
Sprachkurse, Stauden 17. 8. 1942.
Prav tam, fasc. K 18/1, mapa Amt Volksbildung Bergneustift, Deutsch Sprahkurse, Lorenz am Draufeld,
20. 8. 1942.
Prav tam, fasc. K 18/2, mapa Amt Volksbildung Stauden, Wochen Bericht 12. 8. in 13. 12. 1941 ter 7. 1. 1942.
Prav tam, fasc. K 18/1, mapa Amt Volksbildung, Bergneustift, Wochen Bericht 21. 10. in 15. 12. 1941 ter
15. 1. 1942.
AMNOM, Befehlsblatt, Juli 1943, Folge 7.
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... Potrdilo o opravljenem te~aju iz nem{kega jezika
za Franca Medveda iz Apa~.
Arhiv Muzeja narodne osvoboditve Maribor.

ja 1943 poro~al: »… tukaj je samo kme~ko
prebivalstvo, drugih slojev ni. Prebivalstvo
izrabi pono~i in podnevi vsako minuto, da
lahko opravi najnujnej{a dela, zlasti pri
nastopu neugodnih vremenskih razmer v
~asu `etve. Na{a prva in sveta dol`nost je, da
tudi letos na{a krajevna skupina odda 300
vagonov krompirja, 150 vagonov kru{nega
`ita in 180 svinj za zakol … itd. To se mora!
Od te velike in vojno pomembne naloge nas
ne more odvrniti nobena druga obveza. Na{
kmet nima ure miru, nujno delo mora
opraviti tudi ob nedeljah. V nekaj prostih
urah, ki jih imajo kmetje, raje doma po~ivajo
in se ne pustijo prisiliti, da bi obiskovali
te~aje. Zato izpeljava jezikovnih te~ajev v teh
mesecih ni mogo~a, dvorana ostaja prazna,
te~aji pa ne obiskani. V poletnih mesecih
moramo kmeta pustiti pri miru …«70 O
podobnih te`avah pri organiziranju jezikovnih te~ajev je poro~al tudi vodja krajevne
skupine [DZ Ptujska Gora Wolfram Heinzel.

V poro~ilu, ki ga je poslal na urad za ljudsko
prosveto na ptujsko okro`je v za~etku junija
1943, je med drugim zapisal, da tudi tukaj
zaradi preobilice kme~kih del v poletnih mesecih jezikovnih te~ajev za tukaj{nje prebivalstvo ni mo`no izpeljati, potekajo le jezikovni
ve~eri po kon~anih slu`benih apelih krajevne
skupine [DZ, verman{afta ter `enskega in
mladinskega urada.71 V veliki jezikovni akciji
v letu 1943/44 je bilo v krajevni skupini [DZ
Cirkovce izpeljanih le devet jezikovnih
te~ajev, ki se jih je udele`ilo samo 354 oseb.72
Jeseni 1944 so bili jezikovni te~aji dokon~no
ukinjeni; med nacisti je prevladalo mnenje,
da ni ve~ pomembno, ali kmet in delavec
govorita nem{ko, ampak samo, da delata za
veliki nem{ki rajh. Da bi se spodnje{tajersko
prebivalstvo ~im prej ponem~ilo, je [DZ med
vojno na pode`elju ustanovila tako imenovane »nem{ke ljudske knji`nice«. V Cirkovcah
in Svetem Lovrencu na Dravskem polju sta
bili tak{ni knji`nici sve~ano odprti 6. julija
1942. Za svoje bralce sta imeli na razpolago
vsaka po 100 knjig politi~nopropagandnega
zna~aja. Za vzdr`evanje knji`nic in nabavo
novih knjig sta bili zadol`eni obe ob~ini; za
njihovo uporabo sta morali za vsakega prebivalca letno pla~ati 0,20 RM. [tevilo bralcev je
med vojno iz leta v leto upadalo. Februarja
1944 je vodja knji`nice v Svetem Lovrencu na
Dravskem polju, nadu~itelj Ernst Schwonke,
poro~al na Ptuj, da si knjige v knji`nici
izposoja komaj 31 bralcev, vodja knji`nice v
Cirkovcah, ob~inski uslu`benec Karel Jer{i~,
pa, da ima njihova knji`nica samo 15 bralcev.73

Partizanske akcije

... Na obmo~ju dana{nje ob~ine Kidri~evo je
v prvih dveh letih okupacije delovala le oro`ni{ka postaja v Cirkovcah. Teritorialno je poleg cirkov{ke ob~ine pokrivala {e lovren{ko.
Podrejena je bila oro`ni{kemu oddelku Breg
pri Ptuju, naprej pa Oro`ni{kemu okro`ju

..........................................................
Mavri~-@i`ek, 2004, str. 138 in 139.
AMNOM, fond Kreisführung Pettau, fasc. K 18/2, mapa Amt Volksbildung, Bericht, Bergneustift, 10. 6. 1943.
Prav tam, Dopis vodje okro`nega urada za ljudsko izobra`evanje, Ptuj, 12. 2. 1944.
Mavri~-@i`ek, 2004, str. 139.
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Ptuj in Oro`ni{kem glavarstvu Maribor. Ob
ustanovitvi je {tela 5 oro`nikov, proti koncu
vojne pa se je njihovo {tevilo zaradi pogostih
partizanskih akcij na Dravskem polju pove~alo. Za pomo~ oro`nikom je bila leta 1942
ustanovljena de`elna stra`a (Landwacht).
Okupator je vanjo nasilno vklju~il mo{ke
ustreznih letnikov, ki so morali pono~i pod
vodstvom oro`nikov patruljirati po terenu in
varovati nem{ke ustanove, podnevi pa
opravljati svojo slu`bo. Po podatkih je bilo
konec decembra 1943 vanjo vklju~enih 46
doma~inov, od teh je bilo 20 mo` v rezervi,
oboro`eni pa so bili s {estimi pu{kami. Junija
1943 je bila v Strni{~u pri Ptuju ustanovljena
pomo`na oro`ni{ka postaja. Zadol`ena je
bila za red in varnost na obmo~ju ob~ine
Sveti Lovrenc na Dravskem polju, posebej
natan~no pa je morala nadzorovati tudi okolico gradbi{~a tovarne. Vodil jo je oro`ni{ki
mojster Karl Pristovnik, postaji pa sta bila
dodeljena oro`nika Jo`e Rus in Franz Majcen
ter pomo`na policista Vincenz Kral in Franc
Vaupoti~. Zaradi pogostih partizanskih akcij
na Dravskem polju je Oro`ni{ko okro`je Ptuj
v soglasju z Oro`ni{kim glavarstvom v
Mariboru 29. junija 1944 ustanovilo oro`ni{ko akcijsko skupino – Einsatzgruppe Ebensfeld. Akcijska oro`ni{ka skupina, ki je imela
svoje prostore v gradu Ravno polje, je {tela
devet oro`nikov, ki so bili oboro`eni s pu{kami, pi{tolami in ro~nimi granatami. Vodil jo
je oro`ni{ki mojster Franz Leon s Ptuja. V
za~etku septembra 1944 je bila skupina
razpu{~ena, oro`nike pa so razporedili na
oro`ni{ke postaje v ptujskem okro`ju.74
V prvih letih vojne je bil upor proti okupatorju v krajih na Dravskem polju neznaten. O
manj{ih partizanskih akcijah, ki so imele
predvsem preskrbovalni zna~aj, na ozemlju
cirkov{ke in lovren{ke ob~ine poro~a cirkov{ka oro`ni{ka postaja Oro`ni{kemu okro`ju
Ptuj {ele decembra 1943. V zgodnjih jutranjih
urah 20. decembra je skupina partizanov
obiskala Sveti Lovrenc na Dravskem polju.
Ustavila se je pri gostilni~arju Zdol{ku ter mu
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74 Prav tam, str. 139 in 140.
75 Prav tam, str. 140 in 141.
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zaplenila 4.000 cigaret, posestniku Jo`etu
Medvedu pa je odvzela 30 volnenih odej. V
no~i z 21. na 22. december so obiskali trgovca Majeri~a v [ikolah in trgovca Jakoba Kmetca v Zgornjih Jablanah. Majeri~u so zaplenili
celotno zalogo cigaret in tobaka, 30 kg sladkorja, 2 kg kave v zrnju, 12 kosov ~rne kreme
za ~evlje ter nekaj toba~nih kart in tekstila.
Vrednost zaplenjenega blaga je po oceni
zna{ala med 600 in 700 RM. Kmetcu pa so
odvzeli 3900 cigar in cigaret razli~nih znamk
ter 35 zavoj~kov tobaka. Za odvzeto blago so
mu »banditi« izro~ili celo potrdilo s podpisom
komisarja »Lutega« (Milutin Erbe`nik - Luti). V
Staro{incah so preskrbovalno akcijo opravili
v no~i na 28. december. Najprej so se oglasili
pri posestniku Jakobu Gabrijanu ter mu
zaplenili voja{ki nahrbtnik, nato so obiskali
vodjo vermanov Antona Gojkovi~a, po
doma~e Poti{a, in mu poleg belgijske pi{tole
in ~rnega civilnega pla{~a zaplenili 40 kg slanine in klobas. Ustavili so se {e pri upokojenem `elezni~arju Bartolomeju Lahu ter mu
odvzeli 800 RM gotovine in razli~no perilo.
Preskrbovalno akcijo so kon~ali pri posestniku [tefanu Premzlu ter mu zaplenili lovsko
pu{ko. Akcije na Dravskem polju so decembra 1943 izvajali bodo~i pripadniki Lackove
~ete, ve~ akcij, v katerih je bilo zaplenjeno
ve~ kosov oro`ja, pa sta opravila partizana
Jo`e Berglez - Fazan in Rudi Maglica - Danilo.75 O novih preskrbovalnih akcijah je
cirkov{ka oro`ni{ka postaja Oro`ni{kemu
okro`ju Ptuj pogosto poro~ala tudi leta 1944.
Tako so 25. januarja partizani v Mihovcah
obiskali posestnika in trgovca Ivana ^re{nerja, 6. februarja so se oglasili pri posestnikih
[tefanu Medvedu, Sebastijanu Draskovi~u in
[tefanu Lahu v Stra`gonjci, 21. marca pa so
ponovno obiskali posestnika Jerneja Baumgartnerja. V akcijah so zaplenili ve~jo koli~ino `ivil, perila, tobaka in vina. Konec aprila
1944 je komandant varnostne policije in
varnostne slu`be poro~al, da so »neznani
banditi« na `elezni{ke tire med postajama
Ptuj in Strni{~e polo`ili betonski blok, ki je
po{kodoval lokalni vlak. Betonske bloke so
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ponovno polo`ili na `elezni{ke tire v bli`ini
Staro{inc 26. junija. Ve~ja skupina partizanov
je 13. maja po hi{ah v [ikolah zaplenila pu{ke, pi{tole in vermanske uniforme, 20. maja
pa v Staro{incah ve~jo koli~ino `ivil in oblek.
V za~etku julija je {est partizanov izropalo
gostilno v Stra`gonjci. Partizanske prehranjevalne akcije, mobilizacije ter odvzemi oro`ja
in voja{ke opreme so se na Dravskem polju
nadaljevali tudi jeseni 1944 in spomladi 1945.
Velik odmev med prebivalstvom na Dravskem polju pa je imel partizanski napad na
oro`ni{ko postajo v Cirkovcah, ki so ga
izvedli borci Pohorske ~ete Lackovega odreda v no~i z 20. na 21. oktober 1944. Med
demonstrativnim streljanjem na oro`ni{ko
postajo so borci izpraznili trgovino okupatorjevega `upana, ki je bil hkrati tudi vodja krajevne skupine [DZ Cirkovce. Ob vra~anju na
Pohorje je patrulja ~ete po{kodovala {e 300
m `elezni{ke proge. @upana Viktorja Stara{ino, »zagrizenega hitlerjanca«, pa so partizani
aretirali ter ga predali enoti Vojske dr`avne
varnosti. Ugrabitev `upana je med Nemci
povzro~ila veliko vznemirjenje, vodja ptujskega okro`ja Fritz Bauer pa je zahteval ostre
povra~ilne ukrepe. Ker se `upan do 10. januarja 1945 ni vrnil domov, je okupator naslednji dan, 11. januarja 1945, v Cirkovcah ustrelil
10 talcev, sodelavcev narodnoosvobodilnega
gibanja. Ustreljeni so bili: Rudolf Kra{evec iz
Pristave, Alojz Kri`e iz Gu{tanja, Milan Sadek
iz Maribora, Franc Kostanjevec iz Markovca,
Franc Pesek iz Prepolja, Jo`e Bezjak iz Svete
Trojice v Slovenskih goricah, Albin Hadrovi~
iz Braslov~, Martin Pirnat iz Loke pri
Trbovljah, Jo`e Petan~i~ iz Pe{cev in Viljem
Zalar iz Ribnega pri Ko~evju.76 Med vojno na
ozemlju cirkov{ke in lovren{ke ob~ine ni bilo
ve~jih nem{kih hajk.

Zavezni{ko bombardiranje

... V letih 1944 in 1945 so na{e kraje pogosto
preletavala zavezni{ka ameri{ka in angle{ka
letala. V ptujskem okupacijskem okro`ju sta

bila poleg mesta Ptuj za zavezni{ke pilote
strate{ko pomembna cilja tudi tovarna glinice
in delovno tabori{~e v Strni{~u. Tovarno so
zavezni{ka letala prvi~ napadla `e 1. februarja 1944. Ob pol desetih zve~er je 50 zavezni{kih bombnikov v treh valovih na tovarno in
neposredno okolico odvrglo 130 srednje
ru{ilnih, 2 za`igalni in 100 svetilnih bomb.
Odvr`ene bombe so popolnoma uni~ile leseno barako upravnega poslopja in tovarni{ko kantino, precej{nje po{kodbe pa so utrpeli tudi glavno tovarni{ko poslopje, vajeni{ka delavnica ter `elezni{ki tiri, la`je po{kodbe streh in oken pa so utrpele stanovanjske barake in grajska pristava. Pri napadu
je izgubilo `ivljenje osem ljudi. Ponovno
bombardiranje je Strni{~e do`ivelo 3. novembra; {est zavezni{kih letal je na `elezni{ki
postaji napadlo in za`galo bolni{ki vlak in
dva tovorna vlaka s strelivom. Zaradi eksplozije razstreliva so bile uni~ene tri lokomotive
in 60 vagonov. Ob napadu je umrlo {est ljudi,
deset pa jih je bilo ranjenih. Popolnoma
uni~eni so bili postajno poslopje `elezni{ke
postaje in stavba za odpravo tovornih vozil in
`elezni{ka proga, v okolici pa je bilo poru{enih ve~ stanovanjskih in gospodarskih
zgradb. Strni{~e je leta 1945 do`ivelo {e tri
manj{e napade, in sicer 3. in 23. februarja ter
12. marca; pri napadih so bile po{kodovane
lokomotive, la`je ranjeni pa vlakovodje.
Poleg Strni{~a so manj{e bombne napade
zavezni{kih letal do`iveli tudi drugi kraji
kidri~evske ob~ine. @e 13. avgusta 1943 je 10
ali 12 »neznanih« letal odvrglo v bli`ini
Kungote {est ru{ilnih bomb, 1. novembra 1944 so {tiri lovska letala napadla
potni{ki vlak na `elezni{ki postaji v
Cirkovcah, ponovni napad je cirkov{ka
`elezni{ka postaja do`ivela 10. februarja
1945. Konec januarja 1945 so zavezni{ka letala odvrgla ve~ ru{ilnih bomb na Zgornje
Jablane pri Cirkovcah, 21. in 22. marca pa na
Stra`gonjco. Odvr`ene bombe so tukaj{njemu prebivalstvu povzro~ile veliko materialno
{kodo. Poru{ene so bile stanovanjske hi{e,
po{kodovanih ve~ gospodarskih poslopij ter
uni~eni kmetijski stroji in pridelki.77

..........................................................

............

76 Prav tam, str. 142.
77 Mavri~-@i`ek, 2004, str. 146 in 147.
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Narodnoosvobodilni boj
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Prebivalci Dravskega polja so nem{ko
okupacijo do~akali nepripravljeni in politi~no neenotni. Kljub temu je novica o ustanovitvi Osvobodilne fronte (OF) pri mnogih
prebivalcih cirkov{ke in lovren{ke ob~ine
padla na plodna tla. V krajih dana{nje kidri~evske ob~ine je za~el {iriti odporni{ko
gibanje Zvonko Sagadin - Tine, dijak in skojevec s Ptuja. V Svetem Lovrencu na Dravskem polju je k sodelovanju pritegnil trgovca
Martina Koro{ca, ki je bil tesno povezan z
zdravnikom dr. Milkom Pe~etom na Ptujski
Gori ter s trgovskim pomo~nikom Maksom
Neubauerjem in Ivanom Vobi~em s Hajdine.
Martinu Koro{cu je uspelo zbrati okrog sebe
skupino zanesljivih simpatizerjev in aktivistov: Ivana Meznari~a, Franca Medveda, Ivana
Tumpeja, Ivana Zorca, Ivana Mojzerja, Rudija
Babo{ka in Maksa Ivan~i~a, na cirkov{kem
obmo~ju pa se je povezal z ob~inskim uslu`bencem Slavkom Debenakom.78 Uporni{ka
skupina, ki se je sestajala na domu Martina
Koro{ca in v Ivan~i~evem mlinu na Gmajni,
je zbirala oro`je, strelivo, voja{ko opremo,
`ivila in denarne prispevke za OF, {irila ilegalni partizanski tisk in letake ter pridobivala
nove ~lane. Veliko razsutega oro`ja, streliva
in voja{ke opreme nekdanje jugoslovanske
vojske so po Dravskem polju v poletnih
mesecih leta 1941 zbrali Martin Koro{ec,
Maks Ivan~i~ in Franc Medved iz Svetega
Lovrenca na Dravskem polju, brata Ivan in
Martin Mojzer iz Apa~ ter Slavko Debenak iz
Cirkovc.79 Zbrano oro`je so skrili v Ivan~i~evem mlinu. Leta 1942 so del tega oro`ja predali borcem Slovenskogori{ke ~ete, del
oro`ja iz mlina pa je Ivan Zorec odpeljal na
Pohorje. K Martinu Koro{cu sta po zbrane
prispevke OF, namenjene dru`inam zaprtih
in interniranih sodelavcev narodnoosvobodilnega gibanja, prihajala Maks Neubauer
in Ivan Vobi~ s Hajdine. Po aretaciji Neubauerja jeseni 1942 je bila zveza prekinjena, aktivisti pa so glavno zbirali{~e pri Martinu

Koro{cu prenesli v Ivan~i~ev mlin. V prvem
letu vojne je aktivistom v lovren{ki ob~ini
uspelo pridobiti za sodelovanje z OF dru`ine
Dreven{ek (po doma~e Majeri~eve), Pi{ek
(po doma~e Ko~arjeve) in Ivan~i~ (po
doma~e Pri mlinu). Franca in Marijo Dreven{ek je s cilji OF seznanila njuna h~i Lucija
Dreven{ek. Po poklicu je bila u~iteljica, med
vojno pa je bila zaposlena na delovnem
uradu v Ptuju. Pri svojem uporni{kem delu je
bila izdana, okupator jo je 5. marca 1945 aretiral, zaprl v ptujske zapore ter jo ustrelil v
za~etku maja 1945. V dru`ini Pi{ek sta bili
zelo aktivni sestri Katica in Anica, ki se je leta
1942 vrnila iz Srbije. Ivan~i~ev mlin je bil ves
~as vojne trdna partizanska postojanka, kjer
so se zadr`evali politi~ni aktivisti in partizani.80 Leta 1941 so se na cirkov{kem obmo~ju odporni{kemu gibanju priklju~ili {e
Franc Dra{kovi~, Simon in Janez Dolenc iz
Cirkovc ter Anton Lorger iz Dragonje vasi. Do
svojega odhoda v Ljubljano konec avgusta je
bil z omenjenimi uporniki povezan tudi Pavel
Kra{ovec iz Mihovc. @e prvega novembra
1941 so se cirkov{ki aktivisti sestali na
doma~iji Antona Lorgerja ter ustanovili odbor
OF za Cirkovce, ki pa je deloval le kratek ~as.
Predsednik odbora je postal Anton Lorger,
~lani pa so bili Debenak, Dra{kovi~ ter oba
Dolenca. Ustanovnega sestanka se je udele`il
tudi Pavel Kra{ovec, ki se je konec oktobra za
kratek ~as vrnil iz Ljubljane domov.81
Spomladi leta 1943 sta na Dravsko polje pri{la tudi Linka Ksela - Jasna in Tone Olstrak Zvonko s Pohorja. V Svetem Lovrencu na
Dravskem polju sta se oglasila pri Martinu
Koro{cu, ki jima je priskrbel {apirograf za
tisk, s pomo~jo katerega sta izdelala partizanski letak v Sajkovi doma~iji nad Slapami pod
Ptujsko Goro. Nekaj teh letakov, ki so prebivalstvo obve{~ali o partizanih na Pohorju, sta
raztrosila tudi po Svetem Lovrencu na
Dravskem polju in v Cirkovcah. Zaradi izdaje
je okupatorju uspelo junija 1943 v Ru{ah aretirati Linko Ksela - Jasno in Toneta Olstraka -
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Zvonka, ki je pod hudim pritiskom klonil.
Zaradi sodelovanja v odporni{kem gibanju je
6. julija 1943 okupator aretiral tudi Martina
Koro{ca in Maksa Ivan~i~a. Odpeljal ju je v
koncentracijsko tabori{~e Dachau, od koder
sta se po kon~ani vojni, junija 1945, vrnila
domov.82 Po njuni aretaciji je z odporni{kem
delom na lovren{kem obmo~ju nadaljeval
Ivan Tumpej. @e julija 1943 je bil v Svetem
Lovrencu na Dravskem polju ustanovljen
odbor OF. Sestanka, ki je potekal na Zdol{kovem travniku v Spodnjem Lovrencu in ga
je vodil Zvonko Sagadin - Tine, so se udele`ili
Ivan Tumpej, Dominik Ivan~i~, Martin
Ojster{ek in Ivan Meznari~. Na sestanku so
izvolili pet~lanski odbor OF, ki je zajel obmo~je Svetega Lovrenca na Dravskem polju,
Cirkovc in del Svetega Vida (danes Videm pri
Ptuju). Sekretar odbora je postal Martin Ojster{ek - Mlinar, posestnik iz Lovrenca na
Dravskem polju. Naloge vojnega in nabavnega referenta je prevzel Ivan Tumpej - Mi{ko.
Gospodarski referent v odboru je bil Dominik Ivan~i~ - Vodopivec. Za delo z mladino je
bil zadol`en Martin Mojzer - Bor iz Apa~,
politi~ni referent in pomo~nik za nabavo pa
je postal Ivan Meznari~ - Hrast.83 Odboru sta
se kasneje pridru`ila {e Franc Medved - Milan,
ki je postal kurir in referent za zvezo, ter Ivan
Zorec, uslu`benec na lovren{ki ob~ini, ki je
bil zadol`en za saniteto. Zaradi izdaje je bil
Zorec v za~etku leta 1944 aretiran in 25. aprila 1944 ustreljen kot talec pri Ribi~evem
mlinu v Cezanjevcih pri Ljutomeru.84 Odbor je
z manj{imi kadrovskimi spremembami delal
vse do osvoboditve. ^lani odbora so po vaseh na Dravskem polju organizirali ve~ akcij
zbiranja oro`ja, streliva in hrane za kurirje,
terenske delavce in partizane, poleg tega pa
so med prebivalstvom {irili partizanski tisk
ter pridobivali nove postojanke. Z odporni{kim gibanjem je septembra 1943 za~el sodelovati `elezni~ar Jo`ef Lamberger iz Lovrenca
na Dravskem polju, ki je imel zveze z Dunajem. Zbiral je hrano, nabavljal baterije ter {iril
literaturo med `elezni~arji. Decembra 1943

sta se z OF povezala Bla` in An~ka Vidovi~ iz
Apa~. Bla` je za partizane {ival obla~ila, njegova `ena An~ka pa je zbirala hrano, pekla
kruh ter nudila pomo~ in zato~i{~e aktivistom
OF, partizanom in kurirjem. V njuni hi{i je
oktobra 1944 potekal miting, ki sta se ga
udele`ila tudi Zvonko Sagadin - Tine in njegova mati Ton~ka Sagadin - @enka. Leta 1943
je aktivistom uspelo v @upe~ji vasi pridobiti
za OF kmeta [tefana Berani~a, Marijo Per{uh
in kmeta Janeza Predikako v Spodnjih Pleterjah. Za partizane so zbirali hrano, sanitetni
material, obleke, obutev in druge potreb{~ine. Varno zato~i{~e pri njih pa so dobili tudi
ranjeni kurirji kurirske postaje TV 8 S Anton
Pi{ek-Medved, Edvard Hojnik - Mirko in Jo`e
Korpar - Srdan, ki so se iz spopada pri Dravinji
27. septembra 1944 zatekli k njim. Omenjene
ranjence je zdravil dr. Karel Koro{ec s Ptujske
Gore, zdravila zanje pa so dobivali od sestre
Rozine @irovnik - Erike iz ptujske bolnice. Od
jeseni 1943 dalje so na obmo~je dana{nje
kidri~evske ob~ine prihajali aktivisti: Ton~ka
Sagadin - @enka, Zvonko Sagadin - Tine, Milko
Golob - Jo`ko, Franc Bel{ak - Tone, Milena
Bok{a - Bo`a, Tone Kimovec - Sre~ko, Marija
Ga{peri~ - Dragica, Helena Praprotnik - Dana
in drugi. Po vaseh Dravskega polja so prirejali sestanke in mitinge, na katerih so prebivalstvu pojasnjevali cilje narodnoosvobodil-

... Ivan~i~ev mlin v
Lovrencu na
Dravskem polju
Fototeka
zgodovinskega
oddelka
Pokrajinskega
muzeja Ptuj - Ormo`
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nega boja ter ustanavljali va{ke odbore OF.
Konec februarja 1944 je bil v Apa~ah v kleti
doma~ije Marije Kau~evi~ ustanovljen va{ki
odbor OF. Sekretar je postal Franc Kozoderc,
~lani odbora pa so bili Marija Kozoderc,
Franc Zaj{ek ter Anton in Marija Kau~evi~.
Oktobra 1944 je bil odbor OF ustanovljen v
Staro{incah pri kmetu [tefanu Berani~u, po
doma~e ^rnuhu. Sestanek je vodila Marija
Fale` - Mica Rokova, poleg Berani~evih pa sta
se ga udele`ila {e Terezija Medved in Franc
Horvat. Jeseni je bil ustanovljen odbor OF v
Dragonji vasi pri kmetu Antonu Lorgarju, ki je
postal tudi sekretar odbora. Spomladi leta
1944 je bilo ptujsko okro`je razdeljeno na
{tiri rajonske odbore OF. Kraji dana{nje
kidri~evske ob~ine so spadali v tretji rajon, ki
je obsegal Gornje Haloze in Dravsko polje.
^lan rajona je poleg Alojza [irca in aktivista
[krile postal tudi Dominik Ivan~i~ iz Svetega
Lovrenca na Dravskem polju.85 V poletnih
mesecih leta 1944 se je na obmo~ju kidri~evske ob~ine zadr`evala tudi kurirska postaja
TV 8 S, ki je bila vklju~ena v IV. ali Ptujsko
relejno linijo. Najprej je bila v [rajberjevem
gozdu med Zgornjo Hajdino in Strni{~em,
konec julija pa se je preselila v gozdove
okrog Strni{~a. Iz za~etnega tabori{~a blizu
glavne ceste Zgornja Hajdina–[ikole so se
kurirji prestavili v bli`ino vasi Njiverce, od
tam pa v gozdove ju`no od `eleznice Ptuj–Pragersko, blizu ceste Hajdina–Apa~e. Sredi septembra 1944 so se kurirji preselili najprej na
Jelovec na Bolfenku, v neposredno bli`ino
Ke{pertove doma~ije, nato pa na obmo~je
De`nega pri Svetem Duhu v Halozah.86 Kurirska postaja je preko Drave vzdr`evala zvezo
s Slovenskimi goricami in Prekmurjem. ^ez
reko so prena{ali po{to in partizansko literaturo, ~ez njo so potovali tudi politi~ni
funkcionarji, ki so bili namenjeni v najbolj
vzhodne predele na{e de`ele. Kurirji pa niso
vzdr`evali le zvez, ampak so izvedli tudi
nekaj manj{ih oboro`enih akcij. Konec avgusta 1944 so v Strni{~u razoro`ili stra`o vermanov ter jim zaplenili {est francoskih pu{k
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in naboje. V za~etku septembra so obkolili
pomo`no oro`ni{ko postajo v Lovrencu na
Dravskem polju, jeseni so s podstre{ja ob~inske hi{e v Lovrencu odnesli 11 novih uniform, spomladi leta 1945 so za ve~ tednov
onesposobili separacijo glinice v Strni{~u, ob
tem pa zaplenili ve~je koli~ine usnja in pogonskih jermenov.87 Kljub pove~anemu okupatorjevemu nasilju je v letih 1944 in 1945 ve~ina ljudi na obmo~ju dana{nje ob~ine Kidri~evo sodelovala z narodnoosvobodilnim
gibanjem. Pomembne partizanske javke so
bile pri kmetih Antonu Zafo{niku, Jakobu
Kmetcu in Vinku Poto~niku v Zgornjih Jablanah, Jo`etu Kanj~u in Valentinu Horvatu v
Pongrcah, pri Andreju Sagadinu in Jo`etu
Dihav~i~u v Mihovcah ter pri Jo`efi Puk{i~ v
Staro{incah. Marca 1945 so vasi na Dravskem
polju zasedle umikajo~e se nem{ke enote,
zapustile pa so jih v jutranjih urah 9. maja
1945.88
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... Barake v Strni{~u pri Ptuju, junij 1944.
Fototeka zgodovinskega oddelka Pokrajinskega muzeja Ptuj - Ormo`.
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Vor der nazistischen Okkupation waren die
Ortschaften der heutigen Gemeinde Kidri~evo in die Gemeinden Cirkovce, Slovenja vas
und Sveti Lovrenc na Dravskem polju, im
Ptujer Bezirk, eingeschlossen; während des
zweiten Weltkrieges jedoch in drei
Ortsgruppen des Steirischen Heimatbundes.
Die Ortsgruppe Stauden (Cirkovce) des Steirischen Heimatbundes umfasste die Gemeinde Cirkovce, die Ortsgruppe Ptujska Gora
(Bergneustift) die Gemeinde Sveti Lovrenc na
Dravskem polju, die Ortsgruppe Zlatoli~je
(Golldorf) die Gemeinde Slovenja vas, zu der
auch die Ortschaften Kungota und Njiverce
gehörten. Bei der Volkszählung am 29. November 1942 lebten auf dem Gebiet der
heutigen Gemeinde Kidri~evo 6064 Einwohner, davon 2940 Männer und 3124 Frauen. In
den Steirischen Heimatbund waren 1893
Personen (47,7% der gesamten Bevölkerung)
eingegliedert. Gleich nach der Besetzung der
slowenischen Steiermark sorgte der Okkupator für die Eindeutschung der Ortsnamen,
löste 16 slowenische Vereine und Organisationen auf, und hatte die Absicht die slowenische Bevölkerung möglichst bald zu germanisieren. Aus den Orten der heutigen Gemeinde Kidri~evo siedelte der Okkupator 37
Personen nach Serbien und Kroatien aus. Im
Herbst 1941 erbaute der Okkupator in Strni{~e, an der Stelle, wo sich einst österreichischungarische Militärkrankenhäuser befanden,
ein Kriegsgefangenenlager. Anfang Mai 1942
begann das Unternehmen Vereinigte Aluminiumwerke aus Berlin an dieser Stelle eine
Tonerde- und Aluminiumfabrik zu bauen.
Wegen mangelnder Arbeitskräfte entstand
Anfang 1943 auf dem westlichen Teil der
Fabrik-Baustelle neben dem Kriegsgefangenenlager und dem Lager für Sträflinge, welche
die Arbeitspflicht verweigerten, noch ein
Sonderdienstpflichtlager. Dorthin schickten
die Deutschen slowenische Schutzangehörigen, die wegen rassischer, politischer und
asozialer Gründe nicht in den Steirischen
Heimatbund angenommen wurden. Vom

Frühling 1943 bis zur Befreiung in 1945
haben hier etwa 1400 Männer und 500
Frauen die schwere Arbeitspflicht durchstanden. Die Arbeiten auf der Baustelle der
Tonerde- und Aluminiumfabrik wurden am
28. März 1945 niedergelegt. In den ersten
Okkupationsjahren gab es auf Dravsko polje
nur einen geringen Aufstand gegen den
Okkupator. Über kleinere Partisanenaktionen, die einen Versorgungscharakter hatten,
über einzelne Zwangsmobilisierungen und
Beschlagnahmen von Waffen und Militärausrüstung berichtete die Gendarmeriewache in
Cirkovce erst ab Dezember 1943. Einen
großen Anklang unter der Bevölkerung auf
Dravsko polje hatte der Partisanenangriff auf
die Gendarmeriewache in Cirkovce, der von
den Kämpfern der Pohorje-Truppe des
Lacko- Sonderkommandos in der Nacht vom
20. auf den 21. Oktober 1944 durchgeführt
wurde. Aus Vergeltung für den getöteten
Viktor Stara{ina, den Leiter der Ortsgruppe
des Steirischen Heimatbundes, erschossen
die Okkupationsstreitkräfte am 11. Januar
1945 in Cirkovce 10 Geiseln – Mitarbeiter der
Volksbefreiungsbewegung. In den Jahren
1944 und 1945 überflogen unsere Orte oft
alliierte amerikanische und britische Kampfflugzeuge. Neben der Aluminiumfabrik und
dem Arbeitslager in Strni{~e erlebten kleinere
Bombenangriffe auch die Bewohner von
Cirkovce und den benachbarten Orten.
Zvonko Sagadin- Tine war derjenige, der die
Widerstandsbewegung auf dem Gebiet der
heutigen Gemeinde Kidri~evo zu verbreitern
begann. Ein starker Stützpunkt der Sympathisanten und Mitarbeiter der Befreiungsfront in
Sveti Lovrenc befand sich bei Martin Koro{ec
und in Ivan~i~s Mühle. In Sommermonaten
1941 hielt sich auf dem Gebiet der Gemeinde
Kidri~evo auch der Kurierstützpunkt TV 8
auf, der in die IV. oder in die Ptujer
Relaislinie eingeschlossen wurde. Die letzten
deutschen Soldaten verließen die Orte auf
Dravsko polje in den Morgenstunden des 9.
Mai 1945.
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Die Gemeinde Kidri~evo zur Zeit der
Okkupation und des
Volksbefreiungskampfes 1941–1945
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Upravnoteritorialni, gospodarski
in dru`beni razvoj na kidri~evskem
obmo~ju od leta 1945 do nastanka
samostojne ob~ine Kidri~evo*
.......................

Katja Zupani~∗

Izvle~ek

Abstract

... Neposredno po koncu vojne je Strni{~e pri

Administrative-Territorial, Economic and
Social Development in the Area of Kidri~evo
From the Year 1945 Until the Formation of
the Self Depended Commune of Kidri~evo

Ptuju postalo kraj, kjer so bili do avgusta 1945
v koncentracijskem tabori{~u zaprti Nemci in
politi~ni zaporniki. Leta 1949 so v Sloveniji
ob velikih gradbi{~ih industrijskih in energetskih objektov nastala delovna tabori{~a. Eno
tak{nih je bilo do spomladi 1951 tudi ob Tovarni glinice in aluminija v Strni{~u. Z gradnjo
tovarne se je razvijalo tudi naselje, ki je nudilo dom tovarni{kim delavcem in njihovim
dru`inam. Z nastankom Krajevne skupnosti
Kidri~evo leta 1965 je kraj dobil dodatno potrebno infrastrukturo, veliko truda in skrbi pa
so namenili varstvu okolja na tem podro~ju.
Za razvoj krajevne skupnosti so bila skoraj
zmeraj na voljo le lastna sredstva, zbrana s
samoprispevkom in prostovoljnim delom
krajanov. Zato so zelo ambiciozno zastavljeni
cilji v krajevni skupnosti Kidri~evo kot tudi
{ir{e ostajali le delno izpolnjeni.
Klju~ne besede: Strni{~e pri Ptuju, povojno
koncentracijsko in delovno tabori{~e, voja{ki
ujetniki, politi~ni zaporniki, Tovarna glinice
in aluminija, Krajevna skupnost Kidri~evo,
krajevni odbori, varstvo okolja

... Immediately after the World War II Strni{~e near Ptuju was a place, where, until August 1945, Germans and political prisoners
were imprisoned in the concentration camp.
In 1949 work camps were built next to the
large building sites of industrial objects and
power stations in Slovenia. One of those
camps was situated next to the alumina and
aluminum factory in Strni{~e. Together with
the building of the factory a settlement had
been developed which offered homes for the
factory workers and their families. When in
1965 the Local Community of Kidri~evo was
established the settlement got an additional
infrastructure, a lot of efforts and care were
also dedicated to the environmental protection in this area. For the development of the
local community there were only its own
funds at disposal, and they were collected by
community members in the form of self-contribution and voluntary work. Therefore were
the ambitious objectives in the Local Community of Kidri~evo only partly fulfilled.
Key words: Strni{~e pri Ptuju, postwar concentration and work camp, prisoners of war,
political prisoners, Local Community of
Kidri~evo, local committees, environmental
protection
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Prva povojna leta v »Zvezdni dolini« 1

...

Zgodovina prvih povojnih let v kraju
Strni{~e pri Ptuju2 pi{e temne spomine. ^as,
ki je napovedoval svetlo prihodnost po
zlomu fa{izma, je sovpadal z obdobjem najhuj{ega terorja komunisti~ne oblasti, ki je trajalo od konca vojne leta 1945 do za~etka
petdesetih let prej{njega stoletja. To je bilo
obdobje, ki so ga poleg koncentracijskih in
delovnih tabori{~ zaznamovali {e mno`i~ni
pomori, nasilni odvzemi premo`enja, politi~ni in montirani sodni procesi, kolektivizacija,
izgoni prebivalcev iz kraja bivanja in podobno.3

Tako smo bili tudi v Strni{~u pri Ptuju pri~a
koncentracijskemu tabori{~u, kjer so bili
interniranci izpostavljeni raznim najokrutnej{im oblikam fizi~nega in psihi~nega nasilja.4
Potem ko so se 23. marca 1945 po ministrskem ukazu iz Berlina zaustavila vsa dela na
gradbi{~u tovarne,5 so se maja leta 1945 na
tem istem prostoru poleg zajetih vojakov
zna{li tudi zaporniki komunistov, ljudje, ki so

mislili druga~e – tako imenovani »sovra`niki
ljudstva«. V prvi vrsti je slovenska OZNA6 tukaj zbrala ljudi nem{ke narodnosti (med
njimi veleposestnike v gradu Turni{~e pri
Ptuju – Lippite, ptujske Herbersteine, bistri{ke Attemse) in Slovence, ki so imeli kulturbundovske izkaznice ali pa so bili po mnenju
tedanje oblasti njihovi simpatizerji. Glede
tega, koga internirati v koncentracijsko tabo ri{~e Strni{~e pri Ptuju, je oddelek OZNE pri
{tabu za repatriacijo v Ljubljani v svojih
navodilih, ki jih je izdal 26. junija 1945, pod
to~ko 4 dolo~il: »Vsi Volksdeutscherji, Ko~evarji, Nemci po civilnih slu`bah/delavci po
tovarnah, po{tah, `eleznicah, ob~inah in
drugih ustanovah/ s to~nimi spiski in s
spremstvom v tabori{~e Stra`i{~e (pravilno
Strni{~e – op. M. M.) pri Ptuju /iz cele Jugoslavije/.« 7
Nastanjeni so bili v naselju, ki so ga Nemci
med vojno zgradili za gradnjo tovarne aluminija. Po vojni ga je oblast preimenovala v Lager Strni{~e, ki je administrativno spadal pod
upravo sodnih zaporov na Ptuju, izraz Hitlerjev rajh pa je pomenil, da so posameznika lik-

..........................................................

............

1 Tej ob~utljivi povojni zgodovini Strni{~a med letoma 1945 in 1950, ki je nikakor ne smemo pozabiti ali namerno
izpustiti, bi bilo po mojem mnenju treba nameniti samostojen prispevek. Zaradi ob{irne vsebine ter dolgega
~asovnega razpona pri~ujo~ega dela sem bila prisiljena, da dogajanje opi{em le v grobem in bolj kot povzetek
dogajanj v letih med 1945 in 1950. Pri tem sem se naslonila na razpolo`ljive arhivske vire, ki jih hranimo v
Zgodovinskem arhivu na Ptuju (Zapisniki fonda Okrajnega komiteja Ptuj, Zveza komunistov Slovenije (ZKS) Ptuj
1945–1960, gradivo krajevnih ljudskih odborov (KLO) na podro~ju Kidri~evega – KLO Pleterje, KLO Strni{~e) ter
razpolo`ljivo literaturo z obravnavano problematiko.
2 Strni{~e, [terntal, od leta 1952 dalje Kidri~evo.
3 Mikola, Milko: Dokumenti in pri~evanja o povojnih delovnih tabori{~ih v Sloveniji, Ministrstvo za pravosodje
Republike Slovenije, Ljubljana 2006.
4 Ve~ v: Mikola, Milko: Dokumenti in pri~evanja o povojnih delovnih tabori{~ih v Sloveniji, Ministrstvo za
pravosodje Republike Slovenije, Ljubljana 2006.
5 Topolovec, Rajko: Kraj pri{lekov, samozalo`ba, Ptuj 2002.
6 OZNA (kratica za Oddelek za za{~ito naroda) je predstavljala obve{~evalno in protiobve{~evalno slu`bo, ki jo je
13. maja 1944 v Drvarju ustanovil vrhovni komandant narodnoosvobodilne vojske (NOV) in partizanskih
odredov Jugoslavije (POJ) in poverjenik za narodno obrambo Josip Broz - Tito. Na zvezni ravni ji je na~eloval
Aleksandar Rankovi}, na ravni posameznih federalnih enot (republik) pa so jo vodila federalna oziroma republi{ka na~elstva z na~elniki. V Sloveniji je OZNA za~ela nastajati junija 1944, za njenega na~elnika pa je bil postavljen Ivan Ma~ek - Matija. Tako kot pred njo Varnostno-obve{~evalna slu`ba (VOS) je bila tudi OZNA neposredno
podrejena Partiji in je predstavljala njeno tajno politi~no policijo za obra~un z njenimi nasprotniki. Za izvajanje
aretacij, stra`enje koncentracijskih tabori{~ in izvajanje likvidacij je OZNA uporabljala enote Korpusa narodne
obrambe (KNOJ), ki je bil ustanovljen 18. avgusta 1944. OZNA je obstajala do marca 1946, ko je bila ukinjena. Iz
njenega III. odseka je nastala voja{ka Kontraobve{~evalna slu`ba (KOS), ki je delovala v okviru obrambnega ministrstva, iz preostalih odsekov pa Uprava dr`avne varnosti (Uprava dr`avne bezbednosti – UDBA), ki je delovala
v okviru ministrstva za notranje zadeve. Po obra~unu z Rankovi}em na IV. (Brionskem) plenumu CK ZKJ julija
1966 se je UDBA januarja 1967 preoblikovala v Slu`bo dr`avne varnosti (SDV). (Milko Mikola: Dokumenti in
pri~evanja o povojnih koncentracijskih tabori{~ih v Sloveniji, str. 8.)
7 Mikola, Milko: Dokumenti in pri~evanja o povojnih koncentacijskih tabori{~ih v Sloveniji, Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije, Ljubljana 2007, str. 14.
8 Prav tam in Zgodovinski arhiv na Ptuju (SI ZAP), Strni{~e pri Ptuju, zbrani dokumenti, ki se nana{ajo na povojno
obdobje.
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vidirali.8 Obra~un »s sovra`niki ljudstva« se je
za~el. Internirancem je bila namenjena razli~na usoda: Nemce je ~akal izgon iz Jugoslavije, ve~ino Slovencev so po nekaj mesecih
izpustili, {e prej pa so bili mnogi med njimi
sojeni pred Sodi{~em slovenske narodne
~asti, dolo~eno {tevilo Nemcev in Slovencev
so brez vsakega sodnega postopka pomorili.9
Tisti, ki so bili {e pri mo~eh, so morali delati
na bli`njem gradbi{~u tovarne, ~eprav so bila
po odhodu Nemcev vsa strokovna dela na
velikem gradbi{~u za~asno ustavljena. »Tabori{~e je bilo zasedeno s kaznjenci brez pravne
podlage in le z manj{im {tevilom vojnih ujetnikov, ki so jih poleg krogle in lakote
uni~evale tudi u{i, stenice in tifus«.10 Zaradi
iz~rpanosti in nalezljivih bolezni je mnogo
internirancev umrlo.
Nad njimi se je lahko iz`ivljal vsak, »nad
zaporniki so si namre~ lastili tudi vso pravico
gneva zagnani pazniki …«11 Po pripovedovanju pri~ pa niso bili vsi pazniki enaki. Pri
tem so velikokrat odigrala odlo~ilno vlogo
stara poznanstva. Tako so se ob `i~nati ograji (ki je bila po besedah pri~e pod elektri~no
napetostjo) zaporniki sre~evali s svojci, ki so
jim prina{ali dodatno hrano za ohranitev
mo~i. Hrana v tabori{~u je bila namre~ zelo
slaba in skopo odmerjena.
Pri~evanja ljudi, ko so na lastni ko`i ob~utili
grozote lagerja v Strni{~u v letih od 1945 do
1950, so {e danes ve~inoma znana predvsem
iz pripovedi sorodnikov ali znancev, saj svojih osebnih zgodb niso `eleli in si niso upali
deliti z drugimi.
Koncentracijsko tabori{~e Strni{~e pri Ptuju je
bilo ukinjeno v za~etku oktobra 1945. Dr. Mi-

kola v svojem delu »Dokumenti in pri~evanja
o povojnih koncentracijskih tabori{~ih v
Sloveniji« navaja, da je bilo iz ohranjenih
odpustnic razvidno, da so posamezne internirance iz koncentracijskih tabori{~ Strni{~e
pri Ptuju in Hrastovec izpustili celo `e avgusta 1945, kar avtor povezuje z obiskom mednarodne delegacije Rde~ega kri`a (angloameri{ka humanitarna in{pekcija), ki je bila
napovedana 5. avgusta 1945.12 »Takoj se je za~ela deratizacija in razku`evanje celotnega
tabori{~a, saj so prav stenice in u{i imele
poleg gne~e in lakote glavno besedo pri
tifusu. Pospe{eno so se tudi za~eli odpu{~ati
kaznjenci.«13 Pod odpustnico je pisalo samo
Oddelek za narodno za{~ito – OZNA za Slovenijo, brez podpisa. Bivanje je na internirancih pustilo hude psihi~ne travme, mnogi so
`iveli v strahu, da jih bodo ponovno odpeljali
v tabori{~e. Tako sami kot njihovi svojci so
pred oblastjo {e dolgo nosili pe~at, `iveli so v
skrajnem zani~evanju, poni`evanju, veljali so
za drugorazredne dr`avljane.14

Za~etek obnovitvenih del pri izgradnji
Tovarne glinice in aluminija ter
ustanovitev delovnega tabori{~a
poleti 1949

... ^eprav so leta 1946 barake v Strni{~u za~eli
razstavljati, les pa uporabili za gradnjo ceste
bratstva in enotnosti Zagreb–Beograd, se s
tem zgodovina tabori{~ v kraju na `alost ni
kon~ala. Usoda nadaljnje gradnje tovarne ni
bila dore~ena vse do sredine leta 1947. Naposled je le prevladala ugotovitev, da v novi
dr`avi Jugoslaviji primanjkuje aluminija in da
lahko Slovenija kot prva re{i to vrzel. »Do

..........................................................

............

9 Mikola, Milko: Dokumenti in pri~evanja o povojnih koncentacijskih tabori{~ih v Sloveniji, Ministrstvo za
pravosodje Republike Slovenije, Ljubljana 2007, str. 14.
10 Prav tam, str. 77.
11 Prav tam, str. 74.
12 Mikola, Milko: Dokumenti in pri~evanja o povojnih koncentacijskih tabori{~ih v Sloveniji, Ministrstvo za
pravosodje Republike Slovenije, Ljubljana 2007, str. 24, Topolovec, Rajko: Kraj pri{lekov, samozalo`ba, Ptuj
2002, str. 74.
13 Topolovec, Rajko: Kraj pri{lekov, samozalo`ba, Ptuj, 2002, str. 74.
14 Mikola, Milko: Dokumenti in pri~evanja o povojnih koncentacijskih tabori{~ih v Sloveniji, Ministrstvo za
pravosodje Republike Slovenije, Ljubljana 2007, str. 25.
15 Citat neimenovanega graditelja tovarne in sodelavec Almanaha, ki ga je izdajala tovarna, v: Topolovec, Rajko:
Kraj pri{lekov, samozalo`ba, Ptuj 2002, str. 80.

226

...........................................................
Katja Zupani~

maja 1947 smo se pre`ivljali, kakor smo
vedeli in znali, ostali smo v tovarni, ker smo
upali, da se bo tovarna za~ela graditi naprej,
br` ko bo to mogo~e. Tega meseca smo tudi
dobili odlok o ustanovitvi gospodarskega
podjetja – tovarna glinice in aluminija Strni{~e ter nalog, da pri~nemo z gradnjo tovarne.«15 Takoj je bila oblikovana uprava tovarne, za~elo se je iskanje ustreznih kadrov. Z
Gradisom in Metalno so bile sklenjene pogodbe za delo. Ve~ino svoje dejavnosti v
tovarni (in tudi v naselju) pa je opravil Gradis.
Ministrstvo za notranje zadeve LRS je aprila
1949 v Strni{~u pri Ptuju ustanovilo delovno
tabori{~e za obsojence na pobolj{evalno de lo . S formiranjem skupin za izvr{evanje
upravnega ukrepa dru`beno koristnega dela
je bila delovna skupina za pobolj{evalno
delo ukinjena `e julija 1949.16 Tedanja uradna
terminologija je vsebovala izraz »delovna
skupina«. Tovrstna delovna tabori{~a so nastajala predvsem ob velikih gradbi{~ih industrijskih in energetskih objektov, kot so bili
Tovarna aluminija in glinice v Strni{~u pri
Ptuju (danes Kidri~evo), Litostroj v Ljubljani,
hidroelektrarna v Medvodah, hidroelektrarna
Moste - @irovnica in drugi. S tak{no razporeditvijo »zajetij« delovne sile so hoteli obsojence
vklju~iti v trud za doseganje ciljev prve petletke – za izgradnjo energetskih in industrijskih objektov (te`ka industrija). Tabori{~a, ki
so jih poleg rednih sodi{~ polnili tudi upravni
organi (nekak{ni predniki sodnika za
prekr{ke), so varovali knojevci, skrb zanje pa
je bila nalo`ena notranjemu in ne pravosodnemu ministrstvu.17

@e tedanja oblast je ugotavljala, da je z ustanovitvijo teh tabori{~ in mo`nostjo izrekanja
kazni prisilnega dela »spustila duha iz steklenice«, saj so posamezniki (in tudi organi) to
kazen izrabljali za ma{~evanje ali pa so na
prisilno delo po{iljali ljudi, katerih »prestopki«
za ta ukrep sploh niso bili dovolj hudi.
Posebno poglavje je bilo po{iljanje na pobolj{evalno delo v primerih, ki se nam danes
zdijo komaj verjetni, ko so na to kazen obsojali (nedol`ne) podpornike narodnoosvobodilnega gibanja (celo partizane), povratnike iz nem{kih tabori{~, invalide, nose~nice
in bolnike, nesposobne kakr{nega koli
fizi~nega dela.
Veliko ve~ino obsojencev na prisilno, pobolj{evalno in dru`beno koristno delo so predstavljali politi~ni obsojenci, ki jih je bilo po
prepri~anju tedanje oblasti v delovnih tabori{~ih treba prevzgojiti in jim hkrati »privzgojiti pravilen, to je socialisti~ni na~in oziroma
odnos do dela.« Da jim je to »uspelo«, pri~ajo
podatki o udarni{tvu kaznjencev, ki so za ve~
stokrat presegli dnevne norme, delali na
nezavarovanih gradbi{~ih, prezebali v ~loveka nevrednih bivali{~ih.18
Na drugi strani pa beremo v zapisnikih
Upravne grupe KPS19 »Gradis« Strni{~e iz leta
1949,20 da so se kaznjenci upirali opravljati
te`ka dela, kar je po mnenju partijskih ~lanov
»slabo vplivalo na efekt dela na gradili{~u,
ker so oni (kaznjenci – op. K. Z.) {teti kot
normalna delovna sila.«
Dalje beremo, da so priznavali napake, na
primer »da zdravnik ni nudil zdravni{ke pomo~i nekemu delavcu, ki se je pretegnil, ~e{,
ker je kaznjenec, ki ima na roki le en `ulj.«21

..........................................................

............

16 Mikola, Milko: Osvobojeni gradimo, Dokumenti in pri~evanja o povojnih delovnih tabori{~ih v Sloveniji,
Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije, Ljubljana 2006, str. 24, 25.
17 Osnovno navodilo glede tega, kje in kako naj upravno kaznovani na dru`beno koristno delo (DKD) prestajajo
kazen, je zvezni minister za notranje zadeve Aleksandar Rankovi} izdal 2. julija 1949 in ga poslal Ministrstvu za
notranje zadeve LRS. Na njegovi podlagi so za izvr{evanje te kazni 7. julija 1949 ustanovili prve tri delovne
skupine, kot so uradno imenovali tovrstna delovna tabori{~a, in sicer za mo{ke v Litostroju v Ljubljani in v
Strni{~u pri Ptuju ter za `enske v Ferdrengu pri Ko~evju. Kazen po{iljanja na prisilno delo je odpravil kazenski
zakonik leta 1951. (Mikola, Milko: Dokumenti in pri~evanja o povojnih koncentacijskih tabori{~ih v Sloveniji,
Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije, Ljubljana 2007, str. 30.)
18 Mikola, Milko: Osvobojeni gradimo, Dokumenti in pri~evanja o povojnih delovnih tabori{~ih v Sloveniji,
Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije, Ljubljana 2006.
19 KPS – kratica za Komunisti~na partija Slovenije.
20 SI ZAP 147, Okrajni komite Zveze komunistov Slovenije (ZKS) Ptuj 1945–1960, {k. 7, Zapisnik OPO »Gradis«,
7. 7. 1949, 7. 6. 1949.
21 Prav tam, Zapisnik Upravne grupe KPS »Gradis« Strni{~e, 7. 7. 1949.

227

...........................................................
Zgodovina

~asa in s {e te`jim delom.« Da bi dosegli {e
ve~ji u~inek, je tov. Maister22 predlagal, »da bi
se kaznjencem dolo~ilo, koliko ur in dela ima
vsak za napraviti potem je prost prisilnega
dela. Za delo v nedeljo naj bi se dobilo 20
kaznjencev, ki bodo za delo dobili neke
predpravice pred drugimi kaznjenci in to
pla~ano delo in vstop s prepustnico v kantino.« 23
Julija 1949 je na gradbi{~u v Strni{~u pri Ptuju
delalo blizu 2000 ljudi, in to:24
redna delovna sila

1354 oseb

kaznjenci I z
odvzemom prostosti

223 oseb

kaznjenci II na
pobolj{evalnem delu

168 oseb

frontne brigade
skupno (na dan 18. julija 1949)

99 oseb
1844 oseb

Za u~inkovitej{e delo kaznjencev je tovari{ iz
CK26 »priporo~al, da bi z njihovih vrst na{lo
najbolj{e partijce, kateri bi odgovarjali za
stra`arje pri kaznjencih. Ali pa da bi prevzeli
nekje celoten objekt, kjer bi delali kaznjenci
sami, da bi bil efekt dela bolj{i.«27

............

... Zapisnik
Politbiroja »Gradis«
Strni{~e pri Ptuju
18. VII. 1949.
SI ZAP 147, Okrajni
komite ZKS Ptuj
1945–1960, {k. 7.
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Sprejeli so sklep, »da se kaznjence, ki o~itno
sabotirajo, kaznuje s podalj{anjem delovnega

Letni plani so bili postavljeni »precej ostro«,
zato so jih dosegali le s te`avo. Plan za leto
1949 je na~rtoval {e za 50 odstotkov ve~
strokovnih in navadnih delavcev, ker je bilo
predvideno, da bo Tovarna glinice in aluminija v Strni{~u dograjena leta 1950. »Razen
tega bomo dobili {e okoli 500 nem{kih mon-

..........................................................
22 Borut Maister je bil rojen 12. junija 1908 v Ljubljani kot drugi sin Marije in stotnika Rudolfa Maistra. V Mariboru
je kon~al klasi~no gimnazijo, v Ljubljani pa {tudij gradbeni{tva. Ob napadu Nem~ije na Jugoslavijo je bil mobiliziran v in`enirski polk, ki je imel mobilizacijsko mesto na Ptuju. V bojnem spopadu pri Podlehniku je bil ranjen v nogo, zato so ga evakuirali v zaledje. Zdravil se je v Krapini in Zagrebu. V za~etku maja 1941, ko so usta{i
ustanovili NDH, se je komaj umaknil v Ljubljano, potem pa na Unec pri Rakeku. Tam je `ivel in kmetoval do
jeseni 1944 v hi{i, kjer je umrl njegov o~e, general Maister. Jeseni 1944 je obiskal brata Hrvoja v Trstu, kjer so ju
Nemci ujeli in zaprli. Poslan je bil v delovno tabori{~e pri Linzu. V domovino se je vrnil avgusta 1945, ker je v
Avstriji sodeloval v komisiji za deportirance. Po vrnitvi v Maribor se je zaposlil v mariborski enoti Gradbene
direkcije Slovenije, pozneje Gradis, kjer je kmalu postal vodilni in`enir. V {tiridesetih letih prej{njega stoletja je
bil postavljen za glavnega in`enirja pri gradnji Tovarne glinice in aluminija v Strni{~u pri Ptuju. Bil je tudi ~lan
KP Slovenije. Nato je postal tako imenovani {ef in`enir mariborskega Gradisa, kasneje direktor TOZDA. Umrl je
januarja 1984 v Mariboru. (Vir: http://users.volja.net/marijan kr/~lanki-c40.html.)
23 SI ZAP 147, Okrajni komite ZKS Ptuj 1945–1960, {k. 7, Zapisnik OPO »Gradis«, 7. 7. 1949.
24 Prav tam, Zapisnik Politbiroja »Gradis« Strni{~e pri Ptuju, 18. VII. 1949.
25 Frontna brigada je bila razdeljena na tri ~ete, ki so bile po fizi~ni mo~i razli~ne. (SI ZAP 147, Okrajni komite ZKS
Ptuj 1945–1960, {k. 7, Politbiro »Gradis« Strni{~e pri Ptuju, 18. VII. 1949.)
26 CK – kratica za Centralni komite.
27 SI ZAP 147, Okrajni komite ZKS Ptuj 1945–1960, {k. 7, Zapisnik Politbiroja »Gradis« Strni{~e pri Ptuju,
18. VII. 1949.
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terjev.«28 Delovna sila je sicer leta 1949 pritekala, »vendar ne preve~ efektivno«. Tudi za
partijo je bilo treba pridobiti nove ~lane. »Kar
pa se ti~e dela na vasi je treba malim kmetom
prikazati velik pomen zadru`ni{tva ter vzbuditi pri njih voljo do dela za skupnost. Treba
jim je prikazati, da je za njih mnogo bolje kot
pa biti vedno su`enj velikim kmetom.«29 Dalje
beremo, da je »nujno potrebno da partijci na
vasi sami ne hodijo ve~ v cerkev niti ne
po{iljajo svojih otrok k verskemu pouku.
Zaostriti je treba borbo med malimi kmeti in
kulaki na vasi. Ravno sedaj je potrebno
razkrinkavati velike kmete, kateri si na svojih
20 ali 30 ha zemlje redi komaj 3 do 4 svinje in
je posadil kakih 50 arov s krompirjem … On
misli, da mu potem ne bo treba ni~esar oddati dr`avi za delovnega ~loveka. Take ljudi
je potrebno javno razkrinkati in o`igosati kot
ljudske {kodljivce.«30

dela. Potekali so po to~no dolo~enem dnevnem redu: najprej so prebrali zapisnik, sledil
je politi~ni pregled v svetu, nato konkretne
naloge. »Razlagati na terenu o vezanih cenah,
kak{na je preskrba prebivalstva, da se `ivljenjski standard vedno izbolj{uje. Zato je
potrebno {tudirati vse ~lanke Borisa Kidri~a
in Edvarda Kardelja. Pomagati pri reorganizaciji zadrug, pomagati pri volitvah v okrajne
ljudske odbore, kontrolirati setveni plan, ljudem na terenu povedati, da se bo dav~na
kampanija {e poostrila in da mora bili ves
davek pla~an, nikdar proti veri direktno
nastopati, na terenu po`iveti pomo~ Gr~iji,
pomagati pri gradnji zadru`nih domov, kjer
se gradijo, in kontrolirati gradbeni odbor,
kako dela, celica si zada nalogo, da pridobi
nove ~lane. Vsak ~lan mora delati z enim
delavcem ter ga pripravljati za sprejem v partijo o. za kandidata.«34

Za dvig politi~noideolo{ke izgradnje je bil po
mnenju ~lanov partije nujno potreben {tudij.
»Ljudje ne smejo pasti pod vpliv duhovni{tva
ali pa kulakov.«31 Na splo{no je bila disciplina
v tovarni velik problem (tako med ~lani partije kot med delovno silo). »Partija in sindikat
bosta morala zastaviti vse sile, da bomo dvignili moralo delavcem. Razlo`iti se jim mora
te`avno stanje glede stanovanj, ki se bodo
morale bolj zasest, ~e bomo hoteli vse ljudi
spraviti pod eno streho. S predavanji razlo`iti
ljudem pomen dela itd., da se bo moralo
delavstvo zvi{ati in s tem efekt dela.«32 Primanjkovalo je kvalificiranega kadra, zato so
bili ~lani KP mnenja, da bi morali »stremeti k
temu, da bi ~im ve~ ljudi pritegnili, kljub temu, ~e so kaznjenci, ker ~e pogledamo po
gradili{~u vidimo, da so nekateri bolj marljivi
pri delu kakor pa na{i delavci.«33 Kvalificirani
delavci, ~etudi so bili kaznjenci, so bili
za`eleni.

»Demokrati~nost volitev leta 1948« pojasnjuje
tudi podatek iz zapisnika 11. celice KPS v
Strni{~u 20. marca 1948, kjer je sekretar celice
~lanom »raztolma~il, kako je treba na volitvah
paziti v katero skrinjico bo kateri vrgel, in
kako je treba ljudi na terenu prepri~evati, da
bodo pravilno volili.« Vsi ~lani in tudi kandidati so morali na teren, kjer so po`rtvovalno
prepri~evali ljudi, naj zagotovo pridejo na
volitve. »Napovedujemo tekmovanje vsem
drugim krajevnim ljudskim odborom (KLO),
gledati moramo za tem in stremeti, da ne bo
nobena krogljica v ~rni skrinjici.«35 Vsi ~lani in
kandidati so morali pre{tudirati ~lanek iz
Delavske enotnosti tovari{a Mihe Marinka, da
bi na terenu bolje tolma~ili in prepri~evali
ljudi. Poro~ali so tudi o nedisciplini stra`arjev
na delu v TGA. Budno morajo nadzorovati
stanje in prepre~iti, »da se ne bi ve~ dogajale
po sobah nemoralne stvari, naj se tovari{i ne
opijajo, naj prenehajo v pijanem stanju pono~i klicati in nadlegovati tovari{ice.«

Politi~no `ivljenje je bilo aktivno. Sestanki
politi~nih celic KPS so redno potekali, ponavadi ob 5. ali 6. uri zjutraj, pred za~etkom

Delovne skupine za izvr{evanje prisilnega
upravnega ukrepa dru`beno koristno delo
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(DKD) v Strni{~u pri Ptuju, v Ljubljani (Litostroj) in v [kofji Loki je z odlo~bo ukinil III.
oddelek Ministrstva za notranje zadeve LRS
14. aprila 1950. V ~asu ukinitve delovne skupine za izvr{evanje prisilnega upravnega
ukrepa DKD v Strni{~u pri Ptuju, to je
15. aprila 1950, je bilo v njej 129 kaznjencev,
od katerih jih je 7 takrat kazen `e odslu`ilo in
so bili odpu{~eni. Preostalih 122 kaznjencev
so premestili na naslednja delovna mesta:36
delovna skupina
Medvode

88 obsojencev

ekonomija Minota
Rajndol, Ko~evje

31 obsojencev

Kazensko-pobolj{evalni
dom (KPD) Maribor

1 obsojenec

Tako kot izrekanje kazni pobolj{evalnega
dela je tudi izrekanje prisilnega upravnega
ukrepa dru`beno koristnega dela ostalo v
veljavi do 27. februarja 1951, ko je bil sprejet
Uvodni zakon h kazenskemu zakoniku (Ur. l.
FLRJ, {t. 11, 1951), ki teh kazni ni ve~ dovoljeval izrekati. Kot v svojem poro~ilu za leto
1951 navaja Uprava za izvr{evanje kazni pri
Ministrstvu za notranje zadeve LRS, so sredi
februarja 1951 delovne skupine za izvr{evanje prisilnega upravnega ukrepa DKD razpustili, kaznjence pa kot poseben oddelek
vklju~ili v delovno naselje na podro~ju mesta
Ljubljana.37
Zanimiva je izjava ~lana II. grupe Delavskega
naselja »Gradis« Strni{~e pri Ptuju. Na partijskem sestanku je namre~ prisotne seznanil z
namero nekega kaznjenca, izu~enega klju~avni~arja, ki da ima namen po odslu`enju
svoje kazni ostati in kot delavec nadaljevati z
delom v tovarni.38 Ali je bilo takih ljudi ve~ ali
pa je bil to zgolj osamljen primer, ni bilo
mogo~e ugotoviti.

@ivljenjski utrip v naselju Strni{~e
(Kidri~evo) sredi petdesetih
in {estdesetih let 20. stoletja

... Skupaj z gradnjo tovarne se je razvijalo
tudi naselje. Najve~ zgradb novega naselja v
Strni{~u je zraslo v letih od 1947 do 1954 na
ozemlju voja{kih bolni{nic iz prve svetovne
vojne, in sicer 14 blokov in dvajset ~etvor~kov s 400 stanovanji. Na posameznih objektih v naselju in v tovarni so v ~asu intenzivne
gradnje delali politi~ni zaporniki in tudi
voja{ki ujetniki, strokovno delo pa je slonelo
na podjetju Gradis iz Maribora.39
Zasnova naselja je spominjala na industrijska
naselja v Sovjetski zvezi. Po tem vzoru se je
tudi kraj leta 1953 iz Strni{~a preimenoval v
Kidri~evo po narodnem heroju Borisu Kidri~u.
Sredi industrijskega centra je bil jeseni 1949
na novo organiziran Krajevni ljudski odbor
(KLO) Strni{~e, ki je bil sestavljen iz delov
katastrskih ob~in Apa~e, Sveti Lovrenc na
Dravskem polju, @upe~ja vas in Gere~ja vas.40
Prvo zasedanje je bilo 29. decembra 1949.
Takrat je bil za predsednika izvoljen Anton
Kokol, za podpredsednika Franc Maver, za
tajnico pa Slavica Dobnik; izvoljeni so bili
tudi preostali ~lani odbora: Mila Magdi~,
Marjana Berli~, Ton~ka Lisjak, Lojze Vnuk,
Stane Bajt, Franc Hojnik.41 Na prvem zasedanju so izvolili {e mandatno in disciplinsko
komisijo; v prvo so bili imenovani Franc
Maver, Lojze Vnuk in Mira Vidovi~, v drugo
pa Anton Kokol, Franc Hojnik in Stane Bajt.42
Poudarjeno je bilo, da je v Strni{~u prvikrat
izvoljen ljudski odbor (LO), »ki bo imel z
ozirom na gradnjo in razvoj industrijskega
centra pionirsko in odlo~ilno vlogo v oblikovanju bodo~ega mesta. Pred LO, ki je {e brez
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36 Dva obsojenca sta bila po prestani kazni 15. aprila 1950 odpu{~ena, Zaklju~no poro~ilo Uprave delovne skupine
Strni{~e pri Ptuju, 20. 4. 1950, v: Mikola, Milko: Osvobojeni gradimo, Dokumenti in pri~evanja o povojnih
delovnih tabori{~ih v Sloveniji, Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije, Ljubljana 2006, str. 30, 31.
37 Mikola, Milko: Osvobojeni gradimo, Dokumenti in pri~evanja o povojnih delovnih tabori{~ih v Sloveniji,
Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije, Ljubljana 2006, str. 34.
38 SI ZAP 147, Okrajni komite ZKS Ptuj, {k. 7, Zapisnik II. grupe Delavskega naselja »Gradis« Strni{~e pri Ptuju, dne
16. 6. 1949.
39 Topolovec, Rajko: Kraj pri{lekov, samozalo`ba, Ptuj 2002, str. 88.
40 Bra~i~, Vladimir: Zna~ilnosti prostorskega razvoja temeljnih upravnopoliti~nih oziroma oblastnih organov na
obmo~ju dana{nje ob~ine Ptuj, ^asopis za zgodovino in narodopisje, let. 46, 1975, {t. 1, str. 79.
41 SI ZAP 328, Krajevni ljudski odbor (KLO) Strni{~e, {k. 341, leto 1951, spisi.
42 Prav tam.
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izku{enj in tradicij se `e danes postavljajo v
re{itev ne{teti problemi kot so npr. vpra{anje
lokalne gospodarske dejavnosti, komunalna
vpra{anja, finan~na sredstva, … To so osnove, na katerih bo moral novi LO razviti
~imprej svoje delo.«43 Ko se je tovari{ Kova~i~
dotaknil politi~ne situacije, je zlasti poudaril
velike naloge LO v zvezi s kominformsko
kampanjo, ki je za dosego svojih ciljev uporabljala vsa sredstva. »Osrednja to~ka kominformovskih napadov je ba{ na{a ljudska
oblast. Radi tega je {e posebej odgovorna naloga odbora, da nenehno in z vso predanostjo ljudstvu in partiji dela na krepitvi na{e
oblasti in na poglabljanju njene demokrati~nosti.« S pozivom na enotnost in po`rtvovalnost je tovari{ zaklju~il svoje poro~ilo.44
Mesta poverjenikov po volilnih enotah so
prevzeli izvoljeni odborniki ali njihovi
namestniki, ki so bili odgovorni tudi za
pravilno in pravo~asno razdeljevanje potro{nih kart. Za delavce je skrbela tovarna. Ob
nastanku KLO Strni{~e je bil opravljen tudi
popis prebivalstva. Na prvem sestanku so
govorili o mo`nostih za vrtove pri stanovanjskih hi{icah, zato je bila nekaj mesecev kasneje ustanovljena olep{evalna komisija, ki naj
bi skrbela za lep videz in ureditev parka pred
barakami.45
Ker se je {tevil~no stanje KLO Strni{~e nenehno pove~evalo, je bilo na tem obmo~ju nujno
ustanoviti dr`avna gospodarska podjetja
lokalnega pomena. Kraj je seveda nujno potreboval nekatere javne stavbe. KLO Strni{~e
je od Tovarne glinice in aluminija prevzel
~evljarsko in kroja{ko delavnico ter pekarno.46 Prostor za brivce je bil na razpolago,
tudi kroja~e so dobili v doglednem ~asu.
»Tov. Kukovec, kroja~ iz Ptuja, bi pri{el k
nam vendar pod pogojem, da se mu dodeli
stanovanje.«47 ^evljarje so preselili v kletne
prostore novozgrajenega bloka. Govorili so
tudi o telefonski napeljavi, za katero so z
udarni{kim delom postavili drogove.

Leta 1952 je bilo v volilnem imeniku KLO
Strni{~e skupaj 667 volilnih upravi~encev, od
tega 345 mo{kih in 322 `ensk. Celotni
plenum je bil mnenja, da se KLO Strni{~e
priklju~ijo hi{e na stari postaji, ki so bile do
takrat pod KLO Lovrenc na Dravskem polju.
»Priklju~ilo bi se jih vsled tega, ker je ve~ina
njih zaposlenih v tovarni aluminija, ker imajo
ti prebivalci bli`je do Strni{~a kakor Lovrenca.« Ker so morale biti nove ob~ine ve~je in
gospodarsko mo~nej{e kot KLO, se je plenum dotaknil {e priklju~itve Njiverc, ki so
spadale h KLO Hajdina. ^lan CK KPS je
menil, da ima Strni{~e premalo prebivalcev
za ob~ino, kajti delavci, ki so bili zaposleni
pri Gradisu in so predstavljali precej{en dele`
prebivalstva, niso mogli biti v{teti, saj so bili
v Strni{~u samo za~asno. Postavilo se je tudi
vpra{anje, kako se bo prihodnja ob~ina sama
vzdr`evala in razvijala. Potrebno je bilo
mnenje prebivalcev Njiverc.
V za~etku petdesetih let je bilo nujno zanimanje za {olo. Otroci mladih dru`in so sprva
obiskovali {olo v Lovrencu na Dravskem
polju, nato pa so odborniki ugotovili, da bi
bil za ta namen zelo primeren prostor v eni
izmed barak. V {olskem letu 1950/51 so bili v
Strni{~u le trije razredi s stotimi u~enci.
[tevilo oddelkov je potem iz leta v leto nara{~alo.48 U~iteljica v osnovni {oli Zdenka
Hansel je prosila KLO Strni{~e za izpopolnitev {olskega inventarja. Potrebovali so: eno
omaro, obe{alnike, table ... Ugotavljali so, da
je bil pionirski svet v osnovni {oli nedelaven,
ker so se po mnenju odbornikov KLO »eni
premalo brigali, drugi pa nimajo ~asa«. [olarji so imeli veliko veselje za tehniko, zato so
jim poslali vajenca, ki je »imel pojma o tehniki in se je z njimi ukvarjal«. Dne 9. februarja
1959 je bila zgrajena nova {ola v Kidri~evem,
ki se je je najbolj razveselilo 500 {oloobveznih otrok {olskega obmo~ja Kidri~evo.49
Tudi ceste na obmo~ju KLO Strni{~e so bile
potrebne popravila. Z organiziranim udarni{-
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Prav tam.
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Prav tam, Odobritev dinami~nega plana, 7. 7. 1950.
Prav tam, Zapisnik prve seje KLO Strni{~e, 16. 1. 1950.
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kim delom so jih z nasipavanjem gramoza
zasilno popravili. Pojavljala se je tudi potreba
po klju~avni~arski in kleparski delavnici ter
po manj{ih zasebnih in hi{nih popravilih.
Glede na veliko potrebo mleka za kidri~evske otroke je bila v petdesetih letih v Strni{~u
ustanovljena tudi podru`nica mlekarne Ptuj.
Kidri~evo je bilo `e od samega za~etka tudi
kulturno naselje. @e leta 1947 je bilo ustanovljeno sindikalno kulturno-umetni{ko dru{tvo
(KUD), ki se je leta 1952 preimenovalo v
KUD Svoboda. Pod njegovo okrilje je pri{el
tudi kino. S tem pa o~itno niso bili zadovoljni
odborniki KLO Strni{~e, saj so na svojih sejah
obravnavali problematiko v zvezi s kinom.
Predsednik je namre~ menil, da »~e bi imeli
bolj okusne in zanimive filme, potem bi
lahko kino uprava imela ve~ dobi~ka, zato bi
bilo najbolje, da bi KLO tudi kino prevzel
nase.«50 @e julija je bila od sindikalne podru`nice prevzeta kinodvorana, dolo~ena sta bila
hi{nik in vi{ina pla~ila zanj.51
@elja po lutkovnem gledali{~u, ki bi ga lahko
imeli v Strni{~u, je bila vezana na odobritev
uprave tovarne v Strni{~u, da pomaga z materialom za izdelavo lutk, s katerimi bi potem
lahko za~eli igrati predstave za najmlaj{e.
^lani KLO Strni{~e so se velikokrat spra{evali, zakaj je tam tak{no mrtvilo.
Diskutirali so tudi o sla{~i~arni in bifeju, ki
naj bi ga ustanovili na postaji v Strni{~u in bi
bil odprt pri vsakem odhodu vlaka.52
Ceste proti stari postaji in Njivercam so bile
zelo slabe, zato so sprejeli sklep o organizaciji prostovoljnega dela za popravljanje cest –
od vsake dru`ine se je udele`il po en ~lan. Na
tak na~in so s cest odstranjevali tudi sneg. S
seboj so morali prinesti lopate in orodje za
odstranjevanje snega. Kdor se ni odzval na
delo, je pla~al kazen v vi{ini 150 din.53
OLO Ptuj je odredil, da je bila v Strni{~u ena
sama klavnica, in sicer pri Gradisu. Po likvi-

daciji dotedanjih Obrtnih delavnic KLO
Strni{~e so bila ustanovljena naslednja samostojna podjetja: brivsko-~esalni salon, ~evljarska delavnica in krpalnica, kroja{ko-{iviljska delavnica in krpalnica, splo{no klju~avni~arska delavnica, krajevna pekarna. Podjetja so bila pod upravnim vodstvom KLO
Strni{~e, ki je predpisalo pravila o organizaciji podjetja in na~in poslovanja. Vse delavnice
so bile samostojna podjetja lokalnega pomena in dr`avnega sektorja, za svoje delovanje
pa so morale spo{tovati napisana pravila.
Brivsko-~esalni salon je bil na primer samostojno podjetje lokalnega pomena in dr`avnega sektorja. V svojih pravilih delovanja je
imel zapisano, da mora delovati na visoki
kulturni stopnji in strogo po higienskih predpisih. »Vr{iti mora vsa v to stroko spadajo~a
dela v `enskem in mo{kem oddelku. V
poslovalnici se mora na vidnem mestu nahajati knjiga prito`b in pa odobreni cenik.«54
V ju`nem delu naselja v Kidri~evem je bila
Preskrba«.
urejena trgovina »Panonije« Ptuj »P
Leta 1961 je v njej delalo osem pomo~nikov
in en vajenec. Prebivalstvo iz Kidri~evega in
okolice je oskrbovala s {pecerijo, galanterijo
in manufakturo ter kozmetiko. Najve~ so prodali {pecerije. Osebje trgovine je pogre{alo
skladi{~e, da bi lahko nabavili ve~je koli~ine
Povrtnine« iz Maribo{pecerije. V prodajalni »P
ra v paviljonu v Kidri~evem so bili prebivalcem na razpolago sadje in zelenjava, konzervirana zelenjava, jajca, kompoti in drugo.
Prodajalna je imela precej{njo izbiro pija~:
likerje, `ganje, vino in sokove. Prebivalci
Kidri~evega so povpra{evali po ve~ji izbiri
vsega, vendar jih ni bilo mogo~e vedno z
vsem zadovoljiti, saj »Povrtnina« `elenega ni
imela vedno na zalogi. Jeseni 1963 so prodali
ve~ dalmatinskega in smederevskega grozdja
kot doma~ega namiznega grozdja. ^e v prodajalni ni bilo izbire, je gospodinjam preostalo, da obi{~ejo Maribor ali Ptuj, ~emur pa so
se ve~krat odpovedale in se zadovoljile s
skromnim, kar so lahko dobile na svojem
vrtu ali v trgovini.55 »Najte`je je, ko je potreb-
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no eno stranko nagovoriti z gospo, drugo s
tovari{ico, brez bojazni, da bi se ji zamerili.
Izkazovanje ~asti in tituliranje je {e vedno
zelo ob~utljiva to~ka pri strankah in prodajalkah,« je razlagal poslovodja Franc Lesjak za
~asopis Tednik leta 1963.56
V mesnici kmetijskega kombinata Ptuj, ki je
bila v paviljonu in je bila odprta vsak dan, so
zalagali z mesom in mesnimi izdelki stanovalce Kidri~evega in okolice (Maj{perk). V
Kidri~evem so imeli tudi svojo klavnico pri
gradu. Potro{niki so pogre{ali predvsem
teletino, perutnina pa v tej mesnici ni {la v
prodajo, zato so prodajo tega mesa opustili.
Najvi{jo ceno je imelo prekajeno meso brez
kosti, kranjske klobase, {unkarica, kare, mortadela, hrenovke, tirolska klobasa, mesnica
pa je ponujala tudi mast, sir, mesne konzerve
in gola` …57 Pekarna je zaposlovala 26 ljudi,
od tega 18 pekov. S kruhom, ki so ga dnevno
razva`ali s tremi avtomobili, so oskrbovali
trgovine na Dravskem polju, v Halozah, Slovenskih goricah in na Ptujskem polju. V pekarni so vsak dan spekli 5500 kg kruha.
»Stranke v~asih kritizirajo sam kruh, drugi~
moko, tretji~ zopet najdejo kaj drugega.
Nekateri tudi pohvalijo pekarno v Kidri~evem, da lep{e pe~e kruh kot pekarna v Ptuju,
da je tudi lep{ih oblik, zlasti `emlje in mle~ni
kruhki.«58 Posebnost pekarne so bile gospodinje, ki so si s predpla~ilom zagotovile kruh
za cel mesec.59
Otroci v Kidri~evem pa so {e kako pogre{ali
otro{ka igri{~a. V svoji razigranosti so se podili in skakali pred stanovanji in s tem motili
tiste, ki so pono~i delali in podnevi po~ivali.
Zato ni bilo ~udno, da so se med strankami
porajali spori. »Otroci rabijo svoj prostor za
svoj prosti ~as in kraj za razvedrilo, sicer pa
se dolgo~asijo povsod, tudi tam, kjer jih nih~e
ne vidi.«60
Za bolnike in za zdravstveno preventivo na
tem obmo~ju je skrbel Zdravstveni dom
Kidri~evo. Na svojem podro~ju je imel skoraj

10.000 aktivnih zavarovancev, njihovih svojcev, kmetijskih zavarovancev in nezavarovanih oseb iz samega Kidri~evega in iz
okoli{kih 20 vasi. Zdravstvena postaja je bila
v Kidri~evem ustanovljena leta 1955. Zdravstvena slu`ba je »zahtevala« ureditev splo{ne
ambulante, obratne ambulante, dispanzerja
za `ene z ginekolo{ko ambulanto in posvetovalnico za nose~nice, dispanzerja za otroke,
bolni{kega oddelka, specialisti~nih ordinacij
(internisti~ne, ginekolo{ke, rentgenske in
pediatri~ne, ureditev {olske ambulante, diagnosti~nega laboratorija, rentgenskega oddelka, fizioterapevtskega oddelka, babi{ke
slu`be …). Posebna skrb doma v Kidri~evem
je bilo preventivno delo. Prednost so dajali
predvsem patrona`ni slu`bi medicinskih sester, cepljenju, posvetovanju z materami in
pregledom otrok v otro{kem dispanzerju za
`ene. Patrona`na slu`ba je bila uvedena `e
leta 1957, opravljali pa sta jo dve sestri, vsaka
na svojem obmo~ju.61 Aprila 1952 je potekalo
obvezno cepljenje proti tifusu za vse prebivalce Strni{~a, delavce in name{~ence kolektivov, stare od 8 do 55 let. Proti tistim, ki se
niso odzvali na cepljenje, so bile uvedene
kazenske sankcije (v vi{ini 5.000 din).
Od 1. januarja 1962 je bila restavracija (men za) v Kidri~evem obrat gostinskega podjetja
»Halo{ki biser«. Zgradbo je vzdr`evala tovarna, bila pa je pojem veli~ine in modernosti.
Ta obrat je prevzel skrb za abonente – monterje in samske mo{ke iz samskega doma ter
za tiste dru`ine, ki niso same kuhale.
Restavracija je ob hrani ponujala tudi vse
pija~e ter toba~ne izdelke. Da pa bi imela
mladina v Kidri~evem tudi nekaj razvedrila,
je uprava obrata sklenila vsako drugo nedeljo
med 16. in 20. uro v restavraciji prirediti ples.
Pri tem so mladi gostje lahko kupili brezalkoholne pija~e. Igral je gramofon, bili pa so
lo~eni od preostalih gostov. Namen je bil
tudi, da bi v sodelovanju s »Svobodo« Ptuj
organizirali plesne ve~ere. Nanje so povabili
tudi plesalce iz Vara`dina, ^akovca in Ptuja,
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Tednik, {t. 48, 13. december 1963, To in ono iz Kidri~evega: Trgovina, ki se ne more razvijati.
Tednik, {t. 44, 15. november 1963, Premalo teletine.
Prav tam, 5500 kg kruha dnevno.
Prav tam.
Tednik, {t. 31, 18. avgust 1961, V naselju Kidri~evo bo lahko {e mnogo lep{e.
Tednik, {t. 27, 20. julij 1962, Zdravstveni dom Kidri~evo skrbi za zdravje 10.000 ljudi.
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Sodelovali so tudi ~lani kolektiva TGA, ki so
se »malo za {alo, malo zares« pomerili v znanju in strelstvu.63
Ljudje so na{li zabavo tudi na tombolah in
veselicah, ki so bile pogoste.
Leta 1962 Kidri~evo {e ni imelo primernega
kopali{~a, zato je imela reka Polskava, ki je
bila zelo topla, ~ista in na dolo~enih mestih
dovolj globoka, dovolj kopalcev tudi iz
Kidri~evega, zlasti med po~itnicami, ko so se
v njej kopali predvsem {olarji in dijaki.64
Poletja v Kidri~evem pa so bila vro~a, zato so
za~eli govoriti o obnovi zapu{~enega avstroogrskega bazena. Toplo vodo so napeljali iz
tovarne, novica o obnovljenem bazenu v
Kidri~evem (leta 1963) pa se je brez ogla{evanja hitro raz{irila dale~ naokrog.65 Urejenih
kopali{~ je bilo v na{ih krajih malo, zato je
bilo razumljivo, da je bila poleti v Kidri~evem
nepopisna gne~a. Upravnik bazena Jo`e
Kranjc je ob bazenu pekel celo ~evap~i~e. Ob
sobotah in nedeljah je bilo neznosno, pri{lo
je do 2000 kopalcev. S finan~ne plati je bila
gne~a prav gotovo koristna. Ve~ina gostov je
bila iz Maribora, doma~ini pa so bili predvsem mladi, ki »v~asih povzro~ajo tudi glavobole, saj jih je te`ko ukrotiti«. Ve~krat je kateri
»popihal« skozi vhod brez pla~ila. Hlajenje ob
mrzli pija~i, igranje minigolfa (od junija 1971)
in odbojke so kraj{ali vro~e poletne dni v
Kidri~evem.66

... Dopis Krajevnega
ljudskega odbora
(KLO) Strni{~e
Ministrstvu za
ljudsko zdravstvo v
Ljubljani v zvezi z
dodelitvijo zdravnika
in zobozdravnika na
obmo~ju KLO
Strni{~e.
SI ZAP 328, Krajevni
ljudski odbor
Strni{~e 1949–1952,
{k. 341.

in sicer v duhu tradicionalnih stikov med
mladino iz ob~ine Ptuj in navedenih ob~in. V
zimskem ~asu je dvorana slu`ila za razne
prireditve trgovskih podjetij, maturantov in
drugih, saj je Ptuj veliko dvorano za podobne
prireditve pogre{al `e ve~ let.62 Leta 1962 je
bila v dvorani velika televizijska oddaja »Iz
kraja v kraj«, kjer so nastopale zvezde takratne estrade Majda Sepe, Marjana Der`aj, Rafko
Irgoli~ … Za prijetno razpolo`enje je poskrbel plesalec stepa in pevec, Ameri~an Arthur
Duncan, ki ga je spremljal Plesni orkester
RTV Ljubljana pod taktirko Bojana Adami~a.

V poletnih dneh je bilo `ivahno tudi v sla{~i~arni »V
Vinko Re{«, kjer res ni bilo na razpolago mnogo stvari, kljub temu pa so se Kidri~ani lahko posladkali s sladoledom, pecivom,
~okolado, bomboni in pokalico.67
Zelo pomemben prostor za rekreacijo in
ponos Kidri~anov je bil nogometni stadion,
ki {e danes spada k urbanem frekven~nem
{portnem centru. »Gonilna sila je bil klub
Partizan, ki je bil osnovan `e leta 1947, ko so
za~eli graditi stadion in pripadajo~e infrastrukture in stanovanje za oskrbnika, ki je
skrbel za vedno oprane drese in urejenost
stadiona. Leta 1961 je nogometa{em v Kidri-
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Tednik, {t. 44, 15. november 1963, V Kidri~evem obrat »Halo{kega bisera«.
Tednik, {t. 9, 9. marec 1962, RTV tokrat v Kidri~evem.
Tednik, {t. 24, 29. junij 1962, Najbli`je je iz Kidri~evega do Polskave, ker nimajo lastnega kopali{~a.
Topolovec, Rajko, Kraj pri{lekov, str. 151.
Tednik, {t. 32, 5. avgust 1971, Gne~a v Kidri~evem.
Tednik, {t. 24, 29. junij 1962, @ivahneje.
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~evem uspelo kot edinim v Sloveniji uvrstitev
v II. zvezno ligo.«68 K stadionu je spadalo {e
streli{~e za voja{ko pu{ko in manj{e kalibre,
kjer je vadilo istoimensko strelsko dru{tvo,
ustanovljeno leta 1950.

sodelovati v razli~nih akcijah in tako izbolj{ati delo mladinske organizacije.

Mode« so imeli samostojno
Poleg {ivalnice »M
obrtno podjetje tudi ~evljarji, ki so izdelovali
nove ~evlje in popravljali stare. Popravilo
starih ~evljev je bilo cenovno {e zmeraj ugodnej{e kot nakup novih ~evljev, ~evljarji pa so
v dveh skromnih sobicah letno ustvarili velik
prihodek. »Stranke jih preve~ ne kritizirajo,
ker radi hitro napravijo, kar jim kdo naro~i,
zara~unajo pa tudi tako, da se nikdo ne
prito`i ali pa da ga ne bi bilo ve~ nazaj,« je
dejal takratni poslovodja Ivan Gere~nik.69

...

Mladinska organizacija v Kidri~evem je bila
po mnenju ob~inske konference Socialisti~ne
zveze delovnega ljudstva Ptuj v {estdesetih
letih ena izmed najbolj problemati~nih v
Kidri~evem.70 Za svojo (ne)aktivnost pa so
mladinci navedli razloge. Mladinska organizacija ni imela niti svoje sobe, ki bi jo nujno
potrebovala za sestajanje. Ker tega prostora
ni bilo, so zahajali v restavracijo, klub, ki je
bil odprt v ve~ernih urah. »Ker mladinska niti
katera druga organizacija v Kidri~evem ni bila sposobna zadovoljiti potreb mladega ~loveka, ta bega iz ene skrajnosti v drugo.«71
Dalje so se spra{evali, s ~im naj pritegnejo
mladince v mladinsko organizacijo, da bi
postali njeni aktivni ~lani. Re{itev so videli v
aktivnej{em kulturnem `ivljenju, ki je bilo
leta 1964 po mnenju mladinskega aktiva Kidri~evo na najni`ji ravni. Mladinci so si `eleli
svojih prostorov, kjer bi lahko igrali {ah, poslu{ali gramofon, prirejali razne zabavno-kulturne ve~ere …72 Pogre{ali so mladinske
plese in zabavne oddaje za mlade. @eleli so

Krajevna skupnost Kidri~evo
Krajevno skupnost (KS) Kidri~evo je
Skup{~ina ob~ine Ptuj ustanovila 24. decembra 1964 z odlokom {t. 025-1/64-1 (Uradni
vestnik okraja Maribor, 2/65) za obmo~je
Kidri~evega – naselje I in II, grad ter staro
postajo in Njiverce. Poslovati je za~ela 1. aprila 1965. Leta 1971 se je na podlagi referenduma krajevni skupnosti priklju~ila vas Kungota
na Dravskem polju, leta 1972 pa {e vas Apa~e
na Dravskem polju. Del vasi @upe~ja vas in
naselja Kidri~evo (stara postaja) sta se
zdru`ila in se leta 1974 preimenovala v kraj
Strni{~e, ki se je vklju~il v sestav KS Kidri~evo.73

Na podlagi ustave leta 1974 je krajevna skupnost sprejela nov statut, ki ga je za sprejetega
razglasil zbor delegatov na seji 10. aprila
1974. Teritorialno je bila KS Kidri~evo razdeljena na {est obmo~ij, ki so imela svoje krajevne odbore. Ti so bili pristojni, da na svojem obmo~ju re{ujejo zadeve iz pristojnosti
krajevne skupnosti na podlagi sprejetih planov in programov. Obmo~ja so bila: Apa~e,
Kidri~evo I, Kidri~evo II, Kungota, Njiverce in
Strni{~e.74 KS Kidri~evo se je razprostirala na
petih katastrskih ob~inah na povr{ini 2437 ha,
v njej je `ivelo 3447 ob~anov v 915 gospodinjstvih. V KS je bilo od vseh ob~anov
zaposlenih 1095 ljudi, s kmetijstvom kot
edinim virom se je ukvarjalo 220 ljudi, 16 je
bilo obrtnikov, na delu v tujini pa je bilo 135
ob~anov.75
V KS je bilo 507 dru`benih in 368 zasebnih
stanovanj, v zasebni gradnji 45 stanovanj, v
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68 Topolovec, Rajko: Kraj pri{lekov, str. 140.
69 Tednik, {t. 24, 29. junij 1962, ^evljarji ustvarijo letno nad 25 milijonov prometa.
70 SI ZAP 157, Ob~inska konferenca Socialisti~ne zveze delovnega ljudstva Ptuj, {k. 50, ovoj 64, Kidri~evo
1964–1974, Referat o delu krajevne organizacije SZDL Kidri~evo, 11. 12. 1964, Poro~ilo mladinskega aktiva
Kidri~evo.
71 Prav tam.
72 Prav tam.
73 SI ZAP 415, Krajevna skupnost Kidri~evo 1956–1995, {k. 2, ovoj 6, Zbor delegatov Skup{~ine Krajevne skupnosti Kidri~evo, 1976–1983.
74 SI ZAP 415, Krajevna skupnost Kidri~evo 1956–1995, {k. 2, ovoj 6, Zbor delegatov Skup{~ine Krajevne skupnosti Kidri~evo, 1976–1983.
75 SI ZAP 415, Krajevna skupnost Kidri~evo 1956–1995, {k. 2, ovoj 8, Srednjero~ni plan krajevne skupnosti za leta
1976–1980.
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dru`beni pa 44. Od vseh zemlji{~ je bilo v
dru`beni lasti 1067 ha, v zasebni pa 1370 ha.
Z dru`benim premo`enjem so gospodarili
predvsem Kmetijski kombinat (KK) Ptuj,
Tovarna glinice in aluminija in Gozdno gospodarstvo Maribor, preostalo dru`beno premo`enje, zlasti naselje Kidri~evo, pa sta
upravljali ob~ina in KS. V KS je bilo 72 km
cest in poti, od tega 46 km asfaltiranih. Javnih
zelenic in parkov je bilo 29 ha.76
Za osnovno preskrbo prebivalstva je skrbelo
9 prodajaln, od katerih je bila ena samopostre`na. Gostinske storitve so opravljali v
petih bifejih in gostilnah ter v obratu dru`bene prehrane TGA. Slednji je imel sodobno
kuhinjo in tudi veliko dvorano za prireditve.
Na tr`nici so prodajali pridelke okoli{ki
pridelovalci, obrtne storitve pa je ponujalo 16
obrtnikov in servis KS. Zdravstveni dom
Kidri~evo je pokrival potrebe po osnovni
zdravstveni za{~iti prebivalstva, organizirane
pa so bile tudi nekatere specialisti~ne ambulante, zobozdravstvena slu`ba in otro{ka posvetovalnica. Komisija pri KS je organizirala
ve~ oblik pomo~i ob~anov. Deset ob~anov je
prejemalo stalno denarno pomo~. Starej{i
ob~ani so imeli vsako leto vsaj eno sre~anje.
Aktivna sta bila organizacija Rde~ega kri`a in
krvodajalstvo. De`urne slu`be zdravstveni
dom ni imel. Prizadevali so si tudi za organizirano skrb za ostarele ob~ane.
V kraju so bili: dva kulturna domova (Apa~e
in Kungota), dvorana TGA in kinodvorana,
knji`nica in klubski prostori za mladino ter
upokojence. Prosvetno kulturno delovanje je
potekalo v {oli z zunaj{olsko dejavnostjo ter
v sindikatu TGA (godba na pihala).

Prebivalstvo in zaposlenost

... V KS Kidri~evo je leta 1961 `ivelo 3267
prebivalcev, do leta 1971 se je njihovo {tevilo
pove~alo na 3337. Glede na porast prebivalstva se je pove~alo tudi {tevilo gospodinjstev,
in to z 863 leta 1961 na 891 leta 1971. V
delovno migracijo prek meja ob~ine je bilo
leta 1971 vklju~enih 176 prebivalcev ali
..........................................................
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76 Prav tam, str. 5.
77 Prav tam, str. 10.
78 Prav tam, str. 11.
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11,9 % od skupnega {tevila aktivnih prebivalcev. V tujini je leta 1971 delalo 172 oseb ali
5 % od skupnega {tevila prebivalstva v KS
Kidri~evo. Prometna povezanost kraja z
ob~inskim sredi{~em Ptujem, regionalnim
sredi{~em Mariborom in republi{kim sredi{~em Ljubljano je bila dobra – tako v avtobusnem kot v `elezni{kem prometu. Dnevno je
pripeljalo in odpeljalo 80 avtobusov v smeri
Ptuja, Maribora, Celja, Ljubljane, Murske
Sobote. Manj ugodno pa so bila prometno
povezana naselja Apa~e, Strni{~e in Kungota,
kar pa so v prihodnosti nameravali urediti
bolj primerno.77
Komunalna opremljenost
Glede na potrebe prebivalstva, katerega
{tevilo je razlog in druge potrebe v KS se komunalna dejavnost ni tako hitro in zadovoljivo razvijala. V sedemdesetih letih 20. stoletja
{e niso bila komunalno urejena naslednja
naselja: Kungota, Njiverce, Kidri~evo II,
Strni{~e in Apa~e. Dograjen je bil nov olimpi jski bazen na letnem kopali{~u s 1250 m2
plavalne povr{ine. Skupaj z dvema `e obstoje~ima bazenoma je bilo plavalne povr{ine
1524 m2. To je krajanom omogo~alo zadovoljivo rekreativno dejavnost. Ob tem niso
pozabili urediti parkirnih povr{in za letno
kopali{~e.78

Urbanizem in urejanje naselij

... Urbanisti~no je bilo urejeno samo Kidri~evo I in novi del naselja, ki so ga gradili ob
naselju Njiverce. Preostala naselja v KS so se
urejala z urbanisti~nim redom. Urbanisti~no
in prostorsko niso bila urejena naslednja
naselja: Apa~e, Kungota, Njiverce, Kidri~evo
II in Strni{~e; v teh krajih KS je torej problem
urejenosti {e kar ostajal. Veliko je bilo sicer
vlo`enega v urejanje zelenic in parkov v naselju, vendar {e vedno premalo, kot so ugotavljali odborniki. Posebna pozornost je bila
namenjena urejanju oziroma olep{evanju samega kraja Kidri~evo I in tudi drugih naselij.
Tako so bila organizirana cvetli~na tekmovanja, in to z namenom, da bi olep{ali
naselje v KS. Veliko pozornost so namenjali
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tudi za{~iti ~lovekovega okolja in negovanju
zelenic, parkov in cvetli~nih gredic.79
Krajevna skupnost Kidri~evo kljub ugodnim
razmeram ni imela neposrednega vpliva na
razvoj gospodarstva. Ugotavljali so, da bi
lahko bili u~inkovitej{i na podro~ju storitvenih dejavnosti, trgovine in turizma. Lepo je na
Dravinja«, proizvodno in
primer napredovala »D
trgovsko podjetje HTV-za{~itnih sredstev v
Kidri~evem. Njeni za~etki so segali v leto
1947, ko je bila v Lovrencu na Dravskem polju ustanovljena ~evljarska zadruga z ve~
obrati. Leta 1962 so se obrati osamosvojili.
^evljarsko delavnico so preusmerili v delavnico za proizvodnjo za{~itnih sredstev in
vedno bolj opu{~ali izdelavo in popravilo
~evljev. Leta 1964 so sprva najeli, nato pa kupili prostore v Kidri~evem. Ti prostori so bili
opu{~ena lesena baraka. Z udarni{kim delom
in lastnimi sredstvi so jo uredili, pod njo pa
uredili prostorna skladi{~a. Leta 1969 je bilo v
podjetju zaposlenih okoli 150 delavcev.
Kupci so pri njih dobili vse, kar so potrebovali za varnost pri delu (okoli dvajset izdelkov: ~elade, za{~itna obla~ila, obuvala,
bunde, rokavice …). Izdelovali so tudi za{~itne vrvice. V za~etku sedemdesetih let so se
preusmerili predvsem v izdelovanje za{~itnih
rokavic.80

Podro~je socialno-zdravstvene
dejavnosti 81

...

Na tem podro~ju sta delovala predvsem
Zdravstveni dom Kidri~evo in Okrajni odbor
Rde~ega kri`a Kidri~evo, zunaj obmo~ja pa
tudi Zavod za socialno delo Ptuj, ki je obravnaval predvsem socialne probleme. Te je
obravnavala tudi strokovna slu`ba pri Tovarni glinice in aluminija.82 Z zdravstvenega
vidika je bilo treba skrbeti tudi za ~isto~o in

urejenost naselja, za prostore za popoldanski
oddih ter za druge dejavnike za `ivljenje prebivalcev.83
Svet Krajevne skupnosti je izpolnjeval naloge
po programih dela, ki so bili sprejeti za vsako
leto posebej. Sredi {estdesetih let so bila
opravljena zaklju~na dela pri obnovi letnega
kopali{~a, v katero je bila napeljana topla voda iz tovarne, asfaltirane so bile vse ceste v
naselju I ter priklju~ki stanovanjskih blokov,
zgrajen je bil 6-stanovanjski blok za u~itelje
in vzgojiteljice vrtca, asfaltirana je bila cesta
mimo kopali{~a in od tovarne do kri`i{~a s
cesto proti Apa~am.84
Vsekakor je Svetu Krajevne skupnosti ob vsestranski pomo~i ob~anov, zlasti pa tovarne,
ki je prispevala ve~ino sredstev za realizacijo
programa in s tem za standard ob~anov,
uspelo v kratkem ~asu napraviti precej.85
Leta 1970 je bilo osnovni {oli v Kidri~evem
dovoljeno brezpla~no uporabljati bazen za
u~ne ure telesne vzgoje v plavanju. Med
najpomembnej{imi nalogami, ki so bile
opravljene, je bilo vsekakor otro{ko igri{~e –
Park mladosti. Pomembnej{e delo leta 1970
je bila tudi izgradnja pe{poti od tovarne do
naselja s priklju~kom proti `elezni{ki postaji,
do samopostre`ne trgovine in raz{iritev ceste
IV. reda od samopostre`ne trgovine do kri`i{~a. Ceste, komunalne naprave in ~isto~a so
bile vzdr`evane po sprejetih planih. Manj{i
problemi so nastajali pri vzdr`evanju mehanizacije in v servisnih dejavnostih, ker niso
imeli lastnih delavnic, v katerih bi opravljali
potrebne storitve. Deloma so uredili tudi
tr`nico s postavitvijo prodajne mize. Zgrajenih je bilo 10 gara` – 5 so jih zgradili zasebniki, 5 pa Gradbeno podjetje Drava za individualne interesente.
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79 Prav tam.
80 Tednik, {t. 1, 9. januar 1969, »Dravinja v Kidri~evem lepo napreduje«.
81 SI ZAP 415, Krajevna skupnost Kidri~evo 1956–1995, {k. 2, ovoj 8, Programi dela in finan~ni na~rt za leto
1965/1966.
82 SI ZAP 415, Krajevna skupnost Kidri~evo 1956–1995, {k. 2, ovoj 8, Programi dela in finan~ni na~rt za leto
1965/1966.
83 Prav tam.
84 SI ZAP 415, Krajevna skupnost Kidri~evo 1956–1995, {k. 2, ovoj 7, Poro~ilo o delu Krajevne skupnosti Kidri~evo
od ustanovitve, 1964.
85 SI ZAP 157, Ob~inska konferenca Socialisti~ne zveze delovnega ljudstva Ptuj, {k. 50, ovoj 64, Kidri~evo
1964–1974, Poro~ilo komisije za izdelavo analize o dejavnosti Krajevne skupnosti Kidri~evo, 10. 12. 1966.
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Konec januarja 1970 je Kidri~evo dobilo saMarket« Trgovskemopostre`no prodajalno »M
ga podjetja (TP) Panonija iz Ptuja. Moderno
trgovsko poslopje je stalo ob robu naselja pri
restavraciji. Odprtja so se razveselile predvsem kidri~evske gospodinje, ki so postale
redne obiskovalke novega lokala. Njegova
notranjost je bila moderna, oprema funkcionalna in lepa. »Lokal je bil najsodobneje
opremljen trgovski paviljon.«86 Ob samopostre`ni trgovini sta bila {e mesnica in bife,
ki je deloval lo~eno od trgovine. S tem se je
izbolj{al videz kraja, ob~anom Kidri~evega in
okolice pa se je izpolnila dolgoletna `elja, saj
so po dolo~ene proizvode prej hodili na Ptuj
ali v Maribor. Leta 1974 pa je Kidri~ane nekaj
pred ~etrto uro zjutraj prebudila sirena.
Plamen je zajel »Market« z bifejem. Na kraj dogodka so takoj prihiteli gasilci, pozneje so
poklicali tudi gasilsko ~eto iz Maribora. Po`ar
jim je uspelo pogasiti, tako da market ni
zgorel v celoti. [koda, ki je nastala, je bila
ogromna. Ves prodajni prostor »Marketa« je
bil mo~no sajast in vla`en, tako da verjetno
tudi galanterija s tekstilom in elektri~nimi
aparati ni bila ve~ za prodajo.87
Prebivalci KS Kidri~evo in okoli~ani so si v
svojem kraju mo~no `eleli lekarno. Po zdravila so morali hoditi v nekaj kilometrov oddaljen Ptuj, kar je bilo povezano tudi s stro{ki. Septembra 1973 so naposled le dobili lekarni{ke prostore.88
Na KS so ugotavljali, da bi Kidri~ani morali
posvetiti ve~ skrbi zunanjemu videzu hi{,
dvori{~, okolice stanovanjskih blokov in
poslovnih prostorov. Teden ~isto~e marca
1972 je pokazal, da je bila ve~ina stanovalcev
v naselju I. sicer pripravljena urejevati svoj
kraj in si urediti ~im lep{o okolico blokov,
kljub temu pa je bilo opaziti, »da jih je {e precej, ki jim je pod ~astjo prijeti za metlo,
grablje ali lopato in da so pripravljeni le
u`ivati v lepo urejeni okolici in kraju, ki so ga
o~istili njihovi sostanovalci.« Krajevna skup-

nost je organizirala tudi odvoz nepotrebnih
stvari, kot so stare steklenice, tekstil, papir,
embala`a in drugo, kar je delalo napoto ali
pa so nekateri kar metali pred bloke.89

... Leta 1973 je Krajevna skupnost Kidri~evo v naselju
postavila spomenik Borisu Kidri~u, delo kiparja
Viktorja Gojkovi~a
SI ZAP/415, Krajevna skupnost Kidri~evo
1956–1995, {k. 31, fotografije.

Naloge, plani in na~rti krajevnih
odborov v KS Kidri~evo
v sedemdesetih letih 20. stoletja 90
Krajevni odbor Apa~e

... Od 26. decembra 1971 je bila vas Apa~e
vklju~ena v Krajevno skupnost Kidri~evo,
kjer so preko odbornikov krajevnega odbora
ter ~lanov drugih dru`benopoliti~nih organizacij ustvarjali spremembe v vasi. Leta 1954 je
bila s prostovoljnim delom in denarnimi prispevki izvedena elektrifikacija vasi. Po letu
1970 so s samoprispevkom, prostovoljnim
delom in denarnimi prispevki va{~ani asfaltirali ve~ kot 6 km va{kih cest, uredili javno
razsvetljavo, napeljali vodovod, zgradili prosvetni dom, gramozno jamo (tedanje odlagali{~e smeti in odpadkov) sanirali v sodobno
{portno igri{~e, sofinancirali izgradnjo po{te
v Kidri~evem, napeljali telefonsko omre`je s
130 priklju~ki, poskrbeli za varnostne poti in
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Tednik, {t. 5, 5. februar 1970, Nov market v Kidri~evem.
Prav tam in Tednik, {t. 11, 21. marec 1974, V plamenih tudi market v Kidri~evem.
Tednik, {t. 36, 20. september 1973, Lekarna – pridobitev za Kidri~evo in okolico.
Tednik, {t. 14, 13. april 1972, Teden ~isto~e ter tekmovanje za najlep{e urejeno okolje v Kidri~evem.
SI ZAP 415, Krajevna skupnost Kidri~evo 1956–1995, {k. 2, ovoj 7, Predlog programa dela Krajevne skupnosti
Kidri~evo za leto 1974.
91 Prav tam.
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opozorilni svetlobni znak za varen prehod
pe{cev.91 Apa~e so bile v osemdesetih letih
tudi ena izmed redkih slovenskih vasi, ki so
imele na svojo pobudo organiziran tedenski
odvoz smeti, kar je opravljalo Komunalno
podjetje Ptuj. Leta 1988 je v vasi Apa~e
potekala delovna akcija. [lo je za napeljavo
primarnega in sekundarnega telefonskega
omre`ja, pri ~emer so va{~ani naredili nad
5.000 delovnih ur. Hrepenenje prebivalcev
Apa~ po napredku se je pokazalo tudi ob
izgradnji samopostre`ne trgovine, za katero
je bil 5. marca 1989 polo`en temeljni kamen,
trgovino pa so odprli 16. septembra isto leto.
Apa~ani so se tudi zavedali, da so del KS
Kidri~evo, kar se je odra`alo z delom na letnem kopalnem bazenu z igri{~i, z novo
po{to, telefonijo, z asfaltnimi cestami, varnostnimi potmi s svetlobnimi znaki, z vodovodnim omre`jem v Kungoti …92 V kraju sta delovali {portno in prosvetno dru{tvo, aktivna pa
je bila tudi mladina.

Krajevni odbor naselja I
Zgradili so prizidek k vrtcu s prostorom za
jasli za okrog 40 otrok, obnovili asfaltne prevleke na najnujnej{ih cestah ob blokih.
Sistemati~no so za~eli urejati park pred
osnovno {olo (»Arboretum«), redno so vzdr`evali otro{ka igri{~a in zgradili trimsko
stezo, uredili javno razsvetljavo ob cesti od
zdravstvenega doma do glavne ceste in ob
~etvor~kih z odcepom do stadiona. Nalog je
bilo veliko in v na~rtu je bilo {e marsikaj: »potrebno se je zavzeti za ve~ji vpliv stanovalcev
do samoupravne stanovanjske skupnosti,
vzdr`evanje vseh komunalnih naprav po rednem planu, urejevanje parka, ureditev problema inkasanta za pobiranje stanarine in
drugih obveznosti, ureditev avtobusnega
postajali{~a, pripravi se dokumentacija za
bencinsko ~rpalko, asfaltira se drugo plast na
plo~niku do tovarne, v naselju se izvede
poimenovanje ulic.«93

Krajevni odbor naselja II
Prebeliti je bilo treba fasade na hi{ah, vzdr`evati vse komunalne naprave in objekte
(hidrante, ja{ke, zelenice), mladinskemu aktivu pomagati urediti prostor za delo mladine,
s stanovanjskim podjetjem Ptuj koordinirati
izvajanje del, vzdr`evati javno razsvetljavo,
urediti otro{ko igri{~e, po`iviti delo v hi{nih
svetih, ki so jih imeli namen ustanoviti v vseh
hi{ah, v naselju naj bi imenovali ulice,
napraviti pe{pot od TGA do naselja II,
podalj{ati javno razsvetljavo do kri`i{~a.94

Krajevni odbor Kungota
V okviru programa KO Kungota za leto 1975
je bilo dogovorjeno, da bodo na makadamske ceste na obmo~ju KO Kungota nasuli
gramoz. Akcijo bi skupaj izvedli KS in KO
Kungota, tako da bi KS sodelovala z gramozom in grederjem, Kungota pa z razpolo`ljivim prevozom, to je dvanajstimi traktorji
gozdnega gospodarstva, ter denarjem za kritje stro{kov nakladanja in drugega. Pri akciji je
sodeloval tudi kmetijski kombinat s prevozi,
ker je imel na tem obmo~ju svoja zemlji{~a.
Kot programsko nalogo v letu 1975 so si zadali gradnjo trgovine, ki naj bi bila prizidek h
kulturnemu domu. »Tak{na gradnja bi bila
cenena, saj ne bi bilo potrebno graditi
vodovoda, sanitarij, kleti za potrebe trgovine,
lahka stre{na konstrukcija, polovico zidov
/…/ Gradnja bi se naj vr{ila v okviru KO
Kungota in upravnega odbora doma in s
pomo~jo vseh ob~anov Kungote. Sredstva za
gradnjo bi deloma zagotovili s kreditom na
samoprispevek in ostalo pomo~jo ob~anov.«95
V vasi je bilo nujno treba urediti tudi elektriko – novo transformatorsko postajo, javno
razsvetljavo in kulturni dom Kungota, vzdr`evati otro{ko igri{~e, asfaltirati va{ke poti,
zgraditi avtobusno postajali{~e.96 Za vse to je
bil potreben denar, ki pa ga ob~ina Ptuj ni
mogla zagotoviti. Zato je bil 15. januarja 1976
sprejet sklep o uvedbi samoprispevka za sofi-
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Prav tam.
Prav tam.
Prav tam.
SI ZAP 415, Krajevna skupnost Kidri~evo 1956–1995, {k. 4, ovoj 26, dodatek k zapisniku Zbora delovnih ljudi
in ob~anov KO Kungota, 15. 11. 1974.
96 Prav tam, Zapisnik zbora volivcev Kungote, 25. 11. 1975.

............

92
93
94
95

239

...........................................................
Zgodovina

nanciranje programa izgradnje komunalnih
in drugih objektov na obmo~ju Krajevne
skupnosti Kidri~evo za naselje Kungota.
Samoprispevek je bil uveden za dobo petih
let od 1976 do 1981.97
V Kungoti je bilo aktivno tudi prosvetno
dru{tvo. Program dela za leto 1976 je bil
aktivno zasnovan. »Adaptacija po{kodovanega odra, izgradnja ponikalnice za odtok
odpadne vode od {anka, po vrnitvi Vindi{
Janka od vojakov, bi naj pri~ela delovati
dramska sekcija, nabava novih knjig za
knji`nico, nabava dveh trajnogore~ih pe~i za
potrebe doma, ponovna o`ivitev pevskega
zbora, organizacija proslav ob dr`avnih praznikih in postavitev majskega drevesa, nabava
cvetlic, honorar za pevovodjo, stro{ki ~i{~enja dvorane.«98 Leta 1978 je bila Kungota
edina vas, ki {e ni imela urejenega vodovoda.
Vodostaj v vodnjakih v Kungoti je nenehno
in hitro upadal, zato je bila zaskrbljenost
va{~anov upravi~ena. Prav zato je zbor ob~anov vasi Kungota zadol`il krajevni odbor, da
pospe{i akcijo za gradnjo vodovoda v vasi, za
re{itev tega resnega problema pa so prosili
tudi pristojne organe skup{~ine ob~ine Ptuj.99
Ker ni bilo vodovoda, bi bila pri ve~jem
po`aru v Kungoti najve~ji problem voda. V
programskih pripravah na referendum v
za~etku osemdesetih let sta bili tako v
ospredju dve stvari: rekonstrukcija elektri~nega omre`ja s transformatorsko postajo ter
po`arna varnost. Vse dejavnosti, razen
izgradnja transformatorja, so potekale s prostovoljnim delom. Vi{ek sredstev, zbranih iz
samoprispevka, so uporabili za restavriranje
kulturno-prosvetnega doma Kungota.100
V naslednjem srednjero~nem obdobju (1986–
1990) so del samoprispevka iz osebnega
dohodka namenili za raz{iritev pokopali{~a
na Hajdini in Lovrencu na Dravskem polju ter

za izgradnjo pokopali{~a in spremljajo~ih
objektov v Kidri~evem. Avtobusne zveze na
relaciji Kungota–Ptuj so bile {e zmeraj zelo
slabe in va{~ani so `eleli, da bi se to ~im prej
uredilo. Prito`evali so se nad slabo zalo`enostjo trgovine v Kungoti. Izrecno je bila
izra`ena tudi njihova zahteva, da v prihodnje
v okoli{u Kungote ne odpirajo nove gramoznice, saj bi to negativno vplivalo na klimo
(posek gozda) in tudi ekolo{ko ravnote`je.
Preglavice so Kungot~anom povzro~ali tudi
prevoz gramoza skozi vas, slaba prometna
varnost otrok na poti v {olo, neorganiziran
prevoz otrok v {olo.101 Naloge v referendumskem obdobju do leta 1990 so bile realizirane le delno, zato so bile nekatere (izgradnja kanalizacije, ureditev javne razsvetljave,
nakup gasilske opreme, asfaltiranje krajevnih
cest, vzdr`evanje kulturnega doma) prestavljene na referendumski program za obdobje
1991–1995.102

Krajevni odbor Njiverce
je bil prav tako aktiven. Sre~evali so se s
podobnimi te`avami kot drugi odbori.
Va{~ani so vlo`ili veliko lastnih sredstev za
asfaltiranje makadamskih cest, veliko pa so
prispevali tudi s prostovoljnim delom.103 Dne
17. februarja 1977 je zbor delovnih ljudi in
ob~anov Njiverc sprejel sklep, da novo naselje v Njivercah spada pod Njiverce.104 O nalogah in problemih v zvezi s krajem so se dogovarjali s krajevno skupnostjo: postavitev
javne razsvetljave ob asfaltnih cestah, kjer je
{e ni, nasutje gramoza na makadamske ceste … Ugotavljali so, da lahko zadane naloge
izpeljejo samo s pomo~jo izvedenega krajevnega samoprispevka.105 V okviru svojih
zmo`nosti so planirali tudi dalje. V letih med
1978 in 1980 je bila v na~rtu izgradnja telefonskega omre`ja v novem naselju Njiverce
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97 Prav tam, Sklep o uvedbi samoprispevka za sofinanciranje, 15. 1. 1976.
98 Prav tam, Program dela Kulturno-prosvetnega dru{tva Kungota, 22. 2. 1976.
99 SI ZAP 415, Krajevna skupnost Kidri~evo 1956–1995, {k. 5, ovoj 32, Zapisnik zbora ob~anov vasi Kungota,
19. 11. 1978, Pomanjkanje pitne vode v Kungoti, 29. 5. 1979.
100 Prav tam, Zapisnik DPO Kungota, 31. 5. 1985.
101 Prav tam, Zapisnik zbora va{~anov Kungota, 19. 2. 1988.
102 Prav tam, Zapisnik s sestanka krajevnega odbora, 25. 7. 1990, str. 2.
103 SI ZAP 415, Krajevna skupnost Kidri~evo 1956–1995, {k. 5, ovoj 31, Zapisnik zbora ob~anov naselja Njiverce,
4. 9. 1977.
104 Prav tam, Zapisnik zbora delovnih ljudi in ob~anov Njiverc, 17. 2. 1977, str. 5.
105 Prav tam, Poro~ilo predsednika krajevnega odbora Njiverce, 26. 1. 1978.
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in telefonske linije v vasi Njiverce, gradnja
individualnih hi{, urbanisti~na ureditev leve
strani v Njivercah, nasutje gramoza na krajevne ceste, izgradnja javne razsvetljave,
nasutje gramoza na makadamske ceste, ureditev cestnoprometne signalizacije in prometnih znakov po ulicah v novem naselju Njiverce, izgradnja avtobusnih izogibali{~, ureditev
lu~i in bankin.106 Pozimi so se lu~i na javni
razsvetljavi uga{ale `e ob 19. uri. [e leta 1983
skozi Njiverce niso vozili avtobusi. Komunalno podjetje je zahtevalo urejena postajali{~a.
Tudi ko je bilo to v Njivercah urejeno po
predpisih, avtobus {e zmeraj ni vozil. Ob
Tovarni{ki cesti so s prostovoljnim delom
uredili del zelenic.107 Del denarja od samoprispevka je bil namenjen tudi za raziskave
na podro~ju ekologije – podro~je okrog vasi
Njiverce je bilo obkro`eno z neurejenimi
smeti{~i, kar je bilo zelo zaskrbljujo~e.108 Z
delovnimi akcijami krajanov so bile zelenice
v Njivercah lepo urejene. V poletnih mesecih
so bile te`ave z vodovodom. Prav tedaj je
nastalo novo naselje, zato je bilo nujno nadaljnje priklju~evanje na vodovodno omre`je.
Leta 1990 so v srednjero~nem planu za naselje Njiverce imeli naslednji program: izgradnja va{kega doma, ureditev svetlobnih znakov
pri `eleznici, izgradnja avtobusnega postajali{~a s ~akalnico, raz{iritev kri`i{~a ob
vstopu na cesto Ptuj–Pragersko, izgradnja
plo~nika ob cesti v naselje Njiverce, polo`itev
fine plasti asfalta skozi naselje in utrditev
bankin, izgradnja vodovoda v delu naselja
(pri farmah Perutnine Ptuj).109

Krajevni odbor Strni{~e
Uredili so vsaj en telefonski priklju~ek, asfaltirali cesto Kidri~evo–Strni{~e in odcep, prestavili kri`i{~e ceste z `eleznico na bolj pregledno mesto – za 50 m vi{e, v na~rtu je bila
izgradnja igri{~a v izmeri 20 x 10 m.

Vsi krajevni odbori so izpolnjevali programske naloge, tako da so po sprejetju programa o vsaki nalogi razpravljali {e na seji
odbora, ki je morala vnaprej zagotoviti
potrebna finan~na sredstva ter k realizaciji
nalog pritegniti kar najve~ ob~anov s svojega
obmo~ja.110
Leta 1975 je bila v Krajevni skupnosti Kidri~evo obravnavana in re{ena vrsta osnovnih
problemov: asfaltirane so bile ceste in poti v
vseh naseljih, zgrajen vodovod (razen v
Apa~ah in Kungoti), obnovljeno elektri~no
omre`je in zgrajene transformatorske postaje
ter javna razsvetljava (razen v Strni{~u),
napeljano telefonsko omre`je, zgrajenih ve~
{portnih objektov, izdelana urbanisti~na dokumentacija za vsa naselja, zgrajene kapacitete v pred{olskem in {olskem varstvu in {e
vrsta drugih dru`benih objektov in prostorov.111
Izvedenih je bilo tudi ve~ drugih dru`benih
akcij na socialnovarstvenem, izobra`evalnem, {portnem in kulturnem podro~ju. Tudi
kidri~evska mladina je bila aktivna. Kopala je
jarke za razsvetljavo v naselju, pomagala pri
urejanju otro{kega vrtca in bazena za kopanje. Kljub {tevilnim te`avam (niso imeli svojega prostora, blagajna je bila prazna …) niso
izgubili volje do dela. Vsekakor je bila velika
pridobitev za Kidri~evo izgradnja igri{~a za
minigolf. Ideja za igri{~e je segala dale~ nazaj,
saj je bila `elja krajevne skupnosti in ~lanov
sveta, da bi bil v bli`ini bazena tudi prostor za
razvedrilo. Zamisel se je kon~no uresni~ila
leta 1971 in tako je pod kro{njami hrastovih
in akacijevih dreves zraslo lepo igri{~e za
minigolf, ki je privla~ilo stare in mlade.
Okolica igri{~a je imela privla~no podobo, saj
so bile urejene ograje, zelenice, reklamne
table.112 V na~rtu je bila tudi izgradnja velikega rekreacijskega centra, kar se je v tem naselju kazalo kot velika potreba. Njegova izgradnja je bila seveda vezana na samoprispevek.
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Prav tam, Plan dela KO Njiverce do leta 1980, 23. 1. 1978.
Prav tam, Bele`ka 8. seje KO in KO SZDL Njiverce, 15. 5. 1985, str. 3.
Prav tam, Zapisnik seje KO in odbora SZDL za vas Njiverce, 25. 12. 1988.
Prav tam, Predlog srednjero~nega plana, Krajevna skupnost Kidri~evo, Va{ka skupnost Njiverce, 29. 3. 1990.
SI ZAP 415, Krajevna skupnost Kidri~evo 1956–1995, {k. 2, ovoj 7, Predlog programa dela Krajevne skupnosti
Kidri~evo za leto 1974.
111 Prav tam, ovoj 8, srednjero~ni plan KS za obdobje 1976–1980.
112 Tednik, {t. 25, 24. junij 1971, Minigolf – velika pridobitev za Kidri~evo.
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Leta 1979 so v Kidri~evem za~eli graditi
po{to, ki je bila kon~ana leta 1981.
Kulturno-prosvetna in {portna dejavnost v
krajevni skupnosti Kidri~evo sta bili

Taborni{ki odred »Boris Kidri~« Kidri~evo je
sredi sedemdesetih let zdru`eval 172 ~lanov z
obmo~ja Kidri~evega, Apa~, Lovrenca in
Pleterij. Udele`evali so se raznih tekmovanj v
ob~inskem merilu, vse leto organizirali enodnevne in dvodnevne izlete. Julija in avgusta
so tabornikom omogo~ili sedemdnevno
taborjenje v dveh izmenah na Jelovicah v
zahodnem delu Haloz. Tam so si uredili
taborni{ki dom, vsa dela pa so bila postorjena s prostovoljnim delom.
Avto moto dru{tvo »Franc Galun« Kidri~evo
se je ukvarjalo tudi s {portno dejavnostjo. Ob
razli~nih prilo`nostih so prirejali spretnostne
vo`nje za svoje ~lane in druge ob~ane.

... Z otvoritve
po{te v Kidri~evem
leta 1981.
SI ZAP 415,
Krajevna skupnost
Kidri~evo
1965–1995, {k. 31,
fotografije.

mno`i~ni. Apa~e, Kungota in naselje Kidri~evo so imeli kulturno-prosvetna dru{tva, kjer
je bila najmanj ena sekcija izrazito mo~na (v
Kidri~evem je bil to pevski zbor, v Kungoti
dramske sekcije, v Apa~ah glasbeno podro~je). Ob tem sta delovala {e tambura{ki in harmonikarski orkester. Najve~ te`av je bilo
zato, ker ~lani niso bili aktivni, zato so se
zavzemali, da bi bila dru{tva med seboj bolje
povezana. S tem bi si tudi lahko pove~ali
finan~na sredstva.113
[portne organizacije so bile raznovrstne.
Telovadno dru{tvo Partizan Kidri~evo je v
svojih sekcijah zdru`evalo orodno telovadbo,
ko{arko, kegljanje ter rekreacijo starej{ih
~lanov. Ekipe so nastopale na ob~inskih,
republi{kih in zveznih tekmovanjih. Strelska
dru`ina Kidri~evo je prirejala tudi tekmovanja v svoji organizaciji na doma~em streli{~u.
[olsko {portno dru{tvo »Boris Kidri~«
Kidri~evo je v svojih vrstah zdru`evalo u~ence osnovne {ole Kidri~evo, ukvarjalo pa se je
predvsem z rekreacijo u~encev. Ukvarjali so
se z razli~nimi {porti: z malim nogometom,
rokometom, ko{arko, gimnastiko, namiznim
tenisom in atletiko. Planinsko dru{tvo
Kidri~evo je prirejalo izlete in predavanja za
~lane in {olsko mladino. Organizacija je bila
tesno povezana s taborniki in je zdru`evala
okoli sto ~lanov.

Delovali so {e: [portno dru{tvo Apa~e, [portno dru{tvo Kidri~evo II, [portno dru{tvo
»Mladinec« Lovrenc na Dravskem polju.
Nogometni klub Aluminij je bil eden najmno`i~nej{ih organizacij na obmo~ju krajevne skupnosti in je imel v svojih vrstah preko
150 ~lanov. ^lansko mo{tvo je tekmovalo v
slovenski nogometni ligi, mladinci pa v rednem tekmovanju mariborske nogometne
podzveze. V sklopu dru{tva je delovala tudi
pionirska {ola.
[portno-rekreacijski center Kidri~evo je deloval v sklopu Krajevne skupnosti Kidri~evo,
upravljal pa je naslednje objekte: nogometni
stadion v Kidri~evem, {portna igri{~a v
sklopu kopali{~a, trimsko stezo v izgradnji,
olimpijski bazen v izgradnji in igri{~a za
minigolf in tenis. [portne organizacije so v
soglasju s konferenco {portnih organizacij
prenesle vse {portne objekte v upravljanje
Krajevne skupnosti Kidri~evo, razen telovadnice, ki jo je upravljala {ola.114

Problematika varstva okolja na obmo~ju
Kidri~evega
... Krajevna skupnost Kidri~evo je sodila v
skupino ekolo{ko najbolj prizadetih obmo~ij
v Sloveniji. Emitenti {kodljivih snovi v prostoru so bili Tovarna glinice in aluminija
(TGA), Pleskar, Za{~ita, Kmetijski kombinat
(KK), individualna gospodinjstva in drugi.
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113 SI ZAP 415, Krajevna skupnost Kidri~evo 1956–1995, {k. 7, ovoj 46, Kulturno prosvetna dejavnost KS Kidri~evo,
Zapisnik, 10. 1. 1974.
114 Prav tam, Stalna konferenca {portnih organizacij, 18. 2. 1974.
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Prizadeti so bili zrak, voda in zemlja. Kidri~ani so opa`ali, da izpu{ni plini vedno bolj zastrupljajo okolje. To je bilo opaziti predvsem
na drevju, ki se je su{ilo. Menili so, da bi TGA
morala spremeniti odnos do onesna`evanja
zraka in s tem tudi do naravnih kultur in
~lovekovega zdravja. Obvezno bi morali urediti ~istilne naprave na dimniku v TGA in v
elektrolizi. Prav tako so ugotavljali, da se
smeti odlagajo na neprimernih mestih, da se
zelenice v naselju Kidri~evo ne ~uvajo.
Ugotovili so, da so celo nekatera podjetja iz
Maribora vozila v gramozne jame v Kidri~evem razne strupene snovi, v enem primeru
odpadni lak, ki so ga tam se`igali. »V varnostno vzgojo bi bilo potrebno vklju~iti vse
ob~ane, vse samoupravne strukture in dru`beno politi~ne organizacije, da bi se v
bodo~e prepre~evalo to pomembno in zaskrbljujo~o problematiko v prid ~love{tva in narave.«115 Problem so predstavljale tudi greznice pri hlevih Kmetijskega kombinata Ptuj,
enota Pragersko, saj so bile preblizu vodovodnega zajetja, sumili pa so tudi, da je bila
gradnja neprimerna – predlagan je bil in{pekcijski pregled. Menili so, da zelenice in parki
niso bili ~isti in da bi bilo nujno urediti ~uvajno slu`bo, kot so jo imeli na Ptuju.116 Ker so
urejene zelenice deloma varovale pred {kodljivimi vplivi, so bili odlo~eni, da jih bodo {e
naprej vzdr`evali, z nadomestno zasaditvijo
pa odpravili {kodo, nastalo s posegom ~loveka in okolju {kodljivih sestavin v ta prostor.117
Z modernizacijo TGA in izgradnjo toplovodnega omre`ja so bili sicer storjeni prvi koraki
k zmanj{evanju emisij {kodljivih komponent
v okolje (varstvo zraka), ostajal pa je problem
{irjenja deponij pepela, rde~ega blata in
drugih odpadnih snovi.

Na pragu nove ob~ine Kidri~evo

...

V {ir{em okolju so bili sredi osemdesetih
let prej{njega stoletja zaznavni energetska
kriza, upadanje gospodarske rasti, za~etki
tehnolo{kega prestrukturiranja na osnovi

novih znanj … Vse to se je odra`alo tudi v
doma~em okolju, zato so ostajali zelo ambiciozno zastavljeni cilji v KS Kidri~evo in tudi
{ir{e le delno izpolnjeni. Za razvoj KS
Kidri~evo so bila na voljo skoraj izklju~no le
lastna sredstva – sredstva, zbrana iz samoprispevkov in posebnih prispevkov krajanov
ter delovnih organizacij na tem obmo~ju. V
prostoru je s svojo gospodarsko dejavnostjo
prevladovala Tovarna glinice in aluminija, ki
pa je {e zmeraj negativno vplivala na okolje –
onesna`evala je zrak, vodo in prostor.
Na~rtovani razvoj industrijske cone se je
postopoma uresni~eval z nara{~anjem
gospodarske aktivnosti delovnih organizacij
Pleskar in MIP - Za{~ita. Pripravljalna dela za
izgradnjo farme je za~ela tudi ptujska
Perutnina, Kmetijski kombinat Ptuj je intenzivno izrabljal kmetijske povr{ine, tudi na
za{~itenih kmetijah se je pove~evala kmetijska proizvodnja. Gostinske storitve v krajevni
skupnosti so bile v dru`benem in zasebnem
sektorju na nizki ravni.118

... Razglednica
Kidri~evega.
SI ZAP 201, Zbirka
razglednic, {k. 4,
{t. 990.

Kidri~ani so leta 1987 dobili svojo cerkev, ki
je s svojo moderno arhitekturo vtisnila pe~at
na podobi Kidri~evega. »Svojevrstna zgradba
med `elezni{ko postajo Kidri~evo in starim –
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115 SI ZAP 415, Krajevna skupnost Kidri~evo 1956–1995, {k. 2, ovoj 7, Izvle~ki iz sklepov varnostne ocene za leto
1979.
116 Prav tam, str. 1, str. 2.
117 SI ZAP 157, Ob~inska konferenca Socialisti~ne zveze delovnega ljudstva Ptuj, {k. 97, ovoj 133, Zapisniki KO
SZDL 1980–1990, Kidri~evo.
118 SI ZAP 157, Ob~inska konferenca Socialisti~ne zveze delovnega ljudstva Ptuj, {k. 97, ovoj 133, Zapisniki KO
SZDL 1980–1990, Kidri~evo.
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novim pokopali{~em je postala tudi za realsocialisti~no arhitekturo Kidri~evega dvojevrstna popestritev.«119
Prebivalci Kidri~evega so bili nezadovoljni s
politiko stanovanjske gradnje, ki je bila po
njihovem mnenju usmerjena skoraj izklju~no
na mesto Ptuj. @eleli so po`ivitev gradnje v
Kidri~evem. »Edini ’argument’, s katerim so
nas seznanili razlagalci osnutka dru`benega
plana je v tem, da ni na~rtovana rast prebivalstva na tem podro~ju.«120 Zato so se prebivalci
upravi~eno spra{evali, ali se Kidri~evo
spreminja v industrijsko cono Ptuja. Ptujski
ob~ini je bila glede stanovanjske gradnje v
Kidri~evem o~itana pasivnost.
Vodovodno omre`je v KS Kidri~evo (razen v
vasi Kungota) je bilo sredi osemdesetih let
prej{njega stoletja urejeno, slab{e pa je bilo
stanje s kanalizacijo. Va{ka okolja namre~
niso bila priklju~ena na obstoje~o primarno
kanalizacijsko mre`o, pa tudi naselje Kidri~evo, stanovanjski objekti vzdol` ceste v Njiverce in Ceste ob gozdu {e niso imeli mo`nosti
priklju~iti se na kanalizacijo (ker ni bil zgrajen sekundarni vod). Premikati se je za~elo
tudi na podro~ju telefonije, saj so bili zgrajeni
avtomatska telefonska centrala in priklju~ki
za Kidri~evo in Strni{~e ter za del novega
naselja v Njivercah na to centralo. Slab{a pa
je bila situacija na PTT-omre`ju, ki zaradi
zastarelosti v Kidri~evem ni dopu{~alo ve~
priklju~kov. Tako je v Apa~ah, Njivercah in
Kungoti ~akalo na telefonski priklju~ek okoli
200 krajanov. Izgradnja ustreznega telefonskega omre`ja je bila sredi osemdesetih
let dvajsetega stoletja ena od prioritetnih
nalog.121
Dana{nja ob~ina Kidri~evo je nastala 1. januarja 1995. Statut ob~ine na podlagi 64. ~lena
Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, {t. 72,
1993) je sprejel ob~inski svet na svoji seji 30.
marca 1995. Novonastala ob~ina je poleg
nekdanje krajevne skupnosti Kidri~evo zajela
{e nekdanji krajevni skupnosti Cirkovce in
Lovrenc na Dravskem polju.
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Verwaltungs-territoriale,
wirtschaftliche und gesellschaftliche
Entwicklung auf dem Gebiet
von Kidri~evo seit 1945
..
bis zur Entstehung der eigenst a ndigen
Gemeinde Kidri~evo

...

Die Zeit nach dem Zusammenbruch des
deutschen Faschismus fiel mit der Zeitperiode zusammen, die durch Vermögenskonfiszierungen, montierte Gerichtsprozesse und
Verbannungen geprägt wurde. Die kommunistische Macht rechnete mit Bürgern deutscher Nationalität und mit politischen
Gegnern ab. Der Geheimdienst OZNA schickte sie im Frühling 1945 ins Konzentrationslager in Strni{~e bei Ptuj. Obwohl das Lager
nur eine kurze Zeit existierte und man
begann im August 1945 die Sträflinge zu entlassen, hatten viele von ihnen hier ihr letztes
Heim gefunden, den Überlebenden hat aber
der Aufenthalt schlimme psychischen Traumen hintergelassen. In diesem Zeitabschnitt
setzte man im Ort mit dem Bau der Tonerdeund Aluminiumfabrik fort, welche die
Deutschen während des Zweiten Weltkrieges
zu bauen begonnen hatten. Es mangelte an
Arbeitskräften und am Fachpersonal, deshalb
wurden auch Sträflinge beim Bau eingesetzt,
die hier von 1949 bis zum Februar 1951 gearbeitet haben.
Im Jahr 1949 wurde auf dem Gebiet des heutigen Kidri~evo der Ortsvolksausschuss
Strni{~e aufs neu gegründet. Er spielte in
Hinsicht auf den Bau und die Entwicklung
des Industriezentrums eine Pionier- und entscheidende Rolle bei der Gestaltung der
Siedlung Kidri~evo. Gleichzeitig mit dem
Fabrikbau entwickelte sich die Siedlung, die
ein Zuhause den Fabrikarbeitern und ihren
Familien geboten hat. Die Bewohnerzahl
wuchs, gleichzeitig aber auch der Bedarf an
Unternehmen lokaler Bedeutung (Schusterei,
Schneiderei, Klempnerei, Schlosserei, Friseursalon, Bäckerei, Ambulanz, Schule,
Laden, Zuckerbäckerei…) Im Jahr 1951, nach
dem Tod des Revolutionärs und Wirtschaftsführers Boris Kidri~, wurde die Ortschaft in
Kidri~evo umbenannt.

che Kultur- und Künstlerverein. Es gab auch
viele Aktivitäten auf dem Gebiet des Sports.
Das noch heute bestehende Sportstadion
wurde Mitte der 60er Jahre des vorigen
Jahrhunderts gebaut. Der breiten Umgebung
war auch die Mensa (heute das Restaurant
Vital) in Kidri~evo gut bekannt, wo zahlreiche öffentliche Veranstaltungen (Fernsehndungen, Bälle …) stattfanden.
Anfang der 60er Jahre renovierte man in
Kidri~evo den Schwimmbecken im Freibad.
Weil es in unseren Orten nur wenige
Freibäder gab, herrschte hier in Sommermonaten ein unbeschreibliches Gedränge.
Im Jahr 1965 gründete man die Ortsgemeinschaft Kidri~evo, die territorial in sechs
Ortsausschüsse eingeteilt wurde: Apa~e,
Kidri~evo I, Kidri~evo II, Kungota, Njiverce
und Strni{~e. Jeder Ausschuss bemühte sich
nach seinen Kräften, um mit Infrastrukturinvestitionen die Grundlebensbedingungen
seiner Ortsbewohner zu verbessern.
Trotz günstiger Verhältnisse hatte die Ortsgemeinschaft Kidri~evo keinen direkten
Einfluss auf die Wirtschaftsentwicklung. Bis
zu den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts
dominierte auf diesem Gebiet die Tonerdeund Aluminiumfabrik mit ihrer Wirtschaftstätigkeit, die aber damals noch immer einen
negativen Einfluss auf die Umwelt hatte – sie
verschmutzte die Luft, das Wasser und den
Boden. Da die Ortsgemeinschaft Kidri~evo
zu den ökologisch meist gefährdeten
Regionen Sloweniens gehörte, hat sie sich
sehr viel mit der Umweltproblematik befasst.
Die Energiekrise am Ende der 80er Jahre, der
Rückgang des Wirtschaftswachstums, politische Krise …widerspiegelten sich auch im
heimischen Umfeld, deshalb blieben die
Ziele der Ortsgemeinschaft nur zum Teil
erfüllt. Die Arbeit der Ortsgemeinschaft setzt
seit dem 1. Januar 1995 die Gemeinde
Kidri~evo fort, zu der auch die ehemaligen
Ortsgemeinschaften Cirkovce und Lovrenc
na Dravskem polju gehören.

............

Kidri~evo war von Anfang an eine kulturbewusste Siedlung. Hier waren zahlreiche
Sektionen tätig, ebenso der gewerkschaftli-
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Zadru`no delovanje na obmo~ju
ob~ine kidri~evo v fondih
Pokrajinskega arhiva Maribor
.......................

Slavica Tov{ak∗

Izvle~ek

Abstract

...

Cooperative Activity in the Area of the
Commune of Kidri~evo in the Archival
Fonds of the Maribor Regional Archive

V ~lanku je obravnavano zadru`no delovanje v obdobju pred prvo svetovno vojno in
se dotika ~asa do izbruha druge svetovne
vojne, ko je na na{ih tleh zamrlo. Zadruge na
geografskem obmo~ju sedanje ob~ine Kidri~evo so predstavljene na osnovi ohranjenega
gradiva Okro`nega sodi{~a v Mariboru,
fonda, ki je ohranjen v Pokrajinskem arhivu
Maribor za obdobje med letoma 1898 in
1941.

Klju~ne besede: zadruge, zadru`na pravila,
na~elstvo, zadru`na zakonodaja, likvidacija,
strojna zadruga, zadru`ni register, posojilnica
in hranilnica

... The article deals with the cooperative activity in the period before the World War I
until the beginning of the World War II when
it expired on our territory. The cooperatives
in the geographical area of the present-day
commune of Kidri~evo are presented on the
basis of the preserved material of the District
Court in Maribor, an archival fond being preserved in the Maribor Regional Archive for
the period between 1898 and 1941.
Key words: cooperatives, cooperative rules,
chairmanship, cooperative legislature, liquidation, machine cooperative, cooperative
register, loan and savings bank
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Vpliv zadru`ne zakonodaje na
nastanek zadrug na obmo~ju
ob~ine Kidri~evo

...

Pospe{eni razvoj slovenskega zadru`ni{tva, zlasti na pode`elju, je omogo~il sprejem
avstrijskega zakona o pridobitnih in gospodarskih zadrugah, ki je iz{el leta 1873.1 Slovenska izdaja dr`avnega zakonika ima naslov
Postava od 9. aprila 1873 o pridobilnih in gospodarstvenih dru{tvih ali tovari{tvih. Omeniti velja tudi dopolnilni zakon o reviziji pridobitnih in gospodarskih zadrug in drugih
dru{tev iz leta 1903. Oba zakona sta se s posebnimi dopolnilnimi zadru`nimi predpisi
obdr`ala v Avstriji do dana{njega dne.2
Avstrijski zakon, ki je bil sestavljen po
pruskem zadru`nem zakonu iz leta 1869, je
definiral zadrugo kot zdru`bo odprtega tipa z
dolo~enim {tevilom ~lanov, ki so s svojim
delom prispevali h gospodarskemu razvoju.
Dolo~be zakona, ki so govorile o mo`nostih
vstopa v zadrugo ali izstopa iz nje, so bile
dokaj {iroke in ohlapne. Zadru`niki so se
lahko zdru`evali po teritorialnem principu ali
po principu zaposlitve. Temeljno poslanstvo
zadrug je bilo vezano na gospodarski dvig
njihovih ~lanov, pridobivanje ugodnih kreditov, stanovanj, zagotavljanje mo`nosti za
odkup proizvodov. V zadru`nem zakonu ni
bilo dolo~be, ki bi minimalizirala {tevilo
ustanoviteljev. Pa~ pa je zakon predvideval
zadru`na pravila, ki naj bi dolo~ala osnovne
organizacijske oblike poslovanja zadrug. V
pravilih so morale biti zapisane obvezne vsebine, brez katerih zadruga ni mogla biti registrirana, in neobvezne vsebine, ki so bile
specifi~no vezane na vsebino dela posamezne zadruge. Med obveznimi dolo~ili nista
smela manjkati podatka o imenu in sede`u
zadruge, navedeni pa so morali biti {e nekateri elementi: dejavnost zadruge, pogoji za
vstop med ~lane in izstop iz ~lanstva, znesek
dele`a in na~in oblikovanja, vpra{anje delitve
dobi~ka in pokritje izgub, organi zadruge in
njihova sestava, na~in volitev in odlo~anje,
na~in jamstva zadru`nikov in imena oseb, ki
so morale opraviti registracijo posamezne

zadruge. Vsaka zadruga se je namre~ morala
vpisati v zadru`ni register, ki ga je vodilo sodi{~e, in prilo`iti pisno izjavo dolo~ene revizijske zveze ali de`elne vlade o prevzemu
revizije zadruge. Zadruga je postala pravna
oseba zasebnega prava {ele, ko je izpolnila
vse formalnosti. Izjema so bile le kreditne
zadruge, za ustanovitev katerih je bila potrebna {e odobritev zveznega ministrstva za
finance. Zadru`na pravila so dolo~ala vi{ino
in {tevilo dele`ev. Dele` ni mogel biti ni`ji od
10 ATS (avstrijskih {ilingov), pri rajfajznovkah in kreditnih zadrugah z omejenim jamstvom 100 ATS, pri stanovanjskih zadrugah
pa je bil najvi{ji dele` 300 ATS. ^lan zadruge
je moral vpisati najmanj en dele`, ~eprav je o
zvi{anju ali zni`anju dele`ev odlo~al sklep
ob~nega zbora zadruge. Zadruge so lahko
delovale z neomejenim jamstvom, kar je bila
izrazita zna~ilnost pode`elskih kreditnih zadrug, in z omejenim jamstvom, kar je pomenilo, da so za obveznosti zadruge jam~ili
zadru`niki v primeru ste~aja ali likvidacije.
^lanstvo v zadrugi je prenehalo v treh primerih: v primeru izstopa posameznika, njegove izklju~itve ali smrti. Organizacijska zadru`na struktura je bila dokaj enostavna.
Poslovanje zadrug je vodilo na~elstvo, ki se je
hkrati pojavljalo v vlogi zastopstva zadruge.
Ob~ni zbor je odlo~al o vseh zadevah in bil
hkrati najvi{ji organ. Zadru`niki so se odlo~ali {e o nadzornem odboru in drugih organih, ki so usmerjali delovanje zadruge.3
Zakon je predpisal tudi obveznost revizijskega postopka, ki ga je smela opravljati
revizijska zveza, vendar le, ~e je bila zadruga
~lanica revizijske zveze. V nasprotnem primeru je revizorja postavila de`elna vlada,
torej za na{ prostor de`elna vlada [tajerske,
kar je natan~no definiral revizijski zakon iz
leta 1903. Po tem zakonu je bilo {tevilo ~lanic
minimizirano z najmanj petdesetimi v~lanjenimi zadrugami. Revizijski pregled, ki je moral
biti opravljen najmanj vsako drugo leto, je
obsegal pregled celotnega poslovanja zadruge, vklju~no s pregledom ra~unskih in drugih
knjig, upo{tevanjem dolo~enih zakonskih
rokov, smotrnosti v poslovanju zadruge, pregledom izvajanja zadru`nih pravil in sklepov
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1 Gesetz über Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft, 9. 4. 1873.
2 Gesetz betreffend die Revision der Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften und anderer Vereine, 10. 6. 1903,
oziroma Zakon z dne 10. 6. 1903, dr`. zak. {t. 133, o reviziji pridobitnih in gospodarskih zadrug in drugih dru{tev.
3 ^eferin, Avsec, 1990, str. 72.
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ob~nega zbora. Lahko je bil napovedan, vendar to ni bila stalna praksa. Posebna odredba
o izvr{evanju dolo~b revizijskega zakona je
natan~neje dolo~ala potek revizije in je vsebovala 105 vpra{anj, ki so usmerjala potek
revizije. Med mno`ico odgovorov se jih je 12
nana{alo na splo{ne zadeve, pravila in ~lanstvo, 12 na na~elstvo, 8 na ob~ni zbor, 46 na
poslovanje in 5 na poslovanje zadruge v zvezi s prej{njo revizijo. Revizor je svoje ugotovitve podal na skupni seji na~elstva in nadzornega odbora, ki je potekala {e pred koncem revizijskega pregleda. Zaklju~no revizorjevo poro~ilo je bilo obravnavano na ob~nem
zboru, na~elstvu revizijske zveze ali na
de`elni vladi.4
Avstrijski zakon je dopu{~al mo`nost, da je
zadruga prenehala delati. Postopek o prenehanju, likvidaciji ali priklju~itvi zadruge je bil
nakazan v zadru`nih pravilih. Uvedbo ste~ajnega postopka nad premo`enjem zadruge je
moralo sodi{~u predlagati na~elstvo zadruge.
V vsakem primeru so morali zadruga, na~elstvo ali likvidatorji poskrbeti za izbris iz
zadru`nega registra. V prvi fazi so ugasnile
samo funkcije na~elstva zadruge, ta je
namre~ pridobila dodatek k imenu »v likvidaciji«. Obveznosti in naloge likvidatorjev zadruge so bile {e vedno pomembne in neodlo`ljive: dokon~ati so morali odprte in nedokon~ane zadeve, izterjati je bilo treba dajatve,
poravnati obveznosti in spremeniti premo`enje zadruge v denar. Vse nepremi~nine zadruge so se praviloma lahko prodale na javni
dra`bi. Iz premo`enja, ki je ostalo, so morali
likvidatorji najprej vrniti dele`e ~lanom po
obstoje~i bilanci. ^e ni bilo polnega kritja, je
zadru`nikom pripadalo pla~ilo po kvotah.
Pravila so v dolo~enih primerih omogo~ala,
da so denar, ki je ostal, delili kot »dobi~ek« ali
pa so ga namenili na primer za dobrodelne
namene.5
Sam zakon je ugodno vplival na nastajanje
novih zadrug, saj se je postopek mo~no po-

enostavil. Na sodi{~u so ugotovili le skladnost zahtevka za ustanovitev in registracijo z
dolo~ili zakona, nakar je sledil vpis v sodni
register. Organizacijske zadeve in razmerja
~lanov so bila prepu{~ena odlo~itvi zadru`nikov.6
Uveljavitev avstrijskega zadru`nega zakona
iz leta 1873 je pomenila pomembno pridobitev za nadaljnji razvoj zadru`nega gibanja.
Vsebinsko je namre~ avstrijska pravna teorija
zadrugo ves ~as opredeljevala kot korporacijo, kot poseben tip pravne osebe s posebnim
namenom in svojstveno organizacijo. Zadruge so tako dobile svoje mesto z zagotovljeno
zakonsko podlago in pravnoformalno mo`nost za lastni razvoj.
Zakon o gospodarskih zadrugah, ki je bil
sprejet leta 1937,7 je veljal za celotno obmo~je
prve Jugoslavije. Zagotavljal je pravno osnovo za nastajanje novih zadrug in prilagojenost tedanjih oblik novemu na~inu dela. Za
slovensko zadru`ni{tvo je pomenil dokon~en
odmik od nekaterih dolo~il avstrijskega zakona iz leta 1873 oziroma 1903 (Zakon o reviziji
pridobitnih in gospodarskih zadrug), ki sta
bila do sprejema jugoslovanskega zakona
osnova za zadru`no delovanje.
Jugoslovanski zakon se je v nekaterih ~lenih
pokrival z avstrijskimi zakonskimi predpisi,
sicer pa je vseboval dolo~ene novosti. Zakon,
ki je na primer zavezoval posamezne zadruge k pristopu k revizijski zvezi, je vseboval
tudi poglavja o organih zadruge, ~lanstvu,
skladih. Zadrugo je definiral kot zdru`bo nedolo~enega {tevila zadru`nikov s spremenljivim {tevilom poslovnih dele`ev. [lo je torej
za zadrugo, ki je imela status odprtega tipa s
spremenljivim kapitalom.
V kontekst definicije zadruge so spadale tudi
dolo~be o poslovnem pribitku, obrestovanju
dele`ev, prepovedi dajanja tantiem ~lanom

..........................................................
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4 Prav tam.
5 Prav tam.
6 Pred sprejemom zakona so se posojilnice lahko ustanavljale kot dru{tva na osnovi `e omenjenega zakona iz leta
1852 ali na osnovi splo{nega dr`avljanskega zakonika. Oba na~ina sta bila za posojilnice neugodna. Pripravljalna
dela za ustanovitev zadruge na primer niso bila mo`na brez predhodnega dovoljenja oblastnih organov, ti pa so
se mo~no obotavljali, zlasti kadar je {lo za slovenske zadruge. Upravni organi so bili pri izdaji dovoljenj namre~
popolnoma avtonomni in so to svojo pravico tudi izkori{~ali. Zakon je tovrstne mahinacije v celoti prepre~il.
Schauer, 1945, str. 52.
7 Slu`beni list Kraljevske banske uprave Dravske banovine, {t. 81, 9. 10. 1937.
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upravnega odbora ter prepovedi delitve rezervnega sklada. Iz teh opredelitev lahko
izlu{~imo ugotovitev, da sta bili prav na~eli
neposredne udele`be in vzajemne pomo~i
tisti, ki sta lo~ili zadruge od trgovskih in
drugih zdru`b.8
Kreditnim zadrugam je zakon omogo~al, da
so smele najemati kredite in sprejemati
hranilne vloge tudi od ne~lanov. Zadruga
(gre predvsem za nabavne in prodajne zadruge) praviloma ni smela nabavljati dolo~enih
proizvodov od nezadru`nikov. Pridobiti si je
morala dovoljenje ministra za kmetijstvo, ki je
sprejel odlo~itev ob upo{tevanju mnenja
glavne zadru`ne zveze. Dolo~ene vrste
zadrug pa so smele nabavljati material oziroma surovine pri nezadru`nikih in kasneje
izdelke plasirati na tr`i{~u. Jugoslovanski
zakon je v nasprotju s predhodnim, avstrijskim, dolo~al, da se lahko zadruga ustanovi
le, ~e pri ustanovitvi sodeluje najmanj 10
oseb, ki so neomejeno razpolagale s premo`enjem. Za ustanovitev zadruge ni veljal koncesijski sistem, kar je pomenilo, da ni bila
nujna posebna, predhodna odobritev. Poslovanje zadrug je {e vedno potekalo na osnovi
pravil, ki so imela dolo~eno vsebino, za spremembo ali dopolnitev pa je bilo potrebno
soglasje pristojne revizijske zveze.
Med organi zadruge se je v primerjavi z
zakonom iz leta 1873 namesto na~elstva zadruge pojavil upravni odbor, ki je moral imeti
najmanj tri ~lane in njihove namestnike, izvolil pa jih je ob~ni zbor. Vsaka zadruga je kot
obvezni organ morala izvoliti tudi nadzorni
odbor. Njegove kompetence niso bile le formalne; ~e se je namre~ {tevilo ~lanov v
upravnem odboru zmanj{alo za polovico, je
moral nadzorni odbor v dolo~enem ~asu sklicati izredni ob~ni zbor, ki je nato izvolil manjkajo~e ~lane. ^e je odpovedal tudi nadzorni
odbor, je morala njegove obveznosti opraviti
ena desetina ~lanov, zadru`nikov ali sama
revizijska zveza.9
Zadruga je bila pravnoformalno ustanovljena
{ele takrat, ko je bil opravljen vpis v zadru`ni

register trgovinskega oziroma okro`nega
sodi{~a. Enako je veljalo za zadru`na pravila.
Redni letni ob~ni zbor je moral biti sklican
najkasneje v {estih mesecih po kon~anem
poslovnem letu, mo`en pa je bil tudi sklic
izrednega ob~nega zbora, ~e bi se pojavile
dolo~ene nepravilnosti ali posebni interesi
zadruge ali ~e bi {tevilo ~lanov upravnega
odbora nenadoma upadlo. Zakon iz leta 1937
se je jasno opredelil tudi do zadru`nega
~lanstva, ki se je oblikovalo na osnovi pristopnih izjav, ki jih je obravnaval upravni
odbor. Dele`i zadru`nikov so bili obvezni,
vendar v razli~nih vi{inah. Obresti na dele`e
niso smele biti ve~je od 6 %. Jamstvo zadru`nikov je bilo dvojno: omejeno (kar je pomenilo, da je vsak zadru`nik jam~il {e z najmanj
enkratnim zneskom vpisanih dele`ev) in
neomejeno (kar je pomenilo, da je zadru`nik
jam~il z vsem svojim premo`enjem). V zadnjem primeru zadru`nik ni mogel biti ~lan {e
kak{ne druge zadruge. Sprejeti zakon je imel
dolo~be o izstopu, smrti ali izklju~itvi iz zadruge, o kateri je sklepal upravni odbor.
Posebno pozornost je zakon namenjal evidenci zadru`nikov, ki jo je moral voditi
upravni odbor v vezani knjigi. V obliki kartoteke se je lahko vodila evidenca le s privolitvijo revizijske zveze in {e to le, ~e je bilo
~lanov ve~ kot 500. V eviden~nih seznamih
so morali biti navedeni osebni podatki,
{tevilo in vi{ina dele`ev, podatki o vstopu v
zadrugo ali izstopu iz nje, vklju~no z datumom, ter podatki o morebitnem prenehanju.10
V zakonu so bile zapisane tudi dolo~be o
skladih, med katerimi je bil obvezen rezervni
sklad, ki pa ga je bilo dovoljeno aktivirati le v
primeru kritja izgub. Vanj je morala zadruga
vlo`iti vsaj 1,5 % vsakoletnega pribitka. Med
druge sklade, ki pa niso bili obvezujo~i, so
bili na primer uvr{~eni tudi sklad za dvig
gospodarstva, sklad, namenjen izobra`evanju, dobrodelni sklad in drugi.
Zakon je predvidel {est mo`nosti za prenehanje delovanja zadrug. Zadruga je prenehala delovati v naslednjih primerih:

..........................................................
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8 Prav tam.
9 Prav tam.
10 Prav tam.
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- na predlog ob~nega zbora, ~emur pa je lahko nasprotovala skupina vsaj 10 zadru`nikov, ki se z likvidacijo niso strinjali;
- ~e je preteklo obdobje, za katero je bila zadruga po pravilih ustanovljena;
- ~e se je zdru`ila z drugo zadrugo;
- ~e je {tevilo zadru`nikov v enem letu padlo
pod 10;
- ~e je {la v ste~aj;
- ~e je prenehanje predlagalo pristojno sodi{~e na osnovi ugotovljenih huj{ih kr{itev, ki
so jih povzro~ili organi zadruge; ukinitvi je
razen v dolo~enih primerih sledil likvidacijski postopek.11
Ena izmed pozitivnih pridobitev zakona iz
leta 1937 je bila, da je bilo zadru`ni{tvo v
Kraljevini Jugoslaviji poenoteno. Z njegovo
veljavnostjo je bilo namre~ razveljavljenih kar
18 raznovrstnih predpisov in uredb o zadrugah. Po drugi strani pa je ohlapnost posameznih zakonskih dolo~il omogo~ala zlorabe. Velikokrat so vodstvene strukture zadrug
prevzemali kapitalisti in veletrgovci in pod
krinko zakona uveljavljali izklju~no lastne
interese. Iz podatkov, ki so navedeni v ~asniku Ljudska pravica, je tudi razvidno, da so
se kljub zakonskim predpisom, ki so omogo~ali nastajanje kooperativ, kot so zadruge in
zadru`ne zveze, te zadol`evale tako pri
dr`avi kot tudi pri zasebnih ban~nih ustanovah in tako v prefinjeni obliki postajale odvisne od finan~nega kapitala.12

Hranilnica in posojilnica v Cirkovcah,
zadruga z neomejenim jamstvom

...

Na Okro`no sodi{~e v Mariboru je konec
leta 1906 prispela pro{nja za vpis zadruge
Hranilnica in posojilnica Cirkovce v zadru`ni
register.13 Iz zapisnika in prilo`enih Pravil
zadruge je bilo razvidno, da so bili v skladu z
zakonodajo prvi odborniki zadruge naslednji
zadru`niki: Jo`ef Medved, posestnik iz

Dragonje vasi, ki je bil imenovan za na~elnika in je kot na~elnik deloval vse do smrti leta
1920, ko ga je na ob~nem zboru nadomestil
kmet iz Mihovc Josip Pleter{ek,14 Anton Goljat, posestnik iz Cirkovc, Matija Kor`e, posestnik iz Cirkovc, Bo{tjan Pernat, posestnik iz
Cirkovc, Franc Unuk, posestnik iz Cirkovc,
[tefan Vuk, posestnik iz Dragonje vasi, in Anton Dolenc, posestnik iz Mihovc. V ~asniku
Grazer Zeitung je bil 29. marca 1907 objavljen
razglas v slovenskem jeziku o vpisu hranilnice in posojilnice v zadru`ni register.15 Zadruga je delovala po zadru`nih pravilih, sprejetih leta 1906, in je imela namen izbolj{ati
gmotno stanje ~lanov ter jim pomagati pri pridobivanju ugodnih kreditov. Zadru`ni razglas je bil objavljen tudi v ~asniku Narodni
gospodar. Pravila so dovoljevala, da so se v
zadrugo lahko vpisali vsi, ki so prebivali ali
imeli posest v `upnijah Cirkovce ter svetega
Lovrenca in svetega Jan`a na Dravskem
polju. Iz zadruge so bili izklju~eni vsi, ki niso
spo{tovali zadru`nih pravil, ~e so bili sodno
preganjani, v primeru ste~aja ali smrti. Vsak
zadru`nik je moral ob vpisu pla~ati zadru`ni
dele` v vi{ini 4 kron.16 V pravilih je bilo v
posebnem ~lenu jasno opredeljeno, da mora
v primeru likvidacije na~elstvo izterjati
zadru`ne terjatve, drugo zadru`no premo`enje finan~no ovrednotiti, ~isto premo`enje,
ki ostane po pokritju pasiv in dele`ev, pa
izro~iti `upnijskemu uradu v Cirkovcah. Ta je
imel mo`nost preostalo premo`enje vlo`iti v
dvig gospodarstva ali ga porabiti za ustanovitev novega podobnega zavoda v Cirkovcah.17 Organi zadruge so bili trije: na~elstvo,
ki ga je sestavljalo 6 odbornikov, najprej za
eno leto, po letu 1935 pa za obdobje treh let,
ob~ni zbor in nadzorni odbor, ki je leta 1935
prav tako dobil mandat za obdobje treh let.
Vse pomembne odlo~itve so bile sprejete na
ob~nih zborih, kjer je imel vsak zadru`nik en
glas. Na ob~nih zborih so sklepali o spremembah pravil, likvidaciji zadruge, potrjevali
so zaklju~ni ra~un, volili ~lane na~elstva in

..........................................................
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11 ^eferin, Avsec, 1990, str. 13.
12 Zadru`ni{tvo v stari Jugoslaviji in v ~asu okupacije, Ljudska pravica, {t. 136, 29. 9. 1945, str. 4.
13 Pokrajinski arhiv Maribor (dalje PAM), fond Okro`no sodi{~e Maribor 1898–1941, Zadr I 63, {t. knjige 1148, prej
Gen I 105.
14 PAM, fond Okro`no sodi{~e Maribor 1898–1941 (dalje Okro`no sodi{~e Maribor), zapisnik ob~nega zbora,
13. junij 1920, TE 971.
15 Amtsblatt zur Grazer Zeitung, {t. 72, 29. marec 1907.
16 PAM, fond Okro`no sodi{~e Maribor, Zadru`na pravila iz leta 1906, TE 971.
17 Prav tam.
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pustila dolo~en pe~at, saj se je {tevilo ~lanov
pove~alo in doseglo 335. Ne le, da se je
denarni pretok pomno`il, tudi stanje hranilnih vlog je kazalo ugodno sliko. Na~elstvo, ki
je odlo~alo o posojilih, je na osnovi dolo~enih kriterijev ve~ino vlog odobrilo, stro`je je
ravnalo le, ~e dol`niki niso odpla~evali niti
obresti niti posojil. Praviloma se je na~elstvo
sestajalo mese~no, nadzorni odbor je bil prisoten {tirikrat. V tem letu je umrlega ~lana
na~elstva Matev`a Paumana zamenjal Simon
Hergan, kmet iz [ikol.21
Precej{nje spremembe med ~lani na~elstva
zadruge so nastale leta 1935, ko je mesto
na~elnika prevzel [tefan Berani~, posestnik
iz Staro{inc, kot ~lani pa so bili izvoljeni: Fric
^elofiga, posestnik iz Gorice, Alojz Kova~i~,
posestnik iz Spodnje Gorice, Matev` Hergan,
posestnik iz Spodnjih Jablan, ponovno Jernej
Kirbi{, posestnik iz Staro{inc, Jernej Bauman,
posestnik iz Pongrc, in Simon Dolenc, posestnik iz Mihovc.22 Leta 1936 je imela zadruga
180 ~lanov.

... Pravila zadruge.
Zadr. I 63, A[ 971, fond Okro`no sodi{~e Maribor.

nadzornega odbora. Ob~ni zbor je sklepal
veljavno, ~e je bila prisotna vsaj desetina zadru`nikov in najmanj dve tretjini, ~e je bilo
treba glasovati o likvidaciji zadruge. Zadruga
je bila na osnovi pravil tudi ~lanica Zadru`ne
zveze v Ljubljani.18
@e na prvem ob~nem zboru 18. junija 1908
sta izstopila dva ~lana na~elstva; Antona
Goljata in [tefana Vuka sta zamenjala Anton
Rav{l, `upnik v Cirkovcah, in Matev` Pauman, posestnik v Stra`gonjci.19 Na~elstvo se je
spreminjalo tudi kasneje, `upnik Anton Rav{l
je na primer izstopil iz zadruge 18. maja
1913.20
Iz zapisnika ob~nega zbora 31. julija 1927 je
razvidno, da je zadruga v kraju in okolici

[ele maja 1939 je zadruga na ob~nem zboru
sprejela nova pravila in jih uskladila z
Zakonom o gospodarskih zadrugah, ki je bil
sprejet 11. septembra 1937. Na~elstvo zadruge je po novi zakonodaji zamenjal upravni
odbor, ki je {tel sedem zadru`nikov. Poslovni
dele` je odslej zna{al 10 din. Na novo sta bila
ob prisotnosti 18 ~lanov kot ~lana upravnega
odbora izvoljena Martin Safo{nik, posestnik v
Gornjih Jablanah, in Anton Medved, posestnik v Dragonji vasi. V tem letu je zadruga
raz{irila svojo dejavnost, saj je za zadru`nike
nabavljala potrebna sredstva za kmetijsko
proizvodnjo in od njih sprejemala njihove
proizvode v komisijsko prodajo.23
Zadnja, 33. skup{~ina pred izbruhom druge
svetovne vojne je potekala 28. marca 1940 v
prostorih posojilnice. Predsednik Martin
Safo{nik je ugotovil, da je bilo od 246 ~lanov
prisotnih le 26 zadru`nikov.24 V poro~ilu je

..........................................................
Prav tam.
PAM, fond Okro`no sodi{~e Maribor, zapisnik 1. rednega ob~nega zbora, 18. junij 1908, TE 971.
PAM, fond Okro`no sodi{~e Maribor, zapisnik 6. rednega ob~nega zbora, 18. maj 1913, TE 971.
PAM, fond Okro`no sodi{~e Maribor, zapisnik ob~nega zbora zadruge, 31. julij 1927.
PAM, fond Okro`no sodi{~e Maribor, zapisnik 28. ob~nega zbora Hranilnice in posojilnice v Cirkovcah,
14. marca 1935, TE 971.
23 PAM, fond Okro`no sodi{~e Maribor, spremembe pravil, TE 971.
24 PAM, fond Okro`no sodi{~e Maribor, zapisnik 33. redne skup{~ine, 28. marec 1940, TE 971.
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navedel podatek, da je bilo v minulem letu za
posojila izpla~anih 222.350 din, na stare
vloge 350.430 din in na nove vloge 69.475
din. Vsem vlagateljem `al ni bilo mogo~e
ustre~i.25 Nadzorni odbor ni ugotovil nepravilnosti. Skup{~ina je s 26 glasovi sklenila, da
se sme zadruga zadol`iti do najvi{jega skupnega zneska v vi{ini 200.000 din, da sme
sprejeti hranilne vloge do skupne vsote
2,000.000 din in da sme posameznemu
zadru`niku dati posojilo ali kredit v najvi{jem
znesku 20.000 din.26 Na skup{~ini leta 1940 so
bili prisotni naslednji zadru`niki: Martin
Safo{nik, posestnik iz Gornjih Jablan, Matev`
Hergan, posestnik iz Spodnjih Jablan, Jakob
Kmetec, posestnik iz Pongrc, Alojz Kova~i~,
posestnik iz Gorice, Fric ^elofiga, posestnik
iz Gorice, Franc Gmajner, posestnik iz Stra`gonjce, Anton Medved, posestnik iz Dragonje
vasi, Janez Dolenc, posestnik iz Dragonje vasi, Simon Gojkovi~, posestnik iz Gorice, [tefan Dober{ek, posestnik iz Spodnjih Jablan,
Franc Dreven{ek, posestnik iz [ikol, [tefan
Medved, posestnik iz [ikol, Franc Mar~i~,
posestnik iz Staro{inc, [tefan Mesari~, posestnik iz Staro{inc, Anton Gaj{t, posestnik iz
Staro{inc, Anton Bombek, posestnik iz Staro{inc, Franc Gajser, posestnik iz Staro{inc,
Bo{tjan Dra{kovi~, posestnik iz Staro{inc,
Franc Tr~ko, posestnik iz [ikol, Janez Dra{kovi~, posestnik iz [ikol, Franc Kmetec, posestnik iz [ikol, Anton Fras, posestnik iz
Mihovc, Franc Tr~ko, posestnik iz Stra`gonjce, [tefan Prosenjak, posestnik iz Stra`gonjce, Ivan Cezar, posestnik iz Zgornjih Jablan,
in Anton Frange`, posestnik iz Zgornjih
Jablan.27
Nem{ka okupacija leta 1941 je pomenila
spremembo imena zadruge v nem{ki jezik. V
zadru`nem registru se je pojavilo ime Spar-

und Darlehenskasse Zirkowetz, Genossenschaft mit unbeschränkter Haftung, zadruga v
Cirkovcah pa je delila usodo podobnih
zavodov na Spodnjem [tajerskem, kar je
pomenilo njeno likvidacijo.28 Za likvidatorja
sta bila po 6. ~lenu Odredbe o denarnih in
kreditnih zavodih z dne 19. maja 1941 dolo~ena Zveza Südmarkinih kmetijskih zadrug
Raiffeisen v Gradcu oziroma Franz Thoma ter
Leopold Schachinger, tajnik zveze. Vpis v
register je bil izveden 27. januarja 1943.
Sledili sta objavi v ~asniku Marburger Zeitung
in Zentralblatt.29
Po drugi svetovni vojni se je vpra{anje kreditnih zadrug re{evalo do sprejetja ustreznih
aktov in ustanovitve Komisije za likvidacijo
kreditnih zadrug pri ministrstvu za finance
LRS v Ljubljani.30 Konec leta 1945 je bila izdelana obse`na analiza stanja kreditnih zadrug,
ki je pokazala, da je imelo na celotnem slovenskem prostoru mo`nosti za delovanje
okoli 30 kreditnih zadrug. Le tretjina med
njimi je bila sposobna ponuditi svojim
~lanom skromna posojila. Velika ve~ina,
okoli 400 nekdanjih posojilnic, ni imela mo`nosti za obnovo poslovanja. Zaradi pomanjkanja revizorjev niso imele opravljene revizije, imele so skromno kadrovsko zasedbo in
neurejeno prostorsko in zemlji{ko stanje.31
Leta 1946 so dobile kreditne zadruge navodilo, usklajeno z zahtevo Iniciativnega zadru`nega odbora za Slovenijo in Kontrolne komisije za valorizacijo v Beogradu, o izvr{itvi
obra~una obveznosti in terjatev v dinarjih
(din). Dokaj zahtevna naloga je bila nalo`ena
dolo~enim, po vojni obnovljenim kreditnim
zadrugam. Za okraj Ptuj so bile predvidene tri
posojilnice in ena izmed njih je prevzela tudi
finan~ne posle za Hranilnico in posojilnico
Cirkovce.32
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Prav tam.
Prav tam.
PAM, fond Okro`no sodi{~e Maribor, seznam prisotnih zadru`nikov na skup{~ini 28. marca 1940 v Cirkovcah.
PAM, Okro`no sodi{~e Maribor, Zadru`ni register Gen I 63.
PAM, Okro`no sodi{~e Maribor, dopis Franza Thome {efu civilne uprave za Spodnjo [tajersko, 4. januar 1943.
Z odlo~bo ministrstva za finance so komisijo sestavljali: Karel Parcer, name{~enec Ministrstva za finance LRS,
Lado Bo`i~, na~elnik ministrstva za finance, Bronislav Vrhunec, tajnik Narodne banke LRS, Ivo Zor, na~elnik pri
Iniciativnem zadru`nem odboru za Slovenijo, Andrej [ifrar, pomo~nik na~elnika pri Iniciativnem zadru`nem
odboru za Slovenijo. Ur. l. LRS, {t. 19, 10. 5. 1947.
31 Arhiv Republike Slovenije, fond Planska komisija LRS 1946–1951, fasc. 1/10.
32 Sistem kreditnih zadrug je do`ivel epilog skupaj z likvidacijo Zadru`nih zvez leta 1947. To je pomenilo likvidacijo Zveze slovenskih zadrug v Ljubljani, Zadru`ne zveze v Ljubljani in Zveze gospodarskih zadrug. U. l. LRS, {t.
29, 1946.
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Uredba o likvidaciji kreditnih zadrug, sprejeta leta 1947, je dolo~ala, da preidejo v likvidacijo vse kreditne zadruge v LRS, ki jih do
tedaj likvidacija {e ni zajela. Kot likvidacijski
organ je bil ustanovljen Odbor za likvidacijo
kreditnih zadrug v Ljubljani, ki je deloval pod
neposrednim vodstvom in nadzorom ministrstva za finance LRS; odbor se je kasneje
preimenoval v komisijo.33
Komisija za likvidacijo kreditnih zadrug je
imela mo`nost imenovati ustrezna poverjeni{tva za posamezne kreditne zadruge
oziroma dolo~eno skupino zadrug.
Za Hranilnico in posojilnico Cirkovce so bili
23. julija 1947 kot likvidatorji imenovani: Janez Petrovi~, name{~enec Krajevnega ljudskega odbora Ptuj, Fran Vidmar, upravnik
Narodne banke na Ptuju, Sa{a Skaza, pomo~nik upravnika Narodne banke na Ptuju,
Ferdo Fras, poslovodja zadruge na Ptuju, in
Martin Puklavec, poslovodja Vinarske zadruge v Ormo`u. Hranilnica in posojilnica je
imela odslej v dokumentih pripis Hranilnica
in posojilnica Cirkovce v likvidaciji.34
Likvidacijski postopek za Hranilnico in posojilnico v Cirkovcah je bil dokon~no kon~an z
izbrisom iz zadru`nega registra {t. I 63 dne
22. junija 1955, ko je Okro`no gospodarsko
sodi{~e v Mariboru na predlog Komisije za
likvidacijo kreditnih zadrug sprejelo sklep o
izbrisu zadruge.35

Strojna zadruga v Cirkovcah,
zadruga z omejeno zavezo

... V Cirkovcah zasledimo za~etke delovanja
Strojne zadruge `e leta 1909. To pomeni, da
si je pridobila vse potrebne dokumente za
vpis v zadru`ni register, kar je bilo na
Okro`nem sodi{~u v Mariboru opravljeno
19. januarja 1910. Vsebina delovanja zadruge
je bila usmerjena v dvig kmetijske proizvod-

nje s prioriteto, ki je temeljila na omogo~anju
nakupa in uporabe kmetijskih strojev.36
V na~elstvo je bilo izvoljenih pet zadru`nikov. Anton Rav{l, `upnik v Cirkovcah, je prevzel mesto na~elnika, kot ~lani pa so sodelovali: Janez Vuk, posestnik v Mihovcah, Jernej
Pauman, posestnik v Pongrcah, Jurij Klasinc,
posestnik v Dragonji vasi, in Matev` Pauman,
posestnik v Stra`gonjci. Zaveza zadru`nikov
je bila omejena, en zadru`ni dele` pa je bil
vreden 10 kron, pri ~emer je zadru`nik jam~il
z desetkratnim zneskom dele`a.37
Zadruga je postala ~lanica Zadru`ne zveze v
Ljubljani in tako izpolnila zahteve po 4. ~lenu
zakona iz leta 1903 ter zadru`nih pravilih. Iz
zapisnika ob~nega zbora, ki je bil zapisan
leta 1912, je razvidno, da je zadruga prvo leto
poslovala uspe{no, kar je potrdil tudi revizor
zadru`ne zveze. Dvanajst prisotnih zadru`nikov je izvolilo novega na~elnika, in to Jurija
Laha, posestnika v Pongercah. Izmenjala sta
se tudi dva odbornika; to sta postala Miha Berani~, posestnik v Spodnjih Jablanah, in Matija Kor`e, posestnik v Cirkovcah.38
Predsedujo~ega na~elnika na~elstva Jurija
Laha je 14. marca 1915 zamenjal Jakob Kmetec, posestnik v Pongrcah. Tega leta je zadruga delovala kljub vojnim razmeram in imela
na seznamu 45 zadru`nikov. Na ob~nem
zboru se jih je zbralo le 15, vendar je z ozirom
na pravila lahko ob~ni zbor polnopravno
odlo~al in sprejemal sklepe.39 Iz zadru`nega
registra in zapisnika ob~nega zbora ter medijev obve{~anja je razvidno, da so se po dveh
letih v vodstvu zadruge zgodile nove zamenjave. Na ob~nem zboru 20. maja 1917 je
na~elnik zadruge postal Bo{tjan Pernat, posestnik iz Cirkovc. Za novega ~lana na~elstva
je bil izvoljen Miha Berani~, posestnik v
Spodnjih Jablanah, ki je nadomestil Jerneja
Paumana.
Z ve~ ali manj uspeha je zadruga nadaljevala
delo do konca leta 1922, ko je bil sklican

..........................................................
Ur. l. LRS, {t. 16, 19. 4. 1947.
PAM, fond Okro`no sodi{~e Maribor, dopis Okro`nega sodi{~a v Mariboru, 15. september 1947.
PAM, fond Okro`no sodi{~e Maribor, Zadru`ni register, Zadr I 63.
PAM, fond Okro`no sodi{~e Maribor, Zadru`ni register, Gen II, {t. knjige 1143.
PAM, fond Okro`no sodi{~e Maribor, Razglas, TE 1028.
PAM, fond Okro`no sodi{~e Maribor, zapisnik ob~nega zbora, 5. maj 1912, TE 1028.
PAM, fond Okro`no sodi{~e Maribor, zapisnik ob~nega zbora, 15. marec 1915, TE 1028.
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izredni ob~ni zbor. Na~elnik Bo{tjan Pernat je
ocenil delo zadruge kot pozitivno in uspe{no
ter poudaril, da je bila zadruga dele`na vseh
ugodnosti z oprostitvijo vseh taks in dav~nih
dajatev. Pri tem se je skliceval na novosprejeti
srbski zadru`ni zakon, ki je veljal za vso
dr`avo. Predlagal je tudi spremembo pravil,
ki so bila soglasno potrjena.40
Do leta 1927 je bilo {tevilo ~lanov bolj ali
manj nespremenjeno, kar je pomenilo, da je
zadruga {tela 57 polnopravnih ~lanov.
Promet, ki je stekel prek zadru`ne finan~ne
evidence, je bil ocenjen na 32.200,76 din, rezervni sklad pa je v tem letu zna{al
1344,39 din. Nadzorni odbor je skrbel za
pravilen vrstni red uporabe mlatilnic in
drugih kmetijskih strojev. Umrlega Matev`a
Paumana je kot ~lan na~elstva zamenjal Franc
Medved, kmet v Cirkovcah. Zamenjave so
bile v tem letu tudi v nadzornem odboru.41
Tudi leta 1929 je bilo na ob~nem zboru ugotovljeno, da je bilo poslovanje pozitivno,
prav tako je ostalo skoraj nespremenjeno tudi
{tevilo ~lanov zadruge. Denarni promet je
dosegel vsoto 23.690 din. Evidentni pa so bili
pove~ani stro{ki, kar so zadru`niki pripisali
porastu cen za popravila strojev in povi{ani
ceni goriva. Mesto na~elnika je v tem letu
prevzel Franc Baklan, kmet v Cirkovcah.42
V naslednjih letih je ugled zadruge upadel do
tolik{ne mere, da so morali intervenirati
zunanji organi, pristojni za zadruge. Tako na
primer zadruga kljub ve~kratnim pozivom ni
spo{tovala obveznosti, ki jih je imela do Zadru`ne zveze v Ljubljani. Odklonila je opravljanje revizije, zato jo je Zadru`na zveza v
Ljubljani leta 1939 izbrisala iz seznama svojih
~lanov.43
V skladu z odlo~itvijo Zadru`ne zveze v Ljubljani je tudi Okro`no sodi{~e v Mariboru leta
1940 poslalo Strojni zadrugi dopis, v katerem

jo je pozvalo, da v najkraj{em ~asu sporo~i
pristojnemu sodi{~u, ali se je morda odlo~ila
za pristop h kateri drugi revizijski zvezi.
Sodi{~e je za primer nepojasnjenih razmer v
zadrugi celo napovedalo pla~ilo kazni v
vi{ini 200 din. Strojna zadruga je zaprosila za
ponovno v~lanitev v Zadru`no zvezo v Ljubljani, kar pa je bilo pogojeno z izpolnitvijo
zaostalih obveznosti. Iz dopisa Zadru`ne
zveze, ki je bil poslan Okro`nemu sodi{~u v
Mariboru 13. oktobra 1940, je mogo~e sklepati, da Strojna zadruga v Cirkovcah ni izpolnila zahtev zveze. Na upravnem odboru
zveze je bil sprejet dokon~en sklep o izklju~itvi Strojne zadruge iz ~lanstva. S tem dejanjem je bila zadruga v prekr{ku, saj ni izpolnjevala zahtev zadru`nega zakona in IX.
poglavja zadru`nih pravil o reviziji.44
Na podlagi ugotovljenih dejstev je Okro`no
sodi{~e v Mariboru 10. novembra 1940 sprejelo sklep o prenehanju delovanja zadruge in
njenem izbrisu iz registra. Zaradi vojnih
razmer leta 1941 izbris iz registra ni bil realiziran, zato je zadruga delila usodo podobnih zadrug in se v zadru`nem registru preimenovala v Maschinen-Genossenschaft in
Zirkowetz registrierte Genossenschaft mit
beschränkter Haftung. Zadnje dejanje ukinitve Strojne zadruge v Cirkovcah je opravila
Zveza Südmarkinih kmetijskih zadrug Reiffeisen v Gradcu, ki se je polastila tudi njenega
premo`enja.45

Zadruga za rejo bikov pri Svetem
Lovrencu na Dravskem polju, registri rana zadruga z omejenim jamstvom

...

Zainteresirani kmetje v Svetem Lovrencu
so v za~etku leta 1902 odlo~ili, da bodo
ustanovili zadrugo, ki jim bo omogo~ala in
olaj{ala vzrejo bikov in opravljanje drugih
`ivinorejskih poslov. Iz ustanovnega, dvojezi~nega zapisnika je razvidno, da se je

..........................................................
PAM, fond Okro`no sodi{~e Maribor, zapisnik izrednega ob~nega zbora, 3. december 1922, TE 1028.
PAM, fond Okro`no sodi{~e Maribor, zapisnik ob~nega zbora, 31. julij 1927, TE 1028.
PAM, fond Okro`no sodi{~e Maribor, zapisnik ob~nega zbora, 26. maj 1929.
PAM, fond Okro`no sodi{~e Maribor, dopis Zadru`ne zveze v Ljubljani.
PAM, fond Okro`no sodi{~e Maribor, Pravila Strojne zadruge v Cirkovcah, registrirane zadruge z omejeno zavezo, TE 1028.
45 PAM, fond Okro`no sodi{~e Maribor, Zadru`ni register, Gen II 27.
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zbralo 14 udele`encev, ki so z 12 glasovi
izvolili na~elstvo v sestavi: Mihael Mustafa,
posestnik v @upe~ji vasi, kot na~elnik, Janez
Fin`gar, posestnik v Svetem Lovrencu, kot
namestnik na~elnika, Jo`ef Ozmec, `upnik v
Svetem Lovrencu, je prevzel naloge blagajnika in zapisnikarja, kot ~lani na~elstva pa so
bili izvoljeni [tefan Lenart, Matev` Mlakar in
Anton Mlakar.46
Pobudnik za ustanovitev zadruge je bil
`upnik Jo`ef Ozmec, ki je do uradne
ustanovitve zadruge vodil ob~ni zbor. Opravilni dele` vsakega zadru`nika je zna{al 10
kron, pristopnina pa 2 kroni. V pravilih je bilo tudi zapisano, da mora zadru`nik od{teti
za vsako kravo ali telico, vpisano v zadru`ni
seznam, po 1 krono. V okviru finan~nih obveznosti zadru`nikov je bila v pravilih maksimirana vsota oziroma znesek za pla~ila v
nujnih primerih, ki pa ni smela biti vi{ja od 5
kron.47
Kot zadru`ne bike so smeli v zadrugi imeti le
bike marijadvorske pasme. V pravilih zadruge je bila posebej opredeljena vsebina dela,
ki je temeljila na skupnem prizadevanju ~lanov za bolj kakovostno govedorejo na ravni
celotne ob~ine in nakup plemenskih bikov
dogovorjene pasme v zadostnem {tevilu. Zaveza zadru`nikov je bila omejena.48
V zanimivem dopisu iz leta 1903 beremo, da
je preglednik {tajerskega de`elnega odbora
zadrugi nalo`il kazen v vi{ini 20 kron, ki jo je
s sklepom potrdilo tudi pristojno Okro`no
sodi{~e. Niso namre~ izpolnili obveze o pravo~asni prijavi nadzornika. Na~elstvo se je
sklicevalo na dejstvo, da zadruga nima nikakr{ne gotovine, s katero bi pokrila nalo`eno kazen, saj je bila ustanovljena s podporo
{tajerskega de`elnega odbora in slovenskega
okrajnega zastopstva. Podpisani namestnik
na~elnika Janez Fin`gar je celo zatrdil, da je
vez med zadru`niki tako rahla, da bi bili

pripravljeni prej prodati skupnega zadru`nega bika, kot pa da bi iz svojega `epa pla~ali
nalo`eno kazen.49 Zamujena prijava, ki bi jo
bilo treba izpolniti v {tirih tednih, je po
mnenju namestnika kasnila tudi zaradi preobilice dela, ki so ga imeli v tem ~asu kmetje
in se zato kljub dvakratnemu zadru`nemu

... Dvojezi~ni
zapisnik
ustanovnega
ob~nega zbora.
PAM, A[ 1022.
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46 PAM, fond Okro`no sodi{~e Maribor, zapisnik ustanovnega ob~nega zbora, 19. februar 1902, TE 1022.
47 Prav tam.
48 Prav tam.46 PAM, fond Okro`no sodi{~e Maribor, zapisnik ustanovnega ob~nega zbora, 19. februar 1902, TE
1022.
47 Prav tam.
48 Prav tam.
49 PAM, fond Okro`no sodi{~e Maribor, dopis Okro`nemu sodi{~u Maribor, 29. september 1903, TE 1022.
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pozivu zbora zadruge niso udele`ili v zadostnem {tevilu. Na~elstvo zadruge, ki je sicer
spadala v sodni okraj Ptuj, je zaprosilo
Okro`no sodi{~e v Mariboru za oprostitev
pla~ila kazni.50
Da poslovanje zadruge tudi pozneje ni bilo
vzorno, dokazuje tudi dopis Okro`nega
sodi{~a v Mariboru iz leta 1907, da ni prejelo
zapisnika skup{~ine o novih volitvah na~elstva in da zato ni bila izpolnjena zahteva po
novem vpisu na~elstva oziroma spremembah
v zadru`ni register. Prav tako je bilo ugotovljeno, da se besedilo o imenu zadruge v zadru`nem registru ni ujemalo z imenom, ki je
bilo zapisan o v `igu. Za vse nepravilnosti je
zadruga dobila 14 dni ~asa, da jih uredi in
sporo~i pristojnemu sodi{~u.51 V odgovoru so
zadru`niki navedli, da v na~elstvu ni bilo
sprememb in je bilo v isti sestavi ponovno
izvoljeno. Prilo`en je bil tudi prepis zapisnika, iz katerega je bil razviden dnevni red
ob~nega zbora in ponovne volitve. Novo
vodstvo je volilo 12 zadru`nikov.52
V naslednjih letih so nastale uradne zaznambe sodi{~a, datirane z letom 1920, da je bila v
zadrugi zadnja revizija 22. aprila 1914 in da v
dokumentih ni zaslediti, da bi bila Zadruga za
rejo bikov pri Svetem Lovrencu ~lanica
kak{ne revizijske zveze. Zadru`ni na~elnik
Mihael Mustafa se je skliceval na vojne razmere, ki so mo~no ohromile delo zadruge in
njenih organov. Odlo~ili so se za pristop k
Zadru`ni zvezi v Ljubljani, ki je bil dokon~no
opravljen konec leta 1920.53
V naslednjih letih delovanje zadruge ni bilo
niti uspe{no niti produktivno, zato zadru`niki
v njenem delovanju niso ve~ videli smisla. Na
rednem ob~nem zboru 1. maja 1927, ki je
potekal v prisotnosti 15 zadru`nikov od 20 v
prostorih Ljudske hranilnice in posojilnice, je

bil sprejet soglasen sklep o likvidaciji
zadruge.54 Kot likvidatorji zadruge so bili imenovani: Mihael Mustafa, Janez Fin`gar, Jo`ef
Ozmec, Anton Mlakar, Matev` Mlakar, [tefan
Lenart, Toma` Dreven{ek, Franc Napast in
[tefan Berani~. Zadruga je likvidacijo objavila v Uradnem listu Ljubljanske in Mariborske
oblasti in hkrati objavila Poziv upnikom. Spisi
in celotna dokumentacija zadruge so bili
predani v hrambo zadrugi Ljudska hranilnica
in posojilnica pri Svetem Lovrencu na Dravskem polju.
Na Okro`no sodi{~e v Mariboru je bila 8. decembra 1928 naslovljena vloga za izbris
zadruge iz zadru`nega registra; izbris je bil
dejansko opravljen 19. decembra 1929.55

Strojna zadruga v Svetem Lovrencu
na Dravskem polju, registrirana zadruga
z omejeno zavezo

... Pred prvo svetovno vojno je bila v Svetem
Lovrencu ustanovljena tudi Strojna zadruga.
^lani so sprejeli pravila in na ustanovnem
ob~nem zboru izvolili ~lane na~elstva. Kot
za~etek delovanja Strojne zadruge v Svetem
Lovrencu na Dravskem polju, registrirane zadruge z omejeno zavezo, {tejemo 8. april leta
1912. Zadru`niki so si zadali cilj, da si bodo v
okviru zadruge prizadevali za dvig kmetijstva
na vi{jo raven, kar je pomenilo tudi skupno
nabavo in uporabo kmetijskih strojev.56
^lani izvoljenega na~elstva, ki je zastopalo
interese zadruge, so bili: Jo`ef Ozmec, `upnik v Svetem Lovrencu na Dravskem polju,
kot na~elnik, Simon Per{uh, posestnik v Pleterjah, kot namestnik na~elnika in ~lani Franc
Per{uh, posestnik v Pleterjah, Simon Sagadin,
posestnik v Pleterjah, in Mihael Mustafa, posestnik v @upe~ji vasi. Zadru`ni razglasi so

..........................................................
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50 Prav tam.
51 PAM, fond Okro`no sodi{~e Maribor, dopis Zadrugi za rejo bikov v Sv. Lovrencu na Dravskem polju, TE 1022,
Zadru`ni register Gen I 74, {t. knjige 1142.
52 PAM, fond Okro`no sodi{~e Maribor, zapisnik ob~nega zbora, 21. maj 1905, TE 1022.
53 PAM, fond Okro`no sodi{~e Maribor, dopis Zadru`ne zveze v Ljubljani, registrirane zadruge z omejeno zavezo,
TE 1022.
54 PAM, fond Okro`no sodi{~e Maribor, zapisnik ob~nega zbora zadruge, 1. maj 1927, TE 1022.
55 PAM, fond Okro`no sodi{~e Maribor, Zadru`ni register, Gen I 74.
56 PAM, fond Okro`no sodi{~e Maribor, Zadru`ni register, Gen II 40, {t. knjige 1143.
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bili objavljeni v ~asnikih Narodni gospodar,
ki je izhajal v Ljubljani, in Slovenski gospodar, ki je izhajal v Mariboru.57
Dogovorjeni in s sklepom sprejeti zadru`ni
dele` je zna{al 30 kron, vsak zadru`nik pa je
jam~il za obveze zadruge z desetkratnim
zneskom dele`a. Zadruga je takoj naslovila
pro{njo na Zadru`no zvezo v Ljubljani in zaprosila za ~lanstvo.
Na ob~nem zboru zadruge 13. aprila 1914, ko
je bilo od 30 ~lanov prisotnih 10, so se zadru`niki odlo~ili, da bodo v petih letih dele`e
povi{ali v tolik{ni meri, da bodo dosegli 50
odstotkov nabavnih stro{kov za nabavo strojev.58
Na~elstvo se je spremenilo v vojnem ~asu,
leta 1916, ko je na~elnika Jo`efa Ozmeca zamenjal Jakob Per{uh, posestnik v Pleterjah.59
Sklep o novem na~elniku je bil sprejet na
ob~nem zboru zadruge 20. februarja 1916, ko
je bilo od 30 ~lanov prisotnih 8.60
Leta 1920 je bilo Okro`no sodi{~e v Mariboru
obve{~eno, da je v skladu s sklepi ob~nega
zbora in izvedenimi volitvami mesto na~elnika zadruge prevzel Matev` Predikaka, posestnik v Pleterjah, ki je v naslednjih letih vodil
na~elstvo. Medtem so se zadru`niki posebej
dogovorili, da niti ~lani na~elstva niti ~lani
nadzornega odbora za svoje delo niso upravi~eni do nobenega pla~ila.61 Revizorji Zadru`ne zveze v Ljubljani, ki so v naslednjih
letih bdeli nad poslovanjem zadruge, niso
zasledili nepravilnosti. Leta 1929 je bilo v zadrugo {e vedno vpisanih 33 ~lanov, na ob~ni
zbor je navadno prihajala ~etrtina zadru`nikov ali manj. Imena ~lanov na~elstva so se
menjavala, leta 1929 je bil na~elnik {e vedno
Predikaka.62
Leta 1932 je nastala sprememba pri ~lanih
na~elstva; kot je razvidno iz zadru`nega re-

gistra, sta Simona Sagadina in Franca Per{uha
zamenjala Franc Osel, kmet v Pleterjah, in
Anton Per{uh, prav tako kmet v Pleterjah.63

... Sklep o vpisu
zadruge v register.
PAM, A[ 1028.

Podobna usoda, kot je doletela {tevilne
zadruge zaradi neizpolnjevanja obveznosti v
zvezi z revizijo, je leta 1940 zaznamovala tudi

..........................................................
PAM, fond Okro`no sodi{~e Maribor, sklep o vpisu v zadru`ni register, 13. april 1912, TE 1028.
PAM, fond Okro`no sodi{~e Maribor, zapisnik II. rednega ob~nega zbora, 13. april 1914, TE 1028.
Amsblatt zur Grazer Zeitung, 26. april 1916, {t. 95.
PAM, fond Okro`no sodi{~e Maribor, zapisnik ob~nega zbora, 20. februar 1916, TE 1028.
PAM, fond Okro`no sodi{~e Maribor, zapisnik ob~nega zbora, 8. april 1923, TE 1028.
PAM, fond Okro`no sodi{~e Maribor, zapisnik ob~nega zbora, 25. april 1929, TE 1028.
PAM, fond Okro`no sodi{~e Maribor, Zadru`ni register, Zadr II 40.
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... Dopis zadruge
Okro`nemu sodi{~u
v Mariboru.
PAM, A[ 1028.

Strojno zadrugo v Svetem Lovrencu. Zadru`na zveza v Ljubljani je obvestila Okro`no sodi{~e v Mariboru, da zadruga ne izpolnjuje
predpisov, ki jih nalaga zakon o gospodarskih zadrugah, sprejet 11. septembra 1937.
Sodi{~e je izdalo sklep o prenehanju zadruge
in pozvalo njen upravni in nadzorni odbor ter
pristojno revizijsko zvezo, da pripravijo in sodi{~u posredujejo pisno izjavo, kot je zahteval veljavni zakon.64 Zaradi vojnih razmer in
preimenovanja vseh zadrug v nem{ki jezik je
zadruga dobila {e nem{ko ime in se je torej
imenovala Maschinengenossenschaft in St.
Lorenzen am Draufelde, registrirte Genossenschaft mit beschränkter Haftung. Dokon~no je postopek ukinitve oziroma izbrisa opra-

vilo Sodi{~e v Mariboru 7. maja 1943 na predlog Zveze Südmarkinih kmetijskih zadrug
Raiffeisen v Gradcu.

Strojna zadruga v Dragonji vasi Mihovcih, registrirana zadruga
z omejeno zavezo

...

[e pred prvo svetovno vojno, v za~etku
leta 1912, je bila ustanovljena in v zadru`ni
register vpisana Strojna zadruga v Dragonji
vasi - Mihovcih, zadruga z omejeno zavezo s
sede`em v Mihovcah. Zadrugo je upravljalo
pet ~lanov, ki so bili izvoljeni v na~elstvo.
Prvi na~elnik je bil Jo`e Medved, posestnik iz
Dragonje vasi, ki ga je ob odsotnosti nadome{~al Janez Vuk, posestnik iz Mihovc.
Preostali ~lani na~elstva so bili: Anton Medved, posestnik iz Dragonje vasi, Simon Medved, posestnik iz Mihovc, in Jo`ef Pleter{ek,
prav tako posestnik iz Mihovc.65 Isto leto je
zadruga postala ~lanica Zadru`ne zveze v
Ljubljani.
Vsebina dela zadruge je bila opredeljena v 2.
~lenu zadru`nih pravil, kjer je bilo zapisano,
da ima zadruga namen dvigniti in izpopolniti
kmetijsko proizvodnjo svojih ~lanov. Zato se
je zavezala, da bo za zadru`nike nakupovala
kmetijske stroje, ki jih bodo ti smeli tudi uporabljati.66 Zadru`ni dele` je zna{al 50 kron, pri
~emer je lahko imel vsak zadru`nik poljubno
{tevilo dele`ev. Pristopnina, ki je bila obvezen del pla~ila, je bila namenjena za pokritje
ustanovnih in upravnih stro{kov.
Prvi redni ob~ni zbor je potekal 26. januarja
1913 in na njem je bilo od 21 vpisanih zadru`nikov prisotnih 15.67 Dotedanjega na~elnika Jo`eta Medveda je zamenjal Simon Medved, posestnik iz Mihovc. Z desetimi glasovi
je bil za novega ~lana na~elstva izvoljen Jurij
Klasinc, posestnik iz Dragonje vasi. Dopolnjen je bil tudi 3. ~len pravil, ki je natan~neje
opredelil status ~lanstva. ^lani zadruge so
lahko postali le tisti, ki so bili posestniki
kme~kih posestev ali pa so se ukvarjali s
kmetijstvom. Zadruga je bolj ali manj uspe{no delovala tudi med vojno. Na ob~nem
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PAM, fond Okro`no sodi{~e Maribor, sklep Okro`nega sodi{~a o prenehanju, TE 1028.
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zboru 24. januarja 1918 je bilo po evidenci
vpisanih 32 zadru`nikov, vendar se je sestanka udele`ilo le 5 ~lanov.68
Iz oglasa v Slovenskem gospodarju iz leta
1919 je razvidno, da je bil tega leta sklican
ob~ni zbor 18. marca v gostilni Fras.69 Na
ob~ni zbor je pri{lo 10 ~lanov od skupno 32.
Obravnavali so poro~ilo na~elstva, potrdili
zaklju~ni ra~un in izvolili Franca Per{uha,
posestnika iz Mihovc, za novega ~lana na~elstva. V naslednjih letih je bilo v na~elstvu ve~
sprememb, saj so posamezniki odhajali in jih
je bilo treba nadomestiti. Leta 1928 se je
{tevilo ~lanov zmanj{alo na 28, vendar je bilo
~lanstvo na ob~nem zboru zastopano kar z
18 zadru`niki. Predsednik zadruge je bil {e
vedno Franc Per{uh. Razpravljali so o zadru`nem dolgu, ki je zna{al 5.575 din. Sprejet je
bil sklep, da se ta dolg enakomerno porazdeli
med ~lane, tako da vsak poravna 250 din v
obdobju 14 dni.70
Zadrugo so v letih pred drugo svetovno vojno pestili organizacijski problemi, saj ni
upo{tevala nove zadru`ne zakonodaje in
kljub pozivom sodi{~a ni poskrbela za vpis v
zadru`no zvezo. To je uredilo vodstvo
zadruge {ele leta 1940, ko je zadruga formalno ponovno postala ~lanica Zadru`ne zveze
v Ljubljani. V tem letu so bila sprejeta tudi nova zadru`na pravila, ki so bila skladna z
zakonom o gospodarskih zadrugah z dne
11. septembra 1937.71 Vendar je bila uskladitev prepozna, saj je medtem Okro`no sodi{~e
v Mariboru `e obvestilo Zadru`no zvezo v
Ljubljani, da je izreklo ukrep prenehanja zadruge, ker v zakonitem triletnem roku ni prilagodila svojih pravil predpisom novega zakona. Ugovor zadruge ni bil upo{tevan, prav
tako ne opravi~ilo, da nima sredstev za izvedbo likvidacije in ustanovitev nove zadruge.
Okro`no sodi{~e je z ugotovitvenim sklepom
pozvalo zadrugo, da v enem mesecu skli~e
skup{~ino in izvoli likvidatorje. Likvidacijski

postopek naj bi se izvedel po predpisih starega zadru`nega zakona.72 Izbris zadruge iz registra je bil zaradi okupacije dokon~no izpeljan 7. avgusta leta 1943.

Lesna in kovinarska zadruga
v Strni{~u pri Ptuju, registrirana
zadruga z omejeno zavezo

... Ustanovni ob~ni zbor Lesne in kovinarske
zadruge v Strni{~u pri Ptuju, registrirane zadruge z omejeno zavezo, je potekal 30. aprila
1921. Izvoljeno na~elstvo so predstavljali:
Franjo Valentin, mizar v Strni{~u, kot na~elnik, Ivan Flak, strojnik v Strni{~u, kot namestnik na~elnika ter ~lani Josip Babuder in Ivan
Komar, mizarja v Strni{~u, ter Andrej Klajn{~ek, ra~unski revident v Ljubljani.73 Vpis v
zadru`ni register je bil uradno izveden `e naslednji mesec, 17. maja 1921.74
Opravilni dele` je bil v primerjavi z drugimi
zadrugami dokaj visok in je zna{al 2000 kron.
Vsaj eno desetino zneska je bilo treba pla~ati
ob vpisu, preostali dele` pa so zadru`niki
lahko poravnali v enem letu.
Vsebinske naloge zadruge, zapisane v pravilih, so bile raznolike in so obetale uspe{no
delovanje. Zadruga si je zadala nalogo, da bo
oskrbovala skupne delavnice za mizarsko,
strugarsko, kolarsko, klju~avni~arsko, kleparsko, kova{ko, podkovsko, pletarsko, {~etkarsko, pleskarsko, tapetni{ko, sedlarsko, oblatarsko in bi~arsko obrt. Zavezala se je tudi, da
bo poskrbela za potrebe zadru`nikov v zvezi
z vodo, elektriko, `ago in se usmerila na
iskanje tr`i{~a za prodajo kon~nih izdelkov.
Posebno skrb je namenila strokovnemu izobra`evanju zadru`nikov.75
@e naslednje leto, torej leta 1922, se je zamenjalo nekaj ~lanov na~elstva. Franja Valentina, Josipa Babudra in Ivana Komarja so
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Prav tam.
Slovenski gospodar, 13. marec 1919, {t. 11, str. 4.
PAM, fond Okro`no sodi{~e Maribor, zapisnik izrednega ob~nega zbora, 2. december 1928, TE 1028.
PAM, fond Okro`no sodi{~e Maribor, Pravila Strojne zadruge v Dragonji vasi - Mihovcih, 25. oktober 1940.
PAM, fond Okro`no sodi{~e Maribor, Sklep Okro`nega sodi{~a Zadr II 39/40, TE 1028.
PAM, fond Okro`no sodi{~e Maribor, zapisnik ustanovnega ob~nega zbora, 30. april 1921, TE 1030.
PAM, fond Okro`no sodi{~e Maribor, zadru`ni register Gen II 82, {t. knjige 1143.
PAM, fond Okro`no sodi{~e Maribor, zadru`ni register Gen II 82, {t. knjige 1143.
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zadru`nikov za ve~jo aktivnost v zadru`nem
okolju, so po petih letih delovanja privedle
do sklepa, sprejetega na izrednem ob~nem
zboru 19. decembra 1926, da zadruga preneha delovati. Za likvidatorja sta bila imenovana Alfred Kramberger, zasebni uradnik v
Strni{~u, in Ivan Grobin, name{~enec zadruge.
Na~elnik Mihael Kojc je ob prisotnosti
zadru`nikov ocenil, da je zadruga v zadnjem
~asu nazadovala vsaj za 80 odstotkov glede
proizvodnje in prodaje izdelkov. Zaradi
skromnih finan~nih sredstev, ki jih je imela
na razpolago, ni bila sposobna biti konkuren~na podjetjem z isto dejavnostjo. Velik del
~lanov zadruge, ki so prispevali pomemben
dele` k uspe{nemu delu, se je zaradi pomanjkanja odselilo. Kupci izdelkov so iskali blago
po ugodnej{i ceni, pa tudi kupna mo~ je
padla. Pomanjkanje finan~nih sredstev je v
celoti onemogo~alo nakup surovin v ve~ji
koli~ini in s tem po ugodnej{i ceni.78

... Dopis zadruge
Okro`nemu sodi{~u
v Mariboru.
PAM, A[ 1030.

zamenjali Jakob Jakin, mizarski oddelkovodja, kot predsednik, Franjo Ciuha, mizarski
oddelkovodja, kot ~lan in Alojzij Pi{~anec,
knjigovodja, kot ~lan. Vsi novoizvoljeni ~lani
na~elstva so imeli bivali{~e v Strni{~u.76 Kljub
zanimivemu programu dela zadruga ni imela
veliko ~lanov, saj so jih na ob~nem zboru leta
1924 evidentirali le 11. Zadruga je bila najprej
priklju~ena k Zadru`ni zvezi v Celju, kasneje
se je raje odlo~ila za Zvezo gospodarskih zadrug za Slovenijo. Leto kasneje se je na~elstvo spet zamenjalo, zadrugi sta se priklju~ila
elektrotehnik Mihael Kojc in kova~ Matija
Klanj{ek, oba iz Strni{~a.77

Zaradi navedenih razlogov je bila likvidacija
zadruge neizbe`na. Upniki so bili uradno
pozvani, da so prijavili terjatve do 1. septembra 1927. Zadnji ob~ni zbor, sklican 8. julija
1928, je po sprejemu poro~ila sklepal o koncu likvidacijskega postopka. V Uradnem listu
Ljubljanske in Mariborske oblasti je bila
9. avgusta 1928 objavljena uradna notica, da
je likvidacija Lesne in kovinarske zadruge v
Strni{~u pri Ptuju, registrirane zadruge z omejeno zavezo v likvidaciji, kon~ana. S tem
datumom je bil izpeljan tudi izbris iz zadru`nega registra.79

Nenehne zamenjave v vodstvu in premalo
u~inkovitosti, ki niso animirale obrtnih
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ARS – Arhiv Republike Slovenije:
fond Planska komisija LRS 1946–1951, fasc.
1/10.
PAM – Pokrajinski arhiv Maribor:
fond Okro`no sodi{~e Maribor 1898–1941;
Amtsblatt zur Grazer Zeitung, {t. 72,
29. marec 1907.
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Genossenschaftst tigkeit auf dem
Gebiet der Gemeinde Kidri~evo in
Archivmaterialien des Regionalarchivs
Maribor

...

Im Kontext der Genossenschaftsgesetzgebung sind auf dem Gebiet der derzeitigen
Gemeinde Kidri~evo einzelne Genossenschaften entstanden, die in verschiedenen
Zeitabschnitten tätig und mehr oder weniger
erfolgreich waren, Die stärkste Gruppe der
Genossenschaften stellten gewöhnlich Darlehen- und Sparkassen dar, doch auf dem
Gemeindegebiet wurde nur in Cirkovce eine
derartige Genossenschaft offiziell gegründet.
Es überwogen Maschinengenossenschaften,
die in Cirkovce, Sveti Lovrenc na Dravskem
polju, und in Dragonja vas – Mihovce gegründet wurden. Nennenswert ist noch die
Bullenzucht- Genossenschaft in Sveti Lovrenc na Dravskem polju sowie die Holz- und
Metallgenossenschaft in Strni{~e bei Ptuj. Der
Großteil der Genossenschaften hatte zu
wenige Mitglieder, um größere Erfolge zu
erzielen, und sich in das System der fortschrittlichen Wirtschaft einzuschließen. Allerdings stellten sie das Abbild der Zeit und die
Bemühungen für eine bessere Entwicklung
der Lokalwirtschat dar.
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Zbirka Talum

.......................
Marjeta
Ciglene~ki∗

Izvle~ek

Abstract

... V prispevku je predstavljena likovna zbir-

The Talum Collection

ka Talum, ki nastaja v tovarni od leta 1991
naprej. Do leta 2002 so umetnine zbirali v
okviru vsakoletnih likovnih kolonij, kasneje
pa s sistemati~nimi odkupi. Avtorica posku{a
opredeliti zna~aj zbirke in z nekaj izbranimi
primeri podaja svoj osebni pogled nanjo.
V zadnjem delu ~lanka se osredoto~a na odkup nekaj starej{ih del Franceta Miheli~a
(1907– 1998) in izpostavi sliko Spomin na
ptujski atelje (1942), ki jo z nekaj primerjavami iz starej{ega evropskega slikarstva opredeli kot umetnikov obra~un s ptujskim
obdobjem in jo povzdigne na raven alegorije.
Klju~ne besede: Kidri~evo, zbirka Talum,
modernizem, postmodernizem, Stojan Kerbler, Du{an Fi{er, France Miheli~, Spomin na
ptujski atelje

... The contribution presents the Talum Fine
Arts Collection that has been in development
since 1991. Until 2002 the works of art were
collected in the framework of the every year
artists’ colony, later by systematic acquisition.
The author tries to establish the character of
the collection and presents her personal view
on the collection through some chosen
examples. In the last part of the article she
focuses on the acquisition of some older
works of France Miheli~ (1907-1998) and
pays a special attention to the painting
Remembrance on Ptuj’s Studio (1942) which
she, using some comparisons from the older
European painting, determines as the artist’s
settlement with his stay and work in Ptuj and
rises it to the level of an allegory.
Key words: Kidri~evo, the Talum Collection,
postmodernism, Stojan Kerbler, Du{an Fi{er,
France Miheli~, Remembrance on Ptuj’s
Studio
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...

Tovarna Talum, do leta 1992 imenovana
Tovarna glinice in aluminija Kidri~evo, je v
svojem okolju svojstven pojav, pomemben
na gospodarskem, socialnem in tudi kulturnem podro~ju. Pri~ujo~i prispevek se posve~a zgolj enemu, a pomembnemu segmentu
kulturne dejavnosti v tovarni, njeni likovni
zbirki, a moramo ob tem vsaj opozoriti na
{ir{i kulturnozgodovinski pomen tovarni{kega kompleksa. Zgodovina Strni{~a in Kidri~evega je razmeroma dobro, ~eprav {e vedno
ne do kraja preu~ena.1 Gradnja tovarni{kih
poslopij in stanovanjskega naselja ob tovarni
je primer skrbno zastavljenega socialisti~nega
urbanisti~nega na~rta, ki pa ni bil do kraja
izveden. Tovarni{ki kompleks, ki so ga za~eli
graditi `e Nemci med drugo svetovno vojno,
dokon~an pa je bil leta 1954, sodi med urba-

nisti~no in arhitekturno najbolj kakovostne
industrijske objekte v Sloveniji, {e zlasti se
odlikuje upravna stavba. Gradnja je po drugi
vojni potekala po na~rtih in ob nadzoru
arhitekta Danila Fürsta (1912–2005), zadnjo
obnovo pa je na~rtoval in leta 2002 dokon~al
arhitekt Janko J. Zadravec.2 Vodstvo tovarne
si je vsa leta {telo v dol`nost podpirati najrazli~nej{e kulturne dejavnosti, tako v Kidri~evem kot na Ptuju. V okviru likovne ustvarjalnosti sta med najbolj opaznimi dolgoletna
podpora mojstru fotografije Stojanu Kerblerju, ki je bil v tovarni zaposlen vso svojo
delovno dobo kot energetik,3 ter izvrstno
izpeljana oblikovalska delavnica Aluminij v
bivalnem okolju, ki jo je vodil prof. Vladimir
Pezdirc z Akademije za likovno umetnost in
oblikovanje Univerze v Ljubljani.4

... Razstavi{~e v avli
tovarne Talum v
Kidri~evem

..........................................................
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1 Gl.: Rojic, 1984, str. 57–121; Mavri~, 2003, str. 7–15.
2 Zadravec, 2003, str. 46–50.
3 Talum je (so)financiral mnoge Kerblerjeve razstave in publikacije o njem. Med njimi izstopajo: Stojan Kerbler.
Razstava ob umetnikovi petdesetletnici, Pokrajinski muzej Ptuj 1988, razstavni katalog (besedilo Marjeta
Ciglene~ki); Stojan Kerbler 60. Razstava fotografij, Pokrajinski muzej Ptuj 1998, album nagrajenih fotografij
(besedilo Marjeta Ciglene~ki); Stojan Kerbler. Ljudje / People, monografija, Ljubljana 2003 (besedila Marjeta
Ciglene~ki, Brane Kovi~, Primo` Lampi~ in Milan Pajk); Stojan Kerbler. Dvori{~a / Backyards, Ptuj 2008, razstavni
katalog (besedilo Marjeta Ciglene~ki).
4 Bernik, 2003, str. 51–57.
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Organizacija rednih likovnih kolonij pod
pokroviteljstvom tovarne je stekla leta 1991.
V bistvu je tovarna prevzela Likovno kolonijo [tatenberg, ki jo je zasnoval Branko Gaj{t,
ob tem pa so prireditev preimenovali v Likovno kolonijo Talum in precej spremenili zastavljeni program. Najpomembneje je bilo, da
so vztrajno pove~evali likovno kakovost.
Sprva so povabljeni slikarji po en teden delali
v improviziranih ateljejih v dvorcu [tatenberg,
leta 1999 pa so se preselili na ptujski grad.
Organizacija je bila ves ~as v rokah neutrudnega Darka Ferlinca, umetni{ki vodja kolonije pa je bil Du{an Fi{er, slikar, ki je tudi sicer
dobro zastopan v zbirki. Edino leta 2002 je
Fi{erja zamenjal Stojan Kerbler, ki je v Kidri~evo in na Ptuj povabil skupino fotografov.5
Udele`enci so se vsako leto javnosti predstavili z novimi stvaritvami in s katalogom, ki
je spremljal razstavo. Po letu 2002 pa so spremenili na~in pove~evanja zbirke. Tedensko
bivanje umetnikov na Ptuju so nadomestili s
sistemati~nimi odkupi. Danes je v Talumovi
zbirki zastopanih ve~ kot 80 umetnikov z
okrog 300 slikami, grafikami, risbami, fotografijami in plastikami. Likovna dela plemenitijo delovno okolje v upravni stavbi, kjer se v
vhodni avli izmenjujejo tematske razstave,
precej del pa je tudi uskladi{~enih. Leta 2002
so v Jakopi~evi galeriji v Ljubljani predstavili
izbor iz celote, ob tem pa je iz{el tudi
obse`en katalog s seznamom vseh v zbirki
zastopanih umetnikov.6 Nove pridobitve so
prikazali leta 2004 v Miheli~evi galeriji na
Ptuju7 in leta 2007 v Salonu umetnosti, prav
tako na Ptuju.8 Nekaj manj{a po obsegu je
bila razstava v Galeriji Magistrat v ptujski
mestni hi{i leta 2006.9
V razvitem svetu je povsem obi~ajno, da
velike firme odkupujejo umetni{ka dela. Tudi
v Sloveniji je kar nekaj podjetij, v katerih so
zlasti v letih po osamosvojitvi uredili kakovostne in zanimive zbirke. Na podro~ju zbirateljstva vlada v Sloveniji precej specifi~na
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Enajsta likovna kolonija Talum, 2002.
Zbirka Talum, 2002.
Zbirka Talum. 2004.
Zbirka Talum. 2007.
Zbirka Talum, 2006.

situacija, saj je zasebno zbiranje umetnin po
drugi svetovni vojni skorajda usahnilo, hkrati
pa muzeji in galerije ne zmorejo odkupiti
dovolj pomembnih del, da bi suvereno reprezentirali sodobno likovno tvornost. V preteklosti so zbirateljsko poslanstvo vzporedno s
profesionalnimi ustanovami opravljali tudi
zasebniki, v moderni dobi pa tudi razli~ne
korporacije in podjetja. V Jugoslaviji tovrstne
dejavnosti po drugi vojni niso u`ivale splo{nega priznanja in tako so mnoge za Slovenijo
dragocene umetnine brez prave evidence
veliko preve~ razpr{ene med najrazli~nej{imi
lastniki, hkrati pa umetniki ne u`ivajo zadostne podpore razgledanih mecenov. @e v
osemdesetih, {e bolj pa v devetdesetih letih
20. stoletja se je vrednotenje zbirateljske
dejavnosti bistveno izbolj{alo, kar je vneslo
na sicer zaspan slovenski trg umetnin vsaj
nekaj `ivahnosti. Nekatere ve~je zbirke nastajajo ob profesionalnem svetovanju uglednih
likovnih kritikov, spet drugje se gospodarstveniki zanesejo na lastno presojo, ki pa je
obi~ajno premalo pronicljiva. Talumova
likovna zbirka je v primerjavi z drugimi sorodnimi zbirkami na Slovenskem nekaj
posebnega: predsednik uprave Taluma, mag.
Danilo Toplek, je izvrsten poznavalec sodobne likovne tvornosti. Talumova zbirka nastaja ob njegovem neposrednem odzivanju na
likovno dogajanje na Slovenskem in v najbli`ji slovenski sose{~ini. Ko ocenjujemo
zna~aj zbirke, zaznamo, da med deli prevladujeta visoki modernizem in postmodernizem, da so avtorji, rojeni na Ptuju oziroma v
ptujski okolici, zastopani z ve~ deli ({e zlasti
to velja za Stojana Kerblerja in Du{ana
Fi{erja) in da so v zadnjih nekaj letih za zbirko pridobili nekaj odli~nih del s starej{o letnico nastanka.
Med uveljavljenimi predstavniki poznega
modernizma, zastopanimi v zbirki, velja izpostaviti Zmaga Jeraja. V Talumovi zbirki sta
dve klju~ni deli iz Jerajevega zadnjega ob-
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dobja – z letnicama 2001 in 2002 datirana prizora z zasebnega vrta. Akrilna slika10 in fotografija11 sta skoraj identi~ni. Za Jeraja je zna~ilno, da mu fotografija ne slu`i kot predloga
za sliko, navadno je postopek ravno obraten;
najprej naslika sliko in nato prizor s slike {e
fotografira. V navedenem primeru pa je v
okolju, ki ga prikazuje akrilna slika, fotografiral leto dni starej{e delo na platnu. Sliko odlikujejo `ivahne poteze; na belem ozadju je
upodobljena pergola, pod njo je z `ivo rumenim prtom pregrnjena miza, na mizi razlo~imo nekaj posode, no`, {ahovnico s figurami v nedokon~ani partiji, glavo solate in dve
jabolki, naokrog po travi pa polno drobnih
vrtnih pritiklin: korito s pisanim cvetjem, odvr`eno {kropilnico, natika~e … V desnem
zgornjem kotu trije pisani baloni »odna{ajo«
kompozicijo nekam navzgor. Fotografija je
nekoliko bolj umirjena: prikazuje isto z
rumenim prtom pregrnjeno mizo pod sen~nato zeleno pergolo, v travi je rde~a {kropilnica, na mizi pa ni ve~ posode in zelenjave,
pa~ pa je na klop ob mizi frontalno postavljena naslikana podoba tega istega vrtnega
koti~ka. »Slika v sliki« je dobila ~astno mesto
v najprijetnej{em delu doma~ega vrta.
Med nekoliko mlaj{imi avtorji, rojenimi okrog
leta 1960, ima v zbirki ve~je {tevilo del Jurij
Kalan, ki se je uveljavil s podobami iz vsakdanjega dru`inskega `ivljenja – zanimajo ga
odnosi med sorodniki. Z njihovimi telesi napolni ospredje, se odlo~a za neobi~ajne reze
in pove~ave ter realisti~ni zvestobi z nekaj
pretiravanja dodaja dobr{no mero humorja.
Tudi slike Gregorja Kokalja in Silvestra
Plotajsa - Sicoa odlikujeta vedrina in spro{~ena, s humorjem za~injena misel. Nekateri
avtorji, rojeni po letu 1970, so prispevali svoja
dela v Talumovo zbirko, ko so bili v svetu
umetnosti {e neznanci, danes pa sodijo med
vodilne predstavnike mlaj{e slovenske umetni{ke generacije. Tak{ni avtorici sta na primer
Natalija [eruga in Mojca Zlokarnik. Prva svoje
liri~ne in v misel na minevanje ugla{ene

... Stojan Kerbler, Deklica iz Haloz, 1972

... Stojan Kerbler, Ritem, 1967
kompozicije na svojstven na~in »pri{ije« na
kovinski okvir. Priprava slike se zdi kot
obred, [erugova pa slike pogosto pospremi z
verzi.12 Zlokarnikova se posve~a raziskovanju
barve, ki jih v ~istih vrednostih in v jasno
zamejenih ploskvah polaga drugo ob drugo
in opominja na njihov simboli~ni pomen.13
V Talumovi zbirki je tudi znatno {tevilo fotografij. Prednja~ijo seveda fotografije mojstra

..........................................................

............

10 Slika (90 x 120 cm) je bila leta 2008 razstavljena na Jerajevi retrospektivi v Umetnostni galeriji Maribor. Zmago
Jeraj. Slika, risba, grafika, fotografija, Umetnostna galerija Maribor 2008, razstavni katalog, str. 19. Z isto letnico 2001 je datiran {e akvarel – tudi ta je bil leta 2008 razstavljen v Umetnostni galeriji Maribor.
11 Fotografija z naslovom Vrt je nastala v okviru 11. likovne kolonije Talum.
12 [eruga, 2003.
13 Zlokarnik, 2009.
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Stojana Kerblerja, ki je bil v tovarni kot energetik zaposlen od leta 1965, ko je diplomiral,
do leta 2000, ko se je upokojil. Kerbler je
zaslovel s serijami Portreti s ptujskih ulic,
Halo`ani,14 Koline in Dvori{~a, vsa leta pa je
snemal tudi v okolju tovarne. Ve~ina tovarni{kih posnetkov je nastala zaradi dokumentiranja pomembnih dogodkov in z namenom, da z njimi opremijo tovarni{ko glasilo,
postopoma pa je Kerbler v tovarni vse ve~
fotografiral z `eljo, posneti kakovostne kompozicije, ki jih je tudi razstavljal in objavljal v
fotografskih revijah. Leta 1993 je Talum za
potrebe lastnega protokola izdal mapo z
naslovom Sre~anja, v kateri je zbranih 15
izvirnih Kerblerjevih fotografij.15 Vse so bile
posnete v tovarni{kem okolju, najstarej{a leta
1965 (Sre~anje), najmlaj{a pa leta 1984
(Elektrolizer). Izpostaviti ka`e ve~krat objavljeno fotografijo, ki je dala ime celotni mapi.
Sre~anja (1974) so v Kerblerjevem opusu ena
redkih fotografij pokon~nega formata. Mojster jo je posnel skozi okno svoje pisarne.
Opazoval je delavce, ki so v ~asu izmene prihajali na delo ali odhajali domov, obojni pa
so se sre~evali na {iroki in s kockami tlakovani cesti, ki v ravni osi re`e tovarni{ki kompleks na dvoje: v obratih v severni polovici
kompleksa so proizvajali glinico, na ju`ni
strani pa aluminij. Na Kerblerjevi fotografiji se
ravna in z vro~im opoldanskim soncem o`arjena tlakovana pot natan~no v sredini kompozicije perspektivi~no poglablja v prostor,
dokler se pogled v daljavi ne izgubi v megli~astem ozra~ju. S Kerblerjevo fotografijo je
opremljen tudi almanah, ki je iz{el ob petdesetletnici tovarne.16 Kerbler, ki ga najve~krat
predstavljamo kot fotografskega pripovedovalca o Halozah in Halo`anih, posebnosti
tovarni{kega obmo~ja obvladuje enako suvereno kot vinorodne Haloze.
Posebna pozornost velja delom Hermana
Pivka. Njegove fotografije odstopajo od
dokumentarnosti, ki je sicer temeljna zna~ilnost fotografskega medija. Namesto doku-

mentarne zvestobe na Pivkovih fotografijah
prevladuje misti~no razpolo`enje, ki ga avtor
stopnjuje s razli~nimi intervencijami v tehnolo{kem postopku; v tem smislu je bilo {e
zlasti plodno Pivkovo sodelovanje z zdaj `e
pokojnim pesnikom Danetom Zajcem v
poznih devetdesetih letih 20. stoletja.17 V
Talumovi zbirki je tudi ve~ Pivkovih fotografij
rastlin. Avtor se je ob~udujo~e zazrl v ~ude`
rastja, a pokazal na hkraten razpad vsega
organskega, s ~imer se njegove podobe pribli`ujejo opominu »Memento mori!«, ki so ga
znali najbolj mojstrsko upodabljati slikarji
severnja{kih tiho`itjih v 17. stoletju.
V zadnjih nekaj letih se je Talumova zbirka
pove~ala za ve~ grafi~nih listov, njihovi
avtorji pa sodijo med najuglednej{e slovenske grafike, ki jim radi nadenemo oznako
ljubljanske grafi~ne {ole (Janez Bernik, Bogdan Bor~i~, Riko Debenjak, Bo`idar Jakac,
Metka Kra{ovec, Lojze Logar, Lojze Spacal in
Zora Stan~i~). Ve~ina listov je novej{ega datuma, najstarej{i pa je Jak~ev Koncert, ki je
nastal leta 1922 v Pragi. Posebno mesto med

... Metod Frlic, Dialog. Jeklo, aluminij, 2005.
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Za Halo`ane je leta 1979 prejel nagrado Pre{ernovega sklada.
Kerbler, 1993.
Talum 1954 – 2004, 2004.
Zajc, Pivk, 2001.
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grafi~nimi listi zavzema pet del Zorana
Mu{i~a iz sedemdesetih let 20. stoletja.
Kiparskih del v zbirki ni veliko po {tevilu, a
so ta vredna posebne pozornosti. Metod Frlic
ima poseben ob~utek za snovnost materiala,
iz katerega oblikuje. Tako na primer dovoljuje svincu, da se pod lastno te`o oblikuje v
organske forme, ki nenavadno spominjajo na
dele ~love{kega telesa. Leta 2005 je po naro~ilu Taluma izdelal {est skulptur s pomenljivim naslovom Dialog, v katerih je aluminij soo~il s kamnom, svincem, bronom,
jeklom, lesom in poliestrom. [tiri duhovite
podobe kopalcev Mirka Bratu{e so ena zadnjih pridobitev v zbirki. Kipar je naturalisti~no razumljena telesa v kopalke oble~enih
turistov stla~il v ozke cevi; do izraza je pri{el
kontrast med povsem gladkim kovinskim tulcem in strukturirano povrhnjico ~love{kega
sala, ki kipi iz pretesnega kovinskega objema. Jurij Kalan, sicer slikar, je z zanj zna~ilnimi mo~nimi barvami prekril dolg trakast
lesen relief z nazivom Pisana dru{~ina, na
katerem se nizajo karakterni, a zadovoljni in
nasmejani obrazi. Objekti Polone Maher, precizno izrezani iz kovinske plo{~e ali polipropilena, se postavljajo na stene kot slike. Gre
za nekak{ne opredmetene risbe, mre`asta
struktura pa se ne prilega povsem gladki
podlagi, zato ustvarja na steni senco, ki se
ka`e kot podvojena podoba, neoprijemljiva
in nadvse subtilna risba. Maherjeva je izvrstna risarka, ki v linijah razmi{lja o stvarnih
predmetih, ki nas obdajajo. Pri tem se
prepu{~a humornemu razumevanju na{e
vsakdanje ozkosti (posebej cenjeni so njeni
kozolci, vrtne ograje, lovske pre`e in podobno), v zadnjem obdobju pa se vse pogosteje
odlo~a za abstraktne strukture. Leta 2000 je
bila v zasebni ptujski galeriji razstava velikono~nih pirhov; iz lesa so jih izdelali slikarji in
kiparji, ki jih je na Ptuj povabil Du{an Fi{er.
Umetniki so sprostili domi{ljijo v mislih na
praznik, ki ga vsako leto spreminjamo v
dru`insko obredje, Talum pa je za svojo
zbirko pridobil pet eksponatov. Med njimi je

tudi jajce nesre~no preminulega ptujskega
kiparja Davida Ga{pari~a (1972–2004). Bil je
edini med sodelujo~imi, ki ga ni zanimala
zgolj ukrivljena povr{ina lesenega jajca; z
rezbarskim dletom je odlo~no zarezal v
leseno gmoto, jo razprl in obarval v strastnem
kontrastu bele in rde~e. Ga{pari~evo velikono~no jajce je pravzaprav edino javnosti dostopno delo mnogo prezgodaj umrlega
izjemno nadarjenega ptujskega kiparja.18
Kakor koli s Ptujem in njegovo okolico povezani umetniki imajo v Talumovi zbirki posebno mesto. Mednje {tejemo: Borisa Fari~a,
Du{ana Fi{erja, Stojana Kerblerja, Du{ana
Kirbi{a, Albina Lugari~a, Franceta Miheli~a,
Toma`a Plavca in Viktorja Rebernaka. Kirbi{,
eden osrednjih predstavnikov poznega modernizma na Slovenskem, se pogosto ozira v
mra~na obdobja slovenske preteklosti. Je
tudi pronicljiv bralec moderne literature, ki je
navdihnila celo serijo slik, mnoga Kirbi{eva
dela pa so povsem abstraktna. Viktor Rebernak je zavezan izklju~no abstraktnim kompozicijam. Na platno nalaga barve v pastoznih nanosih, raz~lenjene na majhne ploskve
in grebenasto strukturirane; nastane vtis, da
imamo opravka s tapiserijo. Toma` Plavec
sliko razume kot objekt in jo blazinasto {iri v
prostor ali pa eksperimentira v poliestru in
drugih materialih. Vsebinsko se njegova dela
zadr`ujejo na podro~ju misti~nega in kontemplacije.
O tovarni{ki fotografiji Stojana Kerblerja je
bilo zgoraj `e nekaj povedanega. Posebej
moramo biti pozorni na posnetke, ki so nastali po letu 2000, torej po Kerblerjevi upokojitvi, ko mojster v tovarno ni ve~ zahajal slu`beno, pa~ pa zgolj kot fotograf. Prav v
upodobitvah tovarni{kih dvori{~, ki so ostala
osamljena zaradi opu{~anja dolo~enih proizvodnih programov, lahko najdemo nastavke
za najnovej{o Kerblerjevo serijo Dvori{~a,19 s
katero je mojster zaznamoval svojo sedemdesetletnico. Med temi posnetki izstopa fotografija Posode (2002), ki nas preseneti zaradi
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18 O Davidu Ga{pari~u, ki je sicer ve~krat razstavljal, skorajda ni kriti{kih zapisov. Nekaj o njem v: Ciglene~ki, Dva
Ptuj~ana med 16 najbolj vro~imi, Tednik, 2. avgust 2001, str. 5; Ciglene~ki, V spomin. David Ga{pari~, Ve~er, 1.
oktober 2004, str. 12.
19 Kerbler, 2008.
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odsotnosti ljudi, sicer tako zna~ilnih za Kerblerjev opus. Pred nami je sestav opu{~enih
tovarni{kih objektov strogih kubi~nih oblik, v
ospredju pa je na zaplati trave z ograjo zavarovan rezervoar za vodo. Za ograjo se nizajo
velike trebu{aste kerami~ne posode, ki so jih
nekdaj uporabljali v bli`njem laboratoriju.
Prizor obudi misel na zna~ilen slovenski
vrti~ek s plotom, na katerega je gospodinja
poveznila glinaste vr~e. Kerbler je v turobnem okolju zapu{~enih tovarni{kih dvori{~
znal ugledati poeti~en motiv.
Ob fotografski likovni koloniji je v Talumovo
zbirko pri{lo tudi ve~ fotografij Borisa Fari~a.
Posnel jih je na ptujskih ulicah in med Ptuj~ani, ki so njegovi stari znanci. Izstopajo portreti starke, Fari~eve sosede v nekdanjem
dominikanskem samostanu, kjer ve~ino prostorov uporabljata Pokrajinski muzej Ptuj in
Zgodovinski arhiv, v pritli~ju mogo~ne in od
~asa hudo na~ete zgradbe pa {e vedno vztraja nekaj stanovalcev. Stara `ena vdano prena{a svoje uborno `ivljenje, na Fari~evih foto-

... Du{an Fi{er,
Enigma mentalne
strukture prostora.
Olje na platnu, 2004.

..........................................................
............

20 Olje, papir, elektri~na `ica, platno, les, 202 x 240 cm.
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grafijah pa se zdi, kot da smo se skupaj z njo
zna{li v nerealni pripovedi iz nekega drugega, pravlji~nega sveta.
Po {tevilu del je v Talumovi zbirki najmo~neje zastopan Du{an Fi{er. V Talumu redno
odkupujejo Fi{erjeva dela vse od umetnikovih slikarskih za~etkov (diplomiral je leta
1989). Fi{erjev opus v celoti lahko opredelimo kot raziskovanje prostora in ga opi{emo
kot nekak{no iluzionisti~no avanturo in potovanje skozi pokrajine spomina. Fi{er v popolnosti obvladuje slikarski metier; gledalca
vedno znova postavlja pred dilemo, ali se na
sliki upodobljeni prostor navidezno poglablja
ali pa, prav obratno, napenja v prostor gledalca. ^ez slikovno polje vedno znova napenja prostorsko mre`o, ki pa je pogosto tudi
sama podvr`ena prostorski iluziji. Vsaj dve
Fi{erjevi deli v Talumovi zbirki sta vredni posebne pozornosti in sta tudi klju~ni vsaka za
svoj ~as nastanka. Elektra je nastala leta
1994.20 Naslov nas spomni na tragi~no usodo
gr{ke junakinje, ki je bratu Orestu pomagala
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ubiti nezvesto mater. Elektrina zgodba se
vpleta v brezbre`no prostranstvo spomina,
po katerem plasti barve vodijo na{ pogled od
belih raz~lenjenih povr{in v ospredju, s katerih se {e stekajo curki barve, do popolnih
temin, ki nas vabijo v neznane in groze~e
globine. V spodnji del slike je pritrjen kos lesa, v sredini prepet z vili~asto raz~lenjenimi
`icami, ki opominjajo na dvojni pomen imena, povezujejo heroi~no mitolo{ko preteklost
s tehnolo{ko dovr{eno sodobnostjo ter ustvarjajo razpolo`enje visoke napetosti. Z letnico 2003 pa je datirana slika z naslovom Enigma mentalne strukture prostora, ki je bila
prvi~ predstavljena javnosti na razstavi v
galeriji Equrna v Ljubljani (2004). Fi{er je poznavalce svojega slikarstva presenetil z novo
barvno skalo (iz prevladujo~ih sivin je pre{el
na intenzivne rde~e in oran`ne) in s poudarjenimi ostrimi zamejitvami med barvnimi
ploskvami. Dosegel je svojstvene opti~ne
u~inke – na povr{ini slikovnega polja so
upodobljeni nekak{ne ampule in diski, ki se
za~nejo ob pozornem opazovanju navidezno
premikati v prostor gledalca in ga napolnjevati do zasi~enosti. Velike dimenzije slik so
pri tem odlo~ilne, saj opazovalca tako reko~
posrkajo vase. Podoba Enigma mentalne
strukture prostora uveljavlja dvojno razumevanje prostorskih dimenzij, kar je zna~ilnost
Fi{erjevih najbolj{ih del. S spiralastimi
oran`nimi linijami je za~rtal nekak{no v neskon~no globino usmerjeno tuljavo, medtem
ko ospredje zavzemajo lebde~e ampule, ki se
{irijo v prostor gledalca. Na razstavi v Equrni
je Fi{er pred posamezne slike postavil plasti~ne figure divjih `ivali, kakr{ne uporabljajo
lovci za vaje v streljanju; antilopa, ki strmi v
navedeno sliko, je postala za{~itni znak razstave in na njeni vlogi v posredovanju pogleda je avtor razvil razmi{ljanje o lastnem
delu.21 Ostrina pogleda z natan~nostjo lokostrelca je odlo~ilna vrednota Fi{erjevega slikarstva.

Glavnina Talumove zbirke je torej usmerjena
v sodobno likovno tvornost na Slovenskem;
snovalci zbirke z odkupi spremljajo najvidnej{e slovenske ustvarjalce in njihove najpomembnej{e dose`ke, hkrati pa dajejo mo`nost obetavnim mladim avtorjem ter s posebno pozornostjo sledijo tistim umetnikom, ki
so tako ali druga~e povezani s Ptujem. Leta
2007 pa se je ponudila prilo`nost za odkup
petih del Franceta Miheli~a (1907–1998), ki je
na Ptuju `ivel in delal med letoma 1936 in
1941; ptujska leta so zaznamovala tako reko~
ves Miheli~ev opus.22 Ko je Miheli~ leta 1939
priredil odmevno razstavo v dija{kem domu
na Pre{ernovi ulici, o kateri so se razpisali
takrat vodilni slovenski kritiki, so se na ptujski ob~ini »zaradi lokalnega kolorita« pogovarjali o morebitnem odkupu slike Mrtvi kurent,23 ki pa ga niso realizirali. Sliko je nekoliko kasneje kupil dr. Vladimir Kante, njegovi
dedi~i pa so jo po drugi vojni prodali
Moderni galeriji v Ljubljani, kjer Mrtvi kurent
velja za enega najpomembnej{ih eksponatov.
Leta 1939 je mesto Ptuj torej zamudilo prilo`nost, da pridobi klju~no delo slovenskega
predvojnega slikarstva. Pokrajinski muzej
Ptuj je v drugi polovici 20. stoletja pridobil
{tevilna in pomembna Miheli~eva dela; leta
1992 je umetnik muzeju poklonil ve~jo
koli~ino svojih najbolj{ih grafik, od leta 2000
pa v okviru muzeja deluje Grafi~ni kabinet
Franceta Miheli~a, v katerem so zbrani tako
reko~ vsi Miheli~evi pomembnej{i grafi~ni
listi ter veliko {tevilo risb, ki so jih Pokrajinskemu muzeju leta 1999 podarili Miheli~evi
dedi~i.24 Med risbami v volilu Miheli~evih
dedi~ev je tudi precej listov iz obdobja slikarjevega bivanja na Ptuju, na Ptuju pa zasebniki hranijo {e nekaj del iz tega ~asa. Talumov
odkup leta 2007 pomembno dopolnjuje
navedeni fundus. Dve odkupljeni Miheli~evi
deli v tehniki gva{a sta nastali leta 1947 v
okolici @u`emberka in odsevata spomin na
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21 Fi{er, 2004, str. 147.
22 Odkupljene slike so bile predstavljene na razstavi v Salonu umetnosti na Ptuju. Gl.: Zbirka Talum, 2007. O
Francetu Miheli~u in njegovem ptujskem obdobju je bilo napisanega zelo veliko. Najobse`nej{a in zaradi najrazli~nej{ih podatkov, tudi podrobnega seznama literature, najbolj natan~na je monografija iz trilogije o Francetu
Miheli~u: Gosti{a, 1997. Gl. {e: Ciglene~ki, 1994, str. 163–184.
23 Ingoli~, 1969, str. 164–167.
24 Ga~nik, 1995; Vidmar, 2006, str. 143.
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vojne grozote,25 za Talumovo zbirko pomembnej{i pa so barvni lesorez Mrtvi kurent iz leta
1955,26 dve upodobitvi srebrnih topolov v
gva{u27 in oljna slika Spomin na ptujski atelje
iz leta 1942.28

... France Miheli~,
Spomin na ptujski
atelje. Olje na platnu,
44,8 x 56,2 cm, 1942.

Barvni lesorez Mrtvi kurent iz leta 1955 je
variacija zgoraj omenjene slike z enakim naslovom iz leta 1938. V letih po drugi vojni se
je Miheli~ vrnil k motivu mrtvega kurenta, a
ga je precej spremenil. Opustil je vse dokaze
o va{kem okolju dogodka in prizor postavil v
zasne`eno pokrajino. Kompozicijo je razdelil
na dva dela: na s snegom pokrito polje in na
pas neba. Figure je razporedil v krog, v
podobi kurenta, ki nam ka`e hrbet, preko
katerega mu visi sneta maska, pa prepoznamo slikarja. Umetnik se je umestil na podobo z dvojnim obrazom, h gledalcu se obra~a z obrazom snete maske, odvra~a pa svoj

pravi obraz, ki ga prepoznamo zaradi njegovega zelo zna~ilnega profila. Mrli~ le`i z nogami v sredi{~u kroga, ki ga tvorijo figure, in
tako {e poudarja kro`no zasnovano kompozicijo, ki daje celoti posebej sve~an ton in
ob~utje brez~asnosti.29
Znano je, da je Miheli~, pogosto v spremstvu
pisatelja in tesnega ptujskega prijatelja Antona Ingoli~a, rad pohajal po ptujski okolici ter
opazoval pokrajino in ljudi. S fotografskim
aparatom30 in v risbah je dokumentiral videno. V grafi~nem kabinetu v ptujskem muzeju
je shranjenih kar nekaj risb, ki prikazujejo
tudi doma~ije na Dravskem polju. Miheli~a so
med drugim zanimali razli~ni predmeti,
uporabni v takratnem kme~kem gospodarstvu, ob njihove upodobitve pa je pogosto zapisal doma~e ime zanje.31 Miheli~a pa so
{e posebej pritegnile poplavne loke ob vasi
[turmovci, kjer v gru~ah rastejo srebrni
topoli. Poplavne loke so svojstven geografski
pojav,32 travnata ravnina, na kateri se razra{~ajo skupine dreves, pa vzbuja poeti~na
ob~utja. Miheli~evo upodabljanje pokrajine v
okolici [turmovcev je treba povezati z njegovim obiskom Bene{kega bienala leta 1938.
Ogled razstav je bil za mladega slikarja veliko
do`ivetje, mnogo bolj kot mno`ica sodobnih
del pa ga je pritegnila razstava o krajinskem
slikarstvu 19. stoletja, ki so jo pripravili kot
posebno prireditev v okviru bienala.33 Med
starej{imi krajinarji je njegovo pozornost
posebej pritegnil Camille Corot (1796–1875),
vodilni predstavnik barbizonske {ole in s tem
tudi pionir plenerizma. Corot je imel velik
ob~utek za poeti~no; bil je mojster v upodabljanju misti~nega razpolo`enja in mehkih
atmosferskih u~inkov, celoto pa je znal odeti
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25 ^rna kuhinja, 1947, gva{ na kartonu, 33,7 x 39,4 cm; Po kon~ani vojni, 1947, gva{ na kartonu, 337 x 39,4 cm.
26 Mrtvi kurent, 1955, barvni lesorez, odtis 740 x 685 mm.
27 Srebrni topoli, 1938, tu{ in gva{ na kartonu, 606 x 363 mm; Gaj srebrnih topolov, 1938, tu{ in gva{ na kartonu,
599 x 435 mm.
28 Spomin na ptujski atelje, 1942, o. pl. na lepenki, 44,8 x 56,2 cm.
29 Ve~ o pomenu kro`ne kompozicije na Miheli~evem lesorezu v: Ciglene~ki, 2007, str. 133–148.
30 Dolgo ~asa Miheli~eve fotografije sploh niso bile znane javnosti. [ele leta 2007 je Lojze Gosti{a objavil za
razumevanje Miheli~evega dela dragocene posnetke. Miheli~ je fotografski aparat verjetno kupil leta 1936.
Fotografije so bile klju~ne predloge za slike v ptujskem obdobju, kasneje pa je tak{en delovni pristop opustil.
Ve~ v: Gosti{a, 2002, str. 135–145.
31 Ve~ v: Ciglene~ki 1994 (op. 22), str. 167–168.
32 Ve~ v: [tumberger, 2006.
33 V ~asniku Jutro je Miheli~ objavil kritiko, v kateri je bil zelo zadr`an do sodobnih del, prevzela pa ga je razstava krajinarstva v 19. stoletju. Gl.: Miheli~, Bene{ki Bienale, Jutro, {t. 180, 5. avgust 1938, str. 7.
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v srebrn ton. Prav tak{en srebrn lesk odmeva
tudi v Miheli~evih upodobitvah srebrnih topolov v [turmovcih. V fotografiji, risbi in
gva{ih je {tudiral podobe dreves, ki jih je zajel v pogledu od spodaj navzgor. [tudije dosledno upodabljajo zgolj drevesa, medtem ko
je slike v olju dopolnil s figuralno {tafa`o. Posebej zanimive so tiste upodobitve, ki prikazujejo drevesa v pogledu od spodaj navzgor
in v igri svetlobe, ko se son~ni `arki prebijajo
skozi svetlo zeleno listje ter poudarjajo ble{~e~o belino drevesnega lubja. V tak{nem pogledu izgubljamo ravnote`je; od vrtoglavega
bega v vi{ino se nam megli, prirezana debla
in veje pa {e stopnjujejo vtis prostorske izgubljenosti.
V skupini leta 2007 odkupljenih Miheli~evih
del je najdragocenej{a oljna slika Spomin na
ptujski atelje. Nastala je na za~etku leta 1942,
ko je Miheli~ `ivel v Ljubljani in v slikah obujal spomine na Ptuj. Ni znano, da bi kdaj
fotografiral svoj atelje, ki si ga je uredil v kabinetu ob risalnici na ptujski gimnaziji, vendar
je slika dokumentarno natan~na. Svetloba
prihaja v prostor skozi okno na levi in skozi
vrata iz sosednjega prostora; osredoto~a se
na stoje~i `enski akt in del tiho`itja sredi
kompozicije. Prostor je dojet tradicionalno; linije podnic vodijo pogled v globino, skozi
odprta vrata v ozadju na desni pa se prostor
preto~i v sosednjo sobo. Ob stenah stojijo zastekljene omare, skozi {ipe pa presevajo
predmeti, ki jih je slikar uporabljal pri pouku:
mav~ni odlitki anti~nih poprsij in razne
posode. Pod oknom je {op suhe trave in ob
omari na levi visok glinast vr~, v desni polovici slike pa je nastavljeno tiho`itje, ki ga sestavljajo z ble{~e~e belo draperijo ogrnjen
podstavek, na katerem je odlo`ena mrtva{ka
maska, pred njim pa so na tleh nakopi~eni
kurentova maska, kitara in bu~e. Slikarja vidimo s hrbta, kako sedi pred stojalom in slika
nedolo~ljiv prizor na platno. Desno zraven
njega stoji gola `ena in se naslanja na podstavek z rde~o draperijo, ki jo z desnico dviga

nad glavo. V atelje je pravkar vstopil kurent,
ki se obra~a k slikarskemu stojalu, v sosednjem prostoru pa vidimo okostnjaka; na smrt
nas spomni {e krokar na omari na desni.
Tako reko~ ni~ ni izmi{ljenega na sliki, le za
kurenta dvomimo, da je vstopil v atelje, pa
tudi `enskih aktov ne poznamo iz Miheli~evega ptujskega obdobja.34 Lojze Gosti{a je
sliko opredelil: »Gre za metaforo mirnega `itja in vanj vdirajo~ega nasilja vojne: za spopad
med dotlej veljavnimi vrednotami ~lovekovega dostojanstva in zakrinkano demonijo sprijenosti.« Vendar bi smeli v razmi{ljanje o sliki
pritegniti {e nekaj primerjav iz evropske zgodovine slikarstva; slikarji so se namre~ pogosto upodabljali pri delu v ateljeju. Izpostavimo
dve slavni deli: Alegorijo slikarstva (Atelje)
Jana Vermeerja iz okrog 166635 in Slikarjev
atelje Gustava Courbeta iz leta 1855.36
Jan Vermeer van Delft (1632–1675) se je
upodobil, kako sedi pred slikarskim stojalom
in slika podobo z lovorjevim vencem okronanega dekleta, ki v rokah dr`i {e trobento in
knjigo ter tako predstavlja alegorijo slave.
Prizor je postavljen v prostor, opremljen s
predmeti, ki jih lahko opi{emo kot zna~ilne
za holandske ambiente iz sredine 17. stoletja.
Vermeerjevo sliko interpreti ozna~ujejo kot
simboli~en prikaz slikarske slave. Poznavalci
opusa Jana Vermeerja posebej opozarjajo na
njegovo sposobnost slikanja svetlobe. Tudi
na upodobitvi umetnikovega ateljeja je z
razpr{eno naravno svetlobo, ki prihaja skozi
nevidno okno za zaveso na levem delu slike,
mojstrsko oblil postavo dekleta, ki slikarju
slu`i za model. Tudi na Miheli~evi sliki svetloba prihaja skozi okno na levi, ki pa ga ne
vidimo, saj pogled nanj zaslanja visoka omara, razliva pa se po telesu golega dekleta ob
slikarskem stojalu. Inkarnat dekletovega telesa je ble{~e~, mehke obline so ~utno vabljive;
to je tip `enskega akta, kakr{nega je Miheli~
slikal tudi v kasnej{ih letih. Ne moremo biti
sicer prepri~ani, da je dekle na Miheli~evi
sliki umetnikov model. Na platnu, ki je pritr-
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34 Lojze Gosti{a, ki je dolga leta spremljal Miheli~evo delo, je slikarja ob priliki povpra{al, ali je krokar na omari
povezan s poezijo Edgarja Alana Poeja, ki jo je Miheli~ ob~udoval, vendar mu je Miheli~ odvrnil, da mu je idejo
za krokarja dala naga~ena ptica v kabinetu za risanje na ptujski gimnaziji. Gl.: Gosti{a, 1994, str. 45, op. 19.
35 O. pl., 120 x 100 cm, Umetnostnozgodovinski muzej na Dunaju.
36 O. pl., 359 x 598 cm, Muzej Orsey v Parizu.
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jeno na stojalo, ne razlo~imo motiva – nekaj
barvnih lis bi te`ko opredelili kot `enski akt.
Sorodni pa sta pozi obeh slikarjev; oba sta s
hrbtom obrnjena proti gledalcu. Jan Vermeer
sedi na stolu brez naslonjala, oble~en pa je v
temno modno obla~ilo, ki je v zgornjem delu
med rameni razrezano na trakove, da pod
njimi vidimo belo srajco. Dolge lase, ki padajo na ramena, ima pokrite s temno baretko. V
desnici dr`i ~opi~ in slika, roko pa si je
podlo`il s slikarsko palico, ki jo dr`i v levici.
Tudi Miheli~ se je upodobil sede~ na stolu
(tokrat z naslonjalom). Oble~en je v skromno
sivo obleko, njegovi roki pa po~ivata na kolenih.
Gustav Courbet (1819–1877) je leta 1855
naslikal podobo izjemnih dimenzij, ki jo je
sam poimenoval »Slikarjev atelje: resni~na
alegorija, v kateri je se`eto sedem let mojega
umetni{kega `ivljenja«. S sliko je protestiral
proti akademizmu vsakoletnega Salona, presti`ne pari{ke razstave, na kateri so Courbeta
zavrnili, zato je to in {e nekatera druga svoja
dela pod naslovom »Realizem« razstavil na
vzporedni protestni razstavi. Courbetov
Slikarjev atelje, ki je v vseh pogledih zapletena kompozicija, velja za temeljno delo evropskega realizma. Mno`ica prepoznavnih figur,
ki se gnetejo na levi in desni, predstavlja
so~asno pari{ko umetni{ko prizori{~e pa tudi
vsakodnevno `ivljenje preprostih ljudi.
Courbet se je upodobil v sredini, kako sedi
pred slikarskim stojalom (vidimo ga od
strani) in slika skorajda kon~ano krajino; njegova poza opozarja na slikarjevo ustvarjalno
mo~ in veli~ino. Umetnika ob~udujeta de~ek,
ki se je zastrmel v sliko (razlagajo ga kot
nedol`nega in zato najbolj pravi~nega ocenjevalca), in gola mladenka, ki si k telesu priteguje draperijo. Lepega dekleta ni mogo~e
opredeliti kot modelke, saj slikar dokon~uje
povsem druga~en prizor; obi~ajno jo razlagajo kot muzo ali celo kot alegorijo resni~nosti.
Osrednji del kompozicije obliva razpr{ena
svetloba, ki vpada skozi okno na desni – tudi
tokrat vidimo zgolj okensko ni{o. Ko primerjamo Miheli~ev Spomin na ptujski atelje s
Courbetovim delom, postaja bolj jasna vloga
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37 Gosti{a, 1994 (op. 34), str. 16.
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gole `ene na Miheli~evi sliki – brez dvoma jo
lahko opi{emo kot umetnikovo muzo, figuro
kurenta pa kot upodobitev najpomembnej{ega motiva, ki je zaznamoval Miheli~eva
ptujska leta ter ostal osrednji lik v njegovem
opusu tudi v naslednjih desetletjih.
Primerjava z dvema klju~nima avtoportretnima deloma iz evropske slikarske preteklosti
nam tudi Miheli~ev Spomin na ptujski atelje
predstavi v bolj kompleksnem pomenu. Miheli~eva podoba je majhna v izmerah, a bi jo
smeli razlo`iti kot slikarjev obra~un s ptujskim ~asom. »… Ptuja nisem mogel preboleti
…« je izjavil sam.37 Umetnik se je v dramati~nem vojnem ~asu, preden je septembra 1943
pobegnil v partizane, zazrl v dedi{~ino, ki jo
je prinesel s Ptuja in jo povzdignil na raven
alegorije. Pri tem je samozavestno uporabil
nekatere prijeme, ki sta jih uveljavila dva od
najve~jih mojstrov evropskega slikarstva.
Nakup Miheli~eve slike Spomin na ptujski
atelje je pomembna nadgradnja Talumove likovne zbirke, saj naboru odli~nih del
slovenskega modernizma in postmodernizma dodaja eno klju~nih del Franceta Miheli~a, ki dokazuje, kako mo~no so ptujska leta
vplivala na enega vodilnih slovenskih ustvarjalcev 20. stoletja.
Pri~ujo~i ~lanek je osebni pogled avtorice na
Talumovo likovno zbirko. Tak{en je tudi
izbor avtorjev in del, ki so izpostavljeni v prispevku. Omejena dol`ina teksta tudi ne
omogo~a, da bi omenjali prav vse umetnike
in dela iz zbirke. Za objektivnej{i vpogled v
zbirko pa po abecednem redu navajamo imena vseh avtorjev, ki so v zbirki zastopani, ne
glede na zvrst, ki se ji posve~ajo, v seznam pa
so uvr{~eni tudi ljubiteljski slikarji, ki so se
udele`evali prvih likovnih kolonij na gradu
[tatenberg:
Todor~e Atanasov, Bojan Bem, Rudi Benétik,
Janez Bernik, Janez Boljka, Bogdan Bor~i~,
Andrej Bo`i~, Mirko Bratu{a, Andrej Brumen
- ^op, Drago Bukovec, Ana Cajnko, Zora
Cesnik, Jure Cihlař, Bogo ^erin, Peter ^erne,
Sandi ^ervek, Riko Debenjak, Lu~ka Falk,
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Die Sammlung Talum

...

Die Fabrik Talum in Kidri~evo, bis 1992
Tovarna glinice in aluminija (Tonerde- und
Aluminiumfabrik) prägte bedeutsam ihre
Umwelt, unter anderem mit aktiver Unterstützung der Kulturtätigkeit und mit einer
eigenen Kunstsammlung, die ungefähr 300
Werke von 80 Autoren umfasst. Im Jahr 1991
begann man alljährliche Kolonien der bildenden Künste zu organisieren. Zunächst versammelten sich die Maler im Schloss [tatenberg, seit 1990 jedoch in der Stadt Ptuj. Im
Jahr 2002 organisierte die Fabrik eine
Fotokünstler-Kolonie, nach diesem Jahr werden die alljährlichen Künstler-Treffen durch
systematische Ankäufe ersetzt. Die Kunstwerke aus der Sammlung Talum bereichern
die Räume des Fabrik-Verwaltungsgebäudes,
einige auserwählte Werke wurden auch auf
mehreren öffentlichen Ausstellungen zur
Schau gestellt.
In der Sammlung überwiegen Werke mit
dem Charakter des Hoch- und Spätmodernismus, unter den vertretenen Autoren befinden
sich die prominentesten slowenischen Maler,
Bildhauer, Grafiker und Fotografen sowie
einige Autoren aus dem Grenz- und Ausland.
Besondere Aufmerksamkeit wird einigen
Autoren gewidmet, die mit Ptuj und seiner
Umgebung verbunden sind. Unter ihnen tritt
der Fotograf Stojan Kerbler hervor, der als
Energetiker seine gesamte Dienstzeit in
Talum verbrachte, und der Maler Du{an
Fi{er. Im Jahr 2007 kaufte man in Talum fünf
ältere Werke vom Maler France Miheli~
(1907-1998) ab, der zwischen den Jahren
1936 und 1941 in Ptuj gelebt und gearbeitet
hatte. Die Ptujer Motiven, insbesondere die
Figur des kurents, prägten das gesamte Opus
des Malers Miheli~. Unter den erworbenen
Werken sind folgende Bilder besonders interessant: zwei Gouachen mit abgebildeten
Silber-Pappeln in [turmovci, der Farbholzschnitt Toter Kurent (1955) und das Ölgemälde Erinnerung ans Ptujer Atelier (1942), das
in Ljubljana entstand, bevor Miheli~ zu den
Partisanen ging.

nett malt, neben dem Zeichensaal im Ptujer
Gymnasium, wo er sich ein Atelier errichtet
hat. Im Zentrum der Komposition befinden
sich neben dem Autoporträt des Malers noch
ein sinnlicher Frauenakt, eine Figur des
kurents und ein Stillleben mit einer Totenmaske. Miheli~s Erinnerung ans Ptujer Atelier kann man mit Jan Vermeers Allegorie der
Malerei (1666) und mit Gustave Courbets
Bild Malers Atelier (1885) vergleichen. Bei
derartiger Vergleichung zeigen sich einige
inhaltliche Ähnlichkeiten, so dass man das
Bild von Miheli~ als Malers Abrechnung mit
der Ptujer Phase betrachten kann, die Szene
selbst wird aber dabei aufs Niveau einer
Allegorie gehoben. Der Erwerb des Bildes
Erinnerung ans Ptujer Atelier stellt einen bedeutsamen Aufbau der Talums Kunstsammlung dar, weil sie einer Reihe von hervorragenden Werken des slowenischen Modernismus und Postmodernismus auch eines der
Schlüsselwerke von France Miheli~ beigegeben hat, was bezeugt, wie stark die Ptujer
Jahre einen der führenden slowenischen
Kunstschaffenden des 20. Jahrhunderts
beeinflussten.

............

Das Bild Erinnerung ans Ptujer Atelier zeigt
den Künstler, wie er im bescheidenen Kabi-
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Kidri~evo, naselje povojnega ~asa*

.......................

Iva Ferlinc∗

Izvle~ek

Abstract

...

Kidri~evo, a Settlement
of the Post-War Period

V ~lanku je prikazan kratek pregled
zgodovine naselja Kidri~evo, ki sta jo zaznamovali predvsem obe vojni. @e med drugo
svetovno vojno se je porodila ideja o izgradnji tovarne glinice in aluminija, ki je bila nato
ob menjavi oblasti tudi uspe{no izvedena v
petdesetih letih prej{njega stoletja. Ob izgradnji tovarne je v borovem gozdu zraslo
naselje po sodobnih na~elih socialisti~ne miselnosti. Kidri~evo je prvi primer na~rtno
zgrajenega industrijskega naselja iz tega obdobja. Temu primerno zaslu`i tudi posebno
pozornost, predvsem z vidika vrednotenja in
varovanja urbanisti~ne ter industrijske dedi{~ine.
Klju~ne besede: Kidri~evo, industrijska
arhitektura, socialisti~na arhitektura, industrijska dedi{~ina, Danilo Fürst, Tovarna glinice
in aluminija, arhitektura in urbanizem,
20. stoletje

...

The paper presents a short overview of
the history of the settlement Kidri~evo which
was above all marked by both World Wars.
An idea to build an alumina and aluminum
factory had already emerged during the
World War II which was then successfully
transformed into reality in the 50’s of the previous century. Simultaneously with the building of the factory a settlement was being
built, near a pine forest, not far away from the
factory, following the contemporary principles of the socialist way of thinking. Kidri~evo is the first example of a planned industrial
settlement from that period of time. That is
why it deserves a special attention, especially from the viewpoint of the evaluation and
preservation of the urban and industrial heritage.

Key words: industrial heritage, Danilo Fürst,
Alumina and aluminum factory, architecture
and urbanism of the 20th century
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Kratka zgodovina naselja 1

...

Zasnova naselja Kidri~evo, kot jo poznamo danes, izhaja iz povojnega ~asa, natan~neje leta 1949, ko so se v nove bloke, narejene po na~rtih arhitekta Danila Fürsta, vselili
novi stanovalci, delavci Tovarne glinice in
aluminija Boris Kidri~.
Zgodovina naselja ne sega dale~, za~enja se v
zadnjih desetletjih 19. stoletja. Okrog leta
1870 je bil zgrajen gradi~, okrog katerega je
nato nastalo naselje, ki pa se je dokon~no
izoblikovalo {ele po drugi svetovni vojni.
Zgodovino so najbolj zaznamovala tabori{~a,
ki so bila zgrajena `e v prvi svetovni vojni.

Med prvo svetovno vojno so bile blizu gra{~ine zgrajene rezervne bolni{nice in tabori{~e za vojne ujetnike. Prvo tabori{~e so zgradile avstrijske vojne oblasti za ruske in italijanske vojne ujetnike. Leta 1915 je naselje {telo 295 barak, ki so lahko sprejele 14.000 ljudi.2 Poleg bolni{nic so bile tukaj tudi barake z
laboratoriji, zobozdravstvenimi ordinacijami,
kuhinjo, oficirsko menzo, pralnico in drugo.
V sklopu tabori{~a so bile tudi pekarna in
klavnica ter {tevilne obrtne delavnice (kroja{ka, ~evljarska, mizarska in kova{ka).3

manj{ih industrijskih delavnic, ki pa so kaj
kmalu pri{le v ste~aj. Ustanovljena je bila tudi
{ola za otroke naseljencev (1918/19), vendar
je bila leta 1926 ukinjena.4
Leta 1922 je bilo tabori{~e `e izpraznjeno,
leta 1941 pa so ga ponovno uporabile
nem{ke okupacijske oblasti – v barake so
zapirale vojne ujetnike. Naselje je dobilo ime
Sterntal. Zaradi graditve nove tovarne glinice
in aluminija so Nemci leta 1942 ustanovili
tudi delovno tabori{~e, ker pa je delovne sile
primanjkovale, so v tabori{~e po{iljali svojce
partizanov, sorodnike ustreljenih talcev in
dezerterjev iz nem{ke vojske, politi~ne
osumljence in sploh vse tiste, ki so se slabo
obnesli v boju s partizani. Delali so tudi kaznjenci iz vzhodnega dela Spodnje [tajerske.
Leta 1944 je bilo ustanovljeno {e tabori{~e za
`enske.5
Po drugi svetovni vojni se je v Strni{~u formiralo osrednje tabori{~e OZNE za interniranje
nem{kega prebivalstva iz celotne Slovenije in
za politi~ne zapornike – nekdanje sodelavce
okupatorja z obmo~ja Ptuja, Maribora in
Prekmurja.6

Izgradnja tovarne glinice in aluminija
Po vojni je upravljanje tabori{~a Strni{~e prevzel Oddelek za socialno politiko de`elne
vlade Slovenije in ga spremenil v begunsko
tabori{~e. V Strni{~e so pri{li najprej begunci
z Gori{ke (`e leta 1915), nato Slovenci s Primorske in Istre (december 1918) ter kadeti
Krimskega in Donskega korpusa generala
Vrangla ter ruski begunci (december 1920).
Med obema vojnama so bile dane mnoge pobude za razvoj naselja, razvitih je bilo osem

... Tovarno so za~eli graditi Nemci `e med
drugo svetovno vojno,7 najverjetneje maja
1942, ko je podjetje Vereinigte Aluminiumwerke (Zdru`ene tovarne aluminija) iz Berlina postavilo na ~elo vodenja izgradnje
prokurista Otta Freyberga.8 Tovarno je projektiral biro Gebr. Pfeiffer, Barbarossawerke
A.-G. iz Kaiserslauterna.9 Na~rt je bil zgraditi
najprej tovarno glinice, naslednje leto pa {e

..........................................................

............

1 Iz~rpna zgodovina od za~etkov nastajanja naselja do osemdesetih let prej{njega stoletja je podana v ~lanku: Vida
Rojic, Iz zgodovine Strni{~a, ^asopis za zgodovino in narodopisje, 55, n. v. 20, Maribor 1984.
2 Rojic 1984 (op. 1), str. 60.
3 Rojic 1984 (op. 1), str. 62.
4 Irena Mavri~, Zgodovina Kidri~evega, Kidri~evo, Zbornik referatov s posvetovanja Slovenskega umetnostnozgodovinskega dru{tva, Maribor 2003, str. 9–10.
5 Rojic 1984 (op. 1), str. 94–95.
6 Mavri~ 2003 (op. 4), str. 13.
7 Iz~rpna {tudija o za~etku gradnje tovarne glinice in aluminija v Strni{~u je podana v ~lanku: Tone Ferenc,
Gradnja tovarne glinice in aluminija Srni{~e med drugo svetovno vojno, ^asopis za zgodovino in narodopisje,
let. 67, n. v. 32, zv. 2, Maribor 1996, str. 174–204.
8 Ferenc 1996 (op. 7), str. 193–194.
9 Sonja Ifko, Kidri~evo – Dedi{~ina industrializacije, Arhitektov bilten, {t. 141–142, let. XXVIII, Ljubljana 1998,
str. 51.
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tovarno aluminija, vse skupaj naj bi kon~ali
leta 1944. Zaradi pomanjkanja delovne sile so
opustili projekt izgradnje tovarne aluminija,
saj so zamujali `e s tovarno glinice, navsezadnje pa je bila gradnja 26. marca 1945 tudi prekinjena.10
Ob koncu druge svetovne vojne je bilo pri
izgradnji tovarne glinice opravljenih 70 odstotkov gradbenih del, na monta`o pa pripravljene okoli 10 odstotkov opreme.11 Nadaljevanje zaradi vsesplo{nega opusto{enja
ni bilo mogo~e, porajal se je celo dvom, ali
bo dr`ava lahko zagotovila potrebna sredstva
za dokon~anje gradnje. Vpra{ljiva je bila tudi
smiselnost gradnje prav na tej lokaciji, saj naj
bi bila preve~ oddaljena od surovinskega vira. Vendar je zvezna vlada leta 1947 sprejela
sklep o dograditvi tovarne glinice in izgradnji
tovarne aluminija. Istega leta je bil sklenjen
sporazum z Mad`arsko o nabavi boksita. Vodenje projekta izgradnje tovarne je nato prevzel in`. Borut Maister po na~rtih in`. arh.
Danila Fürsta, gradbena dela pa je opravljal
Gradis.12 Poleg tovarne glinice so torej za~eli
graditi tudi tovarno aluminija. Leta 1948 je
bila gradnja za tri leta prekinjena, saj so bile
razveljavljene pogodbe z Mad`arsko oziroma
z vsemi vzhodnimi dr`avami. Gradnja se je
tako nadaljevala leta 1950, {tiri leta kasneje
pa je tovarna `e za~ela delovati: pridelali so
prvo glinico in pritekel je prvi aluminij.
Uradno odprtje tovarne je bilo 21. novembra
1954.13 Za izgradnjo tovarne sta si veliko
prizadevala politika Boris Kidri~ in Franc Lesko{ek - Luka ter tudi vplivala na kon~no
odlo~itev. Leta 1953 se je Strni{~e preimenovalo v Kidri~evo, ime je po narodnem heroju
Borisu Kidri~u prevzela tudi tovarna. Postala
je prva tovarna aluminija v Jugoslaviji. V naslednjih letih je z nekaj izjemami bele`ila
uspehe, {irila se je, proizvodnja je rasla. Leta
1991 je bila zaradi varovanja okolja in previsokih stro{kov ukinjena proizvodnja glinice.14
Ugodno lego za izgradnjo tovarne v Strni{~u
so zaznali `e Nemci, saj le`i Strni{~e blizu

surovinskega vira in reke Drave kot energijskega vira. Poleg tega so povojni ~as zaznamovali popoln dru`benopoliti~ni in gospodarski preobrat ter izgradnja socializma.
V skladu z novimi na~eli je industrija postala
novo gonilo. Ume{~anje industrijskih objektov v prvotno ruralna obmo~ja je pomenilo
odpravljanje razlik med mestom in vasjo.
Kot `e omenjeno, je arhitekt Danilo Fürst avtor nekaterih industrijskih objektov, upravnega poslopja in urbanisti~nega na~rta naselja
Kidri~evo. Upravna stavba tovarne, zgrajena
leta 1950, je v obliki ~rke U, sestavljena je iz
glavnega kraka, dolgega 80 metrov, in dveh
stranskih. Nad stebri{~em se dvigujejo {e tri
eta`e. Na tretji eta`i so tridelne okenske odprtine nekoliko poglobljene, stene so obarvane bordo rde~e, ista barva pa se ponovi
tudi na spodnji strani balkona. Stre{ni zidec je
poudarjen. Pritli~ni del je prav tako potisnjen
nekoliko v ozadje, pred okni pa so postavljeni armiranobetonski stebri, med seboj oddaljeni po 5 metrov. Pritli~je prebija tovarni{ka
cesta, ki v nadaljevanju lo~uje tovarno na
severni in ju`ni del oziroma na objekte glinice in objekte aluminija. Stavba deluje reprezentativno. Pred objektom je velika plo{~ad.
Nad stebri{~em je v osrednjem delu stavbe
rahlo konkavno oblikovan balkon.
Trinadstropna stavba se deli na severni del z
odprtim stopni{~em in ju`ni del z vhodom za
delavce. Notranjost upravne stavbe ima raznoliko oblikovane tlake, prav tako ima strop
razli~ne variacije, od kaset do lesenih obokov
in obokov iz vrbovja. Vhodna avla se nadaljuje v reprezentativno stopni{~e, ki se deli v
dva kraka, na sredi pa je doprsni kip Borisa
Kidri~a, po katerem sta tovarna in tudi naselje dobila ime.
Leta 2004 je bila opravljena prenova upravnega poslopja tovarne, ki jo je vodil Janko J.
Zadravec.15 Projekt je vseboval prenovo fasade s stebri{~em, novo oblikovanje prostora
oziroma plo{~adi pred stavbo, prenovo interjerja v obmo~ju vhoda ter izgradnjo novega
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Ferenc 1996 (op. 6), str. 199.
Rojic 1984 (op. 1), str. 95.
Rojic 1984 (op. 1), str. 95.
Rojic 1984 (op. 1), str. 97.
Ifko 1998 (op. 9), str. 53.
Projekt je natan~no predstavljen v: Sonja Ifko, Janko J. Zadravec, Prenova poslovne stavbe Taluma, Oris, revija
za arhitekturo in kulturo, {t. VIII–38, Zagreb 2006, str. 48–55.
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Desno od upravne stavbe je arhitekt projektiral nov servisni objekt, kjer so varnostna
slu`ba, gasilska postaja, zdravstvena ambulanta in depo umetni{ke zbirke.16 Predstavlja
vhod v tovarno, saj je stari, med stebri{~em,
`e davno opu{~en in na tem mestu je
name{~ena tudi ograja. Sodoben objekt je
skop z detajli. Streha ima izrazito poudarjen
napu{~ in je rahlo lomljena. Pred upravno
stavbo so skulpture na temo aluminija, ki so
delo oblikovalca Vladimirja Pezdirca.

Razvoj naselja Kidri~evo

... V Kidri~evem gre za prvo realizacijo industrijskega mesta v Sloveniji. Naselje so za~eli
graditi takrat, ko je bila gradnja tovarne pri
koncu. Najprej je bilo predvideno, da bo
naselje manj{e, saj naj bi glavnina delavcev
`ivela na Ptuju. Narejeni so bili {tirje urbanisti~ni na~rti, dva sta delo Edvarda Ravnikarja in dva Danila Fürsta.17

... Talumova upravna stavba po prenovi.
servisnega prostora. Arhitekt se je precej
spo{tljivo lotil obnove in ni veliko posegal v
samo zasnovo stavbe. Stebre je okrepil s karbonskimi trakovi, tako je ohranil prvotne tlorisne dimenzije. Dodal je filigransko oblikovane konzolne svetilke. Nad stebri{~e je dodal uro. Fasada je obarvana belo, rde~a je
ohranjena, le nekoliko bolj ope~nata je –
barvi simbolizirata glinico in boksit. Arhitekt
je lesene okenske elemente zamenjal z aluminijastimi, namestil je tudi sodobna sen~ila
iz tkanine.
Nov poseg se je zgodil v glavnem vhodu v
upravno poslopje, kjer je zdaj namesto sprejemnega pulta nova avla. Tukaj so tudi razstavljena dela iz bogate Talumove umetni{ke
zbirke. Vhodna avla je ovita v temno oblogo.
Pred stopni{~em je arhitekt namestil stekleno
pregrado. Strop je iz mre`aste plo~evine.

Prvi Fürstov na~rt je nastal v letih 1946 in
1947. Naselje je na~rtoval kot niz ve~stanovanjskih blokov, ki so nanizani severno od
`eleznice in vzhodno od ceste proti Ptuju,
nekje na sredini te ceste pa so na pre~ni osi
stavbe, namenjene javnim funkcijam. Na~rtovana sta bila tudi podvoz pod `elezni{ko
progo in pe{pot z zelenjem ob glavni cesti, ki
povezuje tovarno z naseljem.
Drugi na~rt je bil narejen 25. maja 1947 in je
pravzaprav nadaljevanje prvega na~rta.
Stavbe javnih funkcij je preselil na vzhodno
stran ceste, dodal je kompleks klinike, za
stanovanjskimi bloki pa je skrajno zahodno
predvidel {e {olski center in {portne povr{ine. Fürst je k sodelovanju povabil kolega
Edvarda Ravnikarja. Ta je prav tako zasnoval
dva na~rta, ki pa se nekoliko razlikujeta od
Fürstovih. V svojem prvem na~rtu iz leta 1950
je Ravnikar predvidel javne, izobra`evalne,
zdravstvene, storitvene in rekreacijske dejavnosti. Zasnova je {e zmeraj linearna (kot pri
Fürstu), vendar je poleg stanovanjskih blokov zahodno od ceste predvidel {e individualne hi{e (Ravnikar je namre~ v svojem zna-

..........................................................
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16 Ifko 2006 (op. 15), str. 54.
17 Opisani urbanisti~ni na~rti so objavljeni v: Ifko 1998 (op. 9), str. 53–55.
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menitem dubrovni{kem referatu izpostavil
problem, ki nastaja zaradi zanemarjanja
gradenj individualnih hi{, ki pa pa~ niso bile
v skladu s takratno miselnostjo socialisti~nega sistema).18 Ob glavni cesti je zasnoval niz

... Naselje Kidri~evo.

kompleksov (trgovski center, upravni trg s
komitejem, kompleks sindikalnega doma,
kino, mladinski center, prosvetni dom, menza za 900 oseb, jasli). Kakor Fürst je izobra`evalna poslopja namestil na vzhodno stran (ob
osnovni {oli je predvideval tudi gimnazijo z
internatom ter {portni center). Drugi na~rt je
pravzaprav enak, le da je okrog naselja speljana kro`na cesta, zunaj kroga pa so {portne
povr{ine. Ravnikarjev na~rt je po besedah
Vladimirja Mu{i~a podobno kot v Kranju
»spogledovanje s takrat kurantnim organi~nim urbanizmom in mimeti~nim krajinskooblikovalskim na~elom«.19

Sonja Ifko je naredila zanimivo primerjavo s
~e{kim naseljem Zlin, katerega postavitev in
urbanisti~na zasnova {e kako spominja ta na
Kidri~evo.20
Gradnja blokov se je torej za~ela leta 1947.
Naselje so gradili delavci gradbenega podjetja Gradis iz Maribora. Do leta 1950 je bilo
zgrajenih 14 ve~stanovanjskih blokov, do leta
1954 pa {e 20 blokov s po {tirimi stanovanji –
~etvor~ki, ki so na zahodni strani naselja. Do
leta 1954 je tako nastalo 400 stanovanj, leto
poprej pa je naselje dobilo ime po narodnem
heroju Borisu Kidri~u. [ola je bila zgrajena
nekoliko kasneje.21 Sprva so morali otroci delavcev obiskovati {olo v sosednjih krajih, v
Lovrencu in na Hajdini. [ola v Kidri~evem je
bila sprva organizirana v eni od Gradisovih
barak, kjer je potekal pouk v {tirih razredih,
kasneje so zgradili novo {tirirazredno {olo
(1959) in leta 1964 osemletko s telovadnico.22
[ola je, kot je v svojem urbanisti~nem na~rtu
predvidel Fürst, na vzhodni strani naselja. Po
njegovem na~rtu sta bila narejena tudi podvoz pod `elezni{ko progo ter pe{pot ob cesti,
ki povezuje tovarno z naseljem. Po letu 1954
je naselje dobilo tudi zdravstveni dom,
pekarno, dve trgovini, 150 gara` in veliko
dvorano. Obnovljen je bil stari bazen in
dograjen olimpijski. Leta 1965 so bile zgrajene jasli in otro{ki vrtec.23 V Njivercah pa je
nastalo naselje individualnih hi{.
Po letu 1965 so bile ve~je gradnje v naselju
dokon~ane. Veliki Fürstov na~rt tako ni bil v
celoti uresni~en.

Dedi{~ina Kidri~evega

... Kidri~evo je prvi primer na~rtno zgrajenega industrijskega naselja iz ~asa socializma.
Poudarja miselnost takratne vladajo~e politike o pomembnosti skupnosti, »komune«,
kot pravi N. Koselj.24 Temu primerno je nare-
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jena urbanisti~na zasnova in tako so zgrajena
stanovanja za delavce tovarne.
Ve~krat z vi{ka gledamo na arhitekturo, ki
nam jo je zapustila povojna dru`ba. Res je, da
takratno na~rtovanje izgradnje novih stavb ni
bilo podrejeno pretiranemu spo{tovanju starega oziroma ohranjanju starih podob mest.
Vendar je po drugi strani zmotno misliti, da
ima socialisti~na arhitektura zaradi tega manj
kvalitet. Tovarna aluminija v Kidri~evem daje
kruh mnogim prebivalcem okoli{kih naselji
in vasi, vendar je od nekdaj industrijska arhitektura veljala za grdo, umazano in sploh
tak{no, ki je med ljudmi vzbujala odpor. V
Sloveniji je industrijska dedi{~ina do neke
mere sicer `e ovrednotena, vendar {e vse
premalo. [e manj pozornosti pa je namenjene o`ivljanju nekaterih poslopij, ki so bila
neko~ industrijska, danes pa propadajo. Iz
tujine poznamo {tevilne primere revitalizacije
in restavracije tak{nih objektov. Najzanimivej{i in zdaj `e najbolj tipi~en primer je nekdanja londonska toplarna (Bankside Power
Station), ki sta jo {vicarska arhitekta Jacques
Herzog in Pierre de Meuron preuredila v
galerijo sodobne umetnosti Tate Modern. V
galerija si obiskovalci lahko ogledajo {tevilna
vrhunska umetni{ka dela, kajti ambient je
ravno prav{nji za postavljanje razstav sodobnih umetnikov. V Pragi so Pala~o trgovskega
razstavi{~a preuredili v Narodno galerijo, v
Norrköpingu na [vedskem so opu{~ene
industrijske hale spremenili v izobra`evalno,
kulturno in znanstveno sredi{~e, uredili so
univerzitetni center za 7000 {tudentov, koncertno dvorano in kongresni center ter pisarne in stanovanja. To je le nekaj primerov,
ki pri~ajo o smiselnosti varovanja dedi{~ine
in sploh preurejanja starih prostorov.25

na vi{ji ravni, kljub vsemu je predstavljalo
dom delavcem tovarne, tako da se ni nikoli
pojavila potreba po izgradnji kulturnega sredi{~a.
Vendar pa zaradi tega dejstva ne smemo mimo vrednosti, ki jo Kidri~evo kot urbanisti~na
celota nosi. Nasprotno, lotiti se je treba na~rtnega varovanja in predstavljanja dedi{~ine.
Enako velja za tovarno, katere vodstvo je od
nekdaj gojilo simpatijo do umetnosti in kulture. Talum ima v lasti bogato umetni{ko
zbirko, ki ji je v svoji novogradnji namenil
tudi depo. Zato je smiselnost ohranjanja
opu{~enih industrijskih poslopij z obujanjem
novih vsebin {e kako na mestu.

^eprav je bilo `e v na~rtih predvideno, da bo
naselje Kidri~evo ve~ kot samo naselje delavcev, je `al ravno tako tudi ostalo. Kidri~evo je
sicer sede` ob~ine, ima devetletko, vrtec,
dom upokojencev ter {tevilna kulturna dru{tva, ki se trudijo popestriti dogajanje. Vendar
pa ni nikdar premoglo kulturnega dogajanja

..........................................................

............

25 Nekaj primerov dobre prakse je navedenih v ~lanku: Sonja Ifko, Industrijska arhitekturna dedi{~ina kot nova
razvojna prilo`nost, Zgodnja industrijska arhitektura na Slovenskem, Vodnik po arhitekturi, Ljubljana 2002, str.
42–52.
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... Die Siedlung auf dem Gebiet der heutigen
Kidri~evo begann nach dem Jahr 1870 zu entstehen, als hier ein Schlösschen erbaut
wurde. Die weitere Geschichte der Ortschaft
prägten vor allem die beiden Weltkriege,
weil man damals zahlreiche Baracken und
Gebäuden erbaute, die als Kriegslager,
Krankenhäuser und Gewerbe-Werkstätte
benutzt wurden. Die Tonerde- und Aluminiumfabrik begannen schon die Deutschen
während des zweiten Weltkriegs zu bauen,
genauer im Jahr 1942, dennoch haben sie
den Bau nicht beendet. Nach dem Krieg
wurde der Bau der Fabrik fortgesetzt, der
Architekt Ing. Danilo Fürst entwarf die Pläne,
die Bauarbeiten durchführte das Bauunternehmen Gradis. Mit einigen Unterbrechungen baute man die Fabrik bis zur offiziellen
Eröffnung, die am 21. November 1954 stattgefunden hat. Ein Jahr vorher bekam die
Siedlung den Namen Kidri~evo. Der Autor
einiger Industrieanlagen und des bedeutsamsten Verwaltungsgebäudes ist Danilo Fürst.
Das Grundbild dieses Gebäudes ist bis heute
erhalten geblieben, trotz der Renovierung,
die im Jahr 2004 durchgeführt wurde und
deren Autor Janko. J. Zadravec ist. Der
Architekt griff nicht wesentlich in das
Gebäude ein, der zuvor konzipierte Eingang
in den Fabrikkomplex wurde woandershin
verlegt, neben ihn entstand ein neues
Gebäude, ein wenig modernisierte man nur
den Haupteingang ins Verwaltungsgebäude.
Gleichzeitig mit der Fabrik begann auch die
Siedlung Kidri~evo zu wachsen, die erste
Industriesiedlung in Slowenien. Die Baupläne entwarfen Edvard Ravnikar und Danilo
Fürst, jeder von ihnen entwarf zwei, am Ende
wurde aber Fürsts Plan angenommen. Er
konzipierte die Siedlung als eine Reihe von
Mehrwohnungshäusern, die östlich an der
durch die Siedlung laufende Strasse geballt
sind. Auf der äußerst östlichen Seite der
Siedlung hat er Schul- und Sportkomplexe
vorgesehen. Bis zum Jahr 1965, als alle
größeren Bauten fertig gebaut wurden, hatte
die Siedlung eine Schule, einen Kinderhort,
eine Ambulanz, eine Bäckerei, Geschäfte
und ein olympisches Schwimmbecken.

So wie es der Architekt Ravnikar geplant
hatte, begann westlich der Straße eine
Siedlung mit Einfamilienhäusern zu entstehen. Heute ist Kidri~evo Sitz der Gemeinde
und seine treibende Kraft ist noch immer die
Aluminiumfabrik Talum. Als Beispiel einer
planmäßig konzipierten Industriesiedlung
muss man die Siedlung als Industrie-Erbe
bewerten, sie dementsprechend beschützen
und präsentieren. Den zahlreichen Fabrikgebäuden, die nach der Stilllegung der
Tonerdeproduktion leer geblieben sind,
muss man einen neuen Inhalt geben, nicht
zuletzt einen kulturell-künstlerischen, der
sich im Ausland in zahlreichen Fällen als
eine sehr gute Praxis erwiesen hat.

............

Kidri~evo, eine Siedlung
der Nachkriegszeit
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Razvoj gasilstva v ob~ini Kidri~evo

.......................

Slavko Krajnc∗

Izvle~ek

Abstract

... V prispevku avtor predstavlja razvoj gasilstva in gasilskih dru{tev (PGD Lovrenc na
Dravskem polju, PGD Jablane, PGD Staro{ince, PGD Talum Kidri~evo, PGD Pleterje,
PGD Apa~e, PGD Mihovce - Dragonja vas,
PGD [ikole in PGD Jablane) od njihove ustanovitve do dana{njih dni na obmo~ju ob~ine
Kidri~evo.

The Development of Fire Service
in the Commune of Kidri~evo

Klju~ne besede: gasilstvo, gasilske brizgalne,
domovi, zgodovina gasilstva, ogenj

... In the article the author presents the development of fire service and fire brigades (volunteer fire brigades in Lovrenc na Dravskem
polju, Jablane, Staro{ince, Talum Kidri~evo,
Pleterje, Apa~e, Mihovce, Dragonja vas, and
[ikole) from their foundation until the present day.
Key words: fire service, fire engines, fire stations, the history of fire service, fire

..........................................................

∗ Slavko Krajnc, vi{ji gasilski ~astnik II. stopnje, PGD
Lovrenc na Dravskem polju, Lovrenc na Dravskem
polju 7, 2324 Lovrenc na Dravskem polju, Slovenija
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... Kme~kega ~loveka so vedno pestile nadloge, kot so povodnji, nalezljive bolezni in
zlasti po`ari. Skoraj vse hi{e so bile v~asih
lesene, zato so bili po`ari pogosti. Ko je zagorelo, so najve~krat pogorele tudi cele vasi.
Gasilstvo ima v na{ih krajih `e lepo zgodovino, kajti zelo hitro so na{i predniki za~eli razmi{ljati o tem, kako obvarovati svoje premo`enje. Dokaj hitro so za~eli ustanavljati dru{tva in s preprostimi sredstvi posku{ali obvarovati hi{e in vasi pred ognjem, ki je upepelil
marsikatero hi{o v vaseh dana{nje Gasilske
zveze Kidri~evo in tako osiroma{il `e tako
revno prebivalstvo. Na za~etku je bila tehnika bolj skromna, potem pa so nabavili orodje in opremo tudi za zahtevnej{e po`are.
Po`arna obramba je bila v Cirkovcah organizirana `e leta 1886, kar tedaj gotovo ni bilo
lahko. Kljub politi~nim preobratom, vojnim
vihram in dolgemu obdobju, v katerem se je
zvrstilo ve~ generacij, pa je gasilcem uspelo
dobro opravljati poslanstvo, za katero so se
odlo~ili takratni veljaki. @ivljenje brez ognja
si je te`ko zamisliti, toda ~e je ta nenadzorovano u{el, so bile posledice obi~ajno ze-

lo hude. Zagotovitev po`arne obrambe je bila zato nujna in v Cirkovcah jim je to uspelo.
Delo gasilcev je prostovoljno in zahteva celega ~loveka, toda vredno je veliko. V ob~ini
Kidri~evo lahko s ponosom gledamo na
razvoj gasilstva od za~etkov do danes. @e leta
1955 je bila ustanovljena Gasilska zveza
Cirkovce, katere predsednik je bil Franc Dolenc, poveljnik Simon Pernat, sekretar pa
Anton Brglez.1 Leta 1956 je bila izvedena generalna vaja v Lovrencu, na kateri so se ~lani
vseh gasilskih dru{tev Gasilske zveze Cirkovce usposobili za nastop na gasilskem festivalu 5. avgusta v Mariboru.
Z zdru`itvijo ob~in leta 1957 so se tudi
ob~inske gasilske zveze zdru`ile v eno, ki je
imela sede` na Ptuju. V okviru Gasilske zveze
Ptuj so dru{tva delovala vse do za~etka delovanja Gasilske zveze Kidri~evo.
Aktivnosti za ustanovitev samostojne kidri~evske zveze so se za~ele po osamosvojitvi.
V letih od 1993 do 1996 je delovalo ob~insko
poveljstvo, 7. decembra 1996 pa je bil v Lovrencu ustanovni ob~ni zbor Gasilske zveze
(GZ) Kidri~evo, ki jo sestavljajo: GD Lovrenc
na Dravskem polju, GD Jablane, GD Talum

... Odbor Gasilske
zveze Cirkovce.
Delovati je
prenehala
leta 1957.
Arhiv
PGD Cirkovce.

..........................................................

............

1 Kronika Prostovoljnega gasilskega dru{tva Sveti Lovrenc na Dravskem polju 1886–1951 (last Gasilskega dru{tva
Lovrenc).

289

...........................................................
Dru{tva

Kidri~evo, GD Apa~e, GD Pleterje, GD
Staro{ince, GD Mihovce - Dragonja vas in GD
[ikole. Ob~ni zbor je bil v gasilskem domu v
Lovrencu. Sede` nove zveze je bil najprej v
Lovrencu, danes pa je v Kidri~evem v Ulici
Borisa Kraigherja 25. Dru{tva kidri~evske
gasilske zveze imajo podpisano pogodbo z
Ob~ino Kidri~evo, ki je odgovorna za po`arno varnost na svojem obmo~ju. V zvezi so
dru{tva razdeljena v tri kategorije: v I. kategorijo spadajo GD Apa~e, GD Pleterje, GD
Staro{ince in GD Mihovce - Dragonja vas, II.
kategorijo sestavljajo GD Lovrenc na
Dravskem polju, GD Jablane in GD [ikole, v
III. kategorijo pa spada GD Talum.
Na~in dela dana{njih gasilcev je bistveno
druga~en kot v preteklosti. Razlike so pri
ga{enju, tehniki, gasilnih sredstvih in opremi.
Zelo hiter splo{ni razvoj je narekoval tudi
razvoj gasilstva, saj le izobra`eni gasilci lahko
prisko~ijo na pomo~ ljudem v te`kih trenutkih. Za tak{no dejavnost sta potrebna organizacija in vodenje; to nalogo opravlja gasilska
zveza.
Gasilska zveza Kidri~evo upravi~uje svoj obstoj ves ~as, saj uspe{no povezuje okrog 44
gasilskih desetin oziroma okoli 950 gasilcev
iz osmih prostovoljnih gasilskih dru{tev na
obmo~ju ob~ine Kidri~evo. Poleg operativnih
nalog uspe{no opravljajo {tevilne preventivne akcije in izobra`ujejo svoje ~lane, ki
svoje znanje uspe{no dokazujejo na {tevilnih
gasilskih tekmovanjih. V okviru ob~inskega
praznika ob~ine Kidri~evo, ki ga praznujemo
junija, organizirajo ob~insko tekmovanje,
maja pa se udele`ijo Florijanove gasilske ma{e. V vseh gasilskih dru{tvih se dobro zavedajo, da gasilstvo ne more brez pomladka in
seveda tudi ne brez veteranov, zato obojim
posve~ajo kar veliko pozornosti.
Na{a naloga je, da smo skrbni {e naprej, da se
trudimo izpolnjevati svoje naloge na najvi{ji
ravni, da po`rtvovalno in z obilico pridobljenih izku{enj pomagamo so~loveku v naravnih in drugih katastrofah. Vse to pa zahteva
dodatno usposabljanje.

Da smo bili pri izpolnjevanju svojih nalog
doslej uspe{ni, so zaslu`ni vsi sedanji in nekdanji ~lani gasilskih dru{tev, va{~ani in drugi
posamezniki, institucije ter vsi, ki so kakor
koli pomagali pri razvoju gasilstva vse do
danes, za kar se jim iskreno zahvaljujemo.

PGD Lovrenc na Dravskem polju
(1886–2009) 2

... Pisni viri, med drugim cerkvena kronika,
ki jo je pisal kaplan v Svetem Lovrencu na
Dravskem polju Matej Slekovec, govorijo o
velikem po`aru 18. oktobra 1883, ko je
za~elo goreti pri kova~u Vuku. [e preden je
minilo 15 minut, je bilo v plamenih `e enajst
kme~kih hi{ in deset ko~. Razen nekaterih
ko~, ki jih je zavarovalo drevje, je pogorel ves
osrednji Sveti Lovrenc. V svoji hi{i je tedaj
zgorela tudi 76-letna Marija Kozoderc, ki je
hotela pred ognjem re{iti nekatere stvari.3
Prav zato so leta 1886 na pobudo [tefana
Vuka, kova{kega mojstra v Svetem Lovrencu
na Dravskem polju, ustanovili po`arno
obrambo. Ustanovni ~lani gasilskega dru{tva
so bili: Anton Lenart, Janez Fin`gar, Jakob
Predikaka, Anton Predikaka, Jo`ef Frank,
Franc Urbas in Jakob Strm{ek. Za na~elnika je
bil izvoljen [tefan Vuk, za njegovega namestnika Anton Lenart, za tajnika Franc Urbas, za
blagajnika Janez Fin`gar, za trobenta~a pa
Anton Predikaka (druge funkcije niso bile
zapisane). Prvi ~lani so bili fotografirani na
ustanovnem sestanku, ki je potekal v nekdanji gostilni Fin`gar (sedaj Zupani~).
Leta 1904 so sezidali gasilski dom z lesenim
stolpom za su{enje cevi in nabavili novo
ro~no brizgalno na {tirih kolesih. Leta 1940
so v dru{tvu ustanovili godbo na pihala, katere vodja je bil Janez Pernat. Za takratne
instrumente so iz ~etne blagajne namenili
2.000 din. Med okupacijo je dru{tvo dobilo
novo motorno brizgalno Rosenbauer s prikolico in vsem pripadajo~im orodjem.
Za prevoz gasilskega orodja in opreme na
mesto po`ara so na za~etku uporabljali

..........................................................

............

2 Kronika Prostovoljnega gasilskega dru{tva Sveti Lovrenc na Dravskem polju 1886–1951 (last Gasilskega dru{tva
Lovrenc na Dravskem polju).
3 Matej Slekovec, @upnija sv. Lovrenca na Dravskem polju, Maribor 1885, str. 113.
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vozove na konjsko vprego. Leta 1948 so kupili star poltovorni avtomobil, katerega vrednost je bila ocenjena na takratnih 110.000 din.
Dru{tvo je leta 1954 iz lastnih sredstev nabavilo 6-cilindrski motor Steur za avto.
Leta 1949 so na redni letni skup{~ini sprejeli
pobudo za izgradnjo novega gasilskega
doma (tretjega po vrsti) v sklopu zadru`nega
doma. Nad gara`o sta bila gasilska pisarna in
stanovanje za gospodarja ter 16 m visok stolp
za su{enje cevi. Dne 12. avgusta 1951 je bila
proslava ob 65-letnici dru{tva; ob tej
prilo`nosti je bil odprt novi gasilski dom.

10. prazniku KS Lovrenc – so dobili nov, `e
~etrti gasilski dom in gasilski avtomobil
TAM-130.
Leta 1987 so staro gara`o preuredili in jo prodali Mercatorju s Ptuja, ki je imel zraven trgovino, gara`o pa je namenil za skladi{~e. @e
leta 1994 so jo gasilci odkupili nazaj.
Leta 1993, natan~neje 8. avgusta, so na slovesnosti predali svojemu namenu novo gasilsko vozilo Citroen, leta 2003, na lovren~evo, pa novo motorno vozilo Mercedes Sprinter.

Leta 1953 je potekalo slavje z razvitjem
dru{tvenega prapora, ki je bil prvi v na{em
okraju po osvoboditvi, njegova botra pa je
bila Marija Lo{trek.
Maja 1959 sta poveljnik Gasilske zveze Maribor Milan Klemen~i~ in sekretar Robin{ek
Gasilskemu dru{tvu Lovrenc pripeljala star
gasilski avto, katerega lastnik je bilo GD
Ru{e. Naslednje leto je dru{tvo na eni izmed
sej sprejelo sklep o nabavi starega avtobusa
TAM. Cena avtobusa je bila 450.000 din, leta
1964 pa so zanj za~eli graditi primerno
gara`o. Dne 30. junija 1974 so sve~ano predali namenu nov gasilski kombi TAM 2001;
vrednost vozila je bila 14 milijonov din.

Ob 100-letnici gasilskega dru{tva Lovrenc
leta 1986 – praznovanje je bilo zdru`eno s
proslavo gasilcev ob~ine Ptuj in proslavo ob

Ob 110-letnici obstoja GD Lovrenc so 11. avgusta 1996 razvili nov gasilski prapor. Leta
1997 se je po odlo~bi Upravne enote Ptuj
dru{tvo preimenovalo v PGD Lovrenc na
Dravskem polju. Leta 2001 so kupili novo
motorno brizgalno ter orodno prikolico.
Ob 120-letnici Prostovoljnega gasilskega
dru{tva Lovrenc na Dravskem polju so na
osrednji slovesnosti v nedeljo, 13. avgusta
2006, lovren{ki gasilci dobili novo sodobno
vozilo Renault Midlum GVC 16/25, ki ima
vgrajeno najsodobnej{o gasilsko tehni~no
opremo. Finan~na vrednost je bila 36 milijonov tolarjev. ^estitkam in zahvali ob 120letnici humanega delovanja lovren{kih gasilcev se je na slovesnosti pridru`il tudi predsednik GZ Slovenije Ernest Eory.

... Vaja
Prostovoljnega
gasilskega dru{tva
Lovrenc na
Dravskem polju pred
gostilno Zupani~ leta
1952.
Arhiv PGD
Lovrenc na
Dravskem polju.

Zadnja leta v mesecu avgustu organizirajo
tekmovanje starej{ih gasilk in gasilcev v spomin na preminulega ~lana Franca Dolenca

............

Prvega avgusta 1971 je dru{tvo slavilo 85-letnico obstoja. Takrat je kupilo motorno brizgalno Rosenbauer, katere botra je bila Cvetka
Medved. Ob 90-letnici Gasilskega dru{tva
Lovrenc in praznovanju 1. krajevnega praznika, to je 21. julija kot spomina na ustanovitev
prvega odbora Osvobodilne fronte, so na
slovesnosti 25. julija 1976 razvili pionirski
prapor. Naslednje leto, 27. novembra 1977,
so se gasilci udele`ili proslave ob dnevu
gasilcev v ob~ini Ptuj; tedaj je bil odprt tudi
nov gasilski dom na Ptuju. Leta 1978 so
obnovili prostore nad gasilsko gara`o, namenjene za delo krajevne skupnosti in
mati~nega urada. Junija 1983 se je za~ela
gradnja prizidka k prosvetni dvorani v
Lovrencu, kjer so tudi gasilske gara`e, pisarna in drugi prepotrebni prostori. Vsa dela so
opravili prostovoljno, zato je bil prizidek
kon~an `e v jesenskih dneh.
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starej{ega. Veterani se v zadnjem ~asu pogosto udele`ujejo razli~nih tekmovanj, ki jih prireja GZ Slovenije, kjer dosegajo zavidljive
rezultate.. Dru{tvo skrbi za razli~ne prireditve
v kraju: vsako leto organizira postavitev
majskega drevesa, avgusta, na lovren~evo, pa
gasilsko veselico in sedaj `e tradicionalni
curkomet, ki je vsako leto dobro obiskan. V
mesecu po`arne varnosti, ki poteka oktobra,
v osnovni {oli predstavijo mladim gasilsko
opremo, jih odpeljejo v toplice ali na gasilske
tabore.

PGD Jablane 4

...

... ^lani gasilskega
dru{tva Jablane pred
zadru`no trgovino v
Cirkovcah leta 1969.
Arhiv PGD Jablane.

Leta 1886 je bilo ustanovljeno gasilsko
dru{tvo s sede`em v Cirkovcah. Ustanovitelji
so bili: Alojz Goljat iz Cirkovc kot na~elnik,
Janez Kajzer iz Cirkovc, Franc Sagadin iz
Mihovc, Franc Pernat iz Mihovc, Franc Medved iz Dragonje vasi, Jakob Baklan iz Jablan,

Anton Safo{nik iz Jablan, Jo`e Berani~ iz Pongrc in Franc Ku{ar iz [ikol. Po`arov po vaseh
je bilo kar nekaj, orodje pa ne ve~ primerno,
zato so v dru{tvu nabavili dve ro~ni brizgalni
na kolesih in na konjsko vprego. Zaradi
pogostosti po`arov in oddaljenosti je bila
oprema na konjsko vprego neprimerna, zato
so leta 1893 vso opremo razdelili in ustanovili
{e Gasilsko dru{tvo [ikole. Leta 1902 je
dru{tvo v Cirkovcah zgradilo gasilski dom, ki
pa ga danes `al ni ve~ (stal je nasproti gostilne Kor`e). Med prvo svetovno vojno so
morali gasilci dom izprazniti. Orodje so imeli
pod kozolcem pri Alojzu Goljatu, v domu pa
so stanovali vojni ujetniki.
Leta 1930 si je Gasilsko dru{tvo Cirkovce nabavilo motorno ~rpalko znamke Smrekar.
Naslednje leto so v kraju organizirali gasilsko
tombolo, katere izkupi~ek je bil namenjen za
nakup opreme. V ta namen so zbirali tudi
zrnje in krompir, ki so ga potem prodali. Leta

..........................................................

............

4 Prostovoljno gasilsko dru{tvo Jablane, PGD Jablane skozi ~as – 120 let (izdano ob 120-letnici dru{tva), 2007, zbral
in uredil Franc Frange`, 35 str.
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V ~asu vojne vihre je dru{tvo delovalo skoraj
nemoteno, po osvoboditvi pa so ga obnovili.
Prva naloga ~lanov je bila, da si postavijo
gasilski dom, saj so imeli orodje in opremo
shranjeno pri Jo`etu Fingu{tu. Leta 1956 so
gasilski dom za~eli zidati in {e istega leta je
bil pod streho. Fasado so uredili deset let
pozneje. Leta 1956 je upravni odbor na svoji
seji sprejel sklep, da se dotedanje Gasilsko
dru{tvo Cirkovce preimenuje v Gasilsko
dru{tvo Jablane. Motorna ~rpalka, ki je bila
nabavljena leta 1930, je bila dotrajana, zato so
od TGA Kidri~evo kupili staro motorno
~rpalko, ki pa je bila knjigovodsko `e odpisana in dotrajana; treba je bilo nabaviti
drugo, ki bi bila uporabna v vsakem ~asu.
Leta 1960 je dru{tvo razvilo svoj gasilski prapor. Leta 1963 so od Zdravstvenega doma
Ptuj kupili rabljen avtomobil, ki so ga preuredili v gasilskega. Kupili so pravzaprav dva.
Enega so namenili za glavni dobitek na tomboli, ki so jo takrat organizirali. Ker sta bili
~rpalka Savica in stara motorna brizgalna
preslabi za pogasitev ve~jega po`ara, so leta
1972 nabavili moderno ~rpalko znamke
Rosenbauer. @e naslednje leto so kupili gasilski avtomobil Fiat Kombibus s prikolico za
prevoz orodja in opreme. To je dalo mladim
gasilcem ve~ zagona, saj so s tem imeli ve~je
mo`nosti za obisk raznih tekmovanj in
proslav.
V obdobju od leta 1972 do leta 1976 je v
dru{tvu delovala mo~na pionirska desetina,
zato so se funkcionarji odlo~ili, da razvijejo
tudi pionirski prapor, ki je bil drugi v takratni
Zvezi gasilskih dru{tev ob~ine Ptuj; sedanjega so razvili leta 2007 ob 120-letnici dru{tva,
ki so jo praznovali z enoletno zamudo.

Zaradi potreb in `elja, ki so postajale vedno
ve~je, so za~eli razmi{ljati o novem avtomobilu in ga avgusta 1978 tudi dobili. @e naslednje leto so bili postavljeni temelji za nov gasilski dom. Za~eli so graditi gasilske gara`e, ki
so bile sezidane marca 1982, dokon~ane pa
naslednje leto. Drugi del doma je bil zgrajen
leta 1985; leto dni kasneje so dom popleskali
in naredili fasado. Aprila 1984 so podrli stari
gasilski dom, ki je bil zgrajen leta 1956.
Leta 1987 so z enoletno zamudo praznovali
100 let obstoja PGD Cirkovce - Jablane, tokrat
z imenom PGD Jablane. To je bilo 15. in 16.
avgusta 1987. Zamudo je povzro~ilo urejanje
dokaznega gradiva o tem, da je dru{tvo res
toliko staro. Ob 100-letnici so dom predali
svojemu namenu in krstili novo kombinirano
vozilo TAM 130.
Vozilo IMV, ki se je bli`alo polnoletnosti, so
leta 1995 zamenjali z novim vozilom VW
Transporter in isto~asno blagoslovili sliko
svetega Florijana na pro~elju gasilskega doma. Ob gasilskem domu so naredili prizidek
in shrambo za orodje in opremo; otvoritev
obeh je bila ob praznovanju 110-letnice delovanja 7. julija 1996.
Od leta 1996 dalje vsako leto pred ob~nim
zborom prirejajo zdaj `e tradicionalni gasilski
fure`. Prav tako vsako leto ob dnevu `ena
povabijo vse ~lanice v gasilski dom in jim
pripravijo pogostitev.
Po vseh pripravah in opravljenih aktivnostih
so na 113. ob~nem zboru 6. januarja 1999
sve~ano podpisali listino o pobratenju med
DVD Nedeli{~e in PGD Jablane. Od takrat
dalje imajo redna vsakoletna sre~anja. Tega
leta so razvili nov gasilski prapor.
Leta 2002 so v avtocisterno vgradili ~rpalko
na visoki tlak in jo opremili z izolirnimi dihalnimi aparati. Leta 2004 so kupili novo vozilo
za prevoz mo{tva in novo prikolico za orodje.
Aktivni so tudi pionirji, ki se udele`ujejo razli~nih tekmovanj, med drugim so sodelovali
na dr`avnem tekmovanju v Star{ah. Starej{i
gasilci so zastopali dru{tvo na 1. dr`avnem
tekmovanju leta 1992 v Meng{u.

............

1935 so kupili prvi rabljen gasilski avtomobil.
Takrat je bilo v dru{tvo v~lanjenih veliko
gasilcev iz Jablan, ki so imeli voljo do dela,
zato je ob~ina Cirkovce pooblastila Andreja
Sagadina iz Mihovc, da dru{tvo ponovno o`ivi in organizira. Leta 1938 je bil sede` dru{tva
preseljen iz Cirkovc v Jablane, {e vedno z
imenom Gasilsko dru{tvo Cirkovce. Svojega
gasilskega doma niso imeli, zato so orodje
hranili v kleti pri Ekartovih. Veliko gradiva o
vodenju dru{tva manjka, ker je okupator vse
knjige, ki so bile shranjene pri tajniku –
stanoval je v {oli –, se`gal na {olskem dvori{~u.
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PGD [ikole 5

...

Prostovoljno gasilsko dru{tvo [ikole je
bilo ustanovljeno leta 1893 kot dru{tvo
»Schikola«, kakor je tudi zapisano v gra{kem
de`elnem arhivu. Ustanovni akt je v dru{tvenem katastru Ferein und Genossenschaft
Kataster in je ena izmed pomembnej{ih listin,
ki se je ohranila kot dokazilo o nastanku
PGD [ikole. Ustanovni dokument je pro{nja
z dne 10. junija 1893 za potrditev Prostovoljne po`arne brambe v [ikolah. Med drugim je zapisano, da so [ikole velika vas v
ob~ini »Cirkovitz«, pod dokumentom pa so
podpisani Franc Pernat, Matija Gori~an,
Ku{ar, Kac ...

... Operativna enota
PGD [ikole
decembra 2009.
Arhiv PGD [ikole.

Ustanovitev gasilskega dru{tva v [ikolah je
bila velik dogodek za prebivalce [ikol, Pongrc, Stra`gonjce in Gaja, saj so va{~ani tedaj
za~utili, da se je pri njih za~ela uresni~evati
plemenita namera dru{tva, pomagati ~loveku
v stiski in nesre~i. Gasilsko dru{tvo je postalo
dru`bena in kulturna vez med ljudmi. Prav
gasilci so bili tisti, ki so v vaseh organizirali
po`arne stra`e, da so lahko ljudje mirno

spali, saj so vedeli, da je njihovo premo`enje
varovano. Kot pravi ustno izro~ilo, so pred
mnogimi leti tod tavali brezdelne`i in tatovi
ter ljudem po`igali domove. V~asih je zagorelo tudi zaradi sovra{tva med ljudmi. Po
pripovedovanju naj bi bil v [ikolah velik
po`ar leta 1892; pogorelo naj bi ve~ hi{ in
trije konji.
Ustanovni ob~ni zbor dru{tva je bil na
sve~nico, 2. februarja 1893. @e naslednje leto
so gasilci postavili leseno lopo za gasilsko
opremo. Leta 1899 so za~eli graditi gasilski
dom. Leta 1928 so ro~no brizgalno prodali
gasilcem iz Cirkulan in {e isto leto nabavili
motorno brizgalno Smrekar, ki so jo uporabljali vse do leta 1962. Leta 1930 so kupili avtomobil Daimler, ki so ga uporabljali do druge
svetovne vojne. Velik udarec so gasilci
do`iveli leta 1946, ko jim je pogorel dom in v
njem veliko dokumentov, re{ili so samo brizgalno in troje cevi. Leta 1946 so v svoje vrste
sprejeli prvo ~lanico. Omeniti velja mladinsko desetino, ki je leta 1952 zmagala na
tekmovanju v Kidri~evem. Takrat se je v vitrini pojavil prvi pokal. Leta 1956 je dru{tvo na
izobra`evanje v Medvode poslalo prve {tiri
gasilce. @e naslednje leto so razvili nov gasilski prapor. Leta 1964 so kupili motorno brizgalno Rosenbauer. Med letoma 1960 in 1964
so zgradili gara`o in `e naslednje leto uvozili
gasilski avtomobil Magirus-Deutz. Ob 80-letnici, leta 1973, je sledila nova pridobitev, nakup nove motorne brizgalne Rosenbauer;
praznovanje je potekalo skupaj z gasilci ob~ine Ptuj. Leta 1975 so kupili nov avtomobil
TAM 2001, leta 1978 pa za~eli graditi nov
gasilski dom. Ker se je leta 1981 na tem obmo~ju pripetila huda ekolo{ka nezgoda –
prevrnila se je cisterna s 30.000 litri bencina –
in ker gasilci niso bili dovolj ustrezno
opremljeni, so se odlo~ili za nakup nove
avtocisterne TAM-130 in leta 1983 odlo~itev
tudi uresni~ili.
Leta 1993 je dru{tvo praznovalo 100-letnico
in takrat so izdali jubilejni zbornik. V letih
med 1998 in 2002 so gasilci zgradili ve~namensko dvorano, ki stoji zraven doma~ega
gasilskega doma. Tudi na to investicijo so {e
danes zelo ponosni. Leta 2003, ob praz-

..........................................................
............

5 Zapisniki ob~nih zborov, ki so v lasti dru{tva.
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novanju 110-letnice, so obnovili fasado na
dvorani in gasilskem domu ter uredili igri{~e
in okolje gasilskega doma. Na proslavi ob
obletnici so s krstom po~astili novega ~lana v
dru{tvu – vozilo GVC TAM 130, ki {e danes
slu`i svojemu namenu.

PGD Mihovce - Dragonja vas
... Zaradi vedno ve~jega {tevila po`arov se je
nekaj ~lanov iz Mihovc in Dragonje vasi odlo~ilo, da se odcepijo od po`arne brambe
Cirkovce; leta 19256 so ustanovili novo gasilsko dru{tvo, dru{tvo Mihovce - Dragonja vas.
Na obmo~ju takratne ob~ine Cirkovce so
torej delovala `e tri gasilska dru{tva.
Na prvem ob~nem zboru novoustanovljenega dru{tva 16. avgusta 1925 – zbor je vodil
Janez Medved – je bilo izvoljeno {est~lansko
na~elstvo, v ~lanski imenik pa vpisanih trideset ~lanov. Ustanovni ~lani so bili: Franc
Frange{, Franc Per{uh, Andrej Sagadin,
Simon Dolenc, Janez Dolenc, Janez Zafo{tnik, Matev` Sagadin, Jo`ef Sagadin, Jo`ef
Per{uh, Jo`ef Klasinc, Franc Klasinc in [tefan
Napast. Na prvi seji, ki je bila 18. oktobra, so
sklenili, da je treba nabaviti knjige za vodenje
zapisnikov in blagajni{ke knjige. @e naslednje leto so na seji, ki je potekala 3. oktobra, sprejeli sklep o organiziranju tombole, ki
so jo nameravali pripraviti 19. marca 1927, da
bi si pridobili finan~na sredstva, potrebna za
nemoteno delovanje dru{tva. Na ob~nem
zboru leta 1931 so na glavarstvu dobili dovoljenje, da postavijo prvi gasilski dom, ki je stal
v Dragonji vasi. Z domom in gasilskim brizgalnim vozom na konjsko vprego so bili
postavljeni temelji za uspe{no delo. Dne
8. avgusta 1954 je bila kr{~ena motorna brizgalna.7 @e ~ez dve leti, 6. junija 1956, pa so
razvili nov gasilski prapor. Naslednji gasilski
prapor je bil razvit ob sve~anem praznovanju
75-letnice dru{tva 9. julija 2000.
Na za~etku so gasilci za ga{enje po`arov
uporabljali rabljeno ~rpalko na konjsko vpre-

go, ki je slu`ila svojemu namenu vse do leta
1956, ko so nabavili motorno ~rpalko Savica
3/5. Motorno ~rpalko Rosenbauer 5/8 so
kupili leta 1975. Tudi ta ~rpalka je dolgo
slu`ila svojemu namenu, vse do leta 1994, ko
so nabavili prvo avtocisterno TAM 110 s 5000
litri vode. Vse drugo orodje in cevi so morali
voziti z vozilom za orodje. Zaradi ekonomi~nosti se je dru{tvo odlo~ilo za nakup rabljene
avtocisterne Tam 130 pri PGD Hajdina; avtocisterno so kupili 21. julija 2002. Opremljena
je bila z visokotla~no ~rpalko, dihalnimi aparati in drugo opremo, ki je potrebna za
u~inkovito posredovanje ob razli~nih intervencijah. Leta 19968 so zamenjali dotrajano
vozilo za orodje z novim.

... ^lani PGD
Mihovce - Dragonja
vas so leta 2000
prikazali staro
gasilsko opremo.
Arhiv PGD Mihovce Dragonja vas,
foto: Milan Dobi~.

V tem ~asu pa niso samo nabavljali potrebne
opreme, med drugim so skrbeli tudi za kakovostno in u~inkovito izobra`evanje ~lanov.
Udele`evali so se razli~nih tekmovanj, prireditev. Pri tem moramo posebej izpostaviti
`ensko A-desetino, ki se aktivno udele`uje
razli~nih tekmovanj po vsej severovzhodni
Sloveniji.
Ob 80-letnici obstoja dru{tva so kupili motorno ~rpalko Ziegler z avtomobilsko prikolico, hkrati so obnovili fasado na gasilskem
domu in zamenjali ostre{je. Na pro~elje doma

..........................................................

............

6 Knjigo sejnih zapisnikov so za~eli pisati z ustanovnim ob~nim zborom, potrdila pa jo je takratna krajevna oblast
16. 8. 1925. Knjigo so pisali vse do 17. 1. 1960, danes pa je shranjena v arhivu dru{tva.
7 Knjiga zapisnikov ~lanskih vaj in intervencij, pisana od 18. 9. 1927 do 3. 11. 1990.
8 Knjiga blagajni{kih izdatkov in prejemkov po namembnosti in z opisom porabe, pisana od 13. 9. 1967 do 31. 12.
1996.
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so dali naslikati zavetnika gasilcev svetega
Florijana. Kot se spodobi, so okroglo obletnico praznovali skupaj z drugimi gasilci in
gasilkami ob~ine Kidri~evo ter va{~ani Mihovc in Dragonje vasi. Slovesnost je potekala
10. julija 2005 v Mihovcah. Ob tej obletnici je
dru{tvo `e drugi~ obiskal predsednik Gasilske zveze Slovenije Ernest Eory. GD Mihovce
- Dragonja vas je eno izmed dru{tev, ki ima
ohranjene {e vse motorne brizgalne, ki tudi
{e delujejo.
Leta 2006 so se za~ele uresni~evati dolgoletne `elje: graditi so za~eli prizidek h gasilskemu domu v Dragonji vasi. S prostovoljnim
delom in veliko zagnanostjo je objekt pod
streho, na zunanji strani prizidka pa je urejeno igri{~e za najmlaj{e.
Od za~etka pa vse do danes dru{tvo aktivno
deluje na podro~ju preventivne protipo`arne
za{~ite ter na operativnem podro~ju v o`ji in
{ir{i okolici. Gasilsko dru{tvo Mihovce Dragonja vas pokriva okoli{ katastrskih ob~in
Mihovce in Dragonja vas, kjer stoji tudi plinska postaja; prav zaradi slednje je treba {e
bolj paziti, da se ne bi pripetila ve~ja katastrofa. Posebej je treba izvajati po`arne stra`e pri
delih na postaji, ko opravljamo razli~na dela;
najbolj nevarno je varjenje.
Dru{tvo se je moderniziralo po vseh standardih Gasilske zveze Slovenije (GZS).

PGD Apa~e

9

...

Gasilsko dru{tvo Apa~e je bilo ustanovljeno leta 1933. Ustanovitelji dru{tva so bili:
Lovro Rajh, Martin Burjan, Lovro Pi{ek, Janez
Golc, Martin Mlakar, Jo`e Korpi~, Franc
Zaj{ek, Franc Pi{ek, Lovro Jeza, Jakob
Mlakar, Jo`e Murko in Franc Kozoderc.
Dru{tvo je takoj po ustanovitvi za~elo graditi
gasilski dom, ki je bil kon~an `e leta 1935.
Tega leta je bila kupljena ro~na brizgalna, ki
je dru{tvu slu`ila vse do leta 1972, ko so
kupili motorno brizgalno Rosenbauer; to
uporabljajo {e danes. Leta 1959 je dru{tvo v
Pekrah pri Mariboru kupilo starej{i gasilski

avtomobil znamke Chevrolet. Drugi starej{i
avtomobil IMV je dru{tvo odkupilo od mariborskega Mlinotesta, leta 1979 pa so kupili {e
tretji avtomobil IMV.
Naslednje leto, leta 1980, se je sestal takratni
upravni odbor in ugotovil, da je dom
potreben obnove, da pa je tudi premajhen.
Sklenili so, da dotrajani del stavbe podrejo in
zgradijo nov dom. V kratkem ~asu so pridobili ustrezna dovoljenja in za~eli graditi {e
leta 1980. Pri tem so pomagali ~lani dru{tva in
krajani Apa~, pa tudi ~lani PGD Talum.
Danes dom slu`i svojemu namenu, ~eprav {e
vedno niso dokon~ani podstre{ni prostori.
Leta 1996 so uredili fasado in notranjost
doma, leta 1997 pa {e centralno ogrevanje.
Leta 2001 je upravni odbor PGD Apa~e sprejel sklep o nabavi novega vozila za orodje, saj
je bilo staro vozilo dotrajano (takrat je bilo
staro 26 let). Ob praznovanju 70-letnice
dru{tva so 27. julija 2003 priredili veliko vrtno
veselico in gasilsko vajo in ob tej prilo`nosti
blagoslovili novo vozilo Mercedes Benz
Sprinter GV-1, ki so ga kupili s pomo~jo krajanov in sponzorjev. Ob 70-letnici so uredili
fasado, sanitarije in notranjost doma.
Leta 2008 so dotrajano cisterno MagirusDeutz (takrat staro 39 let) prodali in nabavili
novej{o (TAM 130).
Dru{tvo je v desetletjih do`ivljalo vzpone in
padce. Ne glede na negativna gibanja in
dogajanja v preteklosti so se ~lani dru{tva
znali zbrati, se dvigniti nad razli~no miselnost
takratnih in sedanjih vladajo~ih struktur,
raz{iriti svojo dejavnost in poskrbeti za
zvi{anje ~lanstva.
Veliko prostovoljnih ur, prijetnih in manj prijetnih trenutkov je bilo potrebnih, da je
trenutno stanje zadovoljivo. Tudi va{~ani
imajo veliko zaslug za to, da je gasilski dom
danes urejen, da imajo primerna tehni~na
sredstva in opremo za osebno za{~ito ter da
so dovolj strokovno usposobljeni, da lahko v
vsakem trenutku pomagajo povsod, kjer je to
potrebno.

..........................................................
............

9 Sestavek povzet po poro~ilu ob 70-letnici dru{tva (leta 2003).
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... Stari vozni park PGD Apa~e.
Arhiv PGD Apa~e.

P G D P l e t e r j e 10

... Krajani Pleterij in @upe~je vasi so se leta
1947 odcepili od PGD Lovrenc in ustanovili
svoje gasilsko dru{tvo. Tako so se odlo~ili zaradi mnogih po`arov, ki so pusto{ili po vaseh
Dravskega polja v letih po drugi svetovni
vojni. Ker tedaj {e ni bilo veliko gasilske tehnike in tudi prevoze je bilo mogo~e opravljati
le s konjsko vprego, je bila oddaljenost
gasilskega doma od mesta po`ara klju~nega
pomena za obrambo sosednjih zgradb, ki so
bile takrat ve~inoma lesene in krite s slamo.
Takoj so za~eli kupovati najnovej{o gasilsko
opremo in se pripravljati na gradnjo gasilskega prostora za orodje. V vasi Pleterje so
kupili parcelo, na kateri so zgradili butani
gasilski dom. V tistem ~asu so imeli brizgalno
na konjsko vprego, pozneje pa so kupili {e
rabljeno motorno brizgalno, saj za novo ni
bilo finan~nih sredstev. Nekaj let so zbirali
denar za gradnjo gasilskega doma in ga leta
1960 dokon~ali. V tem ~asu se je po`arna
ogro`enost precej zmanj{ala, zaradi ~esar je
dru{tvo sicer `ivelo, ni pa se razvijalo. Leta
1975 so mladinci v Pleterjah spoznali, da bi
prostore gasilskega doma lahko uporabili za
svoje dejavnosti. Organizirali so razne akcije
in veselice, da so dobili nekaj sredstev. V
gasilskem domu so adaptirali in uredili eno
ve~jo sobo, preostali del doma pa je {e naprej
slu`il kot prostor za orodje. Mladinci, ki so
leta 1975 postali ~lani gasilskega dru{tva, so s

pomo~jo nekaterih starej{ih ~lanov pridobili
sredstva, da so leta 1976 kupili prvi gasilski
kombi Zastava. Toda kombi ni bil vozen,
zato so ga dali popraviti in na novo prebarvati za potrebe gasilcev. Nabaviti je bilo treba
tudi novo opremo in orodje, leta 1983 pa so
kupili nov gasilski avto TAM-75. Sledil je
nakup motorne brizgalne Zigler 800 L, ki jo
uporabljajo {e danes. Leta 1988 so razvili nov
gasilski prapor in ga leta 2005 obnovili. V
nedeljo, 17. junija 2007, so ob 60-letnici
dru{tva razvili nov gasilski prapor ter obnovili fasado na domu. Po 19 letih je bilo
treba spet zamenjati gasilski avtomobil in
nabavili so Mercedes Sprinter. Zgradili so nov
gasilski dom z dvorano in prostorom za orodje. Zaradi druga~nih gradbenih materialov in
drugih gorljivih sredstev ter ve~je ogro`enosti je treba ves ~as skrbeti za ustrezno opremo
in orodje, zato morajo skrbno zbirati finan~na
sredstva za nakupe.
Pleterski gasilci so zadovoljni, da se tudi pionirji in mladinci udele`ujejo gasilskih tekmovanj, ki jih prirejajo sosednja dru{tva, ter
dosegajo dobre rezultate.

... Ob~ni zbor PGD
Pleterje leta 2002.
Arhiv PGD Pleterje,
foto:
Franc Planin{ek.

P G D T a l u m K i d r i ~ e v o 11

... Zaradi skoraj vsakodnevnih po`arov na
obmo~ju tovarne so se odgovorni `e od vsega za~etka zavedali, kako pomembna je
po`arna varnost. Zato so junija 1947 v nastajajo~i Tovarni glinice in aluminija v Strni{~u,
dana{njem Kidri~evem, ustanovili Prostovoljno gasilsko dru{tvo (PGD) Tovarne glinice in
aluminija. Ustanovni ~lani so bili: Marjan

..........................................................

............

10 Povzeto po poro~ilu ob 60-letnici Gasilskega dru{tva Pleterje in 11. Dneva gasilcev GZ Kidri~evo (leta 2007).
11 Povzeto po zapisnikih ob~nih zborov do leta 2009.
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Berli~, Andrej »Andrija« Toplek, Stane Tonejc,
Anton Kokol, Peter ^ulibrk, [tefan Mesari~ in
Milan Mojzer. Ustanovni ~lani so hkrati predstavljali tudi prvo vodstvo dru{tva, saj je bil za
predsednika predlagan Stane Tonejc, za
poveljnika Marjan Berli~, za tajnika pa Milan
Mojzer, ki je bil pozneje ~astni predsednik.
Dru{tvo je kmalu po ustanovitvi za~elo v svoje vrste vabiti nove ~lane, ki so jih osnov
gasilstva u~ili v vajeni{ki {oli. [tevilo ~lanov
se je hitro ve~alo, `al pa so se natan~ne
{tevilke zaradi {tevilnih selitev dru{tvene
dokumentacije izgubile.
Prve prostore je dru{tvo na{lo v opu{~eni baraki iz druge svetovne vojne. Vanjo so spravili malo{tevilno `e rabljeno opremo, ve~inoma iz ~asa nem{ke okupacije. Veseli so bili
brizgalne prikolice MB 800l, na{li so tudi
nekaj nepo{kodovanih cevi, manjkalo pa jim
je osebne za{~itne opreme in ~elad. Prvo
vodstvo se je zato odlo~ilo, da jo kupijo. A to
je bilo la`e re~i kot storiti, saj je v letih po
koncu vojne manjkalo vsega. K sre~i je
dru{tvu nekaj sredstev za nakup opreme
podarila tovarna in tako so dobili prve uniforme. Seveda pa je PGD TGA, ki je imelo
ve~ino ~lanov iz okoli{kih krajev, skrbelo
tudi za po`arno varnost okoli{kih vasi.
Ko je PGD TGA med letoma 1948 in 1950 dobilo {e 1200-litrsko brizgalno tipa MB Ford, je
tako po tehni~nih sredstvih kot opremljenosti
postalo najbolje opremljeno dru{tvo na {ir{em obmo~ju Spodnjega Podravja, tako pa je
ostalo vse do danes. Dru{tvo se je v tem ~asu
preimenovalo v Industrijsko gasilsko dru{tvo
(IGD) TGA.

............

... ^lani PGD
Tovarne glinice in
aluminija Kidri~evo.
Arhiv PGD Talum.
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Zaradi velike gospodarske krize se je dru{tvo
vse do leta 1958 komaj prebijalo. Takrat so se
~asi za vse obrnili na bolje in vodstvo TGA je
tudi gasilcem pomagalo pri nakupu prve 800litrske polavtomatske brizgalne Rosenbauer.
Ker so na obmo~ju tovarne parne lokomotive
skorajda tedensko ali celo dnevno povzro~ale po`are, so gasilci vodstvo tovarne prosili
za kolesa, ki so jih tudi dobili. Na kraj po`ara
so tako pri{li veliko hitreje kot pe{. Na nakup
prvega avtomobila, s katerim bi se preva`ali
tudi gasilci, pa je bilo treba ~akati {e nekaj let.
Velika `elja gasilcev se je uresni~ila leta 1964,
ko je IGD TGA poveljeval Andrej Toplek. Na
veliko veselje in ponos gasilcev je dru{tvo
dobilo prvo kombinirano vozilo – avtomatsko brizgalno TAM 4600, hkrati pa {e drugo
baterijo, novo za{~itno opremo in uniforme;
razmi{ljati so za~eli tudi o nakupu dru{tvenega prapora.
Leta 1966 se je dru{tvo `e pona{alo z dvema
avtomatskima brizgalnama Rosenbauer, baterijo CO2 in gasilskim avtom. Svoj stalni rajon je imelo v tovarni, v bli`njem naselju in
okoli{kih vaseh.
V tovarni so bili po`ari pogosti. Eden ve~jih je
bil, ko se je vnela `lindra, ki je nikakor niso
mogli pogasiti. Ker je gorelo v neposredni
bli`ini transformatorske postaje, so se bali, da
bi se vnela {e ta, zato so `lindro kar z delovnimi stroji odpeljali drugam in jo tam pogasili.
Po letu 1983 so kupili kombi TAM 75, ki so si
ga gasilci `e dolgo `eleli, saj ga uporabljajo za
prevoz mo{tva. Vse do takrat so morali za
vsak prevoz ljudi prositi vodstvo za kombi, ki
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je bil v lasti TGA. Pozneje so nabavili {e kombinirano vozilo GVS-TAM 190, ki je zamenjalo staro kombinirano vozilo TAM 4600.
Po ustanovitvi podjetja Vargas-Al so kupili
kombi Citroen, ki je zamenjal TAM 75. Z vodstvom Vargas-Ala je bila podpisana pogodba
o medsebojni uporabi gasilske tehnike in
opreme, kar je omogo~alo bolj{e in la`je
pripravljanje vaj ter delovanje ob po`arih in
nesre~ah.
V osemdesetih letih je bila ustanovljena pionirska desetina, saj so v dru{tvu takrat mislili,
da bodo s pridobivanjem pionirjev dobili
pozneje tudi mlaj{e gasilce, vendar jim to ni
uspelo.
V ~asu prisilne uprave v TGA leta 1983 – vodil jo je Alojz Goj~i~ – so bile uvedene
nekatere spremembe, na primer prepoved
vo`nje s kolesi za gasilce do delovnega
mesta.
Dru{tvo je v okviru dru`enja in spodbujanja
bratstva in enotnosti na pobudo Cirila Murka
podpisalo listino o pobratenju s PGD tovarne
{amota iz Aran|elovca. Sodelovanje je trajalo
vse do razpada Jugoslavije.
^lani dru{tva so med osamosvojitveno vojno
aktivno sodelovali pri oskrbi enot civilne
za{~ite ter pri zagotavljanju po`arnega varstva na podro~ju TGA in v po`arnem okoli{u,
kjer so za po`arno varnost skrbeli `e prej.
Pomembna prelomnica v dru{tvu je bila sprememba statusa dru{tva, saj so se leta 1996 iz
IGD preimenovali v PGD. Vzrok za ta korak
je bilo delovanje dru{tva, saj kot IGD ne bi
mogli operativno delovati na obmo~ju ob~ine Kidri~evo in ne bi bili upravi~eni do sredstev, ki jih ob~ina namenja za delovanje
dru{tev. PGD je tedaj aktivno sodelovalo pri
ustanovitvi GZ Kidri~evo.
Leta 1998 je Vargas-Al nabavil gasilsko vozilo
GVS-V Mercedes Atego, dru{tvo je prispevalo
sredstva za opremo v vozilu, leta 2003 so
nabavili orodno prikolico z visokim tlakom
ter leta 2004 {e vozilo za prevoz mo{tva
Renault Master. Leta 2004 so se dru{tvu

pridru`ile tudi prve ~lanice, ki se vklju~ujejo
v vse dejavnosti.
Leta 2009 je Vargas-Alu kljub krizi, ki nas je
zajela, uspelo nabaviti novo gasilsko vozilo
GVS-V Scania.

PGD Staro{ince 12

... Prvi pisni viri omenjajo kraj Staro{ince `e
leta 1441, 512 let pozneje pa je bilo v tem
kraju ustanovljeno gasilsko dru{tvo. Po`arov
v vasi je bilo vedno ve~, zato so se odlo~ili
organizirano boriti proti ognjenim zubljem in
drugim nesre~am, eden izmed razlogov za
ustanovitev dru{tva pa je bila tudi odmaknjenost od drugih krajev.
Gasilsko dru{tvo Staro{ince je bilo ustanovljeno 28. maja 1953. Ustanovni ~lani so bili:
[tefan Bezjak, Anton Mesari~, Franc Pu{nik,
[tefan Kirbi{, Jo`e Premzl, Vinko Klasinc,
Ivan Mesari~, Stanko Mesari~, Janez Kirbi{,
Jo`e Gajser in Ludvik Gojkovi~. Prisotnih je
bilo 15 aktivnih ~lanov in 8 podpornih, tako
da je bil ustanovni ob~ni zbor sklep~en. Za
predsednika dru{tva je bil izvoljen [tefan
Bezjak, poveljni{ka naloga pa je bila zaupana
Janezu Kirbi{u. Za delegata v OGZ Ptuj sta
bila predlagana [tefan Bezjak in Janez Kirbi{,
za delegata v Republi{ki gasilski zvezi pa [tefan Bezjak.13
Iz zapisnika ustanovnega ob~nega zbora je
razvidno, da so {e isto leto avgusta namenili
prirediti tombolo, pozneje pa {e eno veselico. ^isti dobi~ek bi bil namenjen za gradnjo
gasilskega doma, ki bi ga gradili naslednje
leto. Prvi gasilski dom so res za~eli graditi leta
1958, dokon~ali pa so ga leta 1961. Za gradnjo gasilskega doma je bila organizirana zbiralna akcija: va{~ani naj bi dali po enega ali
dva bora, pridobljena drevesa pa bi pozimi
pripravili za tesanje in `aganje. Med drugim
je bil sprejet sklep, da od ~lanarine, ki jo
pla~ujejo aktivni ~lan, odvedejo mese~no po
tri dinarje Ob~inski gasilski zvezi (OGZ) Ptuj,
po dva dinarja pa ostaneta v blagajni dru{tva;
podporni ~lani so pla~evali ~lanarino po lastni presoji. Poveljnik OGZ Ptuj Martin Horvat
je na ob~nem zboru natan~no razlo`il pomen

..........................................................

............

12 Zapisi so delno prepisani iz kronike dru{tva, ki je bila napisana ob 50. obletnici dru{tva, in iz drugih zapisnikov
v arhivu dru{tva.
13 Originalni zapisnik je v knjigi zapisnikov iz leta 1953; knjiga je shranjena v arhivu PGD Staro{ince.
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in naloge gasilstva, poudaril je, da je dobra
tista gasilska ~eta, ki vse predmete pravo~asno zavaruje pred ognjem in tako prepre~i
po`ar, ki ga lahko povzro~ijo napake.

... ^lani PGD
Staro{ince na
sve~anosti ob
prevzemu prve
motorne brizgalne
17. maja 1970.
Arhiv PGD
Staro{ince.

Prve vaje so gasilci imeli kar pri kapeli, oprema pa je bila shranjena pri posameznih ~lanih. Leta 1954 so od GD Bohova kupili prvo
ro~no brizgalno ~rpalko in jo krstili 21. maja
1954. [e isto leto so zgradili po`arni vodnjak
v gramozni jami, gasili dva po`ara in nabavili
prve delovne uniforme, ki jih je se{il Alojz
Kirbi{. Leta 1969 so kupili prvo motorno brizgalno znamke Jadran. Krstili so jo leta 1970 in
jo {e isto leto uporabili kar dvakrat. Leta 1972
so pogasili tri po`are. Leta 1973, ob 20-letnici
dru{tva, so kupili prvo vozilo znamke IMV;
odkupili so ga od GD Ho~e. ^ez dve leti je
dru{tvo kupilo prve paradne uniforme, leta
1977 pa drugi gasilski avto, tokrat kombi Fiat
1300. [e isto leto so v Staro{incah pogasili tri
po`are, in to 19. marca pri Francu Mar~i~u,
3. oktobra pri Slavi Pesek ter 16. oktobra pri
Jo`etu Dreven{ku; v tem po`aru je zgorela
ro~na brizgalna, ki je bila shranjena pri njem
zaradi prostorske stiske v gasilskem domu.
Pomagali so tudi pri dveh po`arih v sosednjih
krajih. Leta 1977 so razvili prvi prapor in
za~eli graditi nov gasilski dom. Ob 30. obletnici dru{tva, leta 1983, je bil novi gasilski
dom zgrajen, starega pa so prodali. Leta 1985
so kupili nov gasilski avtomobil TAM T80,
leta 1987 pa novo motorno brizgalno Ziegler.
Leta 1990 so okoli gasilskega doma zgradili
ograjo in pomagali pri katastrofalnih poplavah, ki so prizadele Celje in okolico. Leta
1994 je dru{tvo od GD Zavr~ kupilo prvo
avtocisterno, ki je bila {e isto leto uporablje-

na pri dveh po`arih. Leta 1998 so veliko
pomagali pri poplavah, ki so doletele ob~ino
Kidri~evo. Naslednje leto je dru{tvo kupilo
novo vozilo Mercedes Sprinter ter ga predelalo v kombinirano vozilo GV1, leta 2000 je
sledil nakup visokotla~ne ~rpalke za GV1 za
notranje po`are. Dru{tvo je tega leta priredilo ob~insko gasilsko tekmovanje in pri
gasilskem domu zgradilo teraso. Leta 2003,
ob 50-letnici dru{tva, so sve~ano razvili nov
prapor. Naslednje leto so za~eli posodabljati
dom in graditi prizidek za nove gara`e, ki je
bil odprt 18. junija 2006. Isto leto so od GD
Lovrenc kupili novo avtocisterno znamke
TAM 130 in jo pozneje predelali. Leta 2008 so
organizirali ob~insko gasilsko tekmovanje in
pomagali va{~anom pri odpravljanju posledic
neurja s to~o, ki je prizadelo ob~ino Kidri~evo.
Gasilsko dru{tvo Staro{ince prijateljuje z
gasilskim dru{tvom iz sosednje Hrva{ke, to je
DVD Sveti Petar ^vrstec, ki so mu prodali
staro avtocisterno.

Viri
PGD Lovrenc na Dravskem polju:
kronika Prostovoljnega gasilskega dru{tva Sv.
Lovrenc na Dravskem polju 1886–1951 (last
Gasilskega dru{tva Lovrenc na Dravskem
polju).
PGD [ikole:
zapisniki ob~nih zborov GD [ikole, ki so v
lasti dru{tva.
PGD Mihovce - Dragonja vas:
knjiga sejnih zapisnikov, ki so jo za~eli pisati
na ustanovnem ob~nem zboru; potrdila jo je
takratna krajevna oblast 16. 8. 1925, pisali pa
so jo do 17. 1. 1960; shranjena je v arhivu
dru{tva;
knjiga zapisnikov ~lanskih vaj in intervencij,
ki so jo pisali od 18. 9. 1927 do 3. 11. 1990;
knjiga blagajni{kih izdatkov in prejemkov po
namembnosti in z opisom porabe, pisana od
13. 9. 1967 do 31. 12. 1996;
knjiga delavnih akcij ob prenovah in gradnjah, pisana od 15. 1. 1979 do 15. 8. 1985.

............

PGD Apa~e:
poro~ilo ob 70-letnici dru{tva (leta 2003).
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PGD Talum Kidri~evo:
zapisniki ob~nih zborov do leta 2009.
PGD Staro{ince:
knjiga zapisnikov PGD Staro{ince od leta
1953 naprej;
Kronika dru{tva PGD Staro{ince, napisana ob
50-obletnici dru{tva.
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Die Entwicklung der freiwilligen
Feuerwehr in der Gemeinde Kidri~evo

...

Im Beitrag sind die freiwillige Feuerwehr
und die Feuerwehrvereine dargestellt, die
seit ihrer Gründung bis zum heutigen Tag
tätig sind. Wegen des gemeinsamen Kampfes
gegen die Feuerflammen begann man Feuer-

schutzvereine (heutige Feuerwehrvereine)
bereits im Jahr 1886 zu gründen, als damals
der Freiwillige Feuerwehrverein Lovrenc na
Dravskem polju und der Freiwillige Feuerwehrverein Jablane gegründet wurden - die
ältesten Feuerwehrvereine in der heutigen
Gemeinde Kidri~evo.
Die Feuerwehr hat in Slowenien eine
140-jährige Tradition, deshalb ist der im Jahr
1955 organisierte Zusammenschluss der
Feuerwehrleute in den Feuerwehrbund
Cirkovce der erste Anzeiger, dass die Leute
auf diesem Gebiet der gesamten Bevölkerung nur etwas Gutes wünschen, und zwar
auf diese Weise, dass sie mit gemeinsamen
Kräften dem Feuer Widerstand leisten.
Die freiwillige Feuerwehr begann sich
schnell zu entwickeln, als man erkannte, dass
das Feuer ein großer Feind des Menschen ist,
besonders dann wenn man gegen das Feuer
kämpfen musste, als die Häuser aus solchen
Materialen gebaut wurden, so dass sich das
Feuer rasend schnell verbreitete und man
konnte es nur sehr schwer begrenzen oder
lokalisieren. Als man dann noch Feuerwehrvereine gegründet hatte, breiteten sich die
Kultur- und Bildungstätigkeiten in der
Ortschaft und auf unserem gesamtem Gebiet
aus, weil in den Vereinen Liebhaber-Theatergruppen und Blasskapellen gegründet wurden, die der Ortschaftsbevölkerung kulturelles und gesellschaftliches Leben angeboten
haben.
Aus dem Buch von Branko Bo`ica geht hervor, das die Behörden vor dem Krieg, während des Krieges und nach dem Krieg der
Feuerwehr nicht sehr geneigt waren. So durften während des Zweiten Weltkrieges Befehle an die Feuerwehrleute nicht in slowenischer Sprache ausgegeben werden. Erst als
wir unseren eigenen Staat bekommen hatten,
verbesserte sich die Lage. Seit der Verselbstständigung Sloweniens erwarben die Feuerwehrvereine eine große Menge von persönlicher Schützausrüstung, vor allem feuerfeste
Bekleidung und Isolierapparate. Auch in
Zukunft bleibt die Aufgabe der Feuerwehrvereine für die Promotion der freiwilligen
Arbeit zu sorgen, bei Natur- und anderen
Katastrophen zu helfen und sich für das
Ansehen der Feuerwehr-Organisation zu
bemühen, die zu einen der ältesten Organisationen in Slowenien zählt.

............

PGD Pleterje:
poro~ilo ob 60-letnici gasilskega dru{tva
Pleterje in 11. Dneva gasilcev GZ Kidri~evo
(leta 2007).
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Dru{tvo pode`elskih `ena in deklet
ob~ine Kidri~evo*
.......................

Marija Metli~ar∗

Izvle~ek

Abstract

... V ~lanku je predstavljeno delovanje Dru{t-

The Society of Country Women and Girls in
the Commune of Kidri~evo

va pode`elskih `ena in deklet ob~ine
Kidri~evo od ustanovitve leta 1996 do leta
2009. Dru{tvo je za~elo delovati z namenom,
da dru`i in povezuje `ene in dekleta na
obmo~ju ob~ine Kidri~evo, skrbi za izobra`evanje, prenos koristnih informacij in izku{enj,
organizira dru`abne in kulturne dejavnosti
`ena, skrbi za ustrezno mesto kmetice in
`enske v dru`bi ter za dvig kakovosti `ivljenja na vasi, obuja in prena{a stare obi~aje in
navade ob razli~nih praznovanjih na mlaj{e
rodove.
Klju~ne besede: kulinarika, kulturna dedi{~ina, izobra`evalne delavnice

... The article presents the activities of the
Society of country women and girls in the
commune of Kidri~evo from its foundation in
1966 until 2009. The society started with activities in order to unite and to bring the
women and girls together in the area of the
commune of Kidri~evo, it takes care for education, transmission of useful information
and experiences, organizes social and cultural women’s activities, takes care for the proper position of the peasant woman and her
position in the society and also for the rise in
quality of life in the rural environment, awakens and transmits old customs and habits,
being performed at various celebrations, to
younger generations.
Key words: culinarity, cultural heritage, educational workshops

..........................................................
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...

Dru{tvo pode`elskih `ena in deklet
ob~ine Kidri~evo je bilo ustanovljeno leta
1996.1 Zbrale smo se v gostilni Zupani~ v
Lovrencu na Dravskem polju.
Ustanovne ~lanice dru{tva smo bile:
Miroslava Koro{ec, Marija Metli~ar, Rozalija
Sagadin, Hedvika Pulko, Darinka Unuk,
Anica Planin{ek in Ivanka [prah. Za predsednico je bila izvoljena Miroslava Koro{ec, za
tajnico Hedvika Pulko in za blagajni~arko
Darinka Unuk. Ustanovljeni so bili tudi
upravni in nadzorni odbor ter disciplinska
komisija. Dru{tvo si je za svoj znak izbralo
pinjo in hlebec sira.
Dru{tvo je za~elo delovati z naslednjimi
nameni:
- dru`enje in povezovanje `ena in deklet na
obmo~ju ob~ine Kidri~evo,
- skrb za izobra`evanje, prenos koristnih informacij in izku{enj,
- organizacija dru`abnih in kulturnih aktivnosti `ena,
- skrb za ustrezno mesto kmetice in `enske v
dru`bi ter dvig kakovosti `ivljenja na vasi,
- prena{anje starih obi~ajev in navad ob razli~nih praznovanjih na mlaj{e rodove.
V program dela smo dodale tudi skrb za lepo
in ~isto okolje.
Po smrti predsednice Miroslave Koro{ec leta
1998 je vodenje dru{tva prevzela Marija Metli~ar. Leta 1999 smo popravile statut dru{tva.
Od tedaj dalje je v upravnem odboru (UO) iz
vsake vasi ena ~lanica, ki jo v odsotnosti
nadome{~a namestnica, tako da so vedno vse
vasi obve{~ene o aktivnostih. Na sejah UO se
dobivamo vedno vsak prvi ponedeljek v
mesecu brez po{iljanja vabil.

Aktivnosti dru{tva

... Te~aji:
- tradicionalne slovenske jedi,
- priprava razli~nih drugih jedi,
- predelava mesa in priprava suhomesnatih
izdelkov,
- vrt in vzgoja rastlin,

- zdravilne rastline,
- izdelava cvetli~nih in drugih aran`majev,
- delavnice (slikanje na svilo, steklo, izdelovanje ro` iz papirja …),
- prazni~ne delavnice (izdelava pisank, butar,
bo`i~no-novoletno okrasje …),
- izdelava pletenih izdelkov.
V obdobju med letoma 1997 in 2009 je bilo
izvedenih 78 predavanj, te~ajev in delavnic.
Posameznega dogodka se je vedno udele`ilo
20 do 30 ~lanic. Predavatelji so s svojim znanjem in izku{njami vzbudili veliko zanimanje
udele`enk.

... ^lanice dru{tva
smo se udele`ile
kuharskega te~aja pri
gospodu Golji v
[kofji Loki.
Foto: arhiv Dru{tva
P@D ob~ine
Kidri~evo.

Izleti

... Dru{tvo je v letih med 1998 do 2009 izvedlo 17 izletov po Sloveniji in {e 7 na tuje. Na
izletih se ~lanice seznanjajo z naravno in kulturno dedi{~ino obiskanega obmo~ja. Spoznavajo kulinari~ne posebnosti slovenskega
pode`elja, jih med seboj primerjajo in ugotavljajo razlike v primerjavi z doma~im krajem.

Samostojne prireditve in predstavitve
dru{tva

... Dru{tvo pode`elskih `ena in deklet ob~ine Kidri~evo organizira samostojne prireditve, ve~krat pa tudi sodeluje z drugimi dru{tvi
v ob~ini.
Dru{tvo je bilo v letih med 2001 in 2003
pobudnik pri organizaciji ocenjevanja vina
trte samorodnice in suhomesnatih izdelkov. S

..........................................................
............

1 Metli~ar, V dru{tvu smo odprte za nove trende, v: Ravno polje, junij 2004, str. 25.

303

...........................................................
Dru{tva

prireditvijo smo `eleli vplivati na dvig kakovosti proizvodov.
Ob materinskem dnevu smo leta 2004 organizirale ogled komedije Toneta Partlji~a ^aj
za dve.2 Jeseni 2004 smo organizirale Dan
koruze v Pongrcah. S prireditvijo smo `elele
obuditi staro kme~ko opravilo, trganje in
ko`uhanje koruze.3
Leta 2006 smo za~ele organizirati Kme~ke
igre v Pongrcah, ki so postale tradicionalne.
Igre vsebujejo sestavljanje kme~kega voza,
pobiranje krompirja in drugo.

... Kme~ke igre v Pongrcah. Priprava ekipe pred
pobiranjem »boba«.
Foto: arhiv Dru{tva P@D ob~ine Kidri~evo.

Sodelovanje

... Z veseljem

sodelujemo na cirkov{kem fa{enku (bile smo ~ebelice in Mercatorjeve
mi{ke).
Leta 2007 smo sodelovale na prireditvi Zahvala jeseni v Staro{incah z razstavo jedi iz
krompirja. Na prireditvi smo se preizkusile v
kuhanju bobovega gola`a.

... Kme~ke igre smo za~eli z vo`njo starih traktorjev
mimo va{kega doma v Pongrcah.
Kri`i bo`ji, se je delo `e za~elo, da bi dober tek
imelo, so pravili na{i predniki.
Foto: arhiv Dru{tva P@D ob~ine Kidri~evo.

Leta 2009 smo sodelovale pri organizaciji sajenja lipe princa Majerja v Pongrcah. Udele`ile smo se prireditve Zahvala polju v Staro{incah in kuhanja bobovega gola`a. V ~asu
martinovanja smo v sodelovanju s TD ob~ine
Kidri~evo pripravile martinovo ve~erjo za
sre~anje obrtnikov ob~ine Kidri~evo.

Predstavitve

Za konec

... Leta 2003 se je dru{tvo predstavilo v [iko-

...

lah, kjer je potekal praznik ob~ine Kidri~evo.
Pripravile smo razstavo jedi: tamrle, slivovo
juho, ajnmohc, treske, buhtle ...

Urejenost okolja ter ohranjanje in izbolj{anje doma~e kulinarike so plod {tevilnih de-

Istega leta smo se predstavile na Kmetijskem
sejmu v Gornji Radgoni s kulinariko na{ega
polja.
Leta 2006 smo se udele`ile otvoritve razstave
Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju. Predstavile smo se v vsakdanji in prazni~ni obleki ter
pripravile pogostitev z na{imi dobrotami in
razstavo vsakdanjika in praznika pri kme~ki
mizi.4

... Kme~ke igre v Pongrcah. Ni enostavno povezati
vrvi, da ne razpade, ~as pa te~e ...
Foto: arhiv Dru{tva P@D ob~ine Kidri~evo.

..........................................................

............

2 Prav tam.
3 Metli~ar, Vtrgavanje, `etev in ko`uhanje koruze, v: Ravno polje, december 2004, str. 16.
4 Teti~kovi~, 17. dobrote slovenskih kmetij. Med dobitniki priznanj so tudi na{i ob~ani, v: Ravno polje, julij 2006,
str. 19.
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lavnic in na{ega dela v dru{tvu. Na mlaj{e
rodove se prena{ajo obi~aji, kar je poro{tvo,
da se ohrani na{ mali »polanski narod.«
V dru{tvu je bilo na za~etku le sedem ~lanic,
leta 2005 se je {tevilo pove~alo na 202 ~lanici. Kakovost doma~ih izdelkov se izbolj{uje,
prireditve z ocenjevanjem so prinesle dobre
rezultate, saj vemo, da so nekatere na{e ~lanice in drugi udele`enci prejeli {tevilna zlata
priznanja in znake kakovosti za svoje izdelke
na razstavah Dobrote slovenskih kmetij.
Uspehi so potrditev, da bodo dobrote s kmetij ostale del prehranske kulture kme~kega in
me{~anskega ~loveka.

... Kme~ke igre v Pongrcah. Igre so bile `e ~etrte po
vrsti in zanimive za staro in mlado, prvi so obujali
spomine na stare ~ase, drugi pa so u`ivali pri delu.
Foto: arhiv Dru{tva P@D ob~ine Kidri~evo.

Zahvala

... Zahvaljujemo se Ob~ini Kidri~evo oziroma njenemu odboru za kmetijstvo, ki nam je
ves ~as delovanja pomagal s finan~nimi sredstvi.

............

Posebna zahvala gre tistim ~lanicam, ki ne
merijo ~asa v denarju in so pripravljene
pomagati pri razli~nih aktivnostih, in vsem
~lanicam, ki z lastnimi sredstvi pomagajo, da
smo v dru{tvu lahko organizirale toliko te~ajev in si ogledale {tevilne znamenitosti doma
in v tujini.
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Vir
Arhiv dru{tva Pode`elskih `ena in deklet
ob~ine Kidri~evo.
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... Der Landfrauen- und Landmädelverein
der Gemeinde Kidri~evo wurde im Jahr 1996
im Gasthof Zupani~ in Lovrenc na Dravskem
polju gegründet. Miroslava Koro{ec wurde
zur Präsidentin gewählt, Hedvika Pulko zur
Sekretärin und Darinka Unuk zur Kassenführerin. Als Vereinszeichen wählte man einen
Butterfass und einen Käselaib.
Der Verein begann durch folgende Absichten
tätig zu sein: Beisammensein und Zusammenschluss der Frauen und Mädel auf dem
Gebiet der Gemeinde Kidri~evo, Übertragung nützlicher Informationen und Erfahrungen, Organisierung gesellschaftlicher und
kultureller Frauenaktivitäten, Sorge für die
entsprechende Position der Bäuerinnen und
Frauen in der Gesellschaft sowie der Anstieg
der Lebensqualität auf dem Dorf, Übertragung alter Sitten und Bräuche an jüngere
Generationen anlässlich verschiedener Feiern.
Der Verein veranstaltet verschiedenartige
Schulungskurse und Workshops. Die Themen nehmen Bezug auf die Vorbereitung traditioneller slowenischen Speisen, Vorbereitung verschiedener anderen Speisen,
Herstellung von Blumen- und anderen Arrangements und anderes. In der Zeit zwischen
1997 und 2009 wurden 78 Vorlesungen,
Kurse und Workshops veranstaltet, an denen
20 bis 30 Vereinsmitgliederinnen teilnahmen.
Der Verein organisierte 17 Ausflüge in
Slowenien und 7 Ausflüge im Ausland. Dabei
lernten die Vereinsmitglieder das Natur- und
Kulturerbe des besuchten Gebietes kennen.
Der Landfrauen- und Landmädelverein der
Gemeinde Kidri~evo organisiert auch Einzelveranstaltungen, er arbeitet oft mit anderen
Vereinen in der Gemeinde zusammen. In
den Jahren 2000 bis 2003 war der Verein der
Initiator der Bewertung der Hybridweine und
Trockenfleischprodukte. Am Muttertag im
Jahr 2004 organisierten wir einen Theaterbesuch, und zwar sahen wir uns eine Komödie
von Tone Partlji~ an. Im Herbst 2004 veranstalteten wir in Pongrce den Maistag. Im Jahr
2006 begannen wir mit der Organisierung

von Bauernspielen, die zu einer Traditionsveranstaltung wurden. Die Spiele beinhalten
die Zusammenstellung eines Bauernwagens,
das Abernten der Kartoffeln und anderes.
Im Jahr 2003 stellte sich der Verein In [ikole
anlässlich des Feiertages der Gemeinde
Kidri~evo vor. Im selben Jahr stellten wir uns
auf der Bauernmesse in Gornja Radgona vor,
und zwar mit unseren typischen kulinarischen Spezialitäten.
Im Jahr 2006 nahmen wir an der Eröffnung
der Ausstellung Gaumenfreuden der slowenischen Bauernhöfe teil. Mit großer Freude
treten wir jedes Jahr auf dem traditionellen
Faschingsumzug in Cirkovce auf. Im Jahr
2007 stellten wir uns mit der Ausstellung
Kartoffelspeise anlässlich der Veranstaltung
Dank dem Herbst in Staro{ince vor. Gleichzeitig prüften wir dort unsere Fähigkeiten
beim Kochen des Kartoffelgulaschs.
Im Jahr 2000 wirkten wir bei der Lindenpflanzung des Prinzen Majer in Pongrce mit.
Wir nahmen auch and der Veranstaltung
Dank dem Feld und beim Kochen des
Bohnengulaschs teil. Zur Zeit des Martinsfestes bereiteten wir zusammen mit dem
Touristenverein Kidri~evo das Abendessen
anlässlich des Treffens von Gewerbetreibenden der Gemeinde Kidri~evo. Geordnete
Umwelt, Erhaltung und Verbesserung der
heimischen Kulinarik sind das Ergebnis zahlreicher Workshops und unserer Mitwirkung
im Verein dar.
Der Vereinsmitgliederzahl wächst ständig;
Am Anfang gab es nur sieben, aber im Jahr
2005 bereits 202 Mitgliederinnen. Die
Qualität heimischer Erzeugnisse verbessert
sich, die Bewertungen brachten gute Ergebnisse, denn wir wissen, dass einige unserer
Mitgliederinnen und andere Bewertungsteilnehmer zahlreiche goldene Anerkennungspreise und Qualitätsabzeichen für ihre
Erzeugnisse bei der Veranstaltung Gaumenfreuden der slowenischen Bauernhöfe
gewonnen haben.

............

..
Landfrauen- und Landm adelverein der
Gemeinde Kidri~evo
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Lovstvo na obmo~ju
ob~ine Kidri~evo*
.......................

Milan Munda∗

Izvle~ek

Abstract

...

Hunting in the Area of the Commune
of Kidri~evo

V ~lanku je obravnavano lovstvo na obmo~ju ob~ine Kidri~evo. V poglavju iz zgodovine lovstva so navedeni predpisi, ki so
lovstvo pri nas urejali v preteklosti in ga urejajo tudi {e danes. Veliko ve~ino teritorija pokrivata lovi{~i lovskih dru`in Boris Kidri~ in
Cirkovce, zato sta obe dru`ini, ki gospodarita
s tema lovi{~ema, tudi podrobneje predstavljeni. V preostalih poglavjih so prikazane dejavnosti lovskih dru{tev in njihovih ~lanov.

Klju~ne besede: ob~ina Kidri~evo, lovstvo,
Lovska dru`ina Cirkovce, Lovska dru`ina
Boris Kidri~

... The article deals with hunting in the area
of the commune of Kidri~evo. In the chapter
dealing with the history of hunting one can
find the rules which regulated the hunting in
our region in the past and regulate it in the
present-day, as well. The great majority of the
territory is covered by the hunting grounds
belonging to the Boris Kidri~ Hunting Society
and to the Cirkovce Hunting Society; therefore they are described more in detail. In the
remaining chapters the author presents the
activities of hunting societies and their members.
Key words: commune of Kidri~evo, hunting,
Cirkovce Hunting Society, Boris Kidri~
Hunting Society
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∗ Milan Munda, Pongrce 28 a, 2326 Cirkovce
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Uvodno razmi{ljanje

...

V na{em malem slovenskem prostoru je
veliko dejavnikov, ki na tak{en ali druga~en
na~in spreminjajo na{o krajino, na{ vsakdan,
na{e bli`nje in nekoliko daljno bivalno okolje. Spri~o naglega razvoja industrijske civilizacije in tehnolo{ke revolucije nastajajo v
okolju korenite spremembe. Na{a civilizacija
veliko globlje posega v naravo kot katera koli
prej{njih. Nesmiselno je, da kot noji ti{~imo
glavo v pesek, ko se nam pribli`uje katastrofa v `ivljenjskem okolju. Prihaja sicer po~asi,
neopazno, zato je nevarnej{a od ~esar koli
drugega.
Se je zavedamo?
@ivljenjski prostor se o`i ~loveku, {e bolj se
o`i `ivalim, divjadi. Civilizacija z eno roko
daje, z drugo jemlje. Toda v verigi `ivljenja na
na{em planetu je vsako `ivo bitje upravi~eno,
smiselno in pomembno za naravno ravnovesje.
Lovsko poslanstvo in lov sta verjetno eno izmed najstarej{ih oblik dejavnosti, kar jih
~lovek pozna. Najstarej{e jamske poslikave
so slike z lovskimi prizori. Danes je znano, da
prvi ~lovek `ivih bitij ni samo lovil, ampak je
z njimi tudi `ivel, zato je `ivljenje vsakega `ivega bitja spo{toval, saj mu je lov dajal hrano,
obla~ila, kosti za izdelke … Le tak{en medsebojni odnos mu je zagotavljal tiso~letni
obstoj. Kaj pa danes?

pravico do lova odstopili tudi drugim posameznikom. Takrat se je za~el tako imenovani
regalni sistem; pozneje se je pojavil dominantni sistem.
O organiziranem slovenskem lovstvu govorimo, ko so se leta 1907 prvi slovenski lovci
organizirali v slovenski lovski organizaciji. V
Ljubljani so se zbrali slovenski domoljubi in
ljubitelji narave in ustanovili Slovenski lovski
klub, ki se je ~ez dve leti preimenoval v Slovensko lovsko dru{tvo. To je delovalo na
celotnem slovenskem prostoru in ustanavljalo podru`nice, leta 1921 tudi za okraj (srez)
Ptuj.
Vse od Avstro-Ogrske naprej, v obdobju kraljevine Jugoslavije in med drugo svetovno
vojno je na ozemlju Slovenije veljal dominantno-zakupni{ki sistem.1
Po drugi svetovni vojni je bila, tako kot v
mnogih drugih krajih, tudi na na{em obmo~ju dejavna lovska zadruga. S pomo~jo lovske
zadruge so lovci prihajali do streliva (smodnik, netilke, tulci). Naboje so si takrat polnili
sami. Loviti je smel vsakdo, ki mu je okrajni
ljudski odbor izdal lovsko dovolilnico.
Dne 24. julija 1946 pa je iz{el za~asni zakon o
lovu, ki je opredelil divjad kot ljudsko dobrino in uzakonil lovske dru`ine.
Po pristopnicah v lovsko organizacijo iz leta
1946 lahko sklepamo, da so na na{em obmo~ju ljubitelji narave organizirano kot
dru{tvo lovili od leta 1945.

Nekaj iz zgodovine lovstva

...

Na{i daljni predhodniki so v vseh svojih
`ivljenjskih okoljih, ne glede na jezik ali verovanje, sprva `iveli od lova. Pradoba nekih
formuliranih pravic za izvajanje lova ni poznala.
V fevdalizmu je lov postal pravica tistega, ki
je bil zemlji{ki lastnik posesti. Lastniki so

Na obmo~ju sedanje ob~ine Kidri~evo je bilo
za lovstvo zelo burno leto 1963. Takrat je Republi{ki sekretariat za kmetijstvo in gozdarstvo SRS na predlog Gozdnega gospodarstva
Maribor odvzel lovi{~a, ki so danes na teritoriju Ob~ine Kidri~evo (lovi{~a Cirkovce,
Boris Kidri~, Ptuj in Star{e), in jih dodelil v
upravljanje Gozdnemu gospodarstvu Maribor. Na odvzetem teritoriju je nastalo gojit-

..........................................................

............

1 Dominantno-zakupni{ki sistem je za~el veljati leta 1870, ko so bili v Avstro-Ogrski spremenjeni lovski predpisi.
Pred tem je veljal dominantni sistem (lat. dominus gospod). Pravica do lova je pripadala gospodarju zemlji{~a.
Po letu 1870 pa je dominantna pravica ostala le tistim lastnikom, ki so imeli povr{ino nepretrganega lastnega
zemlji{~a ve~jo kot 115 ha, vsa manj{a zemlji{~a v posamezni ob~ini pa so bila zdru`ena v ob~insko lovi{~e.
Ob~inska lovi{~a so dajali na javni dra`bi za dolo~eno dobo v zakup najbolj{emu ponudniku. Ve~ o tem v:
Bidovec, Lov~ev priro~nik, poglavje Zgodovina lovstva, 1974, str. 35.

309

...........................................................
Dru{tva

veno lovi{~e. Republi{ki sekretariat za kmetijstvo in gozdarstvo SRS je svojo prvo odlo~bo
spremenil in odvzeta lovi{~a dodelil v upravljanje trgovskemu podjetju Perutnina. Po
velikih naporih vodstev lovskih dru`in,
Lovske zveze Ptuj (sedanja Zveza lovskih
dru`in Ptuj - Ormo`) in Lovske zveze Slovenije je bila 23. decembra 1964 javna obravnava ocenitve ustavnosti in zakonitosti odredbe
o izlo~itvi dolo~enih povr{in na Dravskem
polju za gojitveno lovi{~e.2 Ustavno sodi{~e
SR Slovenije je 26. decembra 1964 odlo~ilo,
da se odredba Republi{kega sekretariata za
kmetijstvo in gozdarstvo SRS o izlo~itvi dolo~enih povr{in za gojitveno lovi{~e odpravi.
Lovi{~a so ponovno pri{la v upravljanje
dru{tev.
Pozneje, leta 1965, je bil sprejet Temeljni
zakon o lovu, leta 1976 pa Zakon o varstvu,
gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju lovi{~.
Organiziranost lovstva v Republiki Sloveniji
je od leta 2004 urejena v skladu z Zakonom o
divjadi in lovstvu.3
Temu zakonu je sledil Odlok o lovi{~ih v
Republiki Sloveniji in njihovih mejah.4 Na
osnovi tega odloka je po podatkih, ki so dostopni na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), teritorij Ob~ine Kidri~evo razporejen v sedem
lovi{~. Najve~ji dele`, skoraj 34,7 km2, le`i v
lovi{~u Boris Kidri~, v lovi{~u Cirkovce je
30,4 km2, v lovi{~u Dravinja - Maj{perk
2,2 km2, v lovi{~u Ra~e 2,0 km2, v lovi{~u
Polskava 0,9 km2, v lovi{~u Star{e 0,7 km2 in
v lovi{~u Ptuj 0,5 km2.
Lovi{~a so bila na osnovi Uredbe o podelitvi
koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo5 in Javnega razpisa za prvo podelitev koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo6
leta 2009 z odlo~bami dodeljena v upravljanje lovskim dru{tvom oziroma lovskim dru`inam. Koncesijske pogodbe so bile sklenjene
za dvajset let.

Lovi{~e Boris Kidri~ je bilo dodeljeno Lovski
dru`ini Boris Kidri~ s sede`em v Zgornji Hajdini (Zgornja Hajdina 103 E, 2288 Hajdina),
lovi{~e Cirkovce Lovski dru`ini Cirkovce
(Staro{ince 7, 2326 Cirkovce), lovi{~e Dravinja - Maj{perk Lovski dru`ini Dravinja Maj{perk (Stane~ka vas 28, 2322 Maj{perk),
lovi{~e Ra~e Lovski dru`ini Ra~e (Podova 79,
2327 Ra~e), lovi{~e Polskava Lovski dru`ini
Polskava (Bukovec 2, 2314 Zgornja Polskava), lovi{~e Star{e Lovski dru`ini Star{e
(Star{e 1 a, 2205 Star{e) in lovi{~e Ptuj Lovski
dru`ini Ptuj (Sela 37, 2250 Ptuj).
Lovski dru`ini Boris Kidri~ in Cirkovce zavzemata 91 % teritorija ob~ine, zato o teh dru`inah nekaj ve~.

Lovska dru`ina Cirkovce 7

... Ustanovitev dru`ine se navezuje na sprejem za~asnega lovskega zakona iz leta 1946.
Lovsko dru`ino Cirkovce so kot eno od 54
lovskih dru`in v takratnem okraju Ptuj ustanovili ljubitelji narave in lovstva, prete`no
kmetje iz cirkov{ke fare. Lovska dru`ina
Cirkovce je bila ustanovljena z odlo~bo {tevilka 803/66 dne 1. novembra 1946. Prvih
nekaj let je bil zakupni{ki odnos. Z odlo~bo
{tevilka IV.1625/I-50 z dne 3. maja 1950 pa je
dru{tvo dobilo lovi{~e v upravljanje. Podelitev lovi{~a v upravljanje je posledica spremembe tedanje dru`bene ureditve, ko je
nastopilo samoupravljanje. Pred tem je lovska dru`ina imela lovi{~e v zakupu in je
pla~evala v prora~un okrajnega ljudskega
odbora letno pristojbino oziroma od{kodnino, od leta 1950 dalje je pla~evala v lovski
sklad.
Prva leta delovanja so se ~lani zbirali doma
pri posameznih lovcih ali v lokalih. Pogosto
so bili pri ~lanu Ivanu Frasu, gostilni~arju pri
`elezni{ki postaji v Cirkovcah, ali pri tajniku
Antonu Reberniku v Cirkovcah, ob~ne zbore
so imeli tudi pri Stanku Lahu v Pongrcah,

..........................................................

............

2
3
4
5
6
7
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Uradni list SRS, {t. 1/64 in 27/64.
Uradni list RS, {t. 16/2004.
Uradni list RS, {t. 128/2004.
Uradni list RS, {t. 100/08.
Uradni list RS, {t. 117/08.
Ve~ o lovski dru`ini Cirkovce v: Almanah, 1996, str. 5–35.
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dobivali so se pri Jakobu Klasincu v Staro{incah.
V za~etku leta 1962 je lovska dru`ina kupila
hi{o ob gozdu v Staro{incah, jo preuredila v
lovski dom in od takrat je na tej lokaciji sede`
Lovske dru`ine Cirkovce. Objekt je leta 1983
obnovila in raz{irila.
Omeniti velja leto 1976, ko je ob praznovanju
30-letnice delovanja dru{tva razvila svoj prvi
lovski prapor. Z leti je ta zastava, dru{tveni
ponos, ki so jo nosili na mnogih slavjih in
slovesnostih, ve~krat tudi v neugodnih vremenskih razmerah, postala primerna samo {e
za arhivsko vitrino, zato so ob praznovanju
60-letnice delovanja dru`ine leta 2006 razvili
nov prapor.
Lovska dru`ina Cirkovce si je leta 1984 za~ela
izmenjavati love z Lovsko dru`ino Cajnarje z
Notranjske. Ta izmenjava {e traja. Stike so
pozneje navezali tudi z drugimi lovskimi
dru`inami in sedaj imajo izmenjavo lovov
tudi z Lovsko dru`ino Podvelka, ki ima lovi{~e na Pohorju, in z Lovsko dru`ino Polj~ane,
ki ima lovi{~e na pobo~ju Bo~a.
Meja lovi{~a je bila ob ustanovitvi nekoliko
druga~na kot sedaj. Leta 1959 je bilo obmo~je
katastrske ob~ine Stra`gonjca zaradi ob~inske politike dano v upravljanje lovskima dru`inama Ra~e in Polskava.
Lovi{~e Cirkovce obsega 31,2 km2 skupne
povr{ine in je v celoti na teritoriju ob~ine Kidri~evo. Zajema katastrske ob~ine Mihovce,
Dragonja vas, Cirkovce, Staro{ince, Spodnje
Jablane, Zgornje Jablane, Pongrce in [ikole.
Spada v ptujsko-ormo{ko lovsko upravljavsko obmo~je.
Lovi{~e je ni`inskega ravninskega tipa s
povpre~no nadmorsko vi{ino 245 m. Lovnih
povr{in je 2951 ha, od tega je na severnem
delu lovi{~a 450 ha me{anega gozda, preostali del pa predstavljajo njive in travniki.
Iz statisti~nih podatkov je razvidno, da so
sedaj v lovi{~u najpogostej{e naslednje vrste
divjadi: srnjad, divji pra{i~, fazan, poljska

jerebica, poljski zajec, lisica, raca mlakarica in
siva vrana. Druge vrste divjadi, ki so v statistiki izvzema iz lovi{~a Cirkovce, so {e: jelenjad, pi`movka, jazbec, kuna belica, dihur,
sraka, {oja, divja ma~ka, podlasica, njivska
gos, kragulj.

Lovska dru`ina Boris Kidri~8

...

Leta 1946 so bila ustanovljena zakupna
lovi{~a Slovenja vas, Hajdina, Sveti Lovrenc
na Dravskem polju in Kungota. Zna~ilnost
lovskih dru`in, ki so prevzele ta lovi{~a, sta
bili omejitev lovcev zakupnikov glede na velikost lovi{~a in letna izmenjava vodstev
dru{tva.
Na pobudo Okrajnega lovskega sveta in
lovskega vodstva v Sloveniji, da bi se manj{e
dru`ine povezale in bi tako zaradi gojitve divjadi nastala primernej{a, ve~ja lovi{~a, sta se
februarja 1950 na osnovi odlo~itve ~lanov
lovskih dru`in zdru`ili zakupni lovi{~i Slovenja vas in Hajdina. [e istega leta se je novemu lovi{~u, prav tako na pobudo lovcev,
priklju~ilo lovi{~e Kungota, temu pa je sledil
{e odlok Sekretariata za kmetijstvo in gozdarstvo in k novemu lovi{~u priklju~il {e
polovico zakupnega lovi{~a Sveti Lovrenc na
Dravskem polju. Okrajni ljudski odbor je s
sklepom {t. 233/6 leta 1951 potrdil novonastalo dru{tvo, ki se je registriralo z imenom
Lovska dru`ina Hajdina s sede`em na
Hajdini.
V zdru`eni lovski dru`ini je ostal zakupni{ki
odnos. Vsak ~lan dru`ine je vlo`il v kapitalski
sklad, ki je bil potreben za nemoteno redno
poslovanje, 500 takratnih dinarjev. Zakupnino je bilo treba pla~ati pred za~etkom
lovskega leta (takrat je bilo lovsko leto tudi
obra~unsko leto in je trajalo od 1. aprila do
31. marca naslednje leto) pri finan~nem
odseku Okrajnega ljudskega odbora Ptuj.
V letih od 1950 do 1952 so ~lani lovske
dru`ine zgradili lovski dom v Strni{~u, ki pa
se ni ohranil.
Leta 1954 se je dru`ina preimenovala v
Lovsko dru`ino Boris Kidri~ Kidri~evo. Sede`

..........................................................
............

8 Ve~ o lovski dru`ini Boris Kidri~ v: Almanah, 1996, str. 4–23.
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dru`ine je bil prenesen s Hajdine v Kidri~evo.
Leta 1956 je Okrajni ljudski odbor dal lovi{~e
v upravljanje Lovski dru`ini Boris Kidri~
Kidri~evo. S tem je zakupni{ki odnos prenehal.
Dogajanje v burnih letih 1963 in 1964, ko je
bilo lovi{~e odvzeto, kar je med ~lane
dru`ine vneslo veliko nemira, je pojasnjeno v
poglavju Nekaj iz zgodovine lovstva.
Leta 1966 je bilo lovi{~e vrnjeno v upravljanje
Lovski dru`ini Boris Kidri~ Kidri~evo.
Spro{~enost in zagon za nove ustvarjalnosti
sta se vrnila.
Pomembna prelomnica v dru`ini je leto 1977,
ko so na ob~nem zboru sprejeli sklep o izgradnji novega lovskega doma. Z veliko
po`rtvovalnostjo ~lanov dru{tva, opravljenih
je bilo ve~ kot 11.000 udarni{kih delovnih ur,
je bil lovski dom zgrajen in odprt 1. julija
1979. Takrat je bil sede` dru`ine ponovno
prenesen na Hajdino in od takrat dalje deluje
z imenom Lovska dru`ina Boris Kidri~.
Leta 1980 je lovska dru`ina sklenila dogovor
o medsebojnem sodelovanju in izmenjavi
lovov z Lovsko dru`ino Dolenja vas, ki ima
lovi{~e v ko~evskih gozdovih. S tem hajdinski lovci spoznavajo lov v srednjegorskih
lovi{~ih, lovci iz Dolenje vasi pa u`ivajo v
lepotah ni`inskega lova. Pomemben dogodek se je pripetil leta 1981, ko so ob 30. obletnici delovanja dru`ine razvili lovski prapor.
Danes lovi{~e Boris Kidri~ obsega 55,3 km2
skupne povr{ine, od tega je 34,7 km2 na
obmo~ju ob~ine Kidri~evo. Ta del je v katastrskih ob~inah Slovenja vas, Gere~ja vas,
Hajdo{e, Skorba, Hajdina, Apa~e, Lovrenc na
Dravskem polju, @upe~ja vas in Pleterje.

Divjad in kmetijstvo

............

... V lovskih dru{tvih se zavedajo, da je teritorij lovi{~ predvsem kmetijsko podro~je in
da ima pridelava hrane prioriteto. Za vse nas,
ki `ivimo na zemeljski obli, pa bi bilo dobro,
~e bi vedeli, da obstajajo tudi tak{ne `ivalske
vrste, tak{ne vrste divjadi, ki kmetijstvu zelo
koristijo (na primer jerebica) in ne delajo
nobene {kode. Le svoj `ivljenjski in razmno`evalni prostor morajo imeti zagotovljen.
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Spremenjeni na~ini obdelave polj in pridobivanja hrane so popolnoma spremenili celoletno podobo njivskega sveta. Nekdanje
jesensko plitvo oranje njiv, tako imenovano
praho, je zamenjalo jesensko globoko oranje.
@ita so posejana na zelo redkih njivah. Na njivah, posejanih s koruzo, ni nikakr{nega plevela. Mali poljski divjadi tako ni ostalo ni~
prehrane in zimskega kritja. Zgodnje pomladanske ko{nje pore`ejo mnogo gnezd, saj
perjad in mala divjad sploh poi{~eta kritje v
kulturah, ki imajo zgodaj pomladi bujno vegetacijo. Svoje je dodala {e agrokemija.
Na splo{no zadovoljstvo pa se kmetijstvo vse
bolj zaveda, da je bila velikokrat prevelika in
premalo strokovna uporaba kemi~nih sredstev in tudi drugih posegov v prostor {kodljiva ne samo za divjad, pa~ pa tudi za kmetijstvo samo. V zadnjem ~asu se kmetovalci in
kmetijci kot celota vse bolj ogrevajo za naravi
in posredno vsem uporabnikom prostora prijaznej{o pridelavo hrane. Upajmo, da nam bo
na tak{en na~in v lovi{~ih uspelo ohraniti
avtohtone vrste divjadi.

Gojitev in lov

...

[e vedno so ljudje, ki mislijo, da je lov
privilegij premo`nih in da je divjih `ivali manj
prav zaradi lova. Pravijo tudi, da lov pomeni
kruto in brezobzirno pobijanje. Vse to pa `e
dolgo ni res. Lovci si prizadevajo, da v `e zelo
osiroma{eni krajini storijo vse, da bodo naravo {e naprej bogatili divjad in redke rastlinske vrste.
Lovci so vse bolj gojitelji in vedno manj tisti,
ki so v zeleni bratov{~ini samo zaradi streljanja. [tevil~nost divjadi, v nekaterih virih
imenovana tudi stale` divjadi, v zadnjem
desetletju pri vseh vrstah upada. Iz ugotovitev pomladanske {tevil~nosti divjadi razberemo, da je bilo pred tremi desetletji {e najve~
poljskih zajcev, tak{en je bil tudi odstrel, v
zadnjem ~asu pa uplenimo ve~ lisic kot
zajcev.
Tudi fazanov in jerebic je vedno manj. Velike
naravne izgube pri fazanih in poljskih jerebicah posku{ajo popraviti z vlaganjem iz
umetne vzreje. Z velikim trudom in neumor-

...........................................................
Milan Munda

... Z umetno vzrejo fazanov in jerebic lovci popravljajo padec {tevil~nosti male divjadi.
Foto: Milan Munda.

nim delom posameznikov so v naravi `e
vidni uspehi, toda potrebnih je {e ve~ primernih goji{~ za malo divjad. Brez tega pravega
uspeha ne bo.
Srnjad, ki je obenem tr`no najbolj zanimiva,
je bila do leta 1992 v porastu, od takrat naprej
pa je opazno upadanje trofejne vrednosti, pa
tudi osebkov po {tevilu in te`i.
^lani dru`in in lovski gostje lovijo veliko in
malo divjad. Lov na veliko divjad je posamezen po razporedu, narejenem v za~etku
lovskega leta. Jeseni imamo skupne love na
malo divjad.

Krmljenje in nadzor

...

Lovi{~a so razdeljena v lovske revirje.
Vsak revir ima vodjo. Vodje revirjev skupaj s
~lani, dodeljenimi v posamezni revir, skrbijo
za lovske tehni~ne naprave v svojem revirju.
To so krmi{~a za zimsko krmljenje divjadi,
solnice za srnjad, visoke pre`e, goji{~a,
grmi{~a in {e kaj.

... Pred zimo je koruznik poln koruznih stor`ev, ~e pa
je zima mila, je nekaj stor`ev v koruznjaku {e
avgusta. Zaprta prosto stoje~a pre`a je idealno
mesto za opazovanje divjadi.
Foto: Milan Munda.

lovi{~u, zlasti na velikih njivskih kompleksih,
postavljene prosto stoje~e visoke pre`e. Za
kritje divjadi urejajo goji{~a in grmi{~a.
Lovsko ~uvajsko slu`bo, ki je eden od osnovnih dejavnikov za dobro gospodarjenje z zaupanim lovi{~em, opravljajo ~lani, ki so si pridobili izobrazbo lovskega ~uvaja ali lovskega
mojstra in imajo z lovsko dru`ino sklenjene
ustrezne pogodbe. Glavna naloga ~uvaja pri
tem opravilu je, da v lovi{~u opazuje in ugotavlja vsa dogajanja v naravi in ukrepa, ~e so
storjene nepravilnosti. Posebna pozornost je
seveda namenjena opazovanju divjadi oziroma evidentiranju {kod, povzro~enih divjadi,
in {kod, ki jih je povzro~ila divjad. Da bi bilo
{kod, ki jih povzro~i divjad, ~im manj, lovska
dru`ina priskrbi uporabnikom kmetijskih
zemlji{~ preventivna odvra~alna sredstva.
Dobro sodelovanje s kmetovalci se odra`a
tudi v tem, da je {kod sorazmerno zelo malo.
Zadnja leta so le divji pra{i~i tisti, ki ru{ijo
ravnovesje.

[tirino`ni pomo~niki

... Lov na divjad je nelo~ljivo povezan z lovsko kinologijo. Malo divjad je dovoljeno loviti le ob prisotnosti pasemskih in lovsko
uporabno preizku{enih psih. Tudi pri lovu na
veliko divjad mora {tirino`ni pomo~nik
v~asih, kadar je divjad zastreljena, popraviti
strel~ev spodrsljaj. Za lovi{~a, ki pokrivajo
............

Za zimsko krmljenje divjadi so narejena
krmi{~a za fazane, za divje zajce, za poljske
jerebice. Ob potrebnem ~asu, posebno ob
debelej{i sne`ni odeji, morajo biti zalo`ena s
hrano. Spomladi, po potrebi pa tudi ob drugem ~asu, urejajo in zalagajo solnice za srnjad. Za la`je spremljanje gibanja divjadi po
lovi{~u in za varen potrebni lov so po

313

...........................................................
Dru{tva

obmo~je ob~ine Kidri~evo, so najprimernej{i
pti~arji in {arivci. Pri delu so uspe{ni tudi zlati
prina{alci in jamarji. Za iskanje izgubljene
velike divjadi so zelo uspe{ni krvosledci.
Omenjene lovske dru`ine imajo do vodnikov
lovskih psov vedno pozitiven odnos. Vodniku prispevajo sredstva za nabavo psa in tudi
pozneje delno pokrijejo stro{ke za
vzdr`evanje. Ob tem pa ne smemo prezreti
velikega truda, ki ga mora vlo`iti vodnik, da
svojega pomo~nika vzgoji in iz{ola. Potrditev
uporabnosti psa vodnik pridobi na preizku{njah in tekmah, ki jih organizirajo in tudi
izvedejo lovska kinolo{ka dru{tva. ^lani lovskih dru`in Boris Kidri~ in Cirkovce z vsakoletnim prispevkom podpirajo dejavnost Lovskega kinolo{kega dru{tva Ptuj - Ormo`.
Kinologi vodniki psov pa ne ostajajo zgolj pri
prikazu uspe{nosti pri lovu. Mnogi se udele`ujejo tudi zelo pomembnih dr`avnih in
mednarodnih tekmovanj, kjer se dokazujejo
z osvojenimi prvenstvi. V vitrinah je kar nekaj
odli~ij.

Lovsko strelstvo

... Proti koncu petdesetih let so v lovskih
dru`inah za~eli streljati umetne golobe. Ker
so bili narejeni prete`no iz glinenih materialov, so jih poimenovali glinasti golobi. Prve
naprave za metanje glinastih golobov so
izdelali spretni posamezniki – lovci, ki so
poznali to {portno dejavnost. V zemljo so za
primernim kritjem zabili mo~an kol in nanj
namestili napravo, ki jo je upravljal izbrani
lovec. Prostor je bil oddaljen od naselij.
Pozneje so dru`ine uredile streli{~a in v strelne bunkerje namestile stroje. Zadnja tri
desetletja veliko dru`in prireja meddru{tvena
tekmovanja za ekipe in posameznike. Poleg
{portnega tekmovanja si na teh prireditvah
izmenjajo izku{nje, omogo~eno pa je tudi
prijetno dru`enje.

............

Vsako leto pred za~etkom lova na veliko divjad mora vsak ~lan opraviti preizkus s svojo
pu{ko risanico. Kriteriji za izpolnitev pogoja
so zelo zahtevni. Kdor jih ne izpolni, v tistem
letu nima pravice loviti divjadi, kjer je potrebna pu{ka risanica.
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Sklep

... V Lov~evem priro~niku iz leta 1989 je pod
vpra{anjem, ali je lov oziroma odstrel eti~no
upravi~en, zapisano: »Lovec tudi ubija. Pri
lovu te~e kri. Za mnoge je to nasprotujo~e si
dejstvo: kako to, da ubijamo, kar imamo radi?
Kmet, ribi~, vrtnar, gozdar in {e kdo to
ljubezen razumejo. Kmet ima rad `ivino,
vsako govedo ali pra{i~a posebej, ~etudi ga
na koncu odda v zakol. Ribi~ ima rad ribe, jih
goji in tudi lovi. Vrtnar ima rad ro`e, jih goji,
a tudi potrga ali pore`e. Tudi otrok, ki natrga
cvetice, da si naredi {opek, ima rad cvetice.
Gozdar ima rad gozd in posamezno drevo, a
ga tudi poseka. Tudi rastline so `iva bitja! Kjer
je dober kmet `ivinorejec, je `ivina. Kjer dobro gospodari ribi~ in u~inkuje njegov klic po
~istih rekah, potokih, tam so ribe. Kjer je skrben vrtnar, so ro`e. Kjer umno gospodari
gozdar, je gozd. In kjer skrbno in pravi~no
upravlja lovi{~e lovec, je divjad. Odstrel
dolo~enega {tevila posameznih vrst – zlasti
bolne ali preslabotne za nadaljnji razplod – je
kon~no dejanje v dolgotrajnem procesu
varstva in gojitve.«
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Das Jagdwesen auf dem Gebiet der
Gemeinde Kidri~evo

...

Im Beitrag wurden wegen des Platzmangels die Jagdaktivitäten auf dem jetzigen
Gebiet der Gemeinde Kidri~evo nur im knappen Telegraphenstil dargestellt. Angegeben
wurden nur die Umbruchmomente, besonders jene, welche die Änderungen diktierten,
und zwar bei der Jagd, beziehungsweise
beim Wirtschaften mit dem Wild – mit dem
Nationalreichtum, was das Wild zweifelsohne auch darstellt. Absichtlich wurden die
Namen jener Einzelpersonen nicht erwähnt,
die in bestimmten Zeitpunkten Schlüsseloder bedeutende Mitschöpfer der Geschehnisse darstellten. Ebenso wurden jene Einzelpersonen nicht erwähnt, die den Verein leiteten und die bei der Ausführung ihrer
Funktionen auf bestimmte Verfahren und
Beschlüsse Einfluss ausgeübt haben. Alles
was angeführt wurde, ist – selbstverständlich
in andersartigen Satzgefügen – bereits geschrieben worden. Eine spezielle Organisiertheit ist bezeichnend für die Jagdvereine
deshalb nennt man sie Jagdfamilien. Die
Literatur, woraus ich das Material geschöpft
habe, ist allgemein bekannt. Das Jägers
Handbuch erlebte schon mehrere Nachdrücke. Die Webseite des Ministeriums für
Landwirtschaft, Forstwesen und Ernährung
ist jedem zugänglich, dem die dazu nötige
elektronische Ausrüstung zur Verfügung
steht. Die Almanachen der Jagdvereine Boris
Kidri~ und Cirkovce sind in den Vereinsarchiven für jeden, der sich das wünscht,
zugänglich.

............
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Razvoj {porta na obmo~ju
ob~ine Kidri~evo*
.......................

Toni Pernat∗

Izvle~ek

Abstract

... Avtor pi{e o razvoju rekreativnega in pro-

Sport Development in the Area of the
Commune of Kidri~evo

fesionalnega {porta v ob~ini Kidri~evo v
drugi polovici 20. stoletja. Seznani nas s 24
registriranimi {portnimi dru{tvi, katerih osnovna dejavnost je rekreacijski {port (nogomet, ko{arka in mali nogomet, odbojka, kolesarstvo, balinanje, pohodni{tvo). Pozornost
posve~ajo rekreativcem vseh starosti, osnovno{olcem (de~kom in deklicam), mladini,
~lanom (mo{kim in `enskam) in veteranom.
Ob{irno pi{e o razvoju in uspehih dveh nosilcev vrhunskega {porta v ob~ini Kidri~evo, o
Nogometnem klubu Aluminij in o Strelskem
dru{tvu Kidri~evo, katerega posamezni ~lani
so postali v nekaterih kategorijah dr`avni
prvaki in nastopajo tudi za dr`avno reprezentanco.
Klju~ne besede: rekreativni in profesionalni
{port, ob~ina Kidri~evo, {portna dru{tva, NK
Aluminij, Strelsko dru{tvo Kidri~evo

... The author writes about the development
of recreative and professional sports in the
Commune of Kidri~evo. He gives us information about 24 registered sport clubs which
basic activity is recreative sport (football, basketball, footsal, volleyball, cycling, boule and
hiking). A great attention is paid to recreative
sportsmen and sportswomen of all ages, primary school pupils (boys and girls), youth,
adults (men and women) and seniors. He
writes extensively about the development
and successes of the two top-class sport clubs
in the Commune of Kidri~evo, about the
Football Club Aluminij and the Kidri~evo
Shooting Association which members
became national champions in several categories and competed for the Slovenian
national team, as well.
Key words : recreative and professional
sports, commune of Kidri~evo, sport clubs,
FC Aluminij, Kidri~evo Shooting Association
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Uvod

... Ob~ina Kidri~evo je relativno mlada, zato
o velikem razvoju {porta v ~asu njenega obstoja ne moremo govoriti. Toda to {e ne pomeni, da se na njenem obmo~ju na tem podro~ju v preteklosti ni ni~ dogajalo. [port ima
pri nas lepo, bogato, odmevno, uspe{no,
predvsem pa dolgotrajno tradicijo.
Preden sem za~el pisati ta tekst, sem razmi{ljal, ali naj za~nem na{tevati dru{tva in posameznike, ali naj se osredoto~im zgolj na
pomembnej{a dru{tva in njihove rezultate, ali
pa naj se sprehodim skozi kraje na{e ob~ine
ter opi{em {portno `ivljenje in dogajanje
vseh generacij, ne glede na velikost posameznih dru{tev. Odlo~il sem se za slednje.
Zgodovino, razvoj in dana{nje stanje {porta
in {portnega udejstvovanja vseh generacij
bom prikazal z odgovori na vpra{anja, `e
vnaprej pa se opravi~ujem, ~e koga ne bom
imenoval, pa bi to mogo~e moral.
Za~etek razvoja {porta na obmo~ju ob~ine
Kidri~evo sega v leti 1946 in 1947. Takrat so z
izgradnjo tovarne med delavci nastajale
potrebe po {portnem in rekreacijskem delovanju. S tem namenom je bil leta 1947
ustanovljen Sindikalni {portni aktiv Strni{~e,1
katerega dejavnosti so bile atletika, telovadba
in kegljanje, hkrati z njimi pa so se za~eli
razvijati tudi drugi {porti, kot so nogomet,2
odbojka,3 namizni tenis in tenis.
Z graditvijo industrijskega naselja ob tovarni
in priselitvijo prvih prebivalcev v takratno
Strni{~e je postal {port {e bolj mno`i~en in
bolj popularen, zato so potrebe nara{~ale iz
dneva v dan. Razumevanje v {ir{i skupnosti je
bilo zelo veliko, in ker ni bilo primernih
{portnih objektov, so za~eli graditi {portni
park. Nekateri starej{i prebivalci se {e spominjajo udarni{kega dela, ki je bilo vlo`eno v
izgradnjo objektov, ker pa so bile ustvarjene
mo`nosti za delo, je za~el {port v Kidri~evem
hitro napredovati. Okoli leta 1949 so za~eli
graditi stadion z vsemi pomembnej{imi {portnimi objekti, kot so igri{~a za odbojko, tenis

in seveda nogomet. Izgradnjo sta delno
financirala takratni TGA in sindikat delavcev,
mnogo dela pa je bilo opravljenega s prostovoljnim delom.
Leta 1951 se je Sindikalni {portni aktiv Strni{~e preimenoval v [portno dru{tvo Aluminij,
ki je vklju~evalo sekcije za odbojko, nogomet, namizni tenis in tenis. To leto je pomemben mejnik pri razvoju {porta na podro~ju
sedanje ob~ine Kidri~evo, saj se je takrat
za~elo organizirano delo, ki je pridobivalo
tudi tekmovalni zna~aj. Odbojkarji so tako v
naslednjih letih z velikimi uspehi tekmovali v
takratni odbojkarski regiji [tajerske, nogometna mo{tva pa so `ela uspehe z nastopi v
mariborski podzvezi.
Kako sta {port in rekreacija svojo veljavo pridobivala naprej, bo mo~ razbrati iz predstavitev posameznih dru{tev.
Najprej pa zelo pomembno vpra{anje:

Kaj je {port?

... [port je fizi~na aktivnost, izvedena v okviru javno dolo~enih pravil z rekreativnim pomenom za tekmovanja, u`ivanje, pridobitev
spretnosti, ohranjanje zdravja ali pa kar kombinacija ve~ na{tetih elementov.
Beseda {port danes pomeni gibanje v naj{ir{em pomenu besede. Beseda izvira iz srednjeve{kega latinskega glagola disportare in
pomeni raztresti se, odvrniti se od dela in skrbi, u`ivati, se pravi sprostiti se. Ob tej besedi
pomislimo na ~lovekovo dejavnost, gibanje
in telesno aktivnost. [port nam pomaga razvijati sposobnosti, ki so pri rednem delu
zanemarjene, utrjuje na{e zdravje, pomaga
nam ohranjati stik z naravo, predstavlja zabavo in estetsko do`ivetje. Pomaga nam, da
premagamo svoje skrajne meje, v nas poraja
veselje, igro, nas osve`uje, spro{~a in krepi,
hkrati pa obnavlja energijo in pove~uje dru`abnost.

..........................................................

............

1 Skrb za rekreacijo (F. M.), Aluminij, l. I, {t. 1, julij 1963, str. 7; 20 let proizvodnje Tovarne glinice in aluminija, 1974,
str. 77.
2 Ve~ ~asa za {port in rekreacijo, Aluminij, l. I, {t. 3, september 1963, str. 7.
3 Proslavili smo 11-letnico obratovanja, Aluminij, l. III, {t. 11, november 1965, str. 4.
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Za ukvarjanje s {portom obstajajo razli~ni
motivi, vsekakor pa sta glavna motiva rekreacija ali ukvarjanje s {portom, ki ima za cilj tekmovanje in doseganje dobrih (vedno bolj{ih)
rezultatov.

Kak{no je stanje rekreativnih {portov
v ob~ini Kidri~evo?

... Ve~ kot zadovoljivo. To je hiter in pravilen
odgovor, ki ne dopu{~a nikakr{nega dvoma,
za kar pa so v veliki meri zaslu`ni kar ob~anke in ob~ani sami.
V na{i ob~ini je veliko registriranih {portnih
dru{tev, katerih osnovna dejavnost je rekreacijski {port s cilji, kot sem jih zapisal v
odgovoru na vpra{anje, kaj je {port. Pa jih nekaj vzemimo pod drobnogled in dobili bomo
celovit prikaz zgodovine in sedanjosti rekreacijskega {porta v na{i ob~ini.

[portno dru{tvo Strni{~e
Ustanovljeno je bilo leta 1996 in danes {teje
47 ~lanov. Za svoje dejavnosti imajo na voljo
objekte, ki so jih zgradili z lastnim delom in
lastnimi prispevki. Pohvalijo se lahko s {portnim igri{~em in z brunarico z ve~namenskim
prostorom, skladi{~em in sanitarijami.
[portno igri{~e je osvetljeno z reflektorji in
omogo~a igranje ko{arke, nogometa, odbojke, tenisa in tudi drugih dru`abnih iger.
Dru{tvo vsako leto organizira pohode v planine, kolesarske izlete, tradicionalno pa je

... [portni park
Strni{~e pozimi.
Foto: Toni Pernat.

postalo tudi praznovanje 1. maja. ^lani dru{tva so dejavni vse leto. Ob lepem vremenu in
seveda poleti so mladi najve~ na igri{~u,
predvsem pri igrah z `ogo, starej{i pa se
ukvarjajo tudi z balinanjem. Pozimi se dru`ijo
in rekreirajo v {portni dvorani v Lovrencu na
Dravskem polju, kjer imajo zakupljen termin.
Dru{tvo `e nekaj ~asa uspe{no vodi predsednik Zvonko Predikaka.

[portno dru{tvo [ikole
Za predstavitev tega mladega, a zato ni~ manj
aktivnega dru{tva sem si izposodil kar podatke z njihove spletne strani.4
[portno dru{tvo [ikole se je rodilo v za~etku
leta 2008. Nastalo je iz preproste `elje in potrebe {portnikov, rekreativcev in ljubiteljev
{porta po dru`enju. Ustanovitelj in predsednik dru{tva Bogdan Bab{ek je s ~lanstvom in
delom v dru{tvu ve~ kot zadovoljen, saj se
{tevilo ~lanov in tudi dejavnosti iz meseca v
mesec pove~ujejo. Pri delu si pomagajo z
lastno iznajdljivostjo, lastnimi prispevki in
prostovoljnim delom. Tako jim je uspelo ob
igri{~u zgraditi leseno brunarico s sanitarijami, sami izdelujejo {portne rekvizite in pripomo~ke, vzdr`ujejo {portne terene in kupujejo
{portno opremo. Odmevnej{i prireditvi, na
katerih nastopajo v vlogi marljivih organizatorjev, sta Otro{ki piknik in ve~dnevna prireditev [portni vikend, organizirajo pa tudi
turnirje v igrah z `ogo. ^lani se med seboj zelo dobro razumejo, kar potrjuje dejstvo, da na
velikem platnu skupaj spremljajo zanimive
tekme, se dru`ijo ob vikendih, zimske proste
urice pa pre`ivljajo v dvorani v [ikolah ob
igranju namiznega tenisa ali pikada, organizirano pa imajo tudi rekreacijo v {portni
dvorani v Cirkovcah. ^lani so posebej ponosni na odli~no sodelovanje z drugimi dru{tvi v
kraju.

[portno dru{tvo Njiverce5
Dru{tvo je eno mlaj{ih v na{i ob~ini, saj
obstaja {ele od leta 2006. [teje pribli`no 40
~lanov. Lepo urejen {portni park je postavljen

..........................................................
............

4 Spletna stran: www.sd.sikole.si.
5 Spletna stran: www.sd-njiverce.si/predstavitev-drustva.
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nekje na sredini med staro vasjo Njiverce in
novim naseljem, tako da je dostopen vsem
prebivalcem, poleg {portnih dogodkov pa na
tej lokaciji potekajo tudi druge dru`abne
prireditve med letom. Asfaltiran {portni teren
omogo~a predvsem igranje iger z `ogo, od
katerih je na prvem mestu mali nogomet,
potem ko{arka in odbojka. Rekreacije se obi~ajno udele`uje od 15 in 20 oseb v starosti od
15 do 50 let. Obisk {portnega parka se ob
vikendih pove~a, kar pa potrjuje prizadevanja ustanovnih ~lanov, ki so hoteli predvsem
mladini omogo~iti primeren prostor za igro
in dru`enje in to jim je v celoti uspelo. [portni park Njiverce zaenkrat {e ne omogo~a
organizirane rekreacije starej{im ~lanom
dru{tva, zato pa imajo redne nedeljske kolesarske izlete, ki se jih povpre~no udele`uje
20 rekreacijskih kolesarjev v starosti od 30 do
60 let. Vodstvo dru{tva na ~elu s predsednikom Antonom Habjani~em {e ni reklo zadnje besede. Ponudbo {portnega parka bodo
nadgrajevali tudi v prihodnje.

Teni{ki center Kidri~evo
Z igranjem tenisa se ukvarja vse ve~ ljudi, od
tistih najmlaj{ih pa vse do veteranov. Teni{ki
center Kidri~evo tako zdru`uje pribli`no 40
~lanov, teni{ke sposobnosti pa na {tirih
igri{~ih prikazuje veliko ve~ rekreativnih
teni{kih igralcev. Marko Miheli~, sicer tudi
in{truktor tenisa, vso poletno sezono organizira teni{ke te~aje, ki jih obiskuje vedno
ve~ mladih ljubiteljev tenisa. @e nekaj let
organizira tudi ~lanske turnirje in turnirje veteranov, za mo{ke in za `enske.6 Razsvetljava
dveh igri{~ omogo~a igranje tenisa tudi
zve~er, kar je {e posebno dobrodo{lo poleti,
ko so temperature ~ez dan visoke. Marko
Miheli~ to dejavnost uspe{no opravlja `e od
leta 1995.

Kaj pa tekmovalni {porti?

...

Sam zelo nerad uporabljam izraz tekmovalni {porti, {e manj ljubo pa mi je strogo
lo~evanje rekreacije in tekmovalnega {porta.
Dejstvo je, da je v vsaki rekreaciji nekaj tek-

movalnosti, prav tako pa je vsak tekmovalni
{port isto~asno tudi rekreacija. Lo~nica pa
vendarle mora biti, zato lahko brez zadr`ka
izjavimo, da je tudi tekmovalni {port v na{i
ob~ini dobro zastopan.

[portno dru{tvo Apa~e
Ustanovljeno je bilo leta 1970,7 ustanovitelji
pa so si prizadevali, da tudi v vasi Apa~e
za`ivi {port; poudarek je bil predvsem na
nogometu kot najbolj mno`i~nem {portu.
Dru{tvo si je prizadevalo, da bi Nogometni
klub Apa~e za~el nastopati v takratni Ob~inski nogometni zvezi Ptuj. To jim je uspelo `e
v tekmovalni sezoni 1970/71. Skupaj {e z
nekaterimi drugimi klubi iz okolice Ptuja so
tvorili jedro tekmovanja v ligi B. Svojo prvo
sezono so kon~ali na 6. mestu. Dru{tvo je iz
leta v leto nabiralo izku{nje, tako da se je `e
v tekmovalni sezoni 1975/76 uvrstilo v ligo A
Ob~inske nogometne zveze Ptuj in jo kon~alo na 9. mestu. S trdim delom na {portnem
podro~ju so se izbolj{evali rezultati. Ena
uspe{nej{ih sezon je bila sezona 1979/80, ko
so po jesenskem naslovu ob koncu zasedli 5.
mesto. Tako kot povsod so morale tudi v
Apa~ah infrastrukturne mo`nosti spremljati
tekmovalne dose`ke, zato so ~lani dru{tva
leta 1981 na mestu nekdanje gramozne jame
za~eli graditi nov {portni center. Z velikim
trudom vseh ~lanov, predvsem gradbenega
in izvr{nega odbora dru{tva, jim je uspelo.
Prvi cilj, travnato nogometno igri{~e, je bil
dose`en. Temu je sledil drugi projekt: izgradnja asfaltnega igri{~a za mali nogomet in
stavbe, ki jo danes uporabljajo kot dodatno
garderobo. Tudi ta cilj je bil dose`en. Na
{portnem podro~ju je potem sledil manj{i
padec in ponovno tekmovanje v ligi B, kar pa
ni bilo tako tragi~no. ^lanstvo je bilo vajeno
vzponov in padcev in to je bil samo {e en
vmesni korak. In kako je danes? ^lansko
mo{tvo zaseda 2. mesto v ligi A Medob~inske
nogometne zveze Ptuj (MNZ Ptuj), barve
dru{tva pa uspe{no zastopajo tudi mladinci
in cicibani.
Na podro~ju infrastrukture pa [D Apa~e
zagotovo preka{a ve~ino {portnih dru{tev v

..........................................................

............

6 TKC Kidri~evo, Tradicionalni prvomajski teni{ki turnir. Aluminij, l. 32, {t. 1, maj 1996, str. 10.
7 [portno dru{tvo Apa~e, v: Zbornik ob~ine Kidri~evo, 1996, str. 16.
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ob~ini Kidri~evo, saj se lahko pohvali z enim
najlep{ih {portnih centrov, v katerem so nove
garderobe, skupni prostori ter ve~namenska
brunarica, ki je na voljo vsem va{~anom
Apa~, ne samo {portnikom, za dru`abna sre~anja in razli~na praznovanja pa jo lahko
najamejo tudi drugi.
^lani [D Apa~e pa niso samo nogometa{i.
Drugi ~lani svoje rekreativne dejavnosti izvajajo na asfaltnem igri{~u, ki omogo~a igranje
ko{arke in malega nogometa, odbojkarji
imajo na razpolago travnato igri{~e za odbojko, za ljubitelje balinanja pa so zgradili
dvostezno igri{~e. Ob vsem tem pa ne gre
pozabiti {tevilnih kolesarskih in pohodni{kih
izletov.

dru{tva Danilo Turk je prepri~an, da to {e ni
vse. Za~eli so postavljati ograjo okrog igri{~a,
veliko pa je treba postoriti tudi v klubski
stavbi.
Dodaten motiv so tudi trenutni {portni uspehi nogometne ~lanske ekipe, ki v ligi B MNZ
Ptuj trenutno zaseda prvo mesto, in ~e bodo
nogometa{i tudi v nadaljevanju prvenstva
igrali tako dobro, se jim obeta uvrstitev v vi{ji
rang tekmovanja (liga A).
V rednem vadbenem in tekmovalnem procesu imajo tudi selekciji pionirjev in veteranov.
Vsako dru{tvo ima v svojih vrstah aktivne in
manj aktivne ~lane, v {portnem dru{tvu iz
Lovrenca pa `elim izpostaviti Draga Mur{ca,
enega izmed ustanovnih ~lanov, ki je maksimalno anga`iran in aktiven tudi {e danes.

[portno dru{tvo Cirkovce

... [portni park [D
Apa~e.
Foto: arhiv [D Apa~e.
Sedanje vodstvo dru{tva, katerega predsednik je Miran Kova~ec, tudi v prihodnje obljublja profesionalen pristop k delu, storili pa
bodo vse, da vsem ~lanom, ne glede na
starost, spol ali {portne sposobnosti, zagotovijo kar najbolj{e mo`nosti za {portno udejstvovanje.

[portno dru{tvo Mladinec Lovrenc

............

Pred mnogimi leti, natan~neje leta 1966, so v
Lovrencu na Dravskem polju, v majhnem
pode`elskem kraju, pod okriljem novoustanovljenega {portnega dru{tva za~eli igrati le
nogomet. Danes {portni park Lovrenc zajema
obnovljeno asfaltno igri{~e, primerno za
igranje malega nogometa, rokometa in ko{arke, tam je tudi igri{~e za odbojko, {e vedno
pa najve~ pomeni veliko igri{~e za nogomet.
Lovren~ani se lahko pohvalijo z novo klubsko stavbo, v kateri so lepo urejene garderobe s tu{i, sanitarije, pisarne, skupni dru`abni in ve~namenski prostori. Predsednik
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@elja po dru`enju krajanov nekdanje Krajevne skupnosti Cirkovce je pripeljala do
ustanovitve [portnega dru{tva Cirkovce, ki
ga danes uspe{no vodi izjemen {portni delavec in trener Samo Gajser. Dru{tvo se uvr{~a med naj{tevil~nej{e v ob~ini Kidri~evo,
infrastruktura pa jim omogo~a izvajanje programov rekreacije prakti~no v vseh {portih,
od katerih so v ospredju {porti z `ogo (mali
nogomet, ko{arka, odbojka). Pozornost posve~ajo rekreativcem vseh starosti, osnovno{olcem (de~kom in deklicam), mladini, ~lanom (tako mo{kim kakor `enskam) in veteranom. Za `enske vseh starosti je organizirana
rekreacija z vadbo aerobike in pilatesa.
Namenoma sem pri rekreativcih izpustil namizni tenis, ki v [portnem dru{tvu Cirkovce
zavzema pomembno mesto. Pod vodstvom
strokovno usposobljenih trenerjev z ustreznimi licencami vadijo in tekmujejo v III. slovenski namiznoteni{ki ligi (dr`avna liga), z
mlaj{imi selekcijami pa v ni`jih (regionalnih)
tekmovanjih. Z mladimi sodelujejo tudi na
{olskih tekmovanjih.
^lani so aktivni vse leto. [D Cirkovce ima
pred drugimi dru{tvi manj{o prednost, saj
imajo v svojem kraju ve~namensko {portno
dvorano, opremljeno z vsem potrebnim za
izvajanje na{tetih programov. ^eprav to velja
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Dru{tvo organizira {tevilne turnirje in sodeluje pri organizaciji drugih {portnih in
dru`abnih dogodkov v kraju, ~lani pa so {e
posebej ponosni na organizacijo akcije Veter
v laseh, s {portom proti drogam. V treh dneh
se v razli~nih {portnih in ob{portnih aktivnostih pomeri 300 mladostnikov, ki raje izberejo {port kot droge. Pri tem projektu sodeluje 30 animatorjev [D Cirkovce, ki bdijo nad
izvajanjem {tafetnih iger, iger med dvema
ognjema, malega nogometa, odbojke na
mivki, ko{arke, namiznega tenisa in rolkanja.
Dru{tvo je lep primer dobre prakse pri organizaciji in izvedbi vseslovenske {portnodru`bene akcije.

Twirling klub Kidri~evo
Marsikdo ne pozna tega {porta, zato ga bom
na kratko predstavil.
Twirling je {port, ki ima svoja posebna pravila. Vsebuje estetsko oblikovane in koreografsko postavljene acikli~ne strukture gibanja. Sestavljajo ga plesni, akrobatski in gimnasti~ni elementi v povezavi z rekvizitom, palico za twirling, in z glasbeno spremljavo.
V Kidri~evem je twirling klub nastal iz nekdanjega kluba kidri~evskih ma`oretk. Uradno se je preimenoval junija 2007, ko je bila za
predsednico imenovana Suzana Koderman.
Tekmovanja potekajo pod okriljem Twirling
zveze Slovenije. Redno se jih udele`uje tudi
klub iz Kidri~evega, tako v konkurenci
posameznikov kakor tudi v skupinskih nastopih. ^eprav klub v na{i ob~ini nima dolgoletne tradicije, predlagam, da si ogledate
katerega od nastopov, in prepri~an sem, da
se bo ~lanstvo v klubu pove~alo. Klub oziroma dru{tvo, ki trenutno {teje okrog 30
~lanov, ima sede` v Ulici Borisa Kraigherja 2
v Kidri~evem.

Ali je v ob~ini Kidri~evo zastopan tudi
vrhunski {port?

...

Zagotovo. Razlika med nazivom tekmovalni in nazivom vrhunski je samo v
dose`enem {portnem rezultatu, na osnovi
katerega se klub ali posameznik kategorizira
med »vrhunske«. Gre za tekmovanja na ravni
dr`avnih prvenstev, ki jih v glavnem organizirajo nacionalne pano`ne zveze, veljajo pa
za vse starostne kategorije. Uspe{nost posameznikov in klubov se lahko meri po
naslovih dr`avnih prvakov, po {tevilu dr`avnih reprezentantov ali po mednarodnih
dose`kih.
V na{i ob~ini sta nosilca tak{ne vrste razvoja
{porta Strelsko dru{tvo Kidri~evo in Nogometni klub Aluminij.

Strelsko dru{tvo Kidri~evo
Za~etki strelstva v Kidri~evem segajo v leto
1947/48, ko so se zbrali rezervni oficirji in
vojaki ter za~eli vaditi streljanje v bli`njih
gramoznih jamah pri Strni{~u (stari postaji).
Leta 1952/53 so ob nogometnem igri{~u v
Kidri~evem zgradili tristezno voja{ko streli{~e
z razdaljo 300 metrov ter osemmestno streli{~e za oro`je malega kalibra za razdaljo 50
metrov. Med ustanovitelji dru{tva je bil Franc
Kokol in takrat se je za~ela organizirana
vadba streljanja v Kidri~evem. Podjetje TGA
(dana{nji Talum) je pomagalo pri nakupu
opreme, veliko ~lanov je bilo iz samega podjetja in ti so se udele`evali tekmovanj po
celotni nekdanji Jugoslaviji. Takratna strelska
dru`ina Kidri~evo je imela prostore za vadbo
z zra~nim oro`jem v tedanjem samskem
bloku, kjer je vadba potekala predvsem pozimi, ko ni bilo mo`nosti vaditi na zunanjem
streli{~u. Dru{tvo je takrat {telo preko 60
~lanov, strelce pa je vodil Konrad Kramberger. Pod njegovo vadbeno taktirko je zraslo
veliko dobrih strelcev, ki so tudi na dr`avni
(jugoslovanski) ravni dosegali najvi{ja mesta.
Leta 1998 je vodenje kluba in trenersko delo
prevzel doma~in Gorazd Maloi~. Danes {teje
dru{tvo 56 ~lanov, od tega jih pod okriljem
Strelske zveze Slovenije tekmuje 20, in to v
vseh starostnih kategorijah: pionirji, kadeti,
mladinci, ~lani ter veterani. Tekmujejo s serijsko zra~no pu{ko, s standardno pu{ko in
pi{tolo ter z malokalibrsko pi{tolo in pu{ko.

............

za vsa dru{tva, je kljub temu treba poudariti
tudi v primeru [D Cirkovce, da brez lastnega
nesebi~nega dela, lastnih sredstev, osebnih
sposobnosti posameznikov ne bi {lo, zato so
tudi v Cirkovcah posebej ponosni na vsako
novo pridobitev, s katero lahko vplivajo na
bolj{o ponudbo svojim ~lanom.
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Dale~ najbolj{e rezultate dosegajo ~lani s
pi{tolo, saj so bili kar petkrat zapored dr`avni
liga{ki prvaki ter od leta 2001 {tirikrat dr`avni
prvaki. Lani je naslov med posamezniki osvojil Cvetko Ljubi~. Zelo uspe{ni so veterani, ki
so zadnji dve leti ekipno med prvimi tremi v
dr`avi, in to s serijsko zra~no pu{ko, prav
tako so posami~no osvojili 2. mesto. Lani je
Jur~ek Lamot na dr`avnem prvenstvu z
zra~no pi{tolo dosegel 2. mesto med veterani. Ne moremo pa prezreti uspehov mlaj{ih
kategorij. Uro{ Mohorko je na dr`avnem
prvenstvu dosegel 3. mesto, Toma` Podgor{ek je pionirski prvak z malokalibrskim
oro`jem, {olski ekipni medob~inski prvaki so
Ale{ Pernat, Niko Viso~nik in Rok Ciglar.
Niko Viso~nik je na dr`avnem prvenstvu v
konkurenci 81 tekmovalcev dosegel odli~no
6. mesto. S pi{tolo so ~lani v evropskem merilu – glede na dose`ene rezultate – uvr{~eni
na zelo visoko 15. mesto. V nekem obdobju
so bili kar trije isto~asno ~lani dr`avne
reprezentance. Klub ima {tiri kategorizirane
strelce, kar zagotavlja visok rang tekmovalcev, ki lahko v vsakem ~asu nastopijo za
dr`avno reprezentanco.
Infrastruktura je pomembna tudi pri strelcih.
Nemogo~e je biti konkuren~en, ~e ni dobrih
mo`nosti za vadbo. Obstoje~e streli{~e je
potrebno temeljite prenove in posodobitve,
kar pa je za ~lane nov izziv. Vadba v zimskem
~asu bo urejena z izgradnjo ve~namenske
{portne dvorane v Kidri~evem, kjer je predvideno tudi sodobno streli{~e. Predsednik
dru{tva Gorazd Maloi~ je tudi predsednik
Strelske zveze Slovenije.

Nogometni klub Aluminij

............

Nogometni klub (NK) Aluminij je za~el delovati, ko je bil ustanovljen Sindikalni {portni
aktiv Strni{~e, torej v letih 1946 in 1947,
~eprav klub tedaj ni deloval samostojno.
Takratna nogometna sekcija v okviru sindikalnega {portnega aktiva je bila ustanovljena
na pobudo zaposlenih v takratnem TGA in
ustanovnih ~lanov, med katerimi so bili Milan
Mojzer, Marjan Berli~, Janko Repi~, Alojz
Vnuk, Vlado Hanzel, Ivan Elzner, Stane
^erne, Bogoljub Hmelina in drugi; ustanovnih ~lanov naj bi bilo okrog 30. Toda lo~iti
moramo datum ustanovitve kluba in datum
za~etka tekmovanja v uradni ligi. To se je
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zgodilo precej kasneje, saj je klub kot nogometna sekcija deloval najprej v okviru omenjenega Sindikalnega {portnega aktiva Strni{~e, potem v okviru [portnega dru{tva Aluminij, kot samostojno dru{tvo oziroma klub pa
se NK Aluminij omenja od leta 1956 dalje.
Klub od vsega za~etka deluje neprekinjeno,
saj je bilo v kraju vedno imel dovolj entuziastov, ki so ob finan~ni pomo~i vseh ~lanov,
sindikata in omenjene tovarne zagotovili
zadostno {tevilo dobrih in usposobljenih
trenerjev, ki so svoje znanje prena{ali iz roda
v rod, prakti~no vsem generacijam ljubiteljev
nogometne igre.
Klubska mo{tva so od ustanovitve dalje redno sodelovala v liga{kih tekmovanjih vseh
starostnih kategorij in tako je {e danes.
Vsa vodstva in uprave kluba so sorazmerno z
rastjo {tevila ~lanov in igralcev ter dvigovanja
ravni tekmovanj vedno skrbela tudi za pove~evanje igralnih povr{in in izbolj{evanja
druge infrastrukture za delo vseh selekcij. NK
Aluminij ima danes prav zato za delo vseh
svojih selekcij na razpolago {tiri igri{~a z naravno travo, veliko in malo igri{~e z umetno
travo, ograjeno igri{~e z mivko ter veliko dodatnih zelenih povr{in, primernih za vadbo.
Za spremljanje nogometnih tekem je ob
glavnem igri{~u nepokrita tribuna s 570 sede`i in 2000 stoji{~i. Celoten kompleks je ograjen, pomemben pa je podatek, da so ob
igri{~u z umetno travo reflektorji, kar omogo~a aktivnosti tudi zve~er.
Znotraj ograjenega kompleksa je tudi klubska stavba z garderobami, sanitarijami, tu{irnicami, pralnico in drugimi skupnimi prostori, ki so za delovanje dobro organiziranega
kluba nujno potrebni.
Predstavitev kluba ne bi bila popolna brez
predstavitve mo{tev in ravni tekmovanj, v
katerih nastopajo:
- ~lani: 2. slovenska nogometna liga,
- mladina (U-18): 1. slovenska mladinska liga,
- kadeti (U-16): 1. slovenska kadetska liga,
- starej{i de~ki (U-14): 1. slovenska liga starej{ih de~kov,
- mlaj{i de~ki (U-12): dve ekipi v ligi U-12
MNZ Ptuj,
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... [portni kompleks
NK Aluminij.
Foto:
arhiv NK Aluminij.

Nogometna {ola NK Aluminij ima v proces
vadbe in tekmovanj trenutno vklju~enih
okrog 240 igralcev od 6. leta starosti pa vse
do ~lanskega mo{tva. Za strokovno delo skrbi dvanajst trenerjev, od katerih jih ima kar
{est licenco PRO, eden licenco A, dva licenco
B in dva licenco C, eden je trener vratarjev.
Da raven strokovnega dela ne bi padala, klub
skrbi, da se trenerji redno udele`ujejo vseh
usposabljanj v okviru NZS in MNZ Ptuj.
[e beseda o usmeritvah in ciljih.
V gospodarski dru`bi Talum, d. d., kot najmo~nej{em gospodarskem subjektu na{e
lokalne skupnosti so zaposleni delavci iz
bli`nje in daljne okolice. Njihovi otroci,
vnuki, bratje in drugi sorodniki vadijo in igrajo v klubu NK Aluminij. Strokovni delavci
(nenazadnje so vsi trenerji z licenco PRO diplomirani {portni pedagogi) skrbijo za njihovo psihofizi~no kondicijo, in ~e izvzamemo
{portne cilje, ostane {e vedno ve~ kot koristna njihova pomo~ star{em pri vzgoji, disciplini, pridobivanju vrednot, kot so prijateljstvo,

lojalnost, skupinsko delo. To je bila vedno in
bo tudi v prihodnje temeljna naloga in primarna usmeritev delovanja NK Aluminij.
Drugi del razvoja je ustanovitev uradnega
vadbenega centra v okviru {portnega parka
NK Aluminij za vse slovenske nogometne reprezentance. Temelji so zelo dobri, saj reprezentance Slovenije `e sedaj zelo pogosto
uporabljajo {portne terene v Kidri~evem.
NK Aluminij je veliko prispeval tudi k prepoznavnosti na{ih krajev in na{e ob~ine. V
kidri~evski {portni park `e nekaj let prihajajo
na priprave ekipe iz vseh koncev Evrope.
Gostili smo `e {portnike s Hrva{ke, iz Avstrije, Rusije, Azerbajd`ana, Romunije, Bolgarije,
Anglije, Slova{ke, Islandije, Izraela, upravi~eno pa pri~akujemo tudi nadaljevanje teh
aktivnosti.

Ali so otroci in mladostniki dovolj
{portno aktivni?

... Obseg gibanja in {portnega udejstvovanja
med mladimi upadata v dr`avah po vsem
svetu in ni~ bolje ni v na{i ob~ini. Glavni krivec za to je vedno bolj raz{irjen sede~i na~in

............

- starej{i cicibani (U-10): dve ekipi v ligi U-10
MNZ Ptuj,
- mlaj{i cicibani (U-8): dve ekipi U-8 v ligi
MNZ Ptuj.
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`ivljenja. Vedno manj otrok hodi v {olo pe{
ali s kolesom. Preve~ ~asa porabijo za gledanje televizije, igranje ra~unalni{kih igric, za
delo z ra~unalnikom. Za vse to pa niso krivi
sami, ampak jim to prepre~ujejo mnogi dejavniki: pomanjkanje ~asa in motivacije, premajhna podpora in vodenje odraslih, ob~utek zadrege ali nesposobnosti, pomanjkanje
varnih prostorov za gibanje in {port in prepogosto nepoznavanje koristi pri gibanju in
{portu.
Prakti~no vsa {portna dru{tva v na{i ob~ini
izvajajo programe tudi za otroke in mladostnike. Zavedati se moramo, da so otroci, ki se
ve~ gibajo in udejstvujejo v {portu, bolje
telesno pripravljeni, spretnej{i in uspe{nej{i v
{oli, da o koristih z zdravstvenega vidika niti
ne govorimo.
Mi odrasli smo primer, da premalo gibanja in
{porta v otro{tvu lahko botruje te`avam z
zdravjem vse `ivljenje. Svojih napak ne
smemo ponoviti {e na svojih otrocih. K temu
cilju mora biti usmerjen razvoj {porta v na{i
ob~ini.

Ali se s {portom ukvarjajo tudi starej{i
ob~ani?

... Pravijo, da nikoli ni prepozno. Koristi pri
gibanju in {portu lahko u`ivamo tudi, ~e z
redno vadbo za~nemo v poznem `ivljenjskem obdobju. Pridobili bomo bolj{e ravnote`je, mo~, koordinacijo, ve~jo gib~nost in
vztrajnost. Gibanje in {port pomagata izbolj{ati tudi du{evno zdravje, izbolj{ali si bomo
samozavest in samozadostnost, kar pa je
temelj psihi~ne blaginje. Izbrati je treba tisto
vrsto gibanja, ki nam bo prina{ala najve~ji
u`itek. Hoja, plavanje, raztezanje, ples, vrtnarjenje, pohodni{tvo, kolesarjenje so odli~ne vrste gibanja in {porta za starej{e.

............

Iz vsega `e zapisanega je razvidno, da {portna dru{tva na{e ob~ine vklju~ujejo tudi tako
imenovane veterane oziroma ljudi v poznem
`ivljenjskem obdobju in pripravljajo programe rekreacije tudi za to starostno skupino.
Res je, da je najve~ pohodni{tva in kolesarjenja, niso pa izvzete tudi igre z `ogo. Treba
je narediti samo tisti prvi korak, se priklju~iti
skupini in za~eti vaditi.
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... Rusko kegljanje, DU Kidri~evo.
Foto: arhiv DU Kidri~evo

Nosilci {portnih aktivnosti starej{ih ob~anov
pa niso samo {portna dru{tva. Pri tem imajo
veliko vlogo tudi dru{tva upokojencev v
ob~ini, ki za svoje ~lane prav tako organizirajo pohodni{ke in kolesarske izlete, tuje pa jim
niso niti druge {portne in rekreacijske
aktivnosti. Ena od teh je rusko kegljanje. Kolikor mi je znano, potekajo v tem {portu celo
liga{ka tekmovanja, in to tako na ravni na{e
ob~ine kakor tudi na medob~inski ravni, v
mo{ki in `enski konkurenci.

In kak{na je vloga ob~ine pri razvoju
{porta?

...

Ob~ina Kidri~evo je ustanoviteljica javnih
zavodov, torej O[ Cirkovce, O[ Kidri~evo,
podru`ni~ne O[ Lovrenc, vrtcev v Kidri~evem in Cirkovcah, ki jih pri njihovih dejavnostih tudi sofinancira. Ker v vseh omenjenih
javnih zavodih potekajo tudi {portne aktivnosti, in to obvezne {olske in zunaj{olske, je
vloga ob~ine pomembna in evidentna. Ob~ina Kidri~evo je tudi finan~no sodelovala pri
izgradnji ve~namenske {portne dvorane v
Cirkovcah in adaptaciji dvorane v Lovrencu,
kjer prav tako potekajo {portne aktivnosti,
primerne za vse ob~anke in ob~ane. Gradi se
tudi nova ve~namenska {portna dvorana v
Kidri~evem, ki bo nedvomno izbolj{ala {portno in rekreacijsko ponudbo v ob~ini, name-
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njeno prav vsem. Tudi ta projekt sofinancira
Ob~ina Kidri~evo.
S pomo~jo javnega razpisa za izvajanje programov {porta Ob~ina Kidri~evo vsako leto
razdeli finan~na sredstva dru{tvom, ki v
skladu z veljavno zakonodajo izvajajo programe {porta in ki imajo za izvajanje teh programov infrastrukturne in kadrovske mo`nosti. Prispevek ob~ine k razvoju {porta je tudi
vsakoletno regresiranje dela stro{kov najema
{portnih dvoran, v katerih prakti~no vsa
dru{tva, ne samo {portna, pozimi izvajajo
programe rekreacije.
Omeniti pa velja tudi enkratne prispevke
Ob~ine Kidri~evo {portnim dru{tvom pri
izvedbah posameznih projektov (organizacija prireditev, adaptacija stavb ali drugi nameni), za kar {portna dru{tva prosijo neposredno ob~inski svet ali `upana.

Seznam registriranih {portnih dru{tev
v Ob~ini Kidri~evo:
Nogometni klub Aluminij,
Dru{tvo ljubiteljev {porta Kidri~evo,
[portno dru{tvo Kidri~evo,
[portno dru{tvo Kungota,
[portno dru{tvo Labod Lovrenc,
[portno dru{tvo Mladinec Lovrenc,
[portno dru{tvo Nika,
[portno dru{tvo Njiverce,
[portno dru{tvo Stra`gonjca,
[portno dru{tvo Apa~e,
[portno dru{tvo Cirkovce,
Rekreativno dru{tvo Metulj,
Strelsko dru{tvo Kidri~evo,
[portno dru{tvo Strni{~e,
[portno dru{tvo Vodni {krat,
Teni{ki klub Cirkovce,
Karate klub WKSA Cirkovce,
Twirling klub Kidri~evo,
Klub ljubiteljev klasi~nih {portnih vozil
Kidri~evo,
Klub malega nogometa Jado,
Kolesarsko dru{tvo Bilanca Apa~e,
Konjeni{ki klub Olymp,
Moto klub Tulipan,
Teni{ki center Kidri~evo.

nih dru{tev, ki imajo sede` na obmo~ju ob~ine Kidri~evo. Prav tako je mo~ razbrati, da so
zastopani prakti~no vsi ve~ji kraji, kar je {e
posebej zadovoljivo. To namre~ zagotavlja
mo`nost {portno-rekreacijskega udejstvovanja vsem ob~ankam in ob~anom.
Seznami tak{ne vrste se hitro spreminjajo, saj
dru{tva prenehajo z dejavnostjo, registrirajo
pa se nova. To~nost tak{nega seznama je zato mo`no ugotavljati le s pregledom dejavnosti, ki jih dru{tva izvajajo ve~ let in o katerih je javnost seznanjena.

Sklepne misli

... Na razvoj {porta v ob~ini Kidri~evo lahko
vpliva vsak posameznik. Ve~ ko bo tak{nih
posameznikov, ve~ji bo odziv dru`be, kar pri
rekreativcih pomeni ve~jo mno`i~nost, pri
tekmovalcih pa bolj{e rezultate. Vidno se
izbolj{ujejo infrastrukturne mo`nosti, strokovna usposobljenost trenerjev in vaditeljev
oziroma {portnih mentorjev je na vedno vi{ji
ravni, miselnost o pomembnosti gibanja in
{portnega udejstvovanja se obra~a v pozitivno smer.
Seveda je potreben tudi denar in vemo tudi,
da ~asi, predvsem zaradi gospodarske krize,
{portu niso najbolj naklonjeni. Toda treba bo
zdr`ati in uporabiti lastno iznajdljivost.
Kot avtor tega prispevka `elim, da bo nekdo,
ki bo ~ez desetletje sestavljal podoben prispevek, lahko zapisal, da je situacija na {portnem podro~ju v ob~ini Kidri~evo {e bolj{a,
da je registriranih {e ve~ {portnih dru{tev, {e
ve~ {portnikov, da je mno`i~nost narasla, da
so se zdravstveni pokazatelji zaradi gibanja in
{portnega udejstvovanja izbolj{ali, da … Danes sem zadovoljen `e s tem, da nam je z
dosedanjim delom na {portnem podro~ju
uspelo »pastem ulice« iztrgati vsaj nekaj otrok
ali mladostnikov in da smo vsaj nekaterim
ponudili alternativni in bolj{i na~in pre`ivljanja prostega ~asa, kar pa ukvarjanje s {portom vsekakor je.

............

Iz seznama je razvidno, da je bilo v ~asu nastajanja tega prispevka registriranih 24 {port-
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i.htm?book=strelska_dru%9Atva_in_klubi.htm.

Literatura

............

Aluminij, glasilo podjetja Talum, Kidri~evo,
1963.
20 let proizvodnje Tovarne glinice in aluminija, ur. Franjo Auer, TGA »Boris Kidri~«,
Kidri~evo 1974.
Talum 1954–2004, Almanah ob petdesetletnici tovarne, ur. Marjeta Ciglene~ki et. al.,
Talum 2004, Kidri~evo, 99 str.
Zbornik ob~ine Kidri~evo, prva izdaja namenjena praznovanju 800. obletnice prve
omembe vasi Apa~e, ur. Viktor Cafuta, Apa~e, Kidri~evo, 23. junij 1996, 18 str.

326

...........................................................
Toni Pernat

Die Sportentwicklung auf dem Gebiet
der Gemeinde Kidri~evo

...

Kidri~evo ist eine relativ „junge“ Gemeinde, deshalb kann über die große Sportentwicklung zur Zeit ihres Bestehens nicht die
Rede sein. Der Sport hat auf diesem Gebiet
eine reiche, beachtete, erfolgreiche und vor
allem eine lang dauernde Tradition. Der
Beginn der Sportentwicklung auf dem Gebiet
der Gemeinde Kidri~evo reicht in die Jahre
1946 und 1947. Damals, während des Fabrikbaus, entstanden unter den Arbeitern die
Bedürfnisse nach Sport- und Rekreationstätigkeiten. Zu diesem Zweck wurde im Jahr
1947 das Gewerkschaftssportaktiv Strni{~e
gegründet, zu dessen Tätigkeiten Athletik,
Gymnastik und Kegeln zählten. Parallel zu
ihnen begannen sich auch andere Sportarten
zu entwickeln: Fußball, Volleyball, Tischtennis und Tennis. Um 1949 begann man ein
Stadion mit allen bedeutsameren Sportobjekten zu bauen: einen Volleyball-, Tennisund Fußballplatz. Im Jahr 1951 nannte sich
das Gewerkschaftssportaktiv in den Sportverein Aluminij um, der folgende Sektionen
hatte: Volleyball, Fußball, Tischtennis und
Tennis. Dieses Jahr stellt einen bedeutsamen
Grenzstein bei der Sportentwicklung auf
dem Gebiet der heutigen Gemeinde Kidri~evo dar, das man als den Anfang der organisierten Arbeit betrachten kann, die im Laufe
der Zeit auch einen Wettkampfscharakter
bekommen hat. In der Gemeinde Kidri~evo
gibt es 24 registrierte Sportvereine, deren
Grundtätigkeit Erholungssport ist (Fußball,
Basketball und Hallenfußball, Volleyball,
Radfahren, Boulespiel und Wandern). Aufmerksamkeit wird Erholungssportlern aller
Altersklassen gewidmet: den Grundschülern
(Jungen und Mädchen) der Jugend, den
Erwachsenen (Männern und Frauen) und
den Senioren.

fernung von 300 Metern und einen achtbahnigen Kleinkaliberschießstand mit der
Schießentfernung von 50 Metern. Heute zählt
der Verein 56 Mitglieder, davon nehmen 20
Mitglieder im Rahmen des slowenischen
Schießbundes in allen Wettkampfklassen an
Wettkämpfen teil. Die größten Erfolge erreichen die Mitglieder der Schützenklasse mit
der Pistole, denn sie wurden bereits fünfmal
hintereinender slowenische Ligameister und
seit 2001 viermal Staatsmeister. Im Jahr 2009
wurde Cvetko Ljubi~ Staatsmeister. Der
Verein hat vier kategorisierte Schützen, was
einen hohen Rang der Wettkämpfer gewährleistet, die zu jeder Zeit für die Nationalmannschaft auftreten können.
Der Fußballklub Aluminij ist als selbständiger Verein bzw. Klub seit 1956 tätig. Seit der
Gründung bis heute nimmt der Klub an
Meisterschaften in allen Alterskategorien teil.
Gerade deshalb stehen dem Fußballklub
Aluminij vier Naturrasenspielplätze, ein kleiner und großer Kunstrasenspielplatz, ein
Sandspielplatz und mehrere zusätzliche
Grünflächen zur Verfügung. Neben dem
Hauptspielplatz steht eine unbedachte
Tribüne mit 570 Sitz- und 2000 Stehplätzen.
Im Klubrahmen ist auch die Fußballschule FC
Aluminij tätig, in der etwa 240 Spieler aller
Alterskategorien üben und an Meisterschaften teilnehmen, und die von 12 Trainern
fachlich betreut werden. Den Sportpark des
Fußballklubs Aluminij benutzen zum Üben
auch slowenische Nationalmannschaften.
Der Fußballklub Aluminij trug auch viel zur
Erkennung unserer Orte und unserer
Gemeinde bei. Bereits einige Jahre führen im
Sportpark ihre Vorbereitungen die Fußballmannschaften aus allen Teilen Europas
durch: aus Kroatien, Österreich, Russland,
Aserbeidjan, Rumänien, Bulgarien, England,
der Slowakei, Island und Israel.

............

In der Gemeinde Kidri~evo sind die Leistungssportträger der Schützenverein Kidri~evo
und der Fußballklub Aluminij. Die Anfänge
des Schießsportes reichen in die Jahre 1947
und 1948, als die Reserveoffiziere und die
Soldaten in den nahe gelegenen Kiesgruben
bei Strni{~e das Schießen zu üben begannen.
Im den Jahren 1952/53 errichtete man neben
dem Fußballplatz in Kidri~evo einen dreibahnigen Militärschießstand mit der Schießent-
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Kulturna dru{tva v ob~ini Kidri~evo*

.......................

Davorin Urih∗

Izvle~ek

Abstract

...

Cultural Societies in the Commune
of Kidri~evo

V ~lanku je obravnavan razvoj kulturnih
dru{tev od njihove ustanovitve do leta 2009.
Ob zdru`itvi nekdanjih krajevnih skupnosti v
novonastalo ob~ino Kidri~evo leta 1995 sta se
sre~ali dve kulturi: mo~na ruralna in delavska
urbana. Pomembnej{a sredi{~a ruralne kulture so bili in so {e vedno kraji Cirkovce, Lovrenc na Dravskem polju in Kungota. Sredi{~e
delavske urbane kulture je Kidri~evo.
Bistvo razli~nosti kultur je v tem, da ruralna
kultura temelji na ljudskem izro~ilu avtohtonega kme~kega prebivalstva, delavska urbana kultura pa je plod novonastalega naselja
Kidri~evo in razvoja tovarne Talum, ki v veliki meri podpira kulturno dejavnost, kot sta
Pihalni orkester Talum Kidri~evo in MPZ
Talum Kidri~evo. Obe kulturi se med seboj
seveda prepletata, saj so priseljenci v Kidri~evo prina{ali svojo kulturo, znanja in talente.
Klju~ne besede: kulturno dru{tvo, ljudska
umetnost, pihalni orkester, ljudsko petje,
zborovsko petje, tambura{ki orkester, folklora

... The article deals with the development of
cultural societies from their foundation until
the year 2009. When in 1995 the former local
communities had been merged into the
Commune of Kidri~evo two different cultures
have met: the strong rural and the workers
urbane one. The more important centers of
rural culture are still the villages Cirkovce,
Lovrenc na Dravskem polju and Kungota.
The centre of the workers urbane culture is
Kidri~evo.
The essence of cultural diversity can be
ascribed to the fact that the rural culture is
based on the popular tradition of the autochthon farming population. The workers’
urbane culture is the result of the newly built
settlement of Kidri~evo and the development
of the Talum factory that to a great extent
supports the cultural activities, such as
Pihalni orkester Talum Kidri~evo (Brass Band
of Talum Kidri~evo) and MPZ Talum Kidri~evo (Mixed Choir Talum Kidri~evo). Of course, both cultures are interwoven, because
the immigrants were bringing their own cultures, knowledge and talents.
Key words: cultural society, folk art, brass
band, folk singing, choir singing, tamburitza
orchestra, folklore
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Delavsko prosvetno dru{tvo Svoboda
Kidri~evo

okrilje TGA, danes Taluma. Leta 2008 so oboji praznovali 60 let svojega delovanja.

...

Sestavni del DPD Svoboda Kidri~evo je bil
kino, ki je imel svoje prostore pri gradu (kinodvorana, v kateri so danes upravni prostori
Revitala). Dolga leta so se odvijale filmske
predstave s celove~ernimi filmi, tudi po tri na
teden.

Leta 1953 je Sindikalno kulturno-umetni{ko
dru{tvo Strni{~e prenehalo delovati, njegovo
delo pa je nadaljevalo Delavsko prosvetno
dru{tvo (DPD) Svoboda Kidri~evo. Poleg obstoje~ih sekcij sta bili ustanovljeni {e lutkovna sekcija in knji`nica.
Knji`nica DPD Svoboda Kidri~evo je za~ela
delovati leta 1952 in je bila nekaj deset let po
{tevilu knjig, {tevilu izposojenih izvodov gradiva in po strokovnem vodenju takoj za ptujsko knji`nico. Pribli`no ~etrt stoletja jo je
uspe{no vodila Katica Stupan. Knji`ni~na
dejavnost je kljub te`avam, ki so nastopile v
osemdesetih in devetdesetih letih prej{njega
stoletja, delovala skoraj nepretrgoma. V zadnjih desetih letih pa je s svojimi knjigami
postala pravo »srce« dru{tva. Kljub premajhnim prostorom je solidno zalo`ena in obiskana, nudi pa tudi zato~i{~e skoraj vsem
dejavnostim DPD Svoboda Kidri~evo.
V {estdesetih in sedemdesetih letih prej{njega stoletja je v okviru DPD Svoboda Kidri~evo uspe{no delovala tudi folklorna skupina,
ki je bila poznana v kraju in tudi {ir{e. Najuspe{nej{a je bila v ~asu, ko jo je vodila Marija Visenjak.
Dramska in lutkovna sekcija sta delovali le
nekaj ~asa, obe pa sta bili pri svojem delu
zelo uspe{ni. Kraj{i ~as je delovala tudi
tambura{ka sekcija. Godba na pihala in pevci
so se osamosvojili in s~asoma pre{li pod

V {estdesetih letih delovanja je bilo delo
dru{tva zelo uspe{no (do leta 1975), nastopila pa so tudi leta, ko je bilo manj aktivno ali
pa je delo v njem celo zamrlo. DPD Svoboda
Kidri~evo je leta 1997 spet za`ivelo. Dobilo je
novo vodstvo, vanj so vstopili mladi z novimi
idejami, raz{irilo in posodobilo je svoje dejavnosti. @elje ~lanov DPD Svoboda Kidri~evo so, vzpodbuditi mlade k aktivnemu sodelovanju, pridobiti nove ~lane in ve~ji prostor
za delovanje.

Knji`ni~na dejavnost
Z odprtjem prenovljenih prostorov in sodobno opremljene knji`nice so leta 1998 po~astili
50 let kulturnega `ivljenja v Kidri~evem.
Tako so v starem prostoru lesene police zamenjali s kovinskimi, polo`ili parket, uredili
in posodobili razsvetljavo ter popleskali
stene. Da jim je to uspelo, jim je v veliki meri
pomagal Alojz [prah, takratni `upan ob~ine
Kidri~evo.
Danes lahko bralci izbirajo med ve~ kot 5.000
knjigami, najve~ jih je namenjenih kulturnemu razvedrilu, manj je tistih za izobra`evanje
in za znanstvene namene.
Leta 2006 so v knji`nici zamenjali `e dotrajana okna, pove~ali {tevilo knji`nih polic, preuredili razsvetljavo ter osve`ili stene. Danes
lahko bralci pose`ejo po poeziji, prozi, dramatiki in tudi po strokovni literaturi.
Zadovoljiti `elijo potrebe bralcev, vzpostaviti
internetno povezavo, se povezati s sistemom
COBISS ter tako omogo~iti dijakom in {tudentom iskanje prepotrebnih informacij v
doma~em kraju.
Z urejenim ~italni{kim delom (~asniki, revije)
bi obiskovalcem lahko omogo~ili vsakodnevni obisk knji`nice, hkrati pa mladim in

............

Za~etki kulturnega `ivljenja v Kidri~evem
so tesno povezani z izgradnjo Tovarne glinice in aluminija (TGA) v takratnem Strni{~u.
Zaradi gradnje tovarne so prihajali novi
delavci iz razli~nih krajev Slovenije, zanje so
gradili stanovanja v blokih in tudi potreba po
razvedrilu in sprostitvi je bila vse ve~ja. Tako
so leta 1948 ustanovili Sindikalno kulturnoumetni{ko dru{tvo Strni{~e. Prve sekcije tega
dru{tva so bile: godba na pihala ter pevska,
dramska, tambura{ka, {ahovska in kino sekcija. V njih je aktivno sodelovalo veliko krajanov, ve~inoma delavcev TGA. Sekcije so
pripravljale {tevilne kulturne prireditve, ki so
bile vedno dobro obiskane.
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najmlaj{im ponudili aktivno pre`ivljanje
prostega ~asa.
Da bi `elje uresni~ili, nujno potrebujejo ve~ji
prostor. Razmi{ljajo pa tudi o osrednji knji`nici ob~ine Kidri~evo, ki si jo ob~ani gotovo
zaslu`imo in bi bila Kidri~evemu v ponos.1

Literarna sekcija
Literarna sekcija celo leto prireja razli~na sre~anja ob tako imenovanih literarnih ve~erih.
V teh letih so se vabilu odzvali razli~ni priznani ustvarjalci: Ivan Sivec, Simon Petrovi~,
Irena Miheli~, Rajko Topolovec, Tone Pav~ek, Zdenko Kodri~, Matja` Pikalo, Tone
Partlji~, Marinka Fritz Kunc, Liljana Klemen~i~, Toma` Plavec in Stojan Kerbler.
Tone Pav~ek je ob svojem obisku zapisal:
»Pri{el sem, pri{lek, v mesto pri{lekov in bilo
je, kot da sem doma. ^loveku je potrebna
beseda in toplina srca. Bili ste obe. Hvala.«2
Likovna sekcija
Da bi dvignili raven ustvarjanja, so k sodelovanju povabili razli~ne mentorje (likovno
pedagoginjo Ireno Tu{ek, akademskega slikarja Toma`a Plavca), literarne in likovne kritike ter ljubiteljske ustvarjalce. S samostojnimi
likovnimi razstavami so se predstavili Irena
Tu{ek, Bojan Lubaj, Stojan Kerbler in
Aleksandra Vidovi~.
^lani DPD Svoboda Kidri~evo so organizirali
likovne kolonije: Utrinki Ravnega polja
(2005), Pogled v notranjost (2006), Utrip pomladi (2007).3

Ustvarjalne delavnice za otroke in odrasle
Otroci se radi kreativno izra`ajo, zato so se
~lanice DPD Svoboda Kidri~evo leta 2000 odlo~ile, da ustanovijo sekcijo Otro{ke ustvarjalne delavnice. Otroci se preizku{ajo v
razli~nih likovnih tehnikah, spoznavajo nove
materiale, pri tem pa se spopadajo z naloga-

mi, ki jih skrbno pripravijo mentorice. Teme
delavnic so vezane na razli~na praznovanja.
Leta 2002 so pripravili uro pravljic z Liljano
Klemen~i~, knji`ni~arko in pravlji~arko iz
Knji`nice Ivana Potr~a Ptuj, ob kulturnem
prazniku leta 2003 pa jih je obiskala gledali{ka igralka Irena Miheli~.
Interes otrok je vedno zelo velik, saj se je
delavnic in drugih prireditev vedno udele`ilo
od 30 do 70 otrok.
Leta 1998 je nastala sekcija Kreativne delavnice za odrasle. Sekcija je {tela 15 ~lanic, ki so
za~utile `eljo po ustvarjanju in dru`enju ob
jesenskih, zimskih in spomladanskih ve~erih.
Na delavnicah so se seznanile z osnovami
slikanja na svilo. Z razli~nimi tehnikami poslikave so nastali uporabni in dekorativni
unikatni izdelki: rute, {ali, kravate, vo{~ilnice,
kerami~ni izdelki. Oblikovale so tudi izdelke
iz tekstila, papirja in valovite lepenke: {katle,
{atulje, pajacke, pun~ke, vezenine na lanenih
in platnenih prti~kih ...
Izdelke so predstavile na prilo`nostnih razstavah v predprazni~nem ~asu, na ob~nem
zboru dru{tva in ob ob~inskem prazniku v
prostorih knji`nice in restavracije Pan v
Kidri~evem.4

Ljudske pevke
V okviru DPD Svoboda Kidri~evo zadnjih pet
let delujejo tudi ljudske pevke. Skupino sestavljajo: Amalija Mlaker, ki poje alt in je vodja
skupine, Antonija Zajc, ki poje sopran, in
Marija Repinc, ki poje bas. Vse tri so dolga
leta ~lanice drugih skupin in dru{tev in `e v
okviru teh so za svoje delovanje prejele ve~
priznanj. Kot ljudske pevke so prejele republi{ko priznanje in zlate Gallusove zna~ke
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.
Na medobmo~nih sre~anjih pevcev ljudskih
pesmi in godcev ljudskih vi` so bile izbrane
med 13 najbolj{ih iz celotne Slovenije. Tako
so nastopile na dr`avnem sre~anju Pevci

..........................................................
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4
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Gor{e, Klemen~i~ Vodu{ek, 60 let DPD Svoboda Kidri~evo, 2008, str. 8.
Klemen~i~ Vodu{ek, 60 let DPD Svoboda Kidri~evo, 2008, str. 21.
Brumen, 60 let DPD Svoboda Kidri~evo, 2008, str. 28. Tu{ek, 60 let DPD Svoboda Kidri~evo, 2008, str. 30.
Gulin, 60 let DPD Svoboda Kidri~evo, 2008, str. 31. Raca, 60 let DPD Svoboda Kidri~evo, 2008, str. 32.
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pojejo, godci pa godejo, ki je bilo leta 2004 v
Vidmu v Dobrepoljski dolini. Na `eljo pisatelja Toneta Partlji~a so leta 2005 sodelovale v
njegovi satiri~ni nanizanki Delikomat na POP
TV, v oddajo na TELE M jih je povabil tudi
Smiljan Grajf. Najve~ pa jim pomenijo bu~en
aplavz, dru`enje, topel stisk rok in {epet na
uho: »Dobre ste bile ... lepo ste zapele ...«5

Dru{tvo Pihalni orkester Talum
Kidri~evo

... Nastal je leta 1948. Zanesenjaki tistega ~asa, zaposleni v tovarni v izgradnji, so sklenili
sestaviti glasbeno skupino. Instrumente so
dobili tudi tako, da so del svojih pla~ namenili za nakup. V letih delovanja je orkester
dosegel zavidljive uspehe, vendar se je s~asoma postaral in postal nezanimiv za mlade
glasbenike. Bil je prvi, ki je v zgodnjih osemdesetih letih skoraj ugasnil. Vendar se to le ni
zgodilo. V za~etku devetdesetih let je orkester dobil novega dirigenta, v njegovem okviru je bila ustanovljena glasbena {ola. Oboje je
privabilo mlade glasbenike in danes {teje
orkester okoli 45 ~lanov, ve~inoma mladih,
tako da se za njegovo prihodnost ni ve~ treba
bati. Leta 2008 je pihalni orkester praznoval
60 let uspe{nega delovanja.

Ni zanemarljivo, da sodeluje na skoraj vseh
pogrebih Talumovih delavcev in upokojencev. Zborovodja Ladislav Pulko je zbor
uspe{no vodil 30 let. Bogato dedi{~ino zborovskega petja je nasledil Oliver Bu~ek, profesor glasbe in zborovodja. Odlikuje ga predvsem spo{tljiv odnos do minulega dela in
zapu{~ine svojega predhodnika, zborovodje
Ladislava Pulka.7

... Ljudske pevke
DPD Svoboda
Kidri~evo.
Foto: arhiv DPD
Svoboda Kidri~evo.

Pihalni orkester vodi Stefan Garkov, akademski glasbenik dirigent. Pod njegovim vodstvom orkester dosega vidne rezultate.6

Kulturno dru{tvo Mo{ki pevski zbor
Talum

... Za~etki pevskega zbora segajo v obdobje
okoli leta 1950. Zborovska glasba je v primerjavi s pihalnim orkestrom dostopnej{a {ir{emu krogu ljudi. Nenazadnje je tudi cenej{a,
ker ni treba kupovati dragih instrumentov.
Dovolj so posluh, dober glas in veselje do
petja.
Pevski zbor predstavlja pomemben dele` pri
kulturnem dogajanju v tovarni in zunaj nje.

... Pihalni orkester Talum Kidri~evo.
Foto: Srdan Mohori~.

..........................................................
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5 Klemen~i~ Vodu{ek, 60 let DPD Svoboda Kidri~evo, 2008, str. 33. Selin{ek, 60 let DPD Svoboda Kidri~evo, 2008,
str. 34.
6 http://www.talum.si/si/druzba/pihalni_orkester.php.
7 http://www.talum.si/si/druzba/pevski_zbor.php.
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Kulturno dru{tvo Vokalna skupina
Utrinek

...

Za~elo se je pred enajstimi leti, ko je
skupina mladih za~ela s prepevanjem ob kitari bogatiti cerkveno bogoslu`je v Cirkovcah. Zasedba se je s ~asom spreminjala, repertoar je postajal vse bolj zahteven, delo
zborovodje je prevzel Peter Gojko{ek, danes
profesor glasbene pedagogike. Tako se je
leta 2003 tudi uradno rodila Vokalna skupina
Utrinek.
Vokalna skupina Utrinek {teje `e od vsega
za~etka okrog 20 ~lanov. Na vajah se dobivajo enkrat tedensko po dve uri, ki pa se znata
tudi podalj{ati – skupaj namre~ proslavijo tudi praznike in druge posebne prilo`nosti.
Vsako leto si zadajo nalogo, da se za dva ali
tri dni odpravijo na intenzivne pevske vaje, ki
so prav posebno do`ivetje. Njihov glavni
namen je {e vedno predvsem bogatiti bogoslu`je v doma~i cerkvi. Posebej radi pojejo ob
velikih praznikih in se vedno trudijo pripraviti kaj novega. Radi se odzovejo tudi povabilom iz drugih `upnij, posebej pri srcu jim je
prepevanje na porokah, vse ve~ pa se posku{ajo predstavljati tudi na razli~nih nastopih in
revijah tako v doma~i ob~ini kot v sosednjih
skupnostih. Najve~ pesmi iz njihovega repertoarja je duhovnih. Poseben izziv jim predstavljajo renesan~ne skladbe, najbolj spro{~e-

... Mo{ki pevski zbor Talum Kidri~evo.
Foto: Darko Ferlinc.

..........................................................
............

8 Gojko{ek, arhiv KD Vokalna skupina Utrinek.
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no pa zapojejo ob spremljavi kitare ali orgel.
Vse ve~ se u~ijo tudi posvetnih pesmi, od
ljudskih pa do raznih mladinskih popevk. Na
nastopih se vedno trudijo biti nasmejani,
spro{~eni in polni pozitivne energije.8

Kulturno dru{tvo
Lovrenc na Dravskem polju

... Kulturno `ivljenje na obmo~ju Lovrenca
na Dravskem polju se je, sode~ po arhivski
fotografiji iz leta 1932, na kateri so igralci
gledali{ke igre Miklova Zala, ki so jo uprizorili ob 25. letnici delovanja Katoli{kega prosvetnega dru{tva Sveti Lovrenc na Dravskem
polju, za~elo `e na za~etku 20. stoletja, organizirano delovanje pa `e leta 1907.
Kulturno `ivljenje se je potem razvijalo dalje,
vendar ne ve~ v organizirani obliki.
Leta 1982 so na pobudo iniciativnega odbora,
ki so ga sestavljali Jo`ef Koro{ec, Majda Vodu{ek, Franja ^eh, Milena Murko, Majda
Ojster{ek, Stanka Per{uh in Jo`e Turk, ponovno organizirali Kulturno prosvetno dru{tvo Lovrenc na Dravskem polju. Dogovorili so
se, da bodo v dru{tvu delovale tri sekcije:
gledali{ka in pevska ter knji`nica.
Leta 1983 je bila prva letna konferenca Prosvetnega dru{tva Lovrenc na Dravskem polju.

... Nastop vokalne skupine Utrinek v Marijini cerkvi
v Cirkovcah.
Foto: arhiv KD Vokalna skupina Utrinek.
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Leta l983 je Prosvetno dru{tvo za~elo organizirati prireditev Poka`i, kaj zna{. Prireditev je
postala zanimiva za {ir{i krog nastopajo~ih in
organizirali so jo celih petnajst let.
Leta l984 je bila izre~ena pobuda, da bi odprli
knji`nico. Toda zanjo bi dru{tvo, ki {e vedno
ni imelo svojih prostorov, potrebovalo primeren prostor, svoj prostor pa bi potrebovala
tudi dramska sekcija. Na letni konferenci so
se odlo~ili, da Krajevno skupnost Lovrenc zaprosijo, da bi dru{tvu dodelila garderobne
prostore pri dvorani. @elene prostore je
dru{tvo tudi dobilo.
Skupaj s Krajevno skupnostjo Lovrenc na
Dravskem polju je Prosvetno dru{tvo v sodelovanju z RTV Slovenija organiziralo radijsko
prireditev Koncert iz na{ih krajev. Poleg
dramske sekcije, ki se je predstavila z odlomkom iz igre Moj ata, socialisti~ni kulak, in
recitacijske sekcije so nastopili tudi fantje iz
Lovrenca, ki so si nadeli ime Fantje treh vasi.
Leta l985 je bila za predsednico dru{tva izvoljena Anica Kozoderc, za podpredsednico
Anica Lamberger, za blagajni~arko Marta
Murko in za tajnico Zdenka Frank. Dru{tvo je
{telo 38 ~lanov. Istega leta so v prostorih
Osnovne {ole Lovrenc odprli dru{tveno
knji`nico, ki je bila odprta vsako nedeljo od
8. do 10. ure. V tem letu je za~ela delovati tudi fotosekcija, ki jo je vodil Edo Kova~i~,
vanjo pa je bilo vklju~enih osem ~lanov.
Leto 1985 je bilo za lovren{ko prosvetno
dru{tvo zelo delovno. Pripravili so posebno
prireditev, Kulturno-zabavni ve~er, ki ni bil
pripravljen kot proslava, ampak kot prikaz
`ivljenja v kraju. Na ta na~in so povezali vsa
delujo~a dru{tva na tem obmo~ju.
Leta l987 je bila za predsednico ponovno izvoljena Anica Kozoderc, za podpredsednico
Hedvika Pulko, za tajnico Zdenka Frank in za
blagajni~arko Majda Ojster{ek. Dru{tvo je
{telo 67 ~lanov.

Za predsednico dru{tva je bila leta 1992 izvoljena Hedvika Pulko, za podpredsednico
Jelka Hadler, za tajnico Zdenka Frank in za
blagajni~arko Majda Mlakar. Dru{tvo je imelo
62 ~lanov, pridru`ili pa so {e novi, ki so predlagali, da bi ponovno za`ivela dramska sekcija. ^lanice dru{tva so postale tudi ljudske
pevke.
Na naslednjih volitvah leta 1993 je bila za
predsednico imenovana Zdenka Frank, ki je
ponovno vzpodbudila delovanje gledali{ke
sekcije.
Leta l997 je bila za predsednico izvoljena
Zdenka Rus, ki je dru{tvo vodila do leta 2001,
ko je bila na volilni konferenci za predsednico izvoljena Sonja Stepanov, za podpredsednico Zdenka Rus, za tajnico Romana Ivan~i~,
za blagajni~arko pa Marija Brumec. Z izvolitvijo novega vodstva je v dru{tvu za`ivel
nov duh. Za~elo je aktivno sodelovati z
Osnovno {olo Lovrenc. Prvi~ so skupaj pripravili prireditev ob materinskem dnevu.
Sodelovanje med dru{tvom in {olo je vzorno
{e danes.
[tevilo ~lanov v dru{tvu se bistveno ni spreminjalo, saj se ves ~as giblje okoli 60. Za~elo
je aktivno sodelovati tudi z drugimi dru{tvi,
na primer z Dru{tvom upokojencev in z gasilskim dru{tvom.
Na ob~nem zboru leta 2002 je bila za blagajni~arko izvoljena Matejka Pi{ek. Tedaj je bila
prvi~ organizirana tudi bo`i~no-novoletna
prireditev, ki je postala tradicionalna. Za`ivele so delavnice, ki jih organizirajo pred vsako
prireditvijo. ^lani dru{tva so se na ob~nem
zboru tudi odlo~ili, da bo poslej vsako leto
organizirana strokovna ekskurzija z ogledom
kulturnih znamenitosti Slovenije. Tako so si
med drugim `e ogledali znamenitosti in
zna~ilnosti Lovrenca na Pohorju, lekarno in
samostan v Olimju, znamenitosti Bele krajine, stalne zbirke na gradu Velenje, velenjski
rudnik.
Z adaptacijo dvorane je Kulturno dru{tvo
Lovrenc izgubilo prostore za delovanje in je
{e vedno edino v ob~ini, ki nima svojih prostorov, ampak gostuje v {oli.
Leta 2003 je izvedlo projekt So`itje med generacijami. Projekt je vzpodbudil nastanek novih sekcij. To so bili mladi muzikanti, ki so

............

Od 25 povabljenih se je je udele`ilo 20 ~lanov, ki so izvolili prvo predsednico. To je
postala Anica Lamberger. Za podpredsednico
je bila izvoljena Anica Kozoderc, za tajnico
Breda Kri`an, za blagajni~arko pa Marta
Murko.
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igrali na stare ljudske instrumente, ljudske
pevke Zarje in plesna sekcija. Tudi sodelovanje s {olo je obrodilo sad: nastala je otro{ka
gledali{ka skupina.

izbrali gledali{ko predstavo Odkritosr~na
la`nivka. Z njo so se predstavili na obmo~nem sre~anju gledali{kih skupin in nastopali
po raznih krajih na obmo~ju Ptuja.

Na ob~nem zboru leta 2005 je bila za predsednico ponovno izvoljena Sonja Stepanov,
za podpredsednico Marta Murko, za tajnico
Zdenka Frank, za blagajni~arko Matejka
Pi{ek. V tem letu je dru{tvo {telo 36 odraslih
~lanov in 25 otrok.

Majda Vodu{ek je v naslednji gledali{ki sezoni izbrala novo predstavo, in sicer delo
Toneta Partlji~a Moj ata, socialisti~ni kulak.
Tudi pri tej gledali{ki predstavi je strokovno
pomagal Andrej Fekonja. Ker dru{tvo ni
imelo svojih prostorov, so vaje potekale v
u~ilnici v stari osnovni {oli v Lovrencu. Na
obmo~nem sre~anju gledali{kih skupin je
bila predstava izbrana za najbolj{o, z njo so
se mladi igralci predstavili na podro~nem
sre~anju amaterskih gledali{kih skupin v
Apa~ah pri Gornji Radgoni. Ravno ta predstava je do`ivela najve~ji uspeh v delovanju
gledali{ke sekcije v Prosvetnem dru{tvu Lovrenc vse do danes. Ne samo, da so gledali{~niki zastopali takratno ob~ino Ptuj na podro~nem sre~anju, ampak sta dva igralca,
Stanko Rihtari~ in Anica Kozoderc, prejela
zlati Linhartovi zna~ki za igro.

Leta 2004 so iz dru{tva izstopile ljudske pevke in se pridru`ile Dru{tvu upokojencev
Lovrenc. Obisk v knji`nici pa je vidno upadel
in zato so se odlo~ili, da decembra knji`nico
zaprejo.
Dru{tvo je z Radiem Slovenske gorice organiziralo oddajo Ve~er na vasi, z Radiem Ptuj pa
Iz vasi v vas ter v [tajerski budilki predstavilo
delo kreativnih delavnic.
V dru{tvu deluje pet sekcij, ki jih predstavljamo v nadaljevanju.

Gledali{ka sekcija
Na pobudo Krajevne skupnosti Lovrenc na
Dravskem polju so ~lani dru{tva pod mentorstvom Majde Vodu{ek in Andreja Fekonje

............

... Dramska skupina
KD Lovrenc na
Dravskem polju leta
1982. Igralci zelo
uspe{ne predstave
Moj ata, socialisti~ni
kulak. Za igro sta
Stanko Rihtari~ in
Anica Kozoderc
prejela zlati
Linhartovi zna~ki.
Foto: arhiv KD
Lovrenc na
Dravskem polju.
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V sezoni l984/85 je gledali{ka sekcija pripravila novo gledali{ko predstavo. Tokrat so se
odlo~ili za delo Peg, sr~ek moj v re`iji Majde
Vodu{ek, ki ji je ponovno pomagal Andrej
Fekonja. Dramska sekcija si je nabavila reflektorje in drugo potrebno opremo za delovanje.
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Po letu 1987 je delovanje gledali{ke sekcije
po~asi uga{alo, leta 1994 pa je ponovno za`ivela. V sekcijo so se vklju~ili predvsem mlaj{i
~lani. Re`ijo iger je prevzela Zdenka Frank.
Tako so nastala dela Hodel Debodel ali dve
vedri vode, [~uke pa ni, Ameri{ka tatvina,
Mister ^i~ester.

lujejo z drugimi dru{tvi in na prireditvah
ob~ine. Redno deluje otro{ka gledali{ka skupina, ob~asno pa tudi odrasla dramska skupina. Z izdelki kreativnih delavnic se predstavljajo pred vsemi prireditvami kulturnega
dru{tva in popestrijo razstave ob prireditvi
Dobrote pode`elja, ki jo organizira Turisti~no
dru{tvo ob~ine Kidri~evo.9

Zdenka Frank je leta 2005 ponovno zbrala
igralce in pripravili so gledali{ko predstavo
Toneta Partlji~a En dan resnice.

Kulturno dru{tvo Kungota

Otro{ka gledali{ka sekcija

...

Vodenje in re`ijo otro{ke gledali{ke skupine
je prevzela Matejka Pi{ek. Prvi~ so se predstavili s predstavo ^arovni~in veseli bo`i~.
Otro{ka gledali{ka skupina deluje {e danes.
V tem ~asu so nastale gledali{ke predstave
^ude`ni klju~ek, Dedek Mraz in {kratje,
Magnetni de~ek, Jelka. Leta 2009 so uprizorili
gledali{ko predstavo Kdo je napravil Vidku
sraj~ico.

Recitacijska sekcija
Vodja recitacijske sekcije je postala Stanka
Per{uh. ^lani recitacijske sekcije so skupaj z
Osnovno {olo Lovrenc organizirali proslave
ob razli~nih prilo`nostih.

Kulturno dru{tvo Kungota je bilo ustanovljeno leta 1951. Sprva sta v dru{tvu delovali le dramska in tambura{ka sekcija, pozneje pa so za`ivele {e druge. Najve~ji razcvet je
Kulturno dru{tvo Kungota do`ivelo v obdobju od leta 1963 do leta 1973, saj je leta 1965
za~el delovati tudi mo{ki pevski zbor, okoli
leta 1970 pa je bila kar nekaj let aktivna tudi
harmonikarska sekcija. Prav takrat so za~eli
graditi kulturni dom, ki so ga s prostovoljnim
delom in udarni{kimi akcijami skoraj vseh
va{~anov postavili ob cerkvi sredi vasi.
Delovati je za~ela {e knji`nica, ki jo je takrat
vodila Katarina Hren, danes pa ima najve~
zaslug za to, da {e vedno deluje, Olga Serdin{ek.
V dru{tvu so prirejali kvize in oddaje Poka`i,
kaj zna{. Na njihovem odru je gostovalo ve~
gledali{kih skupin od blizu in dale~, doma~a

Ljudski pevci Fantje treh vasi
Leta 2006 je bila najstarej{a skupina Kulturnega dru{tva Lovrenc na Dravskem polju
Fantje treh vasi. Fantje ubrano prepevajo `e
40 let. Obletnico so proslavili s samostojnim
koncertom. Letno imajo ve~ kot 20 nastopov.

Kvartet flavt
Leta 2006 so se dru{tvu priklju~ile mlade flavtistke, ki delujejo kot Kvartet flavt. Redno
sodelujejo na vseh prireditvah v ob~ini in tudi
zunaj nje.
Danes {teje dru{tvo 40 odraslih ~lanov in 38
otrok. Samostojno pripravijo dve prireditvi,
ob materinskem dnevu in ob bo`i~u. Sode-

... Ljudski pevci Fantje treh vasi KD Lovrenc na
Dravskem polju.
Foto: arhiv KD Lovrenc na Dravskem polju.

..........................................................
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9 Frank, arhiv KD Lovrenc na Dravskem polju.
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gledali{ka skupina se je predstavljala drugod.
V vsej zgodovini dru{tva so doma~i igralci
nastopili na 35 tujih odrih in pri tem odigrali
prek 250 predstav, ki jih je sprva re`iral
Anton Grajf, zadnje ~ase pa Janko Vindi{.
Da bi se va{~anke in va{~ani sre~evali {e pogosteje, so v kulturnem domu pripravljali
proslave ob razli~nih praznikih, v~asih denimo ob dnevu republike in dnevu `ena, pozneje ob materinskem dnevu in dnevu
dr`avnosti, posebej veselo pa je vsa ta leta ob
postavitvah majskega drevesa in na kresovanju.
Leta 2003 je gledali{ka skupina uprizorila
Va{ke afere, ki jih je napisal in zre`iral Janko
Vindi{, pa monodramo Duh Ravnega polja,
ki je vplivala celo na to, da so ustanovili
komisijo za revitalizacijo gradu Ravno polje.
S pomo~jo ob~ine Kidri~evo so izdali posebno publikacijo o zgodovini tega gradu in
kraja Kungota.
Leta 2006 so gledali{~niki iz Kungote postavili na oder tragikomedijo Iva Bre{ana Smrt
predsednika hi{nega sveta, ki jo je prav tako
re`iral doma~i dramski umetnik Janko Vindi{.
V Kungoti so prepri~ani, da se bo na kulturnem podro~ju v tem kraju zagotovo dogajalo {e veliko. Mladinska sekcija kulturnega
dru{tva je na oder postavila `e tri enodejanke
in zanesljivo jih bo pripravila {e kaj. Pod
peresom neutrudnega doma~ina Janka
Vindi{a pa `e nastaja Kronika o zgodovini
kraja Kungota. Gre za zahteven in ve~plasten
projekt, saj gre tudi za zbiranje podatkov od
ljudi na terenu, zato mu `elimo pri tem veliko
uspehov.10

Prosvetno dru{tvo Cirkovce
Kulturno dogajanje v Cirkovcah po prvi svetovni vojni
Organizirano kulturno dogajanje se je po
zatrjevanju nekaterih krajanov za~elo z bral-

nim dru{tvom, ki je delovalo na obmo~ju
`upnije Cirkovce `e pred prvo svetovno
vojno. Prvi pisni vir o kulturnem dogajanju v
Cirkovcah je v {olski kroniki. Dne 26. oktobra 1919 je bil za za~asnega voditelja na {oli
imenovan Oskar @olnir s Ptujske Gore. V eni
od u~ilnic je postavil oder in na njem s krajani
zavzeto uprizarjal gledali{ke igre.11
V obdobju med obema svetovnima vojnama
je bilo najve~ kulturnega ustvarjanja v okviru
{ole in `upni{~a, po letu 1930 pa tudi okrog
posestnika in gostilni~arja Vinka Kor`eta.
Po ustnih virih je okoli leta 1920 v Cirkovcah
nekaj va{~anov ustanovilo prvo kulturno
dru{tvo. V njem so se zbirali ljubitelji petja,
plesa, gledali{kih iger in bralci knjig. Natan~nih podatkov in dokumentov o ustanovitvi
kulturnega dru{tva ni. V bro{uri, ki jo je leta
1995 izdalo dru{tvo, je kot leto ustanovitve
zapisano leto 1920; to naj bi povedali danes
`e pokojni Alojz Pernat, Vinko Kor`e, Jo`e
Kaiser in Angela Tominc, ki so se tudi sami
vklju~evali v kulturno `ivljenje.
Prvi zapis o organiziranem zborovskem petju
v Cirkovcah je iz leta 1926, ko je na osnovni
{oli slu`boval Drago Hasl, ki je ustanovil
mo{ki pevski zbor. Po njegovem odhodu je
zbor prevzel Ivo Jan~i~.12
Po letu 1926 se je za~el na {oli pravi preporod. [olski upravitelj Ivo Jan~i~ je z u~itelji
vodil razne te~aje, pevski zbor in delovne
akcije. Pravo tekmovanje se je razvilo v
uprizarjanju iger. U~itelji so re`irali spevoigre, drame, veseloigre in krajani so jih hodili
gledat kar v preurejen {olski razred. Pevski
zbor kme~kih fantov, ki ga je vodil Ivo Jan~i~,
je bil znan dale~ naokoli.13
V tridesetih letih je postal nosilec kulturnega
dela tudi Vinko Kor`e. Leta 1931 je ustanovil
svojo gledali{ko skupino. Najprej je re`iral
druge tekste, kasneje pa je sam za~el pisati
ljudske igre: leta 1936 Micki je treba mo`a,
leta 1938 ^igav je grunt in (letnica nastanka

..........................................................
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10 Ozmec, 55 let Kulturnega dru{tva, Tednik, 21. 4. 2006, str. 14.
11 Kronika O[ Cirkovce, Cirkovce. Povzeto po: Munda, 2003. Prosvetno dru{tvo Cirkovce (v nadaljevanju PD
Cirkovce). Diplomsko delo.
12 Urih, 75 let PD Cirkovce, Cirkovce, 1995, str. 9. Povzeto po: Munda, 2003. PD Cirkovce. Diplomsko delo.
13 Kronika O[ Cirkovce, Cirkovce. Povzeto po: Munda, 2003. PD Cirkovce. Diplomsko delo.
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1936 nastopili na tako imenovanih Slom{kovih dnevih v Mariboru.14
Leksikon Dravske banovine navaja, da so
imeli leta 1936 v Cirkovcah javno knji`nico,
bralno dru{tvo in mo{ki pevski zbor.15
V zapisu o ljubiteljski kulturni dejavnosti na
obmo~ju Krajevne skupnosti Cirkovce –
nastal je leta 1986 – je mogo~e prebrati, da je
bila na pobudo `upnika Ivana Kup~i~a
ustanovljena godba na pihala. Kup~i~ je bil
zelo cenjen in spo{tovan v vseh krogih kulturnega in politi~nega `ivljenja pred drugo
svetovno vojno, med njo in po njej.

... Vinko Kor`e, igralec, pisec, kulturnik {irokega
obzorja.
Foto: Mirko Japelj, Narodna in univerzitetna
knji`nica, 1936.

ni znana) Gobja `upa. Prvi dve je izdal v
samozalo`bi. Kor`etova dramska skupina je
uprizorila igri ^igav je grunt in Micki je treba
mo`a. Slednjo je uspe{no predstavila doma,
na Ptuju in v Mariboru. Vinko Kor`e je napisal tudi filmski scenarij Gostija, ki prikazuje
obi~aje ob poroki. Leta 1947 je Triglav film
po njegovem scenariju v Cirkovcah posnel
film z istim naslovom.
V Cirkovcah je delovalo ve~ dramskih skupin. Ena je delovala v {oli, druga v `upni{~u,
tretja pa je bila Kor`etova. Vodje so bili politi~no razli~no usmerjeni, zato tudi niso kaj
prida sodelovali. Vinko Kor`e je leta 1931
ustanovil tudi plesno folklorno skupino, ki jo
je priklju~il svoji dramski skupini. Prvi zapis o
nastopu plesne skupine iz Cirkovc zunaj
doma~ega kraja je ohranjen v {kofijskem arhivu v Mariboru: cirkov{ki plesalci so leta

Datuma nastanka godbe ne poznamo, vemo
pa, da jo je vodil Rafael [vagan iz Maj{perka,
da so si godbeniki instrumente kupili sami in
da so igrali predvsem za cerkvene potrebe.
Godba je nekajkrat nastopila pod pritiskom
`upana tudi med drugo svetovno vojno, dokler niso mladih godbenikov mobilizirali v
nem{ko vojsko. Po drugi svetovni vojni se je
ponovno sestala, vendar je po nekaj letih
prenehala igrati.
Med obema svetovnima vojnama je kulturno
dogajanje potekalo v prosvetni dvorani, ki je
bila postavljena ob me`nariji pri cerkvi. Po
raz{iritvi dvorane je bilo v njej 100 sede`ev,
oder je bil dovolj velik tudi za nekoliko ve~je
gledali{ke skupine, vendar so smeli v njej
nastopati le somi{ljeniki Cerkve. Kor`e, ki je
sicer hodil v cerkev, vendar je imel nekoliko
druga~en svetovni nazor, s svojo dramsko
skupino ni smel na oder prosvetne dvorane.

Kulturno in dru{tveno dogajanje v
Cirkovcah po letu 1945

...

Med drugo svetovno vojno je {olska
zgradba ostala cela, vendar so vse slovenske
knjige se`gali na grmadi. Na {oli v Cirkovcah
se je slovenski pouk ponovno za~el 25. maja
1945. Ob skrbi za {olsko delo so bili u~itelji
zelo aktivni tudi politi~no in prosvetno.16

..........................................................
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14 Cirkov{ko izro~ilo, zbornik, Cirkovce, 1995, str. 5. Povzeto po: Munda, 2003. PD Cirkovce. Diplomsko delo.
15 Krajevni leksikon Dravske banovine, Ljubljana, 1937, str. 501. Povzeto po: Munda, 2003. PD Cirkovce.
Diplomsko delo.
16 Kronika O[ Cirkovce, Cirkovce. Povzeto po: Munda, 2003. PD Cirkovce. Diplomsko delo.
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Po drugi svetovni vojni sta bila na obmo~ju
Cirkovc in okoli{kih krajev, ki so bili pozneje
zdru`eni v Krajevno skupnost Cirkovce, dva
ljudska odbora: [ikole, ki je zajemal kraje
Gaj, Stra`gonjca, [ikole in Pongrce, in Cirkovce, kamor so spadale vasi Staro{ince,
Spodnje in Zgornje Jablane, Dragonja vas in
Mihovce. Tudi kulturne dejavnosti so se razvijale po teh odborih. Takoj po vojni so zelo
za`ivele dramske skupine, ki so jih vodili
u~itelji in drugi izobra`eni ljudje. Igrali so po
skednjih in v kolarnicah, in to predvsem dela
na tematiko narodnoosvobodilnega boja. Do
leta 1960 so bili nosilci kulturne dejavnosti na
vasi u~itelji, po tem ~asu pa so svojo kulturno
dejavnost omejili na osnovno {olo.17
Prosvetna dvorana, kjer je `ivela ljubiteljska
kulturna dejavnost, je bila do osvoboditve
leta 1945 last Cerkve, potem je bila nacionalizirana in je postala ljudsko premo`enje.18
Leta 1946 je postal {olski upravitelj Lojze
Knafelc, ki je skrbel za {olo in njeno prenovo.
Bil je zgleden pedago{ki delavec, pisar in
ljudski zdravnik. Pod njegovim vodstvom je
{ola postala sinonim za napredek, on sam pa
velik prosvetitelj in dru`beni delavec na{ega
kraja. Sodeloval je z Vinkom Kor`etom, skupaj sta obnovila amatersko ljudsko igro in
ljudski ples.19 Kmalu po prihodu v Cirkovce je
prevzel vodenje prosvetnega dru{tva.
Leta 1946 so uprizorili igro Mati, ki jo je
re`iral u~itelj Mlakar, leta 1947 pa je Knafelc
re`iral igro Mati~ek se `eni.

... Lojze Knafelc,
pomemben
prosvetitelj in
dru`beni delavec
na{ega kraja.
Foto: Studio
Hochstätter, 1966.

Takrat je za~ela v kraju intenzivneje delovati
folklorna skupina pod vodstvom Vinka Kor`eta in postala znana pod imenom Ploharji.
Etnologi so jo odkrili na kurentovanju na
Ptuju, ko je predstavljala predpustni obi~aj z
Dravskega polja – vleko ploha. Triglav film je
v tem ~asu posnel ljudske obi~aje Dravskega
polja.

U~itelji so naslednje leto pripravili igro Raztrganci. V {olskem letu 1950/51 je krajane
zelo razveselila mladinska igra Snegulj~ica, ki
jo je pripravila u~iteljica Julijana Jev{evar.
Tudi naslednje leto so se u~itelji mo~no anga`irali zunaj {ole, izkazali so se tudi z re`ijo
dveh iger. Leta 1955 so pod vodstvom
Julijane Jev{evar ponovno uprizorili dve igri,
Prevara in Sosedov sin. Uspeh je bil izjemen.20
Leta 1958 je vodenje Prosvetnega dru{tva Cirkovce prevzel Anton Brglez. Takrat je vladalo kulturno mrtvilo, ~eprav je dru{tvo pred
tem ve~ let dobro delalo, predvsem dramska
sekcija, ki je s svojimi igrami gostovala po
Ptujskem in Dravskem polju in v krajih ob
vzno`ju Pohorja.
Anton Brglez se spominja, da mu, ko je prevzel vodenje dru{tva, nih~e ni predal dru{tvenega gradiva, nih~e mu ni znal svetovati,
kako naj poprime za delo, kdo so ~lani. Pe~at
dru{tva je na{el bolj po naklju~ju. Ko je prevzel dol`nost in je bil sestavljen nov upravni
odbor, je bila njegova prva naloga re{iti knji`nico. Z Alojzom Knafelcem sta iz `upni{~a
prepeljala knjige, ki so {e ostale, in uredila
knji`nico, ki jo je potem ve~ let vodila Slava
Knafelc.
Z Brglezovim predsednikovanjem je ponovno o`ivela tudi dramska sekcija, ki je potem
dolgo nepretrgoma delovala ter nastopala
doma in v okoli{kih krajih.
Leta 1961 je bil v Cirkovcah ustanovljen mo{ki pevski zbor, ki je nastopal skupaj s harmonikarji po sosednjih krajevnih skupnostih
in na reviji pevskih zborov na Ptuju. Vodil ga
je Roman Premzel, u~itelj na osnovni {oli.
Zbor osemnajstih pevcev je uspe{no deloval
pet let in navdu{eval poslu{alce.21
Leta 1962 je Vinko Kor`e umrl. Folklorna
skupina je po njegovi smrti delovala pod

..........................................................

............

17 Brglez, Ljubiteljska kulturna dejavnost na obmo~ju Krajevne skupnosti Cirkovce do 31. avgusta 1986, Cirkovce,
avgust 1986. Povzeto po: Munda, 2003. PD Cirkovce. Diplomsko delo.
18 Brglez, Ljubiteljska kulturna dejavnost na obmo~ju Krajevne skupnosti Cirkovce do 31. avgusta 1986, Cirkovce,
avgust 1986. Povzeto po: Munda, 2003. PD Cirkovce. Diplomsko delo.
19 Kodri~, In memoriam, Tednik, 20. 2. 1975, str. 3. Povzeto po: Munda, 2003. PD Cirkovce. Diplomsko delo.
20 Kronika O[ Cirkovce, Cirkovce. Povzeto po: Munda, 2003. PD Cirkovce. Diplomsko delo.
21 Po poro~ilu predsednika PD Cirkovce Antona Brgleza za obdobje do leta 1973, Cirkovce, februar 1974. Povzeto
po: Munda, 2003. PD Cirkovce. Diplomsko delo.
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okriljem mladinske organizacije, ki pa Kor`etovega dela ni zmogla nadaljevati, zato je
upravni odbor Prosvetnega dru{tva Cirkovce
skupino sprejel v svoje vrste kot sekcijo. Na
ob~nem zboru leta 1963 je bil sprejet sklep,
da se skupina poimenuje po pokojnem Vinku Kor`etu.
Takrat je vodstvo folklorne skupine prevzel
Anton Brglez in zastavil organizirano delo.
Za~etki pa so bili zelo te`ki, kajti skupina je
bila brez narodnih no{ in potrebnih rekvizitov. Opremila se je v nekaj letih s pomo~jo
gospodarskih organizacij in ob~ine.22
U~iteljica Mara Urih, ki je za~ela pou~evati v
{olskem letu 1967/68, je pozneje re`irala ve~
iger, ki so do`ivele uspehe doma in na gostovanjih v drugih krajih. V tem letu sta iz{li dve
{tevilki {olskega glasila Na{e polje, pod vodstvom Alojza Knafelca so pripravili igro
Princeska in pastir~ek. Tudi lutkarji, ki jih je
vodila Mara Urih, so na{tudirali {tiri predstave. Folklorni kro`ek – podmladek folklorne skupine, je za~el redno vaditi dve leti
pozneje, vodila ga je Slavica Hecl.23
Najstarej{e ohranjeno poro~ilo o delu Prosvetnega dru{tva Cirkovce, napisal ga je
predsednik Anton Brglez, je iz leta 1968. V
poro~ilu je prikazal delo dru{tva, ki je bilo v
tem letu plodno in bi bilo {e bolj{e, ~e bi bili
izpolnjeni vsi pogoji za delovanje. Izvr{ni
odbor je imel to leto {est sej, v dru{tvu pa je
bilo 52 ~lanov: dijakov, {tudentov, delavcev,
kmetov, uslu`bencev in u~iteljev. V okviru
dru{tva so kot sekcije delovali knji`nica,
dramska skupina, folklorna skupina in klub.
Knji`nica je bila redno odprta, v njej je bilo
450 knjig, vodila jo je Slava Knafelc. Dramska
sekcija je delovala pod okriljem mladine, vodil jo je Bogomir Jurtela. Skupina je tega leta
uprizorila eno delo, ko je predsednik Brglez
pisal poro~ilo, pa je pripravljala igro Divji
lovec. Za dramsko delo je bilo veliko zanimanje, saj so imeli Cirkov~ani v igranju dolgoletno tradicijo.

... Anton Brglez, dolgoletni vodja FS Vinko Kor`e.
Foto: arhiv Antona Brgleza, 1986.

Najbolj aktivna je bila folklorna sekcija. Leta
1968 se je na 32 nastopih predstavila {tevilnim gledalcem v Jugoslaviji in tudi v tujini.
Med drugim je sodelovala na Balkanskem
festivalu folklore v Ohridu v Makedoniji, na
Kme~ki ohceti v Ljubljani, na cvetli~nih balih
v Fernicu in Deutschlandbergu v Avstriji, na
ptujskem kurentovanju, bratskem sre~anju v
Nedeli{~u na sosednjem Hrva{kem, ve~krat v
Roga{ki Slatini in drugje. Skupina je bila odvisna zgolj od lastnega denarja, to pa ni bilo
dovolj za tako ob{irno delovanje. Plesalcem
je primanjkovalo ~evljev, {kornjev, rut, klobukov in druge garderobe, ki sodi k narodni
no{i. Marsikaj so si morali sposojati od
posameznikov. Velik stro{ek pri nastopih so
predstavljali tudi godci. Kljub {tevilnim te`avam pa je skupina vztrajala in postajala iz leta
v leto uspe{nej{a.24
Prosvetna dvorana v Cirkovcah je bila last
krajevne skupnosti in so jo uporabljale vse
organizacije v kraju. Bila je precej dotrajana,
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22 Iz pisma Antona Brgleza Viktorju Smoleju, Cirkovce, marec 1972. Povzeto po: Munda, 2003. PD Cirkovce.
Diplomsko delo.
23 Na{e polje, glasilo O[ Cirkovce, 1970, str. 9. Povzeto po: Munda, 2003. PD Cirkovce. Diplomsko delo.
24 Iz poro~ila o delu PD Cirkovce za obdobje do leta 1968, Cirkovce, december 1986. Povzeto po: Munda, 2003.
PD Cirkovce. Diplomsko delo.
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in da bi lahko slu`ila svojemu namenu, je bila
potrebna temeljite obnove. Sprotna popravila namre~ za normalno uporabo niso bila
dovolj. Anton Brglez je zato pozval vse krajevne organizacije in dru{tva, naj za~nejo za
obnovo dvorane zbirati sredstva po vaseh.
Dru{tvo je imelo v tistem obdobju v klubu
tudi televizor, ki ga je gledala ve~inoma
mladina. V klubu je potekala politi~na dejavnost celega obmo~ja. Dru{tvo je dobro sodelovalo z vsemi mno`i~nimi organizacijami v
krajevni skupnosti pa tudi s {olo; u~itelji so
bili aktivni v dru{tvenih akcijah in sploh so
radi pomagali, kjer in kadar je bilo treba.25
Folklorna skupina Vinko Kor`e je avgusta
1971 sve~ano proslavila 40-letnico svojega
delovanja. Proslave ob tem pomembnem
jubileju so se udele`ile tudi {tiri folklorne
skupine iz drugih krajev. Sve~anost je bila v
osnovni {oli oziroma na {portnem igri{~u.
Zbralo se je veliko doma~inov, pri{li pa so
tudi ljubitelji ljudske umetnosti s Ptuja, iz
Slovenske Bistrice in od drugod. Velike pozornosti so bili dele`ni najmlaj{i folkloristi,
podmladek folklorne skupine Vinko Kor`e, v
katerem so plesali u~enci osnovne {ole. Folklorna sekcija je ob svojem jubileju v osnovni
{oli pripravila razstavo o zgodovini in razvoju folklore v Cirkovcah do tistega ~asa. V kronolo{kem delu je bilo prikazano, da je folklora zrasla iz nuje kme~kih ljudi, ki so se `eleli
po napornem celodnevnem delu na `go~em
soncu ob ve~erih razvedriti. Tako so nastali
plesi ob spremljavi harmonike ter pesmi o
kme~kem `ivljenju in tudi o ljubezni.26
Leta 1973 sta pri Prosvetnem dru{tvu Cirkovce delovali dve sekciji: folklorna skupina in
knji`nica. Knji`nico je takrat `e nekaj let
vodila Terezija Munda. Za nabavo novih
knjig je najprej skrbelo dru{tvo samo, kasneje pa tudi mati~na knji`nica s Ptuja, vendar
knji`nica ni imela primernih prostorov.
Folklorna sekcija je bila {e vedno najbolj dejavna. Povpre~no je imela na leto 25 nastopov, poznali so jo po vsej Jugoslaviji in tudi

marsikje v tujini. Dr`avo je zastopala na ve~
evropskih in mednarodnih festivalih in prejela {tevilna priznanja.
Tudi njen podmladek, ki ga je veliko let
uspe{no vodila Slava Knafelc, je imel za seboj
`e nastope v Zagrebu, Ljubljani, na Ptuju in
drugod.
Prosvetno dru{tvo Cirkovce je v tem ~asu za
svojo dejavnost in vaje uporabljajo {olske
prostore, kajti prosvetna dvorana je bila
povsem neprimerna. Na pobudo dru{tva je
bila sklicana seja, na kateri so govorili o gradnji nove dvorane. Svet krajevne skupnosti je
izvolil gradbeni odbor. Njegova naloga je bila
postavitev nove dvorane, ki naj bo hkrati
telovadnica.
Prosvetno dru{tvo si je zadalo {e en cilj, in
sicer o`ivitev pevske sekcije, nabavilo pa je
tudi instrumente za tambura{ki orkester.
Poro~ilo upravnega odbora prosvetnega
dru{tva Cirkovce za obdobje od leta 1974 do
leta 1977 navaja, da so leta 1977 delovale
pevska sekcija z me{anim in `enskim pevskim zborom, tambura{ka sekcija, folklorna
sekcija in knji`nica.
Folklorna sekcija je {tela 69 ~lanov. Leta 1974
je imela 24 nastopov, leta 1975 33, leta 1976
26 in leta 1977 36. Njene najbolj odmevne
predstavitve so bile v ob~ini Ptuj, po Jugoslaviji, v Avstriji, pa tudi v Weissenburgu in
Frankfurtu v ZR Nem~iji. Folklorna skupina
Vinko Kor`e je z izvirnimi {tajerskimi plesi
ponesla ime Cirkovc po Evropi in dokazala,
da v kulturi res ni meja.
Leta 1975 je bila ustanovljena tambura{ka
sekcija. Sprva je imela 16 ~lanov, kasneje se
je ~lanstvo pove~alo. Leta 1976 je bila v okviru prosvetnega dru{tva ustanovljena pevska
sekcija z me{anim in `enskim pevskim zborom. V obeh zborih je pelo 40 pevcev. Zbora
sta do leta 1977 sodelovala na reviji pevskih
zborov na Ptuju; skupaj sta imela 17 nastopov.

..........................................................
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25 Iz poro~ila o delu PD Cirkovce za obdobje do leta 1968, Cirkovce, december 1986. Povzeto po: Munda, 2003.
PD Cirkovce. Diplomsko delo.
26 Hojnik, Kme~ki glas, september 1971, str. 35. Povzeto po: Munda, 2003. PD Cirkovce. Diplomsko delo.
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Knji`nica je bila v tem obdobju zaradi nemogo~ih razmer precej zanemarjena. Bralci, bilo
jih je pribli`no 30, so imeli na voljo 430 knjig,
letno so si izposodili 950 knji`nih enot.
Upravni odbor prosvetnega dru{tva si je zadal nalogo, da bo knji`nico uredil, obnovil
knji`ni fond in postavil police za prosti
dostop bralcev do knjig.
Dejavnost dramske sekcije, ki je bila v~asih
med najbolj aktivnimi v Cirkovcah, je v tem
obdobju zamrla.
Leta 1975 je umrl Lojze Knafelc in na osnovni
{oli so po 29 letih izgubili predanega pedagoga in dobrega gospodarja.
V tem letu so krajani gradili ve~namensko
dvorano. Ob sobotah in nedeljah je bilo organizirano prostovoljno delo. Z dvorano, ki je
bila zgrajena v glavnem prostovoljno in ob
dru`beni pomo~i, so ~lani prosvetnega dru{tva dobili nove prostore in bolj{e razmere za
delo.27 Uradno odprtje Doma krajanov Cirkovce, ki so ga pod vodstvom krajevne skupnosti zgradili vsi krajani, je bilo v {olskem
letu 1977/78.28
Ponovno se je za~ela prebujati dramska
dejavnost, saj so imeli v Cirkovcah v novi
ve~namenski dvorani tudi enega najve~jih in
najbolje opremljenih odrov v ob~ini.29
Leta 1979 so v dru{tvu delovale naslednje
sekcije: folklorna skupina (starej{i in mlaj{i
plesalci), pevska sekcija (me{ani in `enski
pevski zbor), tambura{ka sekcija, ki je pridobila veliko novih ~lanov, knji`nica, v kateri {e
vedno ni bilo urejenih polic, likovna sekcija,
ki je bila ustanovljena leta 1978 in je kmalu
pripravila samostojne razstave doma in na
Ptuju, pridobila pa si je tudi veliko simpatizerjev, ter gledali{ka dejavnost, ki pa ni imela
lastne dramske sekcije in je organizirala
gledali{ke predstave v okviru gledali{kega
abonmaja.30

V sezoni 1978/79 si je bilo mogo~e ogledati
naslednje predstave: Gospon lovac, Gorenjski slav~ek, Deseti brat, Gospa ministrica,
Trilogija in Veriga. Abonmajske predstave si
je ogledalo 2800 gledalcev. Organiziran je bil
tudi silvestrski ples, z njegovim izkupi~kom
pa so pokrili stro{ke gledali{kega abonmaja.31
V sezoni 1979/80 je bil v Cirkovcah organiziran drugi abonma, odigrane so bile {tiri
predstave: [~urki, Vdova Ro{linka, Play
Linhart in Afera. Ogledalo si jih je 1200 ljudi.
Tudi v tem letu so organizirali silvestrovanje
za popla~ilo gostujo~ih predstav, kajti lastnih
Cirkov~ani v tem ~asu niso pripravljali.32
V {olskem letu 1979/80 so u~enci pod vodstvom Mare Urih uprizorili igro Uboga An~ka.
Leta 1980 so v okviru dru{tva delovale naslednje sekcije: tambura{ka, folklorna, gledali{ka, likovna, plesna, zabavnoglasbena in
knji`nica. Pevski zbor je zaradi nesporazumov med pevci prenehal delovati. Na novo
ustanovljena plesna sekcija je organizirala
plesno {olo, v katero je bilo vklju~enih ve~
kot 80 mladih.
V okviru dru{tva je za~el delovati narodnozabavni ansambel, katerega ~lani so igrali z
lastnimi instrumenti, dru{tvo jim je dalo na
voljo samo prostor za vaje. Vodstvo prosvetnega dru{tva si je zadalo nalogo, da bo
ponovno ustanovilo dramsko sekcijo, ki je
neko~ `e bila gonilna sila kulturnega `ivljenja
v Cirkovcah.
U~enci so v sezoni 1980/81 uprizorili igro
Jur~ek, ki jo je re`irala Mara Urih. Naslednje
leto so se v okviru abonmaja predstavili z
igro Princeska in pastir~ek, v naslednjih letih
pa so na osnovni {oli v Cirkovcah uprizorili
{e igri Pika Nogavi~ka in Magnetni de~ek.

... Mara Urih,
soustanoviteljica
tambura{kega
orkestra PD
Cirkovce, uspe{na
re`iserka, ~lanica
Veselih Polank in
MPZ Cirkovce.
Za velik prispevek
k razvoju kulture
je prejela ob~insko
priznanje.
Foto: Kosi, 1980.

Prosvetno dru{tvo Cirkovce je poleti 1981 ob
50-letnici delovanja Folklorne skupine Vinko

..........................................................
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27 Brglez, Ljubiteljska kulturna dejavnost na obmo~ju Krajevne skupnosti Cirkovce do 31. avgusta 1986, Cirkovce,
avgust 1986. Povzeto po: Munda, 2003. PD Cirkovce. Diplomsko delo.
28 Na{e polje, glasilo O[ Cirkovce, 1986, str. 12. Povzeto po: Munda, 2003. PD Cirkovce. Diplomsko delo.
29 Na{e polje, glasilo O[ Cirkovce, 1986, str. 11. Povzeto po: Munda, 2003. PD Cirkovce. Diplomsko delo.
30 Poro~ilo predsednika upravnega odbora PD Cirkovce za mandatno obdobje 1978–1980, Cirkovce, marec 1980.
Povzeto po: Munda, 2003. PD Cirkovce. Diplomsko delo.
31 Poro~ilo abonmaja, sestavil Bogomir Jurtela, Cirkovce 1980. Povzeto po: Munda, 2003. PD Cirkovce. Diplomsko
delo.
32 Kronika O[ Cirkovce, Cirkovce. Povzeto po: Munda, 2003. PD Cirkovce. Diplomsko delo.
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Kor`e pripravilo jubilejne prireditve, ki so
trajale od 16. do 23. avgusta. Dru{tvo in Zveza kulturnih organizacij Ptuj sta izdala
almanah Cirkov{ko izro~ilo. Po dolgem premoru je nastopila doma~a dramska skupina z
igro Vinka Kor`eta Micki je treba mo`a, ki jo
je re`iral Zdenko Kodri~. Pod njegovim vodstvom je dramska sekcija v naslednjih letih
uprizorila {e igri Skopuh (leta 1983) in
@enitev (leta 1984).
V gledali{ki sezoni 1981/82 je bilo {est abonmajskih predstav in 191 abonentov. Odziv na
abonmaje bil slab{i kot prej{nja leta.33
Leta 1984 so v okviru Prosvetnega dru{tva
Cirkovce delovale naslednje sekcije: folklorna, ki je imela na leto pribli`no 30 nastopov
doma in v tujini, tambura{ka, ki je leta 1983
zastopala Slovenijo v Osijeku na Hrva{kem,
pevska z mo{kim pevskim zborom, v katerem je pelo pribli`no 25 pevcev in ga je vodil
Drago Klein, dramska, ki je pripravila
veseloigro, knji`nica, likovna, ljudske pevke
@anjice, ljudski pevci Kosci in odbor za
dru`abne prireditve.34
Podmladek folklorne skupine je aprila 1985
zastopal Jugoslavijo na mednarodnem festivalu otroka v Tur~iji. Festival so prena{ale
televizije ve~ kot 20 dr`av Azije in Afrike.
Folklorna skupina Vinko Kor`e je leta 1986
praznovala 55 let obstoja in 15 let obstoja
podmladka na osnovni {oli. Ob tem jubileju
je Prosvetno dru{tvo Cirkovce avgusta 1986
pripravilo proslavo, na kateri je nastopilo tudi
ve~ kulturno-umetni{kih dru{tev iz drugih
krajev. Cirkov{ki folkloristi so se do takrat
predstavili ob~instvu `e 719-krat. Da so bili
ljudski plesi [tajerske med najbolj raz{irjenimi in znanimi v Sloveniji, je bila velika zasluga prav Folklorne skupine Vinko Kor`e.
Leta 1986 je imelo dru{tvo 11 sekcij: folklorno, tambura{ko, pevsko, likovno, knji`ni-

co, dramsko, odbor za dru`bene prireditve,
gledali{ki abonma, dva glasbena ansambla
(Poljub in Komet), ljudske pevke in ljudske
pevce.35
Prosvetno dru{tvo Cirkovce je imelo leta
1989 okoli 130 ~lanov. Aktivni so bili folklorna skupina, tambura{i, `enski pevski zbor,
ljudske pevke in pevci, likovniki ter glasbene
skupine Idila, Kivi in Kleopatra.36 Leta 1990
sta se tem sekcijam pridru`ili {e plesna in recitatorska. Poro~ilo o delu Prosvetnega dru{tva Cirkovce za leto 1993 navaja naslednje
sekcije: Folklorna skupina Vinko Kor`e, tambura{ki orkester, `enski pevski zbor, ljudske
pevke @anjice ter glasbeni skupini Idila in
Razzle-Dazzle.
Leta 1995 so v kraju praznovali 75 let delovanja Prosvetnega dru{tva Cirkovce. Od 26.
do 29. oktobra so pripravili ve~ kulturnih prireditev. Prvi dan, 26. oktobra, je bila otvoritev
likovne razstave, ki jo je pripravila likovna
sekcija, nastopila sta `enski in mo{ki pevski
zbor ter pevski zbori s Pragerskega, iz Globasnice na avstrijskem Koro{kem in Roga{ke
Slatine. Naslednji dan, 27. oktobra, je bil koncert tambura{kega orkestra, ki je hkrati praznoval 20 let svojega obstoja. Isti dan sta nastopila tudi Nonet Ptuj ter Brendi & Korado.
Tretji prireditveni dan, 28. oktobra, so se
predstavile folklorne skupine Vinko Kor`e,
Osnovne {ole Cirkovce ter iz Maribora,
Markovcev in Sel. Osrednja prireditev je bila
v nedeljo, 29. oktobra, ko so nastopile doma~e sekcije in pobrateno dru{tvo iz Nedeli{~a
na Hrva{kem. Ob tem jubileju je dru{tvo
izdalo almanah 75 let Prosvetnega dru{tva
Cirkovce.
Leta 1999 je bil za predsednika dru{tva izvoljen Janko ^elofiga. Delovale so naslednje
sekcije: folklorna, tambura{ka, likovna, pevski zbor, @anjice, recitatorska skupina,
Razzle-Dazzle in knji`nica. Folklorna skupina
je v tem letu organizirala 7. Cirkov{ki fa{enk.

..........................................................
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33 Zapisnik ob~nega zbora PD Cirkovce, Cirkovce, april 1982. Povzeto po: Munda, 2003. PD Cirkovce. Diplomsko
delo.
34 PD Cirkovce, Finan~ni plan za leto 1984, Cirkovce, januar 1984. Povzeto po: Munda, 2003. PD Cirkovce.
Diplomsko delo.
35 Brglez, Ljubiteljska kulturna dejavnost na obmo~ju Krajevne skupnosti Cirkovce do 31. avgusta 1986, Cirkovce,
avgust 1986. Povzeto po: Munda, 2003. PD Cirkovce. Diplomsko delo.
36 Poro~ilo o delu PD Cirkovce za ~as od 1. 1. 1989 do 31. 12. 1989, Cirkovce. Povzeto po: Munda,2003. PD
Cirkovce. Diplomsko delo.
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Prireditev so vodili Davorin Urih, Liljana
Brglez, Miran Urih in Franc Juri~. Pripravili so
povorko, na kateri so sodelovali kurenti iz
Rogoznice, Folklorna skupina Lancova vas,
poka~i iz Lovrenca na Dravskem polju, pihalna godba Talum Kidri~evo in Osnovna {ola
Cirkovce. Prireditev je postala tradicionalna,
tako da bodo organizatorji leta 2010 organizirali `e 18. Cirkov{ki fa{enk.
Leta 2002 so v Cirkovcah gradili novo ve~namensko dvorano. Denar za to investicijo je
zagotovila ob~ina Kidri~evo. Dvorana je bila
odprta 7. februarja 2003. Dne 21. februarja
2003 je potekala letna skup{~ina ~lanov
Prosvetnega dru{tva Cirkovce in na njej je bil
za predsednika izvoljen Davorin Urih. V
okviru dru{tva so delovale naslednje sekcije:
Folklorna skupina Vinko Kor`e, tambura{ki
orkester, glasbena skupina Ko pije, me{ani
pevski zbor, ljudske pevke @anjice, ljudski
pevci, ljudske muzikantke Vesele Polanke,
mini godba Pepi Krulet in dramska sekcija.

Delovanje PD Cirkovce v zadnjih letih
Folklorna skupina Vinko Kor`e
»Na svetu je veliko ljubezni: do matere, dekleta, petja in
{e mnoge druge.
V Cirkovcah pa je doma ljubezen do plesa.«
(Davorin Urih)

se `e vneto pripravljajo na 80. obletnico, ki jo
bodo praznovali leta 2011.

Tambura{ka skupina PD Cirkovce
Leta 1975 so za~eli vaditi pod vodstvom dirigenta Draga Kleina s Ptuja, obetajo~ega glasbenika in dolgoletnega ~lana ptujskega tambura{kega orkestra. Predsednica sekcije je
postala Mara Urih.
Ko je Drago Klein leta 1976 od{el na slu`enje
voja{kega roka, ga je nadomestil Mladen Vuk
s Ptuja. Pod njegovim vodstvom so imeli cirkov{ki tambura{i prvi javni nastop: udele`ili
so se revije tambura{kih orkestrov ob~ine
Ptuj v Apa~ah. Tega leta so se tudi prvi~ predstavili doma~emu ob~instvu.
Leta 1977 se je v orkester vrnil Drago Klein.
Naslednja leta se je orkester udele`eval vseh
ob~inskih in ve~ine republi{kih revij, ~eprav
so ga spremljale te`ave. Nekateri ~lani niso
zmogli obveznosti, ki so jih terjale vaje in
nastopi, zato so prenehali igrati, drugi so
morali na slu`enje voja{kega roka.
Dne 9. oktobra 1980 je bila v Cirkovcah republi{ka revija tambura{kih skupin. Nastopilo jih je 19 in Cirkov~ani so bili med najuspe{nej{imi.

... Folklorna skupina
Vinko Kor`e in
godba Pepi Krulet.
Foto: arhiv
FS Vinko Kor`e.

...

Leta 1998 je Anton Brglez predal vodenje
folklorne skupine Liljani Brglez, u~iteljici in
takrat {e aktivni plesalki. Pod njenim vodstvom je skupina ohranila in celo dvignila
plesno raven. Pri tem so ji v pomo~ folklorni
seminarji, ki se jih plesalci redno udele`ujejo.
Ker se zavedajo, da danes za folkloro ni
dovolj le dobro plesanje, so za~eli plese povezovati v splete, v katerih s plesom, pesmijo
in besedo prikazujejo ljudske obi~aje,
zna~ilne za na{e kraje.
Ob 70-letnici folklorne skupine so se organizirali tudi starej{i plesalci in ustanovili veteransko skupino.

............

Od leta 2003 do leta 2009 je folklorna skupina nanizala 159 nastopov, od tega 25 mednarodnih. Danes jo sestavlja 40 plesalcev. Vsi
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Do republi{ke revije v Cirkovcah leta 1981 so
bili med pomembnej{imi nastopi tambura{kega orkestra gostovanje v Krapini na
Hrva{kem leta 1976 in 1977, leta 1977 nastop
na Radiu Ptuj, za RTV Ljubljana, v domu JLA
v Mariboru, leta 1978 v Koprivnici na Hrva{kem in v Izoli, leta 1979 koncert v Ribnici na
Pohorju in leta 1980 gostovanje v Nedeli{~u
na Hrva{kem ter tonsko in slikovno snemanje za RTV v Kidri~evem.
Na republi{ki reviji v Rate~ah 7. novembra
1982 je tambura{ki orkester dosegel do tedaj
najvi{je priznanje: uvrstil se je na dr`avno revijo v Osijeku.

... Tambura{ki
orkester PD
Cirkovce. Republi{ka
revija v ^rnomlju
leta 2009.
Foto:
arhiv Tambura{kega
orkestra PD Cirkovce.

Skladbe orkestra so z leti postajale zahtevnej{e, lotil se je tudi igranja uspe{nic, vklju~eval je soliste. Priredbe je pisal Drago Klein.
Po uspehu v Osijeku pa je orkester za~el
nazadovati, ~lanov je bilo vse manj in tudi
interes za vadbo je pojenjal. Kljub temu so
nekateri vztrajali in delali naprej. Leta 1984 je
orkester zapustil dotedanji dirigent Drago
Klein. Predsednik je postal ~lan skupine Ivan
Unuk, ki je za~el hoditi na seminarje za tambura{ke skupine in svoje znanje prena{ati na
nove ~lane. Dirigentsko palico je prevzel
doma~in Peter Krajnc, ki je pripravil plan dela, in skupina je ponovno za`ivela. Krajnc si
je zelo prizadeval dvigniti kakovost orkestra,
ki je sodeloval na ve~ revijah, snemal za
Radio Ptuj in Radio Maribor in imel veliko
nastopov.

Leta 1988 je bil za predsednika izvoljen Danilo Vek, po dveh letih pa se je na predsedni{ko mesto vrnil Ivan Unuk, ki je bil dolga
leta glavni, ~e ne celo edini idejni in organizacijski vodja skupine.
Peter Krajnc je tambura{ki orkester zapustil
leta 1994 in poiskati je bilo treba novega dirigenta. Nazaj jim je uspelo privabiti Draga
Kleina in 26. junija 1994 so za~eli vaditi. Leta
1995 so od sponzorjev dobili denar, s pomo~jo katerega so kupili obleke in svoje
ozvo~enje.
Dne 27. oktobra 1995 je imel tambura{ki
orkester v Cirkovcah koncert ob 20-letnici
delovanja. Zveza kulturnih organizacij Ptuj
jim je podelila srebrno plaketo.
Tambura{ki orkester Cirkovce je 9. decembra
1995 in 14. decembra 1997 organiziral medob~inski reviji v doma~em kraju in leta 1997
snemal za Radio Ptuj.
Od leta 1998 do 2003 je skupina postopoma
zamenja stare, dotrajane instrumente za
nove. Ob 25-letnici delovanja in izdaji kasete
je imela 10. marca 2001 samostojni koncert v
Cirkovcah.
V obdobju od 1994 do 2003 je orkester popolnoma spremenil zvrst glasbe, ki jo je izvajal. Klasi~ne tambura{ke skladbe je zamenjal
z zimzelenimi melodijami oziroma uspe{nicami, ki jih je dopolnil s petjem in solisti~nimi
instrumenti (flavta, elektri~na kitara, klarinet,
saksofon, trobenta, bobni). Solisti so ~lani
tambura{kega orkestra ali gostje iz Glasbene
{ole Karol Pahor Ptuj.
V 28 letih delovanja je orkester prejel veliko
priznanj, med njimi srebrno plaketo Zveze
kulturnih organizacij ob~ine Ptuj. Predsednik
Ivan Unuk pa je 3. februarja 1995 dobil posebno priznanje za delo v tambura{kem
orkestru. Dragu Kleinu je sklad Republike
Slovenije za ljubiteljsko delovanje 10. marca
2001 podelili Gallusovo listino.

............

Novembra 2005 je orkester praznoval 30 let
delovanja in izdal novo zgo{~enko, drugo po
vrsti, z novimi, {e privla~nej{imi skladbami.
Orkester dosega odli~ne uspehe na podro~ju
tambura{ke glasbe v Sloveniji in tujini.
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Dramska sekcija

... Dru`ina Jo`efovih je s humorjem iz doma~ega
okolja v {tirih delih navdu{evala ob~instvo.
Na fotografiji: Davorin Urih (stari o~e), Miran Urih
(Jo`a), Anica Jur{i~ (Gela), Nata{a Karne`a Pernat
(Lizika), Alja` Medved (Tin~ek), Lara Brglez
(Trezika).
Foto: arhiv PD Cirkovce.

Leta 2001 je Davorin Urih napisal igro Jo`efovi, II. del, ki je nekak{no nadaljevanje
igre Od Miklav`a do fa{enka. V njej je prikazal obredja med pepelnico in 1. majem. Slike
v tej igri so bile pepelnica, {ola, jo`efovo,
cvetna nedelja, velikono~na sobota, velika
no~, vasovanje in 1. maj. V tej igri je bilo 50
nastopajo~ih. Premiera je bila 2. februarja
2002. Vse predstave si je ogledalo okrog 1300
gledalcev.

li{ki abonma. Komedijski `anr predstav
vsako leto privablja nove abonente. ^lani so
uspe{no postavili na oder Kor`etovo Micki je
treba mo`a v re`iji Liljane Brglez in Mama je
umrla dvakrat ter Kurbe v re`iji Jo`eta
Mohorka. Dramsko skupino uspe{no vodi
Sabina Kelenc, v veliko pomo~ pri organizaciji abonmaja pa ji je skrbni ~lan Milan Munda.

Leta 2003 je mlaj{a dramska skupina pripravila igro Zvezdica Zaspanka v re`iji Sa{e
Mihelak. V predstavi je nastopilo 32 u~encev
Osnovne {ole Cirkovce, ki so ~lani dramske
sekcije Prosvetnega dru{tva Cirkovce.

Mini godba Pepi Krulet

V letih 2002 in 2003 so v Cirkovcah ponovno
organizirali gledali{ki abonma. Velik odziv
abonentov je potrdil pravilnost odlo~itve. V
okviru abonmaja je bila zaigrana doma~a igra
avtorja Davorina Uriha Jo`efovi III v re`iji
Liljane Brglez, otro{ka igra Zvezdica Zaspanka v re`iji Sa{e Mihelak in veseloigra Vasovalci v re`iji Mare Urih. Gostili so tudi mariborsko gledali{~e z igro ^aj za dve.
V sezoni 2003/04 so v okviru abonmaja
pripravili veseloigro Davorina Uriha Jo`efovi
IV in otro{ko predstavo Snegulj~ica v re`iji
Sa{e Mihelak. Gostili so New Swing Quartet,
priznanega umetnika Zijaha Sokolovi}a in
predstavo [pas teatra Stevardese pristajajo.
Med letoma 2005 in 2009 so ~lani dramske
sekcije uspe{no organizirali vsakoletni gleda-

Februarja 2002 je dramska sekcija Prosvetnega dru{tva Cirkovce uprizorila veseloigro
Jo`efovi II. Veseloigra ima v scenariju tudi
godbo in ta je v manj{i sestavi na premieri
prvi~ zaigrala. Ob {esti ponovitvi predstave
Jo`efovih je bilo godbenikov `e ve~. Zadnjega aprila 2002 pa je vodja skupine Zvonko
Brglez povabil k sodelovanju {e nekaj prijateljev muzikantov in `e naslednji dan, 1.
maja, je budnica mini godbe odmevala po
Cirkovcah, Mihovcah, Dragonji vasi, Jablanah, [ikolah in Pongrcah. Tako so obudili
stari va{ki obi~aj, saj je »pleh muzika« neko~
igrala po vaseh ob prazni~nih dneh in drugih
prilo`nostih, nazadnje pred {tiridesetimi leti
na binko{tno nedeljo. Prvi maj 2002 je
za~etek organiziranega delovanja mini godbe
Pepi Krulet. Ve~ina ~lanov skupine ima `e
dolgoletne glasbene izku{nje, zato so se lahko tudi brez strokovnega vodje hitro ujeli. V
{estih letih delovanja je skupina postala prepoznavna v {ir{em slovenskem prostoru. V

............

Ponovni zagon dramske ustvarjalnosti predstavlja leto 2000, ko sta doma~ina Davorin
Urih in Liljana Brglez napisala in na oder postavila igro Od Miklav`a do fa{enka. Premiera je bila decembra 2000. Nosilci igre so
Jo`efova dru`ina: gospodar Jo`a, mama Gela,
stari o~e Jo`a ter otroci Lizika, Tin~ek in
Trezika. V igri so prikazani obi~aji ob miklav`evanju, kolinah, bo`i~nem ve~eru in bo`i~u
v celoti, tepe`nici, ob kru{ni pe~i, ko skubijo
perje in lu{~ijo bu~nice, treh kraljih, sve~nici
in v pustnem ~asu. V predstavi so sodelovale
vse sekcije prosvetnega dru{tva in {olski
pevski zbor ter folklorna skupina osnovne
{ole, nastopajo~ih je bilo okrog 150. V predelani in zgo{~eni verziji je igro posnela tudi
nacionalna televizija.
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Mariboru in na Ptuju skoraj ne minejo ve~je
prireditve brez Pepija Kruleta. Skupina je
nanizala tudi vrsto mednarodnih nastopov v
sosednji Avstriji, Franciji in Italiji. Mini godba
je specifi~na glede na zasedbo instrumentov,
izbora in izvajanja pesmi. Pepi Krulet ni ljudska godba, ni pihalni orkester, niti ni sodobna narodnozabavna skupina; je enostavno
druga~na.

Me{ani pevski zbor
Po nekajmese~nem premoru so se pevci
13. januarja 1999 ponovno zbrali in za~eli
resno delati. Takrat je postal pevovodja Danilo Jeza iz Njiverc. Pod njegovim vodstvom so
uspe{no prepevali na razli~nih prireditvah.
Po odhodu Danila Jeze je leta 2003 zborovodja postal Jo`e Dernikovi~. Zbor se krepi
tudi {tevil~no, {e vedno pa mu manjka
mo{kih glasov.

Ljudski pevci
Leta 2001 so izdali kaseto z naslovom Tam v
{tajerski de`eli. Pojejo koledni{ke pesmi, razveseljujejo ob srebrnih in zlatih porokah ter
drugih obletnicah.
Leta 2005 so praznovali dvajset let skupnega
prepevanja.
Ljudske muzikantke Vesele Polanke
Po dveletnem premoru so muzikantke leta
2008 ponovno prijele za stare instrumente.
Priljubljenost njihove glasbe je izredna, saj so
do novembra 2009 nanizale preko 30
nastopov. V spominu jim je ostal septembrski
enourni koncert na Pre{ernovem trgu v
Ljubljani.
Predsedniki, ki so vodili Prosvetno dru{tvo
Cirkovce po drugi svetovni vojni, so bili:
Alojz Knafelc, Valentin Horvat, Anton Brglez,
Anica Gajser, Maks Medved, Alojz Dra{kovi~,
Zdenko Kodri~, Vili Podgor{ek, Janko Ba{tevc, Janko ^elofiga in Davorin Urih. Sedanji
predsednik je Ivan Kojc.

............

V ob~ini Kidri~evo nikoli ni manjkalo ustvarjalnih ljudi, ki so s svojim delom prispevali k
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ohranitvi in bogatitvi kulturnega `ivljenja. Z
marljivostjo in vztrajnostjo so dali poseben
utrip in ~ar ohranjanju kulturnega izro~ila, ne
samo na svojem doma~em pragu, ampak tudi
na {ir{em slovenskem obmo~ju. Nezanemarljiv je tudi njihov dele` pri predstavljanju
slovenske kulture v tujini.

...........................................................
Davorin Urih

... Me{ani pevski
zbor PD Cirkovce na
30. obmo~ni reviji na
Ptuju leta 2007
z dirigentom Jo`etom
Dernikovi~em.
Foto:
arhiv PD Cirkovce.

Kulturno dru{tvo Vokalna skupina Utrinek,
Cirkovce, arhiv dru{tva.
Kulturno dru{tvo Lovrenc na Dravskem
polju, arhiv dru{tva.
Prosvetno dru{tvo Cirkovce:
Poro~ilo o delu PD Cirkovce za ~as od 1. 1.
1989 do 31. 12. 1989,
Finan~ni plan za leto 1984, Cirkovce, januar
1984.
Osnovna {ola Cirkovce:
Kronika O[ Cirkovce.

Spletni vir
http://www.talum.si/si/druzba/pihalni_orke
ster.php
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Kulturvereine in der Gemeinde Kidri~evo

... Bei der Vereinigung der ehemaligen
Ortsgemeinschaften in die neu entstandene
Gemeinde Kidri~evo im Jahr 1995 trafen zwei
Kulturen aneinander: auf einer Seite die
starke rurale Kultur und auf der anderen Seite
die urbane Arbeiterkultur. Bedeutsamere
Zentren der ruralen Kultur waren, in sind
noch immer, die Ortschaften Cirkovce, Lovrenc na Dravskem polju und Kunguta. Das
Zentrum der urbanen Arbeiterkultur ist
Kidri~evo

............

Die Anfänge des kulturellen Lebens in
Kidri~evo sind eng mit dem Bau der Tonerdeund Aluminiumfabrik in damaligen Strni{~e
verbunden. So wurde im Jahr 1948 der
Gewerkschafts- Kultur-Künstlerverein Strni{~e gegründet. Die ersten Vereinssektionen
waren: die Blasskapelle, die Sänger-, Drama-,
Tamburizza-, Schach- und Kinogruppe. Im
Jahr 1953 hörte der Verein mit seiner
Tätigkeit auf, dessen Arbeit setzte dann der
Arbeiter-Bildungsverein Svoboda Kidri~evo
fort. Die Bibliothek dieses Vereins begann im
Jahr 1952 tätig zu sein. In den 60er und 70er
Jahren des vorigen Jahrhunderts wirkte im
Rahmen des Vereins auch eine Folkloregruppe. Die Blasskapelle und der Sängerchor
machten sich selbständig und kamen mit der
Zeit unter das Patronat der Tonerde- und
Aluminiumfabrik Kidri~evo, heute Talum.
Im Jahr 2008 feierten beide den 60. Jahrestag
ihrer Tätigkeit. Zum Verein gehörte auch das
Kino, das seine Räumlichkeiten im Schloss
hatte. Der Verein wurde im Jahr 1997 erneut
sehr aktiv. Zum Verein gehören: die
Bibliothek, literarische- und Malergruppe,
Kreativitätswerkstätte für Kinder und Erwachsene sowie der Volkssängerinnenchor. Die
Blasskapelle Talum Kidri~evo entstand im
Jahr 1948 und bekam beneidenswerte Anerkennungspreise, doch im Laufe der Zeit
wurde sie älter und uninteressant für junge
Musiker. Am Anfang der 90er Jahre bekam
die Blasskapelle einen neuen Dirigenten,
zugleich gründete man im Rahmen der
Kapelle eine Musikschule. Im Jahr 2008 feierte sie den 60. Jahrestag ihrer erfolgreichen
Tätigkeit. Der Kapellmeister ist Stefan
Garkov, akademisch ausgebildeter Musiker Dirigent. Die Anfänge des Männersängerchors Talum reichen bis ins Jahr 1950. Der
Chor stellt einen großen Anteil im Kulturgeschehnis inner- und außerhalb der Fabrik
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dar. Der Chorleiter Ladislav Pulko leitete den
Chor erfolgreich 30 Jahre. Das reiche
Kulturerbe des Chorsingens setzt der
Musikprofessor und Chorleiter Oliver Bu~ek
fort. Die Vokalgruppe Utrinek wurde im Jahr
2003 gegründet. Die künstlerische Leitung
übernahm Peter Gojko{ek., Professor der
Musikpedagogie. Der Hauptzweck dieser
Gruppe ist durch harmonisches Singen den
Gottesdienst in der heimischen Pfarre zu
bereichern. Zu ihrem Repertoire gehören
meistens geistliche Lieder.
Das kulturelle Leben auf dem Gebiet von
Lovrenc na Dravskem polju begann bereits
zum Beginn des 20 Jahrhunderts, und zwar
in Hinsicht auf ein Archivfoto aus dem Jahr
1922, auf dem man die Schauspieler im
Theaterstück Miklova Zala sieht, das anlässlich der 25. Jahresfeier des Katholischen
Bildungsvereins inszeniert wurde: eine organisierte Tätigkeit reicht sogar ins Jahr 1907.
Das kulturelle Leben entwickelte sich weiter,
jedoch nicht mehr in organisierter Form. Im
Jahr 1962 organisierte man auf die Anregung
des Initiativausschusses erneut den KulturBildungsverein Lovrenc na Dravskem polju.
Es wurde verabredetet, dass im Verein drei
Sektionen tätig sein werden: die Theater-,
Kindertheater- und Sängersektion. Im Jahr
2009 waren im Verein folgende Sektionen
tätig: Theater-, Kindertheater- und rezitatorische Sektion, die Volkssänger Fantje treh
vasi und ein Flöten-Quartet.
Der Kulturverein Kungota wurde im Jahr
1951 gegründet. Anfangs waren nur die
Drama- und die Tamburizza-Sektion tätig,
später wurden auch andere Sektionen ins
Leben gerufen. Die größte Blütezeit erlebte
der Kulturverein Kungota im Zeitabschnitt
von 1963 bis 1973, weil in 1865 ein Männersängerchor gegründet wurde, um 1970 war
einige Jahre auch die Akkordeon-Sektion
tätig. Im Jahr 2003.führte die Theatergruppe
das Stück Va{ke afere (Dorf-Affären) auf,
geschrieben und inszeniert von Janko Vindi{.
Das Monodrama Duh Ravnega polja (Der
Geist des Ebenfelds) bewirkte, dass eine
Kommission für die Revitalisierung des
Schlosses Ebensfeld gegründet wurde. Im
Jahr 2006 brachte die Theatergruppe die
Tragikomödie Smrt predsednika hi{nega
sveta (Tod des Hausratspräsidenten) von
Ivan Bre{an auf die Bühne, Regie führte der
heimische Künstler Janko Vindi{.

...........................................................
Davorin Urih

Ethnologen und so eröffnete sich auch der
Weg zur internationalen Szene. Damit wurde
auch der Bildungsverein Cirkovce im breiteren Raum bekannt. Bruno Ravnikar schrieb
anlässlich des Jubiläums der Folkloregruppe
Vinko Kor`e, dass in Slowenien schon lange
keine Folkloregruppe steirische Tänze
getanzt hat, und es ist ganz bestimmt großer
Verdienst der Folkloregruppe Vinko Kor`e,
dass steirische Tänze in Slowenien zu den
meist verbreiteten gehören. Wegen der
Besonderheit der steirischen Tänze repräsentierte die Folkloregruppe im Jahr 1968
Slowenien beim Balkanischen Folklorefestival in Ohrid in Mazedonien. Man muss es
erwähnen, dass die Tänzer der Folkloregruppe die einzige Sektion des Bildungsvereins
Cirkovce sind, die seit der Gründung im Jahr
1931 ununterbrochen tätig ist, und dass kein
Jahr ohne deren Auftritte vergangen ist. Ganz
neben die Folkloretänzer kann man die
Tamburizzen- Sektion stellen, obwohl sie viel
jünger ist, weil sie erst seit 1975 tätig ist. Die
Theatersektion, deren Anfänge ins Jahr 1920
reichen und ist neben der Bibliothek die älteste Sektion im Verein, geriet zeitweise in die
Krise. Ähnliche Situation ist auch bei der Sängersektion. Lobenswert ist auch die Arbeit
der Volkssängergruppe @anjice (Schnitterinnen), die schon 25 Jahre in derselben Besetzung auftreten. Die Sektion der Volksmusikantinnen Vesele Polanke ist als Ergänzung
zur Volkssängergruppe @anjice entstanden,
die anlässlich ihrer Auftritte festgestellt haben, dass zwischen den vokalischen auch
instrumentelle Stücke angemessen wären.
Die Volkssängergruppe Ko pije, die während
ihrer Tätigkeit auch andere Namen hatte,
begann als Unterstützung zur Folkloregruppe
in der Zeit als die ihre Auftritte mit Männergesang ergänzte. Die jüngste tätige Sektion des Bildungsvereines ist die Minikapelle
Pepi Krulet.
In der Gemeinde Kidri~evo fehlte nie an
kreativen Leuten, die mit ihrer Arbeit zur
Erhaltung und Bereicherung des kulturellen
Lebens beigetragen haben. Mit Fleiß und
Ausdauer gaben sie speziellen Rhythmus und
Reiz der Erhaltung der kulturellen Überlieferung, nicht nur an ihrer Hausschwelle, sondern auch im breiteren slowenischen Raum.
Auch ihr Anteil an der Darstellung slowenischer Kultur im Ausland ist nicht unbeträchtlich.

............

Der Bildungsverein Cirkovce begann mit seiner Tätigkeit um 1920 als sich fortschrittliche
Dorfbewohner aus Cirkovce und den umliegenden Dörfern und die Pfarrangehörigen
der Pfarre Cirkovce versammelten und einen
Kulturverein gründeten. Es begann alles mit
der slowenischen Kulturvereinbewegung
bzw. mit der Bücherausleihung. Beinahe
gleichzeitig mit dieser Bewegung begann
man sich in Cirkovce mit der Schauspielerei
zu befassen. Bevor in der Schule eine Bühne
errichtet wurde, inszenierte man Schauspiele
in Wirtschaftsgebäuden (in Wagenscheunen), die Bühne stand auf einem erhobenen
Raum – auf der Scheune. Wegen der organisierten Kulturtätigkeit erbaute man in Cirkovce einen gemeinsamen Raum und stellte
ihn vor das Haus des Organisten und
benannte ihn Kultursaal. Im Jahr 1940 wurde
der Saal renoviert und erweitert. Im Jahr 1975
haben sich die Bewohner der damaligen
Ortsgemeinschaft Cirkovce entschlossen
durch Selbstbeitrag ein Ortsbewohner-Vereinsheim zu bauen, in dem sich ein Turnsaal
und ein Saal mit der in dieser Zeit größten
Bühne in der Gemeinde Ptuj. Im Gebäude
bekam seine Räume auch der Bildungsverein, was dann den Aufschwung verschiedener Kulturtätigkeiten ermöglicht hat. Das veränderte Bildungssystem in der Grundschule
forderte durch die Einführung der Neunjahresschule die Neugestaltung der Klassenzimmer. Die vorige Bühne, der Saal und der
Turnsaal wurden in die Klassenzimmer
umgewandelt. Die Ortschaft Cirkovce hat
bereits einen neuen, noch größeren Saal und
Turnsaal bekommen. Auch im neuen Gebäude gibt es eine große Bühne, unter der sich
die Räume des Bildungsverein Cirkovce
befinden. Neben den von Lehrern und
Priestern geleiteten Theatergruppen, organisierte Vinko Kor`e seine Kulturgruppe, die
Schauspiele inszenierte und nach dem Jahr
1931 originelle Volkstänze aus Dravsko polje
tanzte. Vinko Kor`e hatte neben Leiter- und
Regiefähigkeiten auch noch Sinn zum
Schreiben. Er schrieb einige Spiele, die dann
von seiner Gruppe auch aufgeführt wurden.
Kor`e hatte auch ein Drehbuch geschrieben
(Gostija), nach dem Triglav film aus Ljubljana
im Jahr 1947 einen Film drehte. Es ist sein
Verdienst, dass viele originelle steirische
Volkstänze und der Brauch Bohleziehen
erhalten geblieben sind, diesen Brauch hat
die Folkloretanzgruppe beim Karnevalumzug in Ptuj dargestellt. Dort begeisterte er
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Turisti~no dru{tvo ob~ine Kidri~evo

.......................
Davorin Urih

Izvle~ek

Abstract

V ~lanku je predstavljeno delovanje Turisti~nega dru{tva ob~ine Kidri~evo od ustanovitve do leta 2009, ko je praznovalo 10 let delovanja. Predsednika dru{tva sta bila Boris Urban~i~ in [tefan Jeza, danes ga vodi Davorin
Urih. Med odmevne samostojne prireditve
dru{tva sodi Zahvala polju. Rde~a nit dru`enja je kuhanje »bobovega gola`a« in ohranjanje bogate dedi{~ine tega obmo~ja.

The Tourist Society of the Commune
of Kidri~evo

Klju~ne besede: turisti~no dru{tvo, naravna
in kulturna dedi{~ina

The article presents the activities of the Tourist Society of the commune of Kidri~evo
from the foundation until 2009 when the society celebrated its 10 anniversary. The presidents of the society were Boris Urban~i~
and [tefan Jeza, today it is led by Davorin
Urih. Zahvala polju (Giving Thanks to the
Field) and Kuhanje bobovega gola`a (Making Potato Goulash) belong to the noted
events solely organized by the society and
they help to preserve the rich heritage of that
region.
th

Key words: tourist society, natural and cultural heritage
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V novonastali ob~ini Kidri~evo so `e od
leta 1995 razmi{ljali o ustanovitvi turisti~nega
dru{tva. Svetniki v takratnem mandatu so bili
prepri~ani, da je mogo~e na podro~ju turizma {e veliko narediti in s tem promovirati
novonastalo ob~ino. Po vzoru drugih novonastalih ob~in, v katerih so turisti~na dru{tva
prevzela vlogo povezovalca in organizatorja
razli~nih odmevnih prireditev ter promotorja
krajev in s tem ob~in, so se razmi{ljanja o
svojem turisti~nem dru{tvu uresni~ila jeseni
leta 1999.
Na pobudo iniciativnega odbora, ki ga je vodila Melita Repec, so se zainteresirani ob~ani
29. oktobra 1999 sestali na ustanovitvenem
ob~nem zboru Turisti~nega dru{tva ob~ine
Kidri~evo. Ve~ kot 50 zanesenjakov s podro~ja turizma in sorodnih dejavnosti se je
zbralo v gosti{~u Pri lipi v Lovrencu na Dravskem polju. Posebej so bili veseli prisotnosti
sedmih kidri~evskih svetnikov z `upanom in
pod`upanom na ~elu. Na ustanovitvenem
zboru so sprejeli statut in za predsednika
soglasno izvolili Borisa Urban~i~a iz Kidri~evega, ki se je od mladih let aktivno ukvarjal s
kulturno in dru{tveno dejavnostjo, `e ve~ let
pa prepeva v Mo{kem pevskem zboru Talum
Kidri~evo.
Da bi delo turisti~nega dru{tva hitreje in
uspe{neje za`ivelo, so izvolili 13-~lanski
upravni odbor, ki so ga sestavljali Vlasta
Drobnjak, Stanko Zupani~, Petra Hadler,
Stanka Korez, Ivica Korez, Marko Miheli~,
Dragica Vti~, Franc Frange`, Andreja Gori~an, Majda Vodu{ek, Melita Repec, Branko

Valentan. Izvolili so {e tri~lanski nadzorni
odbor in disciplinsko razsodi{~e, sprejeli pa
tudi programske usmeritve, pri ~emer jim je
`upan Alojz [prah ponudil vso podporo in
sodelovanje. Pobudnikom se je zahvalil za
ustanovitev dru{tva in zagotovil, da imajo v
odboru za gospodarske dejavnosti namenjen
denar za delovanje novonastalega Turisti~nega dru{tva ob~ine Kidri~evo.
Turisti~no dru{tvo je za`ivelo. Zadali so si naslednji plan dela:
- januar: ocenjevanje vina samorodnic,
- marec: pomo~ pri organizacija pustne
povorke v sodelovanju s Folklorno skupino
Vinko Kor`e iz Cirkovc,
- april: sre~anje kulturnih dru{tev ob~ine
Kidri~evo,
- junij: organizacija kramarskega sejma v
povezavi s prireditvijo Binko{tno jutro, ki
ga organizira Prosvetno dru{tvo Cirkovce,
- avgust: organizacija prireditve Dan za zdravo `ivljenje,
- november: martinovanje s krstom mo{ta in
poku{ino belih vin,
- organizacija tekmovanja za najlep{e urejeno
hi{o, okolico, blok,
- ustanovitev strokovne komisije za ocenjevanje gostinskih lokalov,
- organizacija izleta za ~lane turisti~nega
dru{tva.
Med druge naloge so uvrstili:
- sodelovanje pri izdelavi predstavitvenega
kataloga in informacijskih tabel ob~ine
Kidri~evo,

... Krajani @upe~je
vasi in TD ob~ine
Kidri~evo uspe{no
prirejajo mno`i~no
obiskovano
prireditev
Blagoslov konj.
Foto: Mojca Per{oh.

............
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- sodelovanje pri re{evanju problematike
turisti~nih objektov, naravnih znamenitosti
in kulturnozgodovinskih objektov,
- povezovanje z drugimi dru{tvi v ob~ini Kidri~evo.
Turisti~no dru{tvo ob~ine Kidri~evo je po~asi
postajalo prepoznavno. Predsednik in ~lani
so se zelo trudili, da so uspe{no uresni~evali
zastavljeni plan dela. Pri organizaciji razli~nih
prireditev je bilo vlo`enega veliko truda in
dobre volje.1
Po kon~anju {tiriletnega mandata je vlogo
predsednika na 3. rednem ob~nem zboru
aprila 2004 prevzel [tefan Jeza. Imenovani
sta bili tudi tajnica dru{tva Melita Repec in
blagajni~arka Sara D`anki~.

... Turisti~na
prireditev Zahvala
polju v Staro{incah.
Dekorativno vabilo
na turisti~no
prireditev v
Staro{incah.
Foto: Mojca Per{oh.

Dru{tvo si je zadalo naslednji plan dela:
- dokon~anje zlo`enke, ki bo predstavljala
celotno ob~ino Kidri~evo,
- izvedba ocenjevanja urejenosti okolja,
- sodelovanje z organizatorji prireditve Forma viva v Makolah,
- pohod na Dona~ko goro,
- sre~anje kulturno-prosvetnih dru{tev ob~ine Kidri~evo,
- za~etek aktivnosti za ohranitev stare
kova~ije v Pleterjah,
- organizacija ocenjevanja vina samorodnic
na prireditvi Brajde{nica februarja 2005.
Turisti~no dru{tvo je bolj ali manj uspe{no
izpeljalo zastavljeni plan dela. V dru{tvu so se

pojavljali razli~ni problemi, ki pa jih tedanje
vodstvo ni sproti re{evalo. Organizacija
razli~nih prireditev je za nekaj let zastala, pa
tudi {tevilo ~lanov ni bilo jasno, ker `e dalj
~asa ni bila pobrana ~lanarina, ki je osnova za
delovanje vsakega dru{tva. V njegovo delovanje so se vse bolj vpletale politi~ne stranke,
ki so hotele preko dru{tva izkazovati svojo
mo~.2
V za~etku aprila 2007 je bil sklican 7. ob~ni
zbor Turisti~nega dru{tva ob~ine Kidri~evo.
Diskusija na zboru je bila burna, a se je kasneje polegla, saj so za predsednika izvolili
strankarsko neopredeljenega kandidata Davorina Uriha. Izvolili so tudi nov upravni in
nadzorni odbor. Podpredsednica je postala
Zdravka Kermat, ki je s svojo marljivostjo in
odgovornim delom postala prava gonilna sila
dru{tva. Za blagajni~arko je bila izvoljena
Rozalija Krni~ar, ki je takoj za~ela pobirati
~lanarino in urejati evidenco ~lanov. Za tajni{ka opravila je bila izvoljena Martina Ajster,
ki pa je kasneje tajni{tvo prepustila podpredsednici. Na 9. ob~nem zboru marca leta
2009 je bila za tajnico izvoljena Marija
Predikaka. V tem ~asu so se nam pridru`ili
novi ~lani, tako da dru{tvo {teje danes 45 ~lanov. Sestava upravnega odbora se je v zadnjih dveh letih spremenila in leta 2009 so ga
sestavljali: Davorin Urih, Rozalija Krni~ar,
Zdravka Kermat, Andreja Emer{i~, Tina Emer{i~, Darko Emer{i~, Ne`ika [e{o, Silvestra
Klemen~i~, Zvonko Babi~, Fran~ek Juri~,
Mihael @itnik, Marija Metli~ar in Marija Bauman. Nadzorni odbor sestavljajo Ivanka
Korez, Milena Lubaj in Stanko Zupani~.
Dru{tvo je ponovno postalo aktivno. Za {tiriletno obdobje (2007–2011) so si zadali
ob{iren plan dela, katerega del so sodelovanje pri razli~nih prireditvah in samostojni
projekti:
- izdelava predstavitvene zlo`enke TD Ob~ine Kidri~evo,
- sodelovanje na Cirkov{kem fa{enku,
- ocenjevanje izdelkov na prireditvi Dobrote
pode`elja: brajdov{~ine, doma~ih salam in
kruha iz kru{ne pe~i,
- sodelovanje pri organizaciji prireditve Blagoslov konj v @upe~ji vasi,

..........................................................
............

1 Arhiv TD ob~ine Kidri~evo.
2 Arhiv TD ob~ine Kidri~evo.
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- sodelovanje na ob~inskem prazniku –
Kme~ke igre v Pongrcah,
- organizacija prireditve Zahvala polju v Staro{incah,
- organizacija martinovanja na prostem,
- organizacija dobrodelnega bo`i~no-novoletnega koncerta in sejma.

1945 ter nenehnega nadaljnjega razvoja sta se
podoba in na~in `ivljenja na Dravskem polju
spremenila.

^lani turisti~nega dru{tva se zavedamo, da je
pomembna naloga turizma povezovanje razli~nih dru{tev. Tako `e nekaj let uspe{no
sodelujemo s Prosvetnim dru{tvom Cirkovce,
Osnovno {olo Cirkovce, Kulturnim dru{tvom
Lovrenc na Dravskem polju in tudi z drugimi
dru{tvi v ob~ini in zunaj nje.

Plan dela so ~lani TD tudi izvedli z veliko po`rtvovalnostjo in dobronamernostjo, zato se
jim ob praznovanju desete obletnice zahvaljujemo za dosedanje delo in hkrati `elimo,
da bi sodelovali tudi v prihodnje.

Turisti~no dru{tvo z veliko podporo krajanov
Staro{inc in PGD Staro{ince organizira odmevno prireditev Zahvala polju. Rde~a nit
dru`enj je kuhanje »bobovega gola`a«. Na
prireditvi poteka tudi prikaz kme~kih opravil
na star na~in, brez strojne podpore, kot so
li~kanje ali ko`uhanje koruze, pobiranje in
prebiranje krompirja, ki ga na na{em obmo~ju imenujemo »bob«, lu{~enje fi`ola in {e
kak{no opravilo bi lahko na{li. Predstavijo se
tudi mojstri starih obrti, kot so pletarji,
suhorobarji, lon~arji in drugi. V kulturnem
programu sodelujejo ~lani `e navedenih kulturnih dru{tev. Ne smemo pozabiti najmlaj{ih
ustvarjalcev, torej otrok iz vrtcev Cirkovce in
Kidri~evo, ki ustvarjajo prisr~na jesensko
obarvana darilca. Aktiv kme~kih `ena in deklet ob~ine Kidri~evo se na prireditvi predstavlja z razli~nimi dobrotami Dravskega polja.

Prireditev je lepo obiskana in `elja nas vseh
je, da bi postala tradicionalno zasidrana med
ljudmi.

... Zbirka pode`elja v Staro{incah. Za zbirko skrbi
Mihael @itnik, neumorni ~lan TD Kidri~evo.
Foto: Davorin Urih.

Prireditev poteka pred lepo urejenim muzejem Zbirka pode`elja v Staro{incah, za katerega skrbi neumorni ~lan TD Mihael @itnik.
Muzej smo vklju~ili v turisti~no ponudbo
na{ega obmo~ja, saj lahko v njem vidimo
bogato tehni{ko dedi{~ino na{ih prednikov.

... Notranjost muzeja Zbirka pode`elja v Staro{incah.
Dedi{~ina je skrbno zbrana pod strokovnim vodstvom Pokrajinskega muzeja Ptuj - Ormo`.
Foto: Davorin Urih.

............

O nekdanji kmetijski dejavnosti nam pri~ajo
razstavljeni plug, brane, kose, cepi, slamoreznica, vejalnik, ro~na mlatilnica, stroj za sortiranje krompirja in drugi eksponati. Vozove,
ro~ni vozi~ek in samokolnico so uporabljali
za prevoz pridelkov, sena, drugih tovorov in
ljudi. V kotu je razstavljena stiskalnica za
grozdje, na ogled pa je {e nekaj orodja, ki
pri~a o doma~i obrtni{ki dejavnosti. Zaradi
dru`benih in gospodarskih sprememb leta
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Turisti~no dru{tvo ob~ine ima pomembno
vlogo pri ohranjanju naravne in kulturne
dedi{~ine dolo~enega kraja. Turizem lahko
kot povezovalna panoga med vsemi sektorji
dejavnosti odigra pomembno vlogo pri
gospodarskem in dru`benem razvoju ob~ine.
Teh dejstev se v dru{tvu zavedamo, zato nam
ni vseeno, kaj se bo s Turisti~nim dru{tvom
ob~ine Kidri~evo dogajalo v naslednjih letih.
Zahvaljujemo se vsem, ki dru{tvo podpirajo
pri njegovem delovanju, zlasti Odboru za
gospodarske dejavnosti Ob~ine Kidri~evo, ki
turisti~no dru{tvo podpira tudi finan~no.3

Vir
Arhiv Turisti~nega dru{tva Kidri~evo.

Der Touristenverein der Gemeinde
Kidri~evo

...

Nach dem Vorbild der neu entstandenen
Gemeinden, wo Touristenvereine die Rolle
des Verbinders, Organisators verschiedener
beachteten Veranstaltungen und des Promotors des Ortes und damit der Gemeinde übernommen haben, verwirklichten sich die
Überlegungen über einen eigenen Touristenverein im Herbst 1999.
Bei der Gründungsversammlung am 29. Oktober 1999 beschlossen sie das Statut und
wählten einstimmig Boris Urban~i~ aus
Kidri~evo zum Präsidenten, der sich seit
Jungjahren aktiv mit der Kultur- und Vereinstätigkeit im Ort beschäftigt hatte. Die
Vereinsmitglieder begannen den vorgenommenen Plan zu verwirklichen. Sie organisierten eigenständige Veranstaltungen und arbeiteten mit anderen Vereinen in der Gemeinde
zusammen. Im Laufe der Zeit wurde der
Touristenverein immer mehr erkenntlich. Der
Präsident und die Mitglieder bemühten sich
in hohem Maße den Arbeitsplan erfolgreich
zu realisieren. Es gab einen großen Aufwand
und viel gute Laune bei der Organisierung
verschiedener Veranstaltungen.
Nach beendetem vierjährigen Mandat übernahm auf der 3. ordentlichen Hauptversammlung im April 200 [tefan Jeza die Präsidentenrolle. Die Mitglieder organisierten weiter
die bereits eingelaufenen Veranstaltungen.
Der Verein realisierte mehr oder weniger
erfolgreich den vorgenommenen Arbeitsplan, aber es tauchten auch verschiedene
Probleme auf, die aber von der damaligen
Leitung sogleich nicht gelöst wurden. Die
Organisierung verschiedener Veranstaltungen ist ins Stocken geraten, auch die Mitgliedschaft war nicht definiert, weil schon
eine längere Zeit der Mitgliedsbeitrag nicht
eingetrieben wurde, was die Basis für die
Tätigkeit jedes Vereins darstellt. Immer mehr
mischten sich politische Parteien in die
Vereinstätigkeit ein, die durch den Verein
ihre Stärke demonstrieren wollten.
Anfang April 2007 wurde die 7. Hauptversammlung des Touristenvereins der Gemein-

..........................................................
............

3 Arhiv TD ob~ine Kidri~evo
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de Kidri~evo einberufen. Es gab eine heftige
Diskussion, die sich später beruhigt hat, weil
man Davorin Urih, einen parteilosen Kandidaten, zum Präsidenten gewählt hat. Der
Verein ist wieder aktiv geworden. Für einen
vierjährigen Zeitabschnitt (2007-2911) wurde
ein ausführlicher Plan vorbereitet, der Mitarbeit und ein eigenständiges Projekt umfasst.
Unter beachtete eigenständige Projekte
gehört die Veranstaltung Dank dem Feld, die
der Verein mit großer Unterstützung der Bewohner von Staro{ince und der Freiwilligen
Feuerwehr Staro{ince organisiert. Roter Faden des Beieinanderseins ist die Zubereitung
des Kartoffelgulaschs (bobov gola`). Bei der
Veranstaltung verläuft auch die Darstellung
bäuerlicher Tätigkeiten, wie Maisschälen,
Abernten und Sortierung der Kartoffeln,
Bohnenschälen und noch anderes, und das
auf die alte Art und Weise ohne Maschinenunterstützung. Es stellen sich die Meister der
alten Gewerbe vor: Korbflechter, Erzeuger
der Holz-Haushaltsgeräte, Töpfer und andere
vor. Im Kulturprogramm wirken Mitglieder
verschiedener Kulturvereine mit, die sich mit
der Volksüberlieferung befassen. Wir dürfen
auch nicht die jüngsten Teilnehmer vergessen, die Kinder aus den Kindergärten Cirkovce und Kidri~evo, die herzliche herbstfärbige
kleine Geschenke verfertigen. Der Landfrauen- und Landmädelverein der Gemeinde
Kidri~evo stellt sich bei der Veranstaltung mit
verschiedenen Gaumenfreuden aus diesem
Gebiet dar.

Kulturerbes eines bestimmten Ortes. Der
Tourismus kann als Verbindungszweig zwischen allen Tätigkeitssegmenten eine
bedeutsame Rolle bei der Wirtschafts- und
Gesellschaftsentwicklung der Gemeinde
spielen. Im Verein sind wir uns dieser
Tatsachen bewusst, und deshalb ist es uns
nicht egal, was mit dem Touristenverein der
Gemeinde Kidri~evo in den kommenden
Jahren geschehen wird.

Die Veranstaltung findet vor dem schön
errichteten Museum Landsammlung in
Staro{ince, für das Mihael @itnik, das fleißige
Touristenverein-Mitglied, sorgt. Wir schlossen das Museum ins Touristenangebot unseres Gebietes ein, weil wir darin das reiche
technische Erbe unserer Vorfahren sehen.
Die Vereinsmitglieder sind uns bewusst, dass
die Aufgabe des Tourismus in der Verbindung mehrerer Vereine besteht. So arbeiten
wir erfolgreich schon ein Jahrzehnt mit dem
Bildungsverein Cirkovce, der Grundschule
Cirkovce, dem Kulturverein Lovrenc na
Dravskem polju und mit anderen Vereinen
innerhalb und außerhalb der Gemeinde
zusammen.

............

Der Touristenverein hat eine bedeutende
Rolle bei der Erhaltung des Natur- und
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Krajevna organizacija Rde~ega kri`a
Cirkovce (1946–2009)*
ali kaj imata skupnega kino aparatura in organizacija Rde~ega kri`a
.......................

Pavla Veler∗

Izvle~ek

Abstract

...

Local Red Cross Organization of Cirkovce

V ~lanku je predstavljeno delovanje Krajevne organizacije Rde~ega kri`a Cirkovce od
ustanovitve leta 1946 do leta 2009. Poglavitne
naloge Rde~ega kri`a Cirkovce so skrb za
krvodajalce, organizacija sre~anja starej{ih
ob~anov, vodenje kro`ka RK na Osnovni {oli
Cirkovce in humanitarnost.
Klju~ne besede: humanitarnost, krvodajalstvo

...

The article introduces the activity of the
local Red Cross organization of Cirkovce
from its foundation in 1946 until 2009. The
main objectives of the Red Cross of Cirkovce
is to take care for blood donors, to organize
meetings of elderly people, to carry out a Red
Cross circle at the Cirkovce Elementary
School und to perform humanitarian activities.
Key words: humanitarianism, blood donation

..........................................................

∗ Pavla Veler, vi{ja medicinska sestra, Cirkovce 76, 2326
Cirkovce, Slovenija

............
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... Eden od na~inov pridobivanja sredstev za
delo je bila leta 1958 tudi nabava kinoaparature in predvajanje filmov po vaseh. Zdru`ili
so prijetno s koristnim ...
Krajevna organizacija Rde~ega kri`a Cirkovce
je od leta 1946, ko je bila ustanovljena, vseskozi delovala po na~elih svetovne organizacije Rde~ega kri`a (RK).1 Zvrstilo se je ve~
vodstev, vsi ~lani pa so doslej vedno delali po
svojih najbolj{ih mo~eh. Pomagamo so~loveku v stiski, osamljenosti, starosti, bolezni, ob
elementarnih nesre~ah in povsod tam, kjer
zaznamo potrebo. Trudimo se za bolj{e medsebojne in medgeneracijske odnose, na podro~ju vzgoje mladih, na podro~ju zdravstvene preventive in rekreativnega delovanja in
{e bi lahko na{tevala.
Ves ~as pa smo izjemno uspe{ni na podro~ju
krvodajalstva.
Rde~i kri` se je rodil v srcu {vicarskega poslovne`a Henryja Dunanta (1828–1910)2 po
eni najbolj krvavih bitk stoletja, po bitki pri
Solferinu 24. junija 1859. Skupaj s {tirimi prijatelji in poslovne`i je dal osnovo na~elom
svetovnega gibanja Rde~ega kri`a: humanost,
nepristranskost, nevtralnost, neodvisnost,
prostovoljnost, enotnost in univerzalnost.3
Slovenski Rde~i kri`,4 katerega del smo tudi
mi, deluje na razli~nih podro~jih. To so: krvodajalstvo, usposabljanje ljudi za prvo pomo~,
pomo~ ob elementarnih in drugih nesre~ah,
slu`ba za poizvedovanje, socialna dejavnost,
zdravstvenovzgojna dejavnost, delo z mladimi, organizacija letovanj ter {irjenje znanj o
RK in mednarodnem humanitarnem pravu.
Ob~utljivost za stisko drugih in pripravljenost
pomagati sta bila leta 1946 povod za ustanovitev RK Cirkovce. Vas je bila takrat ob~ina,
aktivistke so bile organizirane po desetih va-

seh, na sestanke in po rabljena obla~ila pa so
hodile v okraj Ptuj. Liza Medved iz Staro{inc,
Marija Medved - Erne~eva iz Mihovc, Roza
Koro{ec, Alojzija Dreven{ek in Marija Frange` iz Dragonje vasi, Kmet~eva, po doma~e
Slugetova, iz [ikol, Marija Bab{ek in Terezija
Medved iz [ikol so v za~etku petdesetih let
postale tudi krvodajalke. Organizirano krvodajalstvo se je za~elo leta 1953. Prvi odbor je
deloval od leta 1977 v naslednji sestavi: Franc
Dobi~ iz Mihovc je bil predsednik RK in nekaj
~asa tudi predsednik krvodajalcev, [tefka
@nidari~ iz Zgornjih Jablan je bila blagajni~arka in kasneje predsednica krvodajalcev,
Franc Javernik iz Cirkovc pa je bil tajnik.
Preostali ~lani odbora so bili: Katica Sor{ak Klasinc, [tefka Dobi~ - ^elan, Marija Ducman
- Dovnik, Ignac Podgor{ek, Rok Jur{i~, Anka
Lah, Vida Resnik, Anka Per{uh in Barbara
Jerenec.
Bili so zelo aktivni, zlasti na podro~ju razdeljevanja prispele pomo~i in brezpla~ne mle~ne kuhinje na O[ Cirkovce. Njihovo delo je
bilo ~utiti povsod. Leta 1958 so nabavili
kinoaparaturo in z njo vsako soboto predvajali filme v okoli{kih vaseh, ob nedeljah pa v
Cirkovcah. Tisto leto je bilo v 16 osnovnih
organizacijah RK `e 160 krvodajalcev. Ustanovili so tudi komisijo za sanacijsko gradnjo
prostora, pridobljenega od ob~inskih delavnic Cirkovce. Komisija se je potem ukvarjala
z gradnjo kopalnice, z urejanjem prostorov
za zdravstveno postajo, kamor naj bi hodil
zdravnik dvakrat tedensko, vendar to ni bilo
realizirano, ker je zmanjkalo denarja, je pa
nekaj ~asa delovala posvetovalnica za otroke
in matere. Organizirali so te~aje prve pomo~i
ter ve~ kuharskih in {iviljskih te~ajev. Vsako
leto so sve~ano in s piknikom pod kostanji
praznovali dan krvodajalcev. Verjetno so bila
to najbolj plodna leta delovanja RK na
Cirkov{kem.

..........................................................

............

1 Rde~i kri` je humanitarna organizacija za pomo~ v miru ali vojni prizadetemu in ogro`enemu prebivalstvu.
Enciklopedija Slovenije, 10, Pt–Savn, Ljubljana, 1996, geslo: Rde~i kri`, str. 120.
2 Dru{tvo Rde~ega kri`a je bilo ustanovljeno v @enevi leta 1863. Leta 1864 je bila kon~ana mednarodna `enevska
konferenca o nevtralnem statusu vojnih bolni{nic in medicinskega osebja ter o obvezni negi vseh ranjenih
vojakov, ne glede na njihovo pripadnost. Leta 1901 je Dunant dobil Nobelovo nagrado za mir. Enciklopedija
Leksikografskog zavoda, 2, D–Helio, Zagreb MCMLXVII, Jugoslovenski leksikografski zavod, geslo: Dunant,
Henri, str. 165.
3 Crveni kri`, Enciklopedija Leksikografskog zavoda, I, D–Helio, Zagreb MCMLXVI, Jugoslovenski leksikografski
zavod, str. 668.
4 Rde~i kri` Slovenije, Enciklopedija Slovenije, 10, Pt–Savn, Ljubljana, 1996, str. 120.
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Kasneje je predsednik RK postal zelo aktiven
krvodajalec Anton La~en, nato Jo`ica Jerenec
in Franc Kmetec. Od leta 1983 vodi Krajevno
organizacijo Rde~ega kri`a (KORK) Cirkovce
Pavla Veler z odborom v skoraj nespremenjeni sestavi. Nekaj ~lanov nas je zapustilo
zaradi zdravstvenih te`av ali drugih obveznosti, vendar nam {e vedno radi prisluhnejo in
se odzovejo na na{e pro{nje. So na{i dobri,
zvesti prista{i:: Marija Lamberger, Ne`ika in
Drago Toplak, Ne`ika Klasinc, Marija Gradi{nik, Karla Krajnc, Kristina Tominc, Marinka
Klasinc, Zdenka Mesari~, Anton Kaizer, Milan
Munda, Stanka Lah, Marina Hergan in o~e
[tefan, Hermina Haslinger, Stanka Lah,
[tefanija Babul~, Jo`e Frange{, Anton Jeri~ in
Anton La~en.
Nekateri so `al umrli (Zvonko Jeri~, Martin
Dietinger, Alojz Kmetec in Emil Veler).
V delujo~em odboru pa so sr~ni ljudje in vedno pripravljeni pomagati, brez njih bi tudi
zdaj{nja predsednica v 26 letih omagala. Zahvaljujem se vam v svojem imenu in v imenu
tistih, ki jim laj{ate urice `ivljenja in prinesete
`arek svetlobe v vsakdan. Ti na{i ~lani so:
- Stra`gonjca, Spodnji Gaj pri Pragerskem:
Marija Dovnik;
- [ikole: Marija Bab{ek, Ljudmila Brumec;
- Pongrce: Terezija Munda, Zinka Lah, Janja
Metli~ar;
- Zgornje Jablane: Zdenka Hergan, Terezija
Frange`, Zvonko Cesar;
- Spodnje Jablane: Martin Golenko (predsednik komisije za krvodajalce od leta 2001),
Marinka Golenko, [tefan Tr~ko, Jovita
Pahi~;
- Cirkovce: Pavla Veler (predsednica), Franc
Tr~ko (predsednik komisije za krvodajalce
do leta 2001, trenutno predsednik krvodajalske komisije pri Obmo~nem zdru`enju
Ptuj), Jo`ica Jerenec (blagajni~arka), Dragica Leskovar (tajnica do leta 2008), Vikica
Hergan (tajnica od leta 2008), Marija Kaiser,
Mara Urih, Dragica Novak, Martin Novak,
Marija Dietinger, Ne`ika Dreven{ek, Anton
Dreven{ek, Zvonka Per{oh, [tefko Per{oh,
Marija Tr~ko, Milan Leskovar, Anica Kmetec;

... Franc Tr~ko med krvodajalsko akcijo v {otoru na
republi{kem tekmovanju iz prve pomo~i na Ptuju
leta 2005.
Foto: arhiv RK Cirkovce.

- Dragonja vas: Vera Golenko;
- Mihovce: Hermina Zajc, Stanko Zajc;
- Staro{ince: Ivica Kores (podpredsednica),
Dragica Valentan, Karmen Valentan, Natalija Gmeiner.
Mladinski odbor KORK sestavljajo: Miha
Novak, Ur{ka Kmetec, Nina Soboti~, Mateja
Safo{nik, Kristina Per{oh, Matej Kodri~ in
Katja Berani~.
KORK je ena od krajevnih organizacija obmo~nega zdru`enja RK Ptuj. Imamo lastni
prostor v Cirkovcah. Delujemo na obmo~ju
desetih vasi, krvodajalci pa {e {ir{e. Krvodajalstvo ima veliko tradicijo in `e leta 1983 smo
prejeli republi{ko priznanje za zasluge.5 Ves
~as pridobivamo nove krvodajalce, v na{ih
vrstah je veliko mladih in `ensk. [e vedno
smo najbolj{i, saj nas je 268. Leta 1991 smo
razvili svoj prapor.6 Kljub temu da ne ~utimo
upada, pa menimo, da dr`ava in dru`ba
krvodajalstvo, to nesebi~no dejanje, premalo
cenita. Na tem podro~ju bomo svoje delovanje {e okrepili.
V letih delovanja smo opravili ute~ene, tradicionalne akcije, prisluhnili trenutnim potrebam bli`nje in {ir{e okolice. Delujemo pri
posamezniku, skupinah in v skupno dobro,
na podro~ju sociale, zdravstvenovzgojnega

..........................................................

............

5 Arhiv KORK-a Cirkovce, Zapisnik letne skup{~ine KORK-a za leto 1983, 3. februar 1983.
6 Arhiv KORK-a Cirkovce, Razvoj Krajevne organizacije Rde~ega kri`a Cirkovce, govor predsednice OORK Pavle
Veler ob razvitju prapora 24. avgusta 1991.
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tincih, kjer je v domovih najve~ na{ih va{~anov, pa jih v samostojni Sloveniji obi{~eta
tudi `upan in predsednica za dru`bene
dejavnosti. Razveselita jih z darili, @anjice,
Vesele Polanke in ljudski pevci Kosci iz Cirkovc pa pripravijo kulturni program. ^e je le
mogo~e, ve~krat letno obi{~emo na{e krajane, ki bivajo v 11 domovih. Vsem nad 75 let
pi{emo vo{~ilnice za rojstni dan. Tiste, ki `ivijo sami, obi{~emo ve~krat, tudi z otroki
kro`ka RK O[ Cirkovce. Pogosto nas spremljata harmonika in pesem. Spomladi jih
obi{~ejo otroci s {opki spomladanskega cvetja. Organiziramo tudi prevoz kosil, prevoz k
zdravniku in {e kam …

Kro`ek RK na O[ Cirkovce

... Razvitje praporja ob 45-letnici KORK. Podelitev
priznanja [tefaniji @nidari~, prvi predsednici
krvodajalcev.
Foto: Franc Tr~ko.

dela, medsebojnih odnosov in odnosov do
okolja. Pomagamo tam, kjer zaznamo potrebe.

Starej{i krajani

... Na na{em podro~ju `ivi pribli`no 350 krajanov, starih ve~ kot 70 let. Za vse nad 65 let
pripravimo decembra bo`i~no-novoletno
sre~anje. Obisk je velik, saj pride kar 210
ljudi. Pripelje jih doma~i taksi – va{ki gasilci.
To je celoletni projekt. Vsebuje kulturni, zabavni in dru`abni program. Obdarimo vse,
posebej pa najstarej{e in zlatoporo~ence.
Seveda ne manjkata dobra jeda~a in pija~a.
Sre~anja se veselimo vsi, vabljeni in organizatorji. Sre~en nasmeh, veselje, razigranost,
pogovor med prijatelji, ki se mogo~e sre~ajo
le tedaj, nam dajejo zagon za ponovno prireditev. Vse, ki se sre~anja ne morejo udele`iti,
z darili obi{~emo na njihovih domovih ali v
domovih upokojencev. Na Ptuju in v Mure-

... Na O[ smo prisotni `e ves ~as. Kro`ek RK
je za~el delovati v {olskem letu 1999/2000.7
Na za~etku ga je obiskovalo 9 u~encev
dvakrat po eno uro na teden, danes pa je v
njem vklju~enih 73 u~encev, ki se sre~ujejo
trikrat tedensko po dve uri. Vklju~eni so otroci od 1. do 9. razreda. Delo v kro`kih temelji
na spo{tovanju, iskrenosti, enakopravnosti,
spo{tovanju in sploh odnosu do vseh in
vsega, kar nas obdaja. Tekmujemo v znanju o
sladkorni bolezni, o prvi pomo~i pri bolezni
in po{kodbah, o cestnoprometnih predpisih
(CPP) in znanju o organizaciji in delovanju
RK. Program obsega obisk dispanzerja za
`enske, medicino dela in plju~ni dispanzer
javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj.
Obi{~emo tudi transfuzijski oddelek in dializni oddelek Splo{ne bolni{nice Ptuj. Ob tem
obi{~emo sokrajane v Domu upokojencev
Ptuj, ~e nam ~as dovoli, pa {e Obmo~no
zdru`enje RK Ptuj in delovni center Son~ek
ali So`itje. Obiskali smo tudi delovni center
^rna na Koro{kem. Hvala Mariji Golob in
Bogdanu Bab{ku, ki nas ob vsakem obisku
nau~ita, kako `iveti polno `ivljenje, ~eprav te
bolezen mo~no omejuje.
Nekaj let nazaj smo za bo`i~no-novoletne
praznike obdarili nekaj so{olcev, za katere
smo predvidevali, da ne bodo dobili daril.
Vklju~ujemo se tudi v akcije krajevne organizacije, zlasti v akcijo Drobtinica, ki poteka
16. oktobra ob svetovnem dnevu hrane. Takrat

..........................................................
............

7 Arhiv KORK-a Cirkovce, Zapisnik sestanka KORK-a, 10. november 1999.
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se zelo potrudimo s prodajo kruha, peciva,
sadja, pic, kostanja, saj je izkupi~ek namenjen otrokom za kosila in {olo v naravi. Vedno smo zelo uspe{ni. Na {oli smo v programu
Sade`i dru`be gostili najstarej{a krajana,
vklju~ujemo se v prostovoljno delo, pomagamo pri delu in dru`enju s sou~enci ter starej{imi in osamljenimi ljudmi. Na delavnicah
pe~emo {tru~ke, pice, parkeljne, krofe in jih
podarimo bli`njim, starej{im, seveda pa si jih
tudi sami privo{~imo. Za konec vsakoletnega
delovanja {olskega kro`ka RK organiziramo
desetdnevno letovanje na morju. Zadnji dve
leti smo samo organizatorji, prej{nja leta pa
smo odborniki popeljali otroke na morje.
Vsem je bilo lepo. Poskusno smo v ~asu
bo`i~no-novoletnih po~itnic organizirali ure
pravljic z delavnicami. Ponovili smo jih med
zimskimi po~itnicami. Obakrat je bil obisk
dober. Upam, da bomo s takim delom nadaljevali tudi v prihodnje.

jih vodi fizioterapevtka Marjanca Kaiser. Hojo
ob nedeljah po kosilu smo nekoliko opustili.
Za vsa gasilska dru{tva smo nabavili omarice
za prvo pomo~.
Trikrat letno organiziramo odvzem krvi za
osnovne in biokemijske preiskave; izvidi so
{e isti dan. Delo opravijo zaposleni v laboratoriju Zdravstvenega doma Ptuj. Redno organiziramo cepljenje proti gripi in pnevmokokni plju~nici, enkrat letno, 15. avgusta, predstavimo delo KORK, pripravimo stojnice z
zlo`enkami, izdanimi na republi{kem RK,
stojnico o delu krvodajalcev, na{e organizacije, kro`ka O[ Cirkovce. Predstavimo prvo
pomo~ pri po{kodbah in nenadnih obolenjih, o`ivljanje na lutki, v zadnjem ~asu pa tudi prikaz z defibrilatorjem. Ve~ odbornic meri
krvni tlak, medicinska sestra pa sladkor v
krvi. Na posebni stojnici imamo bol{ji sejem,
izkupi~ek pa je namenjen otrokom v {oli.
Nekajkrat smo sodelovali s stojnicami na
ob~inskem prazniku, vendar je ta praznik
ravno v ~asu letovanja otrok, zato smo se
udele`ili jesenskega praznika turisti~nega
dru{tva v Staro{incah.
Pomagali smo tudi denarno, in to pri nakupih
dveh ra~unalnikov, dihalnega aparata in dvigala ter posameznikom prispevali manj{e
vsote. Prispevali smo tudi za pediatri~no
kliniko v Ljubljani, za obnovo mladinskega
zdravili{~a na Debelem rti~u, za odpravo
posledic potresa v Poso~ju, pomagali prebivalcem Haloz ob plazovih in prizadetim po
poplavi v @eleznikih.

... Otroci kro`ka RK O[ Cirkovce, akcija Drobtinica
leta 2009 z mentorico Petro, odbornicama Pavlo in
Marijo ter kostanjarjem Antonom.
Foto: Franc Tr~ko.

Drugo delovanje

............

... Zavedamo se pomena zdravega `ivljenja
in pravo~asnega odkrivanja bolezni, zato
smo organizirali ve~ zdravstvenih predavanj,
25 let pa redno drugo nedeljo v mesecu merimo krvni tlak na postaji RK, organiziramo
te~aje nordijske hoje, v jesensko-zimskih mesecih vsak teden organiziramo vaje za prepre~evanje osteoporoze in inkontinence, ki
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Redno delimo pakete s hrano, po katerih je
vedno ve~je povpra{evanje. Imeli smo tudi
ve~ izletov, kjer smo se odborniki in krvodajalci med seboj bolje spoznali. Na teh potovanjih smo se seznanili z lepotami Slovenije
in pridobili nove prijatelje na podro~ju krvodajalstva in organizacij RK ter si obljubili
ponovna sre~anja.
Sredstva za delovanje dobimo z dobroto in
posluhom ljudi na obmo~ju, kjer `ivimo in
delamo. Pomagajo nam z nakupom koledarjev, s prostovoljnimi prispevki, z obiskom stojnic, s podarjenimi izdelki, pridelki in storitvami. Sodelovanje z dru{tvi, organizacijami,
obrtniki, podjetji, posamezniki, institucijami,

...........................................................
Pavla Veler

... Izlet
odbora KORK in
krvodajalcev na
Svete Gore leta 2009.
Foto: Franc Tr~ko.
ob~ino, {olo, centrom za socialno delo in
seveda z na{o obmo~no organizacijo dviga
raven na{ega dela.

Vir
Arhiv Krajevne organizacije Rde~ega kri`a
Cirkovce.
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Die Ortsorganisation des Roten Kreuzes
Cirkovce (1946–2009)

...

Die Ortsorganisation des Roten Kreuzes
Cirkovce wurde im Jahr 1946 gegründet. Ihre
Tätigkeit beruhte durchgehend auf den Prinzipien der Weltorganisation des Roten Kreuzes. Im Laufe der Zeigten folgten mehrere
Führungen nacheinander, deren Mitglieder
waren – und noch immer nach ihren besten
Kräften tätig sind. Unsere Hauptaufgabe ist
dem Mitmenschen in Not, bei Gefühlen der
Einsamkeit, beim Leben im Alter, bei der
Krankheit, bei Naturkatastrophen und überall
dort, wo Bedürfnisse zu erkennen sind. Wir
bemühen uns auf dem Gebiet der Verhältnissen zwischen Menschen und Generationen,
bei der Erziehung der Jugend, auf dem Gebiet der Gesundheitsvorsorge und des
Erholungssports … .
Die ganze Zeit sind wir auch beim Blutspenden ausnehmend erfolgreich.

............

Vsega gorja ne more{ odpraviti, nima{ take
mo~i, ima{ pa prijazen nasmeh, besedo, voljo
– daj in dobil bo{ povrnjeno. Pri izvajanju
nalog in programov KORK Cirkovce sodeluje
mnogo prostovoljcev, ki v tem prispevku
niso omenjeni. Za njihovo po`rtvovalno delo
se jim zahvaljujem.
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Razvoj osnovnega {olstva na
obmo~ju ob~ine Kidri~evo
med letoma 1774 in 1939
Od uveljavitve prvega osnovno{olskega zakona do propada
Kraljevine Jugoslavije
.......................
Nata{a
Majeri~
Kekec∗

Izvle~ek

Abstract

... V ~lanku je obravnavana zgodovina razvoja osnovnega {olstva od prvega osnovno{olskega zakona ali {e prej do propada Kraljevine Jugoslavije. Poudarek je na obdelavi
arhivskih virov, predvsem {olske kronike in
{olskih katalogov. Na obmo~ju dana{nje ob~ine Kidri~evo sta bili ustanovljeni dve {oli,
ena v Cirkovcah ter druga v Svetem Lovrencu
na Dravskem polju. Za~etki obeh segajo v
drugo polovico 18. stoletja, ko so se po vaseh
ustanavljale preproste enorazrednice z enim
u~iteljem in katehetom. Ker se {olska kronika
za {olo Cirkovce ni ohranila, je avtorica za
raziskovanje razvoja {ole uporabila {olske
kataloge, {olske popisnice in {olske liste ter
razne druge dopise, ki so se ohranili med
gradivom osnovne {ole.

The Development of the School System in
the Area of the Commune of Kidri~evo

Klju~ne besede: {olska kronika, osnovna
{ola, Lovrenc na Dravskem polju, Cirkovce

...

The article deals with the history of the
development of the elementary school system from the first elementary education act,
or even before that time, until the decline of
the Kingdom of Yugoslavia. The stress is laid
upon the processing of archival sources, above all the school chronicles and catalogues.
In the area of the today’s commune of Kidri~evo two schools were established, one in
Cirkovce and the other in Sveti Lovrenc na
Dravskem polju. The beginnings reach into
the second half of the 18 century when in
villages simple one-class schools with one
teacher and a catechist were established.
Because the school chronicle of the elementary school in Cirkovce has not been preserved, the author, in order to research the
development of the school, used school catalogues, forms containing data about the origin of the school, the school building, the
school district, about the school events taking
place in the course of time and official correspondence letters being preserved among
the material of the elementary school.
th

Key words: school chronicle, elementary
school, Lovrenc na Dravskem polju, Cirkovce
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Uvod

... Leta 1774 je iz{la Ob~a (splo{na) {olska
uredba opata Ignaca Felbingerja (v sloven{~ino je bila prevedena leta 1777). Uredba je v
dr`avi uvajala tri vrste {ol. Najni`je in najmanj
zahtevne so bile trivialne ali pode`elske
osnovne {ole, ustanovljene v vsaki `upniji,
kjer je v premeru pol ure hoda `ivelo sto za
{olo sposobnih otrok. Na pode`elskih {olah
so pou~evali verouk, branje, pisanje, ra~unanje, posvetno moralo in osnovne pojme
gospodarstva. ^e so otroci hoteli nadaljevati
{olanje, so morali obiskovati glavno ali mestno {olo, ki je bila namenjena predvsem
me{~anskim otrokom in na kateri so poleg
omenjenih predmetov pou~evali {e nem{ko
slovnico, posamezna poglavja iz latin{~ine,
naravoslovja, gospodarstva, zgodovine in
zemljepisa, osnove geometrije, stavbarstva,
mehanike in risanja. Normalke so bile {ole,
ustanovljene v glavnih de`elnih mestih, na
katerih so u~ili podobne predmete kot v
prej{njih dveh vrstah {ol, le v ve~jem obsegu.
[olska obveznost je zajemala otroke od 6. do
12. leta, bila je za`elena, ne pa obvezna, dopu{~ala je izjeme in za izostanek ni predvidevala nobenih kazni. Kme~ki otroci so lahko
zaradi obveznosti doma hodili v {olo le v
zimskem ~asu. U~ni jezik je bila tudi sloven{~ina. Vzdr`evanje {ol je dr`ava prenesla na
lokalne oblasti (ob~ine in zemlji{ka gospostva), ki so se temu izogibale, tako da so si
morali u~itelji poiskati dodatne vire za
pre`ivetje (dodatni zaslu`ek so si iskali kot
cerkovniki, kroja~i, godci, kr~marji), ni pa jim
bilo treba slu`iti voja{kega roka. V letih med
1781 in 1787 je bila uvedena {olnina, vendar
so imeli u~itelji te`ave pri pobiranju denarja.
[ole so nadzorovali krajevni in okro`ni {olski
nadzorniki ter de`elne {olske komisije (leta
1783 so jih `e ukinili, nadzor je prevzel
notranjeavstrijski vi{ji {olski nadzornik).1
Leta 1805 je iz{el drugi avstrijski osnovno{olski zakon (Politi~na {olska ustava nem{kih
{ol, ki ga je pripravil Slovenec Jo`ef [pendov). Veljal je do leta 1869, njegovi najva`nej{i ukrepi pa so bili razvijanje rednih in nedeljskih osnovnih {ol. Za {ole so morale v

glavnem skrbeti ob~ine in zemlji{ki gospodje
ter patroni.
Z odlokom [tudijske dvorne komisije iz leta
1816 so postale nedeljske {ole obvezne za
vse otroke od 12. do vklju~no 15. leta in za
oba spola. Namenjene so bile utrjevanju
znanja iz osnovne {ole, izpopolnjevanju v
nem{~ini in seznanjanju s koristnimi kmetijskimi nauki. U~itelji so morali tako prevzeti
{e eno uro pouka ob nedeljah, v~asih so jim
pomagali tudi duhovniki. Pou~evali so v
slovenskem jeziku. Na pode`elju so u~itelji
{e vedno `iveli predvsem od cerkovni{kih
dohodkov, skoraj glavni vir dohodka pa je
bila {olnina, ki so jo star{i te`ko pla~ali. V
mestih je bil glavni vir dohodka `e pou~evanje. Na slovenskem [tajerskem so bile samo
nem{ke {ole, nedeljske {ole pa so bile povsod v glavnem slovenske.

Novi zakon

...

Leta 1869 je bil sprejet osnovno{olski
zakon, ki je z nekaterimi popravki veljal do
konca monarhije, pri nas pa {e po vojni do
sprejetja novega zakona o narodnih {olah
leta 1929. Na podlagi avstrijskega zakona so
bili sprejeti de`elni {olski zakoni (za [tajersko leta 18702). Novi zakon je uvedel kar
nekaj novosti. Ukinjene so bile trivialke,
glavne {ole in normalke ter uvedene me{~anske in ljudske {ole. Te so se delile glede na
{tevilo u~iteljev na eno-, dvo-, tri-, {tiri- … in
osemrazrednice. [ole so postale dr`avne in
de`elne ustanove, Cerkev je izgubila svojo
vlogo pri vodenju in nadzorovanju. Za ustanavljanje in vzdr`evanje {ol so bile v prvi vrsti
zadol`ene ob~ine. V vsaki {olski ob~ini so
morali ustanoviti krajevni {olski sklad, ki ga
je upravljal krajevni {olski svet. Vanj so se
med drugim stekali prostovoljni prispevki,
dedi{~ine in volila, ob~inske doklade, razni
prispevki posameznikov in dru{tev. Sredstva
sklada so bila namenjena za financiranje teko~ih {olskih potreb in izjemoma za u~iteljske pla~e, druga~e pa je denar za
u~iteljske pla~e dajal okrajni {olski sklad
(torej de`ela). Pedago{ko stanje {ol so nadzirali {olski in{pektorji, vzgojo pa {olski sveti.
Na podlagi novega zakona so bili po dr`avi

..........................................................

............

1 Jo`e Ciperle, Andrej Vovko, [olstvo na Slovenskem skozi stoletja, Slovenski {olski muzej, Ljubljana 1987, str.
39–40.
2 De`elni zakonik za [tajersko, {t. 15/1870.
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ustanovljeni krajevni, okrajni in de`elni {olski
sveti, ki so imeli vsak svoje naloge. Okrajni
{olski svet je med drugim imel nalogo, da je
potrjeval u~ne na~rte.3
U~itelji niso smeli ve~ opravljati opravil, ki bi
{kodila njihovi ~asti in ugledu. Dobili so
bolj{o izobrazbo ({tiriletno u~itelji{~e je bilo
v Mariboru in Ljubljani). U~iteljice so postale
enakopravne s svojimi kolegi glede mo`nosti
pou~evanja, ne pa tudi v vi{ini pla~ila, ki je
bilo za 40 % ni`je kot pri u~iteljih. Za upokojene u~itelje je bilo slabo poskrbljeno vse do
leta 1870, ko je bil na podlagi zakona ustanovljen pokojninski sklad, iz katerega so se
pla~evale pokojnine, odpravnine, pokojnine
sirotam in vdovam u~iteljev. Uveljavljena je
bila osemletna obvezna osnovna {ola od 6.
do 14. leta. [ole so ustanavljali povsod, kjer je
bilo v petletnem obdobju ve~ kot 40 otrok, ki
so imeli 4 km ali ve~ do najbli`je {ole. [olo je
vodil u~itelj laik – nadu~itelj. Navadno mu je
pripadalo dvosobno stanovanje, ki je bilo v
{olskem poslopju. Uvedena je bila telovadba
kot u~ni predmet. O jeziku na {olah so odlo~ali de`elni {olski sveti po nasvetu ob~ine
(ponekod je gospodarska mo~ prebivalstva
imela prednost pred {tevil~nostjo). [olnina je
bila oblikovana na podlagi finan~ne mo~i
ob~ine in se je delila v {tiri razrede. Pobiral jo
je `upan tedensko ali mese~no, ob koncu
meseca pa jo je moral izro~iti krajevnemu
{olskemu svetu. Revni otroci so bili delno ali
v celoti opro{~eni pla~evanja {olnine. Prav
tako ni bilo treba pla~ati {olnine star{em, ki
so imeli ve~ kot dva {oloobvezna otroka.
Prvega oktobra 1874 je bila {olnina ukinjena.4
Nadu~itelj je vsako leto med po~itnicami po
vaseh opravil {olsko popisovanje. Popisal je
de~ke in deklice, ki so bili sposobni za {olo.5

[olsko leto

... [olsko leto se je na podlagi novega {olskega reda (odredba z dne 20. avgusta 1870)

za~elo prve dni (obi~ajno 4.) novembra in je
trajalo do 15. septembra. Od leta 1878 je trajal pouk od 15. oktobra do 30. avgusta naslednje leto. ^etrtki so bili pouka prosti dnevi, ob sobotah pa je pouk potekal normalno.
Pouk je trajal dopoldne od 8.00 do 12.30,
popoldne pa od 13.00 do 15.30 ali 16.30.
Glavne po~itnice so se za~ele 1. septembra in
so trajale do 15. oktobra. Ob koncu pouka je
bila najprej {olska sveta ma{a, nato so u~encem razdelili naznanila (izkaze) in odpustnice. V poletnih mesecih so bili nekateri
u~enci {olskega pouka opro{~eni. Ker so
morali otroci pomagati pri ko{nji in drugih
poljskih delih, je bil pouk v~asih prekinjen
tudi za ve~ dni (v drugi polovici julija 1913
celo za 10 dni). Bo`i~ne po~itnice so bile
med bo`i~em in novim letom, velikono~ne
pa okrog velike no~i (pribli`no en teden).
Konec maja so bile binko{tne po~itnice.
Vsako leto 18. avgusta je v `upnijski cerkvi
potekala slovesna ma{a ob rojstnem dnevu
cesarja Franca Jo`efa. Nato je imel v {oli
{olski vodja (nadu~itelj) govor in zapeli so
cesarsko pesem.6
[olsko leto 1883/84 se je ponovno za~elo
3. novembra s sveto ma{o in petjem pesmi
»Veni, sancte Spiritus« v `upnijski cerkvi,
u~enci so {li v {olo, kjer so jih razdelili po razredih, nato so od{li domov. Pouk se je za~el
naslednjega dne.
[olsko spri~evalo se je imenovalo {olsko
naznanilo ({e v ~asu Kraljevine SHS). Izdajali
so ga ob koncu vsakega ~etrtletja, in sicer
{tirikrat na leto (v {olskem letu 1889/90 so
prvo naznanilo izdali 15. januarja, drugo 31.
marca, tretje 30. junija in ~etrto 16. septembra).7 Izdali so ga tudi ob koncu {olskega
leta, in sicer za vsa ~etrtletja skupaj. V {olskem letu 1911/12 je imela {ola v Cirkovcah
obrazec za {olsko naznanilo natisnjen dvojezi~no, medtem ko ga je imela {ola v
Pragerskem samo v nem{kem jeziku.8

..........................................................

............

3 Jo`e Ciperle, Andrej Vovko, [olstvo na Slovenskem skozi stoletja, Slovenski {olski muzej, Ljubljana 1987, str.
61–62.
4 De`elni zakonik za [tajersko, {t. 32/1874.
5 [olska kronika {ole Sv. Lovrenc na Dravskem polju (kroniko hranijo na Osnovni {oli Borisa Kidri~a, Kajuhova 10,
Kidri~evo; dalje: [olska kronika).
6 Prav tam.
7 Zgodovinski arhiv na Ptuju, fond {t. 104 (dalje: SI ZAP/104), Osnovna {ola Cirkovce, {k. 1, [olski katalog za
{olsko leto 1889/90.
8 SI ZAP 104, Osnovna {ola Cirkovce, {k. 3, katalog za leto 1913/14 za 4. razred.
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... [olsko naznanilo osnovne {ole Cirkovce za {olsko
leto 1900/01.
SI ZAP, Osnovna {ola Cirkovce, {k. 1, [olski katalog
za 5. razred.

... Odpustnica (Odhodnica), ki je dovoljevala, da
otroku ni ve~ treba hoditi v {olo.
SI ZAP, Osnovna {ola Cirkovce, {k. 2, Katalog 6.
razreda za leta 1911/12.

Pri pouku so leta 1870 uporabljali Ra~unico
dr. Mo~nika, Slovnico I in II ter Berilo I in II.9
V {olskem letu 1893/94 se omenja uporaba
novih knjig, in sicer Slovenske slovnice za
ob~e ljudske {ole (napisal Peter Kon~nik) in
Tretje ra~unice (Mo~nik). V {olskem letu
1905/06 se omenjajo nove knjige: Jezikovna
vadnica I in II (H. Schreiner in dr. Bezjak),
Ra~unica za avstrijske ob~e ljudske {ole ni`je
stopnje (predelala Kraus in Habernal). V
{olskem letu 1909/10 se je uporabljala {e
^itanka za ob~e ljudske {ole II (napisala H.
Schreiner in Fr. Hubad). Pri u~enju verouka
so uporabljali Mali in Veliki katekizem ter
Zgodbe svetega pisma. [ola je najbolj revnim
u~benike posojala iz svojega u~beni{kega
sklada.10

V novi dr`avi

...

Po 1. svetovni vojni je {e naprej veljala
stara avstrijska zakonodaja, odpravili so le
nem{ki u~ni jezik. Novi {olski Zakon o
narodnih {olah je iz{el {ele 5. decembra 1929
in je dolo~al splo{no in obvezno osemletno
osnovno {olo, skupni pouk za de~ke in deklice, prepovedana je bila telesna kazen, uvedeni so bili razredi, oddelki in ocene
(najbolj{a ocena je bila po novem 5, prej 1).
Osnovna {ola se je delila na {tiriletno
»osnovno« in {tiriletno »vi{jo narodno« {olo.
Po kon~ani osnovni {oli so otroci lahko
nadaljevali {olanje v ni`ji gimnaziji, me{~anski, strokovni ali vajenski {oli. Na pode`elju
vi{ja osnovna {ola ni imela rednega sedmega
in osmega razreda, razen od novembra do

..........................................................

............

9 [olska kronika {ole Sv. Lovrenc na Dravskem polju (kroniko hranijo na Osnovni {oli Borisa Kidri~a, Kajuhova
10, Kidri~evo; dalje: [olska kronika).
10 Prav tam.
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marca kot nekak{en nadomestek za nekdanjo nedeljsko {olo. K osnovnemu {olstvu so
spadali vrtci (imenovani zaveti{~a), {ole za
nezadostno razvite, analfabetski te~aji, gospodinjske in gospodarske {ole in podobno.
Za ustanavljanje osnovnih {ol, name{~anje in
pla~evanje u~iteljev je skrbela dr`ava, ob~ine
pa so skrbele za zemlji{~e, {olske vrtove in
poti. Krajevni {olski sveti so morali zidati in
vzdr`evati {olska poslopja, nabavljati u~ila in
opremo. Obveljalo je pravilo, da naj bo {ola
tam, kjer je v premeru 4 km najmanj 30
{oloobveznih otrok, tam, kjer jih je bilo od 10
do 20, pa naj bodo za~asne {olske »stanice«
(iz njih so nastale podru`nice).11

[ola Sveti Lovrenc na Dravskem polju 12

U~itelji, stavba in raz{iritev {ole

...

Do leta 1784 je otroke u~il kaplan v kaplaniji, kasneje sta pou~evala tudi organist in
`upnik. Tega leta pa je bil izdan ukaz, da
morajo povsod tam, kjer je v obsegu pol ure
hoda od 90 do 100 {oloobveznih otrok, ustanoviti {olo. Prvi u~itelj je bil organist.13

Po izjavi takrat 82-letnega Simona Kop{eta iz
Apa~ (leta 1877) je bila {ola ustanovljena leta
1805. Bil je eden izmed njenih prvih sedmih
u~encev. Prvotna pritli~na {olska stavba z
eno u~ilnico je bila zgrajena istega leta na
pobudo `upnika Bartolomeja Rojka. U~ilnica
je bila dolga 7,8 m in {iroka 4,8 m. U~itelj je
imel za svoje bivanje dve zelo majhni vla`ni
sobici. [olski okoli{ prve {ole je obsegal vasi
Apa~e, Lovrenc, Pleterje in @upe~ja vas. [tevilo otrok se je po~asi pove~evalo. Tako je
leta 1814 {olo obiskovalo 24 de~kov in 15
deklic, leta 1834 pa `e 40 de~kov in 32 deklic;14 v nedeljsko {olo je hodilo 60 otrok.15

Prvi u~itelj je bil Ignacij Denk (rojen v Lu~anah leta 178316). Na {oli je redno slu`boval
od 1. aprila 1806 do svoje smrti 3. julija
1822, medtem ko je bil v Cirkovcah `e leta
1801. Po navedbah v {olski kroniki mu je sledil Jakob Knechtl, ki je opravljal slu`bo u~itelja do svoje smrti 28. marca 1836.
Etbin Bojc v svojem ~lanku omenja {e tri u~itelje, o katerih kronika mol~i. Med letoma
1821 in 1824 je na {oli pou~eval Andrej Roga~
(rojen v Lovrencu leta 1805), nato je pou~eval
kot zasebni u~itelj na Ptuju do svoje smrti leta
1853. V {olskem letu 1825/26 naj bi pou~eval
Jo`e Praunseis (rojen v Vitanju leta 1787),
med letoma 1827 in 1830 pa Anton Plohl
(rojen v Polen{aku leta 1804), ki je bil nato
preme{~en v Destrnik in Vitomarce, kjer je
pou~eval do leta 1865, ko je umrl.17
V kroniki je zapisano, da je po smrti Jakoba
Knechtla dobil mesto u~itelja Jo`e Lieberth,
ki je deloval na {oli do smrti 7. januarja 1858.
Leta 1836 je slu`bo u~itelja prekinil in bil
nekaj ~asa gra{~inski klju~avni~ar na Koro{kem. Leta 1845 je bil imenovan za vzornega
u~itelja (Musterlehrer), zaradi ~esar je dobil
ve~ u~iteljev pomo~nikov. V kroniki so kot
u~itelji omenjeni {e Wenzl Sturm (pou~eval je
med letoma 1845 in 1847), Jo`e Ta{ner (rojen
v Destrniku leta 1826), ki je prej slu`boval v
Vitomarcih, Polen{aku, potem v Cirkovcah,
dvakrat pa v Lovrencu (med letoma 1847 in
1849 ter 1851/52), nato pa {e v Star{ah in
Dvorjanah, V. Ferdinand (slu`boval med letoma 1849 in 1851), Filip Koderman (rojen v
Lovrencu na Dravskem polju leta 1834), ki je
slu`boval med letoma 1852 in 1854, Vid Vin di{ (rojen v Cirkulanah leta 1828), ki je
slu`boval od leta 1854 do 7. januarja 1858. Etbin Bojc omenja kot u~itelja med letoma 1850
in 1852 Martina Zorka (rojenega v Gori{nici

..........................................................

............

11 Jo`e Ciperle, Andrej Vovko, [olstvo na Slovenskem skozi stoletja, Slovenski {olski muzej, Ljubljana 1987, str. 71.
12 ^e ni druga~e navedeno, so vsi podatki o zgodovini {ole povzeti po {olski kroniki {ole Sv. Lovrenc na Dravskem
polju. Prvi zapis v kroniki je iz leta 1869, zadnji iz leta 1941.
13 Gradivo za {olski muzej {ole Sv. Lovrenc na Dravskem polju, srez Ptujski, 29. maja 1940 (dopis je shranjen v
{olski kroniki {ole Sv. Lovrenc na Dravskem polju, kroniko hrani O[ Kidri~evo).
14 [olska kronika.
15 Bojc, Etbin, Doneski h gradivu za zgodovino {olstva na obmo~ju sedanje ob~ine Ptuj, v: Poetovio - Ptuj 69–1969,
Zbornik razprav ob tiso~devetstoletnici, Zalo`ba Obzorja, Maribor 1969, str. 242.
16 Prav tam.
17 Prav tam.
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leta 1836), medtem ko v kroniki njegovega
imena ni.
Vid Vindi{ je po smrti Jo`eta Lieberta leta
1858 postal nadu~itelj in je ostal na {oli do
1. januarja 1872, ko se je kot u~itelj preselil v
Stoperce. Njegovi pomo~niki – podu~itelji so
bili: Matija Skuhala (u~il je od 1. marca 1860
do 1. novembra 1861), Franc Bocheim (u~il
med letoma 1861 in 1863), Jo`e Hofgartner
(rojen v Spodnji Kungoti leta 1813), ki je na
{oli u~il v {olskem letu 1863/64, Miha Nerath
(rojen v Slivnici pri Celju leta 1845), ki je u~il
v {olskem letu 1864/65, Alojz Rajsp, ki je u~il
v {olskem letu 1865/66, Jo`e Semli~, ki je u~il
v {olskem letu 1866/67, Toma` Maheri~
(rojen v Miklav`u pri Ormo`u leta 1842), ki je
u~il v {olskem letu 1867/68, ter Ferdinand
Gerati~, ki je u~il med letoma 1868 in 1871.
Andrej Vrabl je bil 1. marca 1872 imenovan
za nadu~itelja `e po novem {olskem zakonu.
Na podlagi dr`avnega osnovno{olskega zakona in odloka de`elnega {olskega sveta v
Gradcu je bila {ola leta 1870 sistematizirana
kot enorazrednica. [olski okoli{ je ostal nespremenjen. Leta 1874 je {olo obiskovalo 96
de~kov in 78 deklic, torej 174 otrok, leta 1875
pa 160 otrok. @e leta 1877 je v kroniki
zabele`eno, da sta {olo dopoldan obiskovala
102 otroka, popoldan pa jih je bilo 98, skupaj
torej kar 200.
V {olskem letu 1878/79 so staro {olsko
poslopje podrli in na istem mestu zgradili novo stavbo z dvema u~ilnicama. Pouk je v novi
stavbi potekal od 15. oktobra 1879 dalje.
Nadu~itelj Vrabl se je moral za {olsko stavbo
boriti s krajevnim {olskim svetom oziroma
ob~ino. Med dobrotniki {ole sta bila takratni
{olski nadzornik in profesor na ptujski gimnaziji Peter Kon~nik ter okrajni {olski odbor.
Na podlagi odloka de`elnega {olskega sveta
v Gradcu se je {ola 9. oktobra 1879 raz{irila
v dvorazrednico in dobila podu~itelja Andreja Mo~nika. @e naslednje leto je bil nastavljen
nadu~itelj Theodor Weinhart, ki je na {oli
slu`boval do leta 1883/84, ko ga je nasledil
podu~itelj Franc Slanc. [ola je v {olskem letu

1887/88 za podu~itelja dobila Martina
Bri{nika, ki ga je leta 1889/90 zamenjal Franc
[nuderl.
V {olskem letu 1892/93 sta na {oli pou~evala
nadu~itelj Andrej Vrabl, ki je pou~eval 2.
razred 32 ur na teden, in podu~itelj Franc
[nuderl, ki je pou~eval 1. razred 22 ur na
teden. @upnik Franc Rath je pou~eval religijo
v 1. razredu dve uri in v 2. razredu {tiri ure.
Zaradi velikega {tevila otrok so podu~iteljevo
stanovanje preuredili v u~ilnico, {ola pa je
bila na podlagi odloka de`elnega {olskega
sveta v Gradcu z dne 31. avgusta 1893 raz{irjena v trirazrednico. ^eprav so morali u~enci
hoditi v {olo od 6. do 14. leta, {ola ni imela
ve~ kot tri razrede. V 1. razred so hodili u~enci prvo leto, v 1. oddelek 2. razreda so hodili
drugo leto, v 2. oddelek 2. razreda tretje leto,
v 1. oddelek 3. razreda so hodili ~etrto in
peto leto, v 2. oddelek 3. razreda pa {esto,
sedmo in osmo leto.18
Po upokojitvi u~itelja Vrabla leta 1893 je dobil mesto {olskega vodje nadu~itelj Franc
[orn, ki je nastopil mesto 6. aprila istega leta.
Pou~eval je 3. razred, in sicer 27 ur na teden.
U~iteljski pripravnik Anton Brumen je prevzel pou~evanje 2. razreda; u~il je 24 ur na
teden. U~itelj Adolf Pacher (od 15. februarja
do 30. avgusta 1894) je pou~eval 1. razred 18
ur tedensko, `upnik Franc Rath pa je
pou~eval verouk v vseh treh razredih 6 ur
tedensko. Podu~itelj Vid Vindi{ je pou~eval
1. in 2. razred do 22. julija 1894 po 28 ur tedensko, do konca avgusta pa samo {e 1.
razred 18 ur tedensko. Nadu~iteljeva `ena
Matilda [orn je na podlagi odlo~be De`elnega {olskega sveta z dne 9. oktobra 1893
pou~evala 6 ur na teden ro~na dela v obeh
razredih.
V {olskem letu 1894/95 sta nadu~itelj Franc
[orn in u~itelj Adolf Pacher zamenjala razrede. @upnik Franc Rath je pou~eval verouk v
1. razredu, kaplan in katehet Anton Drozg pa
v 2. in 3. razredu. Drugih sprememb ni bilo.
V {olskem letu 1895/96 sta razrede zamenjala
u~itelja Brumen in Pacher. Naslednje leto je

..........................................................
............

18 [olska kronika, zapis za leto 1894.

369

...........................................................
[olstvo

Tabela 1: [tevilo otrok {ole Sveti Lovrenc na Dravskem polju med letoma 1878 in 189319 ([olska kronika)

Leto

Popisani

Obiskovali

De~ki

Deklice

1878/79

237

189

/

/

1879/80

240

200

/

/

1880/81

235

195

/

/

1881/82

243

188

/

/

1882/83

253

211

103

108

1883/84

267

225

111

114

1884/85

240

214

109

105

1885/86

244

230

115

115

1886/87

239

209

109

100

1887/88

239

209

109

100

1888/89

250

228

110

118

1889/90

248

235

106

129

1890/91

246

238

110

128

1891/92

259

226

122

124

1892/93

274

265

/

/

Tabela 2: [tevilo otrok {ole Sveti Lovrenc na Dravskem polju, ki so bili popisani po vaseh, in {tevilo otrok po
posameznih razredih med letoma 1893 in 190420 ([olska kronika)

Leto/razred

Popisani

Obiskovali

1. razred

2. razred

3. razred

1893/94

277

270

60

83

127

1894/95

286

278

75

86

118

1895/96

295

284

77

94

113

1896/97

279

268

73

89

106

1897/98

284

269

71

89

109

1898/99

286

274

92

82

100

1899/00

272

263

95

78

90

1900/01

278

269

97

78

94

1901/02

281

277

99

82

96

1902/03

/

/

90

90

94

1903/04

/

/

92

90

95

1904/05

/

/

92

95

111

kaplana Antona Drozga od 1. februarja dalje
nadome{~al `upnik Jakob Cinglak. Na novo
je pri{el na {olo u~itelj Franc ^eh, ki je
pou~eval 2. razred, podu~itelj Anton Brumen
je pou~eval do 15. aprila, ko je bil preme{~en

v Sveti Vid pri Ptuju. Nasledil ga je podu~itelj
Ignac Kaffon, ki je tako prevzel 3. razred.
V {olskem letu 1897/98 je nadu~itelj Franc
[orn pou~eval 3. razred, katehet Jakob Cing-

..........................................................

............

19 Posebej so popisani tisti, ki so bili sposobni za pouk, nato tisti, ki so obiskovali pouk, ter med temi {e posebej
de~ki in deklice. Tam, kjer je prazno, nisem na{la podatka.
20 Tam, kjer je prazno, nisem na{la podatka.
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lak je pou~eval religijo do 1. decembra, ko je
bil preme{~en v drugo `upnijo, nasledil pa ga
je `upnik Jo`e Ozmec. U~itelj Franc ^eh je
pou~eval isto kot prej{nje leto. Na novo je
pri{la podu~iteljica Emilija Muschka, ki je
pou~evala 1. razred. Matilda [orn je pou~evala isto kot prej{nja leta. V {olskem letu
1898/99 so u~itelji ostali isti, le verouk je prevzel kaplan Franc Horvat. V {olskem letu
1899/1900 je Emilija Muschka postala u~iteljica, pou~evala pa je {e vedno 1. razred, vendar se ji je {tevilo ur pove~alo z 20 na 28 ur
na teden.
V {tirirazrednico se je {ola raz{irila na podlagi odloka de`elnega {olskega sveta v Gradcu
z dne 18. julija 1900, vendar je bil ~etrti razred zaradi prostorske stiske odprt {ele 1.
novembra 1905. [ola je takrat dobila tudi
~etrtega u~itelja;21 to je bil Alojz Bu~ar, ki je
prevzel 2. razred. Drugi u~itelji so ostali isti.
Pouk v 1. razredu je potekal samo dopoldan,
v preostalih razredih pa cel dan. V {olskem
letu 1902/03 sta verouk pou~evala `upnik in
katehet Jo`e Ozmec ter kaplan in katehet
Anton Kociper. V tem {olskem letu je na novo pri{la u~iteljica Paula Ba{elj, ki je pou~evala 1. razred.
V {olskem letu 1904/05, natan~neje do
16. maja 1905, so ob~ani zgradili novo {olsko
poslopje z dvema u~ilnicama ({t. 119). Tako
sta bila 3. in 4. razred v novi zgradbi, 1. in 2.

... Stavba, v kateri je bila osnovna {ola Lovrenc na
Dravskem polju, preden so leta 1905 zgradili novo.
SI ZAP, Fototeka, fotografije osnovnih {ol, {t. 10/1.

pa {e v stari ({t. 48). [ola se je raz{irila:
2. razred se je spremenil v 3., 3. razred pa v
4., medtem ko sta se dva oddelka 1. razreda
zdru`ila v en razred. Na novo je bil od 18.
julija nastavljen u~iteljski kandidat Simon
Petrovi~, ki je prevzel pou~evanje 2. razreda
in telesno vzgojo v 3. razredu. Tako je nadu~itelj pou~eval do 18. julija 1. in 2. razred ter
telesno vzgojo v 3. razredu, Alojz Bu~ar je
pou~eval 4. razred, Paula Ba{elj 3. razred,
Matilda [orn pa je {e vedno pou~evala ro~na
dela.
V {olskem letu 1905/06 se je u~iteljski zbor
spremenil. Paula Ba{elj je pou~evala do
30. aprila, ko je prostovoljno prenehala pou~evati, Alojz Bu~ar je bil na u~iteljskem te~aju
v Mariboru in je prevzel pou~evanje 2. razreda {ele od 1. maja dalje. V tem ~asu ga je
nadome{~al Friedrich Rajh, ki je od 1. maja
dalje pou~eval samo {e 3. razred. Simon
Petrovi~ je pou~eval 4. razred. V naslednjem
{olskem letu (24. avgusta 1907) je {el k vojakom u~itelj Friedrich Rajh. Nadomestil ga je
u~itelj Ivan Sel.
V {olskem letu 1908/09 je bil u~itelj Simon
Petrovi~ na svojo `eljo preme{~en na {olo v
Sveti Miklav` v okraju La{ko. Tako je moral
nadu~itelj [orn prevzeti u~ence, ki so obiskovali {olo 1. in 2. {olsko leto, u~itelj Bu~ar
u~ence, ki so obiskovali {olo 3. in 4. leto,
u~itelj Ivan Sel u~ence, ki so obiskovali {olo
5. in 6. leto, u~enci, ki so obiskovali {olo 7. in
8. leto, so pa bili prosti pouka. ^etrtega oktobra 1908 so vsa dru{tva in zdru`enja v vasi
skupaj s {olsko mladino priredila cesarsko
jubilejno slovesnost. Slovesnost je imela precej to~k: 1. slavnostni govor, 2. nagovor {olske mladine, 3. u~enci zapojejo prvo kitico
cesarske pesmi, 4. slavnostna deklamacija
(govori u~enka), 5. u~enci zapojejo pesem
Domovina moja, Avstrija, 6. govor u~enca:
[tajerc in [tajerka se poklanjata cesarju, 7.
u~enci zapojejo Ljubezen do domovine, 8.
u~enci uprizorijo @iva podoba pred cesarjevo
sliko, razna dru{tva se priklonijo cesarju, 10.
zadnja kitica cesarske pesmi, ki jo pojejo vsi
navzo~i, 11. pogostitev vseh otrok, 12. prosta
zabava. Slavnost je potekala v u~ilnici, ki pa
je bila premajhna za vse doma~ine in

..........................................................
............

21 Gradivo za {olski muzej {ole Lovrenc na Dravskem polju, srez Ptujski, poslano 10. 5. 1940, v: [olska kronika.
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okoli{ke prebivalce. Slavnostni govor je imel
`upnik Jo`e Ozmec, nagovor za u~ence pa
u~itelj Simon Petrovi~. Otroci so za pogostitev od krajevnega {olskega oglednika Franca
Hellina pl., veleposestnika iz Strni{~a, dobili
klobaso in `emljico ter toliko malinovca, kolikor so ga hoteli. Podobno slovestnost so
pripravili `e 2. decembra ob 60-letnici vladanja cesarja Franca Jo`efa.
Tabela 3: [tevilo otrok {ole Sveti Lovrenc na Dravskem
polju po letih in razredih med letoma 1905 in 1917
([olska kronika)

Leto/
razred

1.
razred

2.
razred

3.
razred

4.
razred

1905/06

49

86

81

78

1906/07

44

89

77

87

1907/08

52

88

80

90

1908/09

46

86

92

69

1909/10

56

80

88

71

1910/11

61

86

84

72

1911/12

57

95

83

67

1912/13

53

88

88

78

1913/14

31

94

92

77

1914/15

46

82

90

86

1915/16

48

71

86

76

1916/17

48

81

79

80

V {olskem letu 1909/10 sta na {olo pri{la
u~iteljica Marija Osenjak, ki je prevzela 2.
razred, in Alojz @iher, ki je prevzel 3. razred.
Drugi u~itelji so bili isti. Med po~itnicami,
4. avgusta, je bilo na Ptuju predavanje za
u~itelje s temami: ^emu primerna revizija
{olskih u~nih na~rtov s posebnim ozirom na
jezikovni, ra~unski in prirodoznanski pouk?,
Kako naj se {olska mladina vzgaja k to~nemu
izpoljevanju dol`nosti?, Kako je navajati
otroke k samodelavnosti in samostojnosti?
V {olskem letu 1911/12 je na novo pri{el
u~itelj Janez Krajnc, ki je pou~eval 4. razred.
V ~asu od 16. avgusta do konca {olskega leta
je u~itelja Franca [orna nadome{~al u~iteljski
kandidat Stanko [orn. Na novem {olskem
poslopju so v tem {olskem letu na novo naredili strelovod.

............

V {olskem letu 1912/13 je od 1. julija do
konca {olskega leta u~iteljica Philomena
Trutschl nadome{~ala u~itelja Krajnca, ki je
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bil na bolni{kem dopustu. V naslednjem {olskem letu pa ga je vse do 15. aprila nadome{~al Edvard Tschech.
U~nih na~rtov za slovenske ljudske {ole
dr`ava {e ni pripravila, zato so jih u~itelji
priredili po vzoru nem{kih. Telovadbo so
pou~evali razredniki v vseh {tirih razredih po
eno uro na teden razen v zimskem ~asu, ker
{ola ni imela telovadnice. Takrat so te ure porabili za ponavljanje u~ne snovi. ^ez poletje,
ko v {olo ni prihajalo dovolj de~kov, je telovadba celo odpadla in so ure porabili za ponavljanje, kar se je dogajalo zelo pogosto.
[ola je imela svoj vrt, ki so ga obdelovali
u~enci. De~ki vi{je stopnje so se u~ili sejati,
presajali so drevesca, jih cepili, gojili, deklice
pa so gojile zelenjavo in cvetlice. V {olskem
letu 1914/15 so pri pouku ro~nih del deklice
izdelovale samo zimske potreb{~ine za
vojake, in sicer ovitke za kolena, tople zapestnice, kratke nogavice in u{esna pokrivala. V vrtu so pridelovali prepotrebna `ivila.
Za vojsko so v {oli pobirali denar, nabirali
kovine.
Vojna je prizadela tudi u~iteljski zbor. Dne
27. julija 1914 sta bila v vojsko vpoklicana
u~itelja Ivan Krajnc in Ivan Sel. Nadomestil ju
je Edvard Tschech, ki je menjaje pou~eval 3.
in 4. razred. Zaradi vojne se je {olsko leto
kon~alo konec julija brez razdelitve {olskih
spri~eval. V {olskem letu 1915/16 sta se iz
vojne vrnila oba u~itelja, ki sta prevzela vsak
svoj razred. Ker je primanjkovalo materiala,
deklice pri ro~nih delih niso mogle ve~ izdelati potreb{~in za vojake. Zaradi slabega
obiska je okrajni {olski svet izdal odlok, da se
pouk kon~a `e prvi teden avgusta. V {olskem
letu 1916/17 je moral u~itelj Ivan Krajnc januarja spet oditi na fronto. Nadome{~al ga je
u~itelj Ivan Sel. Drugi u~itelji so ostali. Zaradi
pomanjkanja kurjave je bila {ola zaprta od 29.
januarja do 22. februarja. Veliko otrok ni
obiskovalo pouka, ker je po celi dr`avi primanjkovalo delavcev. Zaradi izpada pouka
pozimi se je {olsko leto kon~alo {ele 5. septembra.
V {olskem letu 1917/18 je bil nadu~itelj Franc
[orn na bolni{kem dopustu. Ivan Sel je tako
moral u~iti 3. in 4. razred, na novo je pri{la
Ne`a Mlakar, ki je pou~evala 1. razred. U~itelj
Ivan Krajnc je za posledicami {panske gripe
umrl na boji{~u septembra 1918. Po smrti
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u~itelja [orna septembra 1918 je {olo za~asno
vodil u~itelj Ivan Sel, nato pa je bil 6. marca
1919 za vodjo {ole imenovan nadu~itelj Ivan
@unkovi~, ki nikoli ni nastopil svoje slu`be,
saj je bil {e isto leto preme{~en v Naraplje.
Nato je bil za {olskega upravitelja imenovan
Ivan Sel. [ola se je imenovala [tirirazredna
me{ana osnovna {ola. Za to {olsko leto ni
podatkov o {tevilu otrok po posameznih
razredih, ampak samo, koliko je bilo de~kov
(129) in koliko deklic (166).
V {olskem letu 1918/19 so pou~evali
nadomestna u~iteljica Ne`a Mlakar, stalna
u~iteljica Marija Osenjak, nadomestni u~itelj
Janko Hravari~ ter {olski vodja Ivan Sel. Od
27. novembra dalje (u~itelj Hravari~ je moral
v vojsko, nato pa je bil od 26. aprila preme{~en v slovenskobistri{ki okraj) je 3. razred
pou~eval u~itelj Sel. Junija je bila za pouk
ro~nih del name{~ena u~iteljica Franja
Simoni~. S 1. avgustom je bil kot pomo`ni
u~itelj 3. razreda name{~en [tefan Gassenburger.

V novi dr`avi
[olske po~itnice so najprej {e trajale od
1. avgusta do 30. septembra, od {olskega leta
1922/23 dalje pa so na podlagi odloka Vi{jega {olskega sveta v Ljubljani trajale od 28.
junija do 30. avgusta. Tako se je po novem
{olsko leto za~elo 1. septembra, razen v tem
letu, ko se je izjemoma za~elo {ele 13. oktobra, ker {e niso bila kon~ana vsa dela na {olskem poslopju. Z novo dr`avo so se praznovali novi prazniki, ki so bili pouka prosti
dnevi. Novi dr`avni prazniki in pouka prosti
dnevi so bili: 1. decembra se je praznoval
praznik zdru`enja v novo dr`avo s slavnostno ma{o in slavnostnim govorom, deklamacijami in petjem dr`avnih himen; 17. decembra
se je slavil rojstni dan kralja Aleksandra; god
Cirila in Metoda se je najprej slavil 24. maja,
nato pa se je prestavil na 5. junij, ~e je pri{el
datum na nedeljo, ~e pa ne, pa na prvo
nedeljo po tem datumu; s slavnostno ma{o,
deklamacijami in petjem narodnih himen se
je po~astil spomin na padle na Kosovem
polju – Vidov dan (28. junij); s slovesno
ma{o, nagovorom nadu~itelja in deklamacija-

mi sta se slavila rojstni dan in god (12. julij)
kralja Petra; 27. oktobra se je zmaga pri
Humanovem proslavljala s {olsko ma{o in
prostim dnevom (ta praznik je omenjen v
kroniki samo v {olskem letu 1922/23). Pouka
prosti dnevi so bili {e ob cerkvenih praznikih,
in sicer 2. november (vernih du{ dan),
bo`i~ne, velikono~ne in binko{tne po~itnice,
dan svetega Alojzija (21. junij). Dr`avni
praznik se je praznoval {e 9. januarja (rojstni
dan njenega veli~anstva kraljice), kratke
po~itnice so bile ob koncu polletja (konec
januarja).
V {olskem letu 1920/21 je {olski vodja v kroniki kritiziral skrajno neodgovorno delo krajevnega {olskega sveta, ki po njegovem
mnjenju ni poskrbel za najnujnej{a popravila
na {olskem poslopju. Svet pa se je izgovarjal,
naj popravila pla~ajo novi ~lani krajevnega
{olskega sveta. Tudi {olski nadzornik ni niti
enkrat pri{el pogledat nevarnih pomanjkljivosti. V oklepaju je zapisal, da je o~itno
preve~ gospodarjev. V tem {olskem letu je
bila za pouk ro~nih del imenovana u~iteljica
Ema Unger. Ne`a Mlakar je postala stalna
u~iteljica. V {olskem letu 1921/22 je bil nadomestni u~itelj [tefan Gassenburger odpu{~en.
Nadomestil ga je stalni u~itelj brez stalnega
mesta Slavko Mravlje . @e v naslednjem
{olskem letu ga je nadomestila absolventka
Irena Premk, ki je pou~evala 3. razred, Marija
Osenjak je u~ila 1. razred, Ne`a Me{i~ek pa 2.
razred. ^etrti razred je u~il Ivan Sel. V
{olskem letu 1922/23 je namesto u~iteljice
Ne`e Me{i~ek (ki je bila na bolni{kem dopustu) brezpla~no pou~evala Katarina Predika ka.
V {olskem letu 1923/24 je upravitelj {ole `ivel
v {olskem poslopju na hi{ni {tevilki 48 v
vla`nem in nezdravem okolju. Tudi dva
druga u~itelja sta imela vsak svoje enosobno
stanovanje v novem {olskem poslopju, drugi
pa v gospodarskem poslopju.22 Na novo sta
bili name{~eni u~iteljici Zlatka Serajnik za 3.
razred in Zinka Mlinari~ (namesto Ne`e Me{i~ek) za 2. razred. V {olskem letu 1925/26 je
3. razred pou~evala Zora Dolar (od 21. septembra), skoraj celo leto pa je Marijo Osenjak
nadome{~al u~itelj Alojzij Belina (od

..........................................................
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22 SI ZAP 201, [olski listi in popisnice, [olska popisnica {t. 14.
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7. marca). V {olskem letu 1926/27 je s 1. julijem dobila u~iteljsko mesto doma~inka
Terezija Per{uh , ki je nasledila Zlatko
Serajnik. Prav tako je od{la nadomestna
u~iteljica Zora Dolar, tako da je 3. razred v
tem {olskem letu prevzel stalni u~itelj Alojzij
Belina.
V petrazrednico se je {ola raz{irila z odlokom
Ministrstva za prosveto v Ljubljani z dne
13. avgusta 1927. Peti razred je bil odprt
1. septembra istega leta. [ola je dobila tudi
petega u~itelja. Zaradi pomanjkanja prostora
je potekal pouk za 1. razred popoldan (od
12.00 do 15.30) in za 2. razred dopoldan (od
8.00 do 12.00) v isti u~ilnici, pouk za preostale razrede pa je potekal od 9.00 do 15.00
oziroma 16.00 ure. Zaradi raz{iritve je bila iz
Run~a preme{~ena u~iteljica Karolina Vuk.
Svoji slu`beni mesti sta zamenjala u~itelja
Alojz Belina in Ivan Lazar s {ole Sveti O`balt
ob Dravi. V {olskem letu 1928/29 je bil u~itelj
Ivan Lazar na lastno `eljo preme{~en v ^rne~e ob Dravi na Koro{kem, od tam pa je bila
preme{~ena u~iteljica Marija [u{tar. [olska
kronika poro~a, da se je {olsko leto za~elo
1. oktobra.
Petega decembra 1929 je bil za vso dr`avo
izdan dolgo pri~akovani zakon o narodnih
{olah. [ola se je po novem imenovala Dr`avna osnovna {ola Sveti Lovrenc na Dravskem
polju.23 V {olskem letu 1930/31 so bili na
novo dolo~eni nekateri pouka prosti dnevi,
in sicer 6. september (rojstni dan prestolonaslednika Petra), 27. januar (praznik svetega
Save), 4. februar (rojstni dan narodnega
buditelja in {kofa Josipa Juraja Strossmayer-

Tabela 4: [tevilo otrok {ole Sveti Lovrenc na Dravskem
polju po letih in po razredih med letoma 1918 in 1927
([olska kronika)

Leto/
razred

1.
razred

2.
razred

3.
razred

4.
razred

1918/19

58

84

75

63

1919/20

53

92

79

64

1920/21

42

93

85

56

1921/22

44

79

98

61

1922/23

43

75

94

60

1923/24

35

72

87

63

1924/25

31

61

80

67

1925/26

22

55

73

64

1926/27

45

46

55

61

ja). Zaradi poroke je bila novembra 1930 preme{~ena na {olo v Podovi (mariborski srez)
Terezija Per{uh, poro~ena Le{nik. [ola je
ostala brez enega u~itelja. Po novem {olskem
zakonu {olski upravitelj ni ve~ popisoval
{oloobveznih otrok po vaseh, ampak so morali star{i sami vpisati za {olo primerne
otroke.
V {olskih letih 1932/33 in 1933/34 je bila {ola
{e vedno brez enega potrebnega u~itelja,
tako da je morala u~iteljica Marija [u{tar
pou~evati dva razreda. Verouk je vsa ta leta v
{olskem prostoru pou~eval krajevni `upnik
za dolo~en honorar, ki mu ga je pla~ala
ob~ina. V {olskem letu 1933/34 je junija u~ence pregledal banovinski zdravnik Milko Pe~e
s Ptujske Gore. Zdravstveno stanje u~encev je

Tabela 5: [tevilo otrok po razredih med letoma 1927 in 1933 ([olska kronika)

Leto/razred

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

5 razred

1927/28

43

35

24

47

61

1928/29

64

45

57

51

48

1929/30

53

57

39

62

36

1930/31

49

52

55

69

34

1931/32

39

45

64

70

41

1932/33

43

45

48

58/3724

23/2825

..........................................................
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23 SI ZAP 201, [olski listi in popisnice, [olski list {t. 14, Kronika {ole Lovrenc na Dravskem polju (samo do leta
1927).
24 4. razred je bil razdeljen na dva oddelka.
25 5. razred je bil razdeljen na dva oddelka.
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bilo, sode~ po njegovem poro~ilu, zadovoljivo. V {olskem letu 1934/35 {ola {e vedno ni
imela petega u~itelja, u~iteljica Marija Osenjak je bila na bolni{kem dopustu, zato je bilo
pou~evanje otrok ote`eno in v zaostanku.
U~itelji, ki so pou~evali, so bili Karolina Vuk
(1. razred), Marija Osenjak (2. in 3. razred),
Marija [u{tar (4. razred) in Ivan Sel (5. razred).
V {olskem letu 1935/36 sta bila na novo nastavljena u~iteljica pripravnica Slava Margu~,
ki je prevzela 2. razred, in Pavel [egula, u~iteljski pripravnik, ki je prevzel 4. razred. Ivan
Sel je bil marca 1936 preme{~en v Sveto Barbaro v Halozah (Cirkulane), Pavel [egula pa
je bil na bolni{kem dopustu do junija 1936,
zato je bila {ola v rokah treh u~iteljic. Dve
u~iteljici sta morali pou~evati po dva razreda.
Tretjega aprila 1936 je bil v {oli Otro{ki dan.
Na ta dan so otroci pogozdovali gozd v Selah
s smrekami. Dne 29. aprila se je v Svetem
Lovrencu ustavil ban Marko Natla~en. Banska uprava Dravske banovine v Ljubljani je
4. junija 1936 zaradi velikega {tevila otrok izdala odlok, s katerim je odprla nov razred
tako, da je razdelila 4. razred, ki je bil `e ve~
let najmo~nej{i, na 4. razred in na 1. razred
vi{je narodne {ole. [ola je bila raz{irjena v
{estrazrednico.26
Ob za~etku {olskega leta 1936/37 so bili na
{oli zaposleni samo {tirje u~itelji: Karolina
Vuk (1. in 2. razred), Slava Margu~ (3. razred), Marija [u{tar (4. razred) in Pavel [egula
(5. in 6. razred). Dne 26. oktobra je pri{la na
{olo u~iteljica Marija Ivan~i~, ki je prevzela 1.
razred. Novembra je na lastno pro{njo pri{el
na {olo u~itelj Anton Korban, ki je bil imenovan tudi za {olskega upravitelja. Na koncu
{olskega leta se je vnel boj za gospodarsko
poslopje ob {oli, v katerem je bila do 29. junija ob~inska uprava. Ta se je sklicevala na to,
da je bilo to neko~ ob~inska last, kar je z
dokazi ovrgel {olski upravnik. Sresko na~elstvo je nato potrdilo stali{~e {olskega upravnika. Leta 1937 se je {ola imenovala Dr`avna
narodna {ola Sveti Lovrenc na Dravskem
polju.27
Skoraj celo {olsko leto 1937/38 je bil odsoten
u~iteljski pripravnik Pavel [egula, ki je bil

nato preme{~en v {olo Sveta Marjeta ni`e
Ptuja (Gori{nica). [olski upravitelj je osebno
nadzoroval nabiralno akcijo za najbolj siroma{ne otroke na {oli. Obdarovanje je bilo
dan pred bo`i~em, ko so pribli`no stotim
otrokom razdelili obleko, obutev in {olske
potreb{~ine. Denar za nakup daril so prispevali banovina, ob~ina in krajevni veljaki.
Tabela 6: [tevilo otrok po posameznih razredih in oddelkih med letoma 1933 in 1936 ([olska kronika)

Razred/leto

1933/34 1934/35 1935/36

1. razred

45

49

63

2. razred

48

50

44

3. razred

40

47

51

4. razred/1. odd.

55

51

45

4. razred/2. odd.

45

32

38

5. razred/1. odd.

34

34

28

5. razred/2. odd.

19

42

45

Vse do tega leta je za stavbo, u~ila in druge
pripomo~ke skrbela ob~ina, nato pa je vsa
bremena prevzela banovina; delno je za ve~je stro{ke {e vedno poskrbela ob~ina.
Ker v {olskem letu 1938/39 ni bilo u~itelja za
5. razred, sta ga izmeni~no pou~evali u~iteljici Ivan~i~eva in Kramerjeva , dokler ga
13. septembra ni prevzela u~iteljica pripravnica Pavla Ko{enina iz Gomilskega. V tem
{olskem letu je otroke zdravnik dr. Pe~e preTabela 7: [tevilo otrok po razredih in oddelkih med
letoma 1936 in 1938 ([olska kronika)

Razred/Leto

1936/37

1937/38

1. razred

61

54

2. razred

53

48

3. razred

39

46

4. razred

53

53

5. razred

38

44

6. razred/1. odd.

22

23

6. razred/2. odd.

21

14

6. razred/3. odd.

29

8
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26 SI ZAP 201, [olski listi in popisnice, [olska popisnica {t. 14.
27 SI ZAP 201, [olski listi in popisnice, [olski list {t. 14.
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gledal dvakrat. Dne 25. avgusta je {olo zapustil {olski upravitelj Anton Korban. Na svojo
`eljo je bil preme{~en za {olskega upravitelja
de{ke ljudske {ole Sveti Peter pri Mariboru,
u~iteljica Marija [u{tar pa je bila na svojo
pro{njo preme{~ena v Hrastnik. Vodstvo {ole
je ponovno prevzela Karolina Vuk. Zapisa za
{olsko leto 1939/40 v kroniki ni, prav tako ni
nobenega pojasnila, zakaj je izpu{~eno.

Tabela 8: [tevilo otrok osnovne {ole Cirkovce med
letoma 1786 in 188131 (SI ZAP, fond {t. 104, Osnovna
{ola Cirkovce, {katla 1; Bojc, Etbin, Doneski h gradivu
za zgodovino {olstva na obmo~ju sedanje ob~ine Ptuj,
v: Poetovio - Ptuj 69–1969, Zbornik razprav ob tiso~devetstoletnici, Zalo`ba Obzorja, Maribor 1969,
str. 232 )

Leto

Obiskovali

[oloobvezni

1786

/

1838

10–30
42 + 35
(nedeljski pouk)
160

185

1846

184

268

1881

/

300

1811–1813

[ola Cirkovce 28

U~itelji in raz{iritve {ole

...

Prvi~ se {ola v Cirkovcah omenja leta
1786. Pouk je potekal v pritli~ni, enorazredni
stavbi, v kateri je bilo prostora za pribli`no 60
otrok. Stavba je stala v sredi{~u vasi, pri cerkvi.29 [olski okoli{ je obsegal vasi Cirkovce,
Dragonja vas, Mihovce, Spodnje in Zgornje
Jablane, Pongrce, Staro{ince, [ikole in Strgojnca (danes Stra`gojnca). [ola je bila politi~no podrejena gra{~ini Ravno polje, po letu
1848 pa je pri{la pod nadzor Ptuja.30
Kot prvi u~itelj se omenja Andrej Freytag
(rojen na Ptuju leta 1759), ki je opravil te~aj
za u~itelja v Gradcu leta 1777 in je morda od
tedaj tudi `e pou~eval. Na {oli v Cirkovcah pa
je zagotovo pou~eval med letoma 1786 in
1813. Po njegovi smrti je pou~evanje prevzel
sin Matej Freytag (rojen v Cirkovcah leta
1797), in sicer do leta 1816, ko se je preselil v
Lovrenc na Dravskem polju (tam je pou~eval
do leta 1820, nato {e do leta 1824 v Dvorjanah, po tem letu pa je opustil pou~evanje in
je postal gostilni~ar).
Med letoma 1817 in 1819 ga je nasledil Jo`e
Rozman (rojen v Voli~ini leta 1780), ki je {el
nato pou~evat na Ptujsko Goro. Med letoma
1819 in 1836 je na {oli pou~eval Martin Ha -

/

mer (rojen v Voli~ini leta 1792), ki je v
Cirkovcah tudi umrl. Proti njemu so bile leta
1833 izre~ene prito`be o slabem u~nem
napredku. Na {oli je do leta 1837 pou~eval
tudi Franc Fer~.32 Med letoma 1837 in 1879 je
pou~eval Janez Weingerl (rojen v Ga~niku
pri Jarenini leta 1811), ki je izpit za u~itelja
naredil leta 1833. Od leta 1837 so bili na {oli
kot pomo~ u~itelju nastavljeni podu~itelji
(imenovani kantorji). Med letoma 1842 in
1845 je pou~eval Franc Ro{kar (rojen v
Jakobskem Dolu leta 1825). Mogo~e je med
letoma 1845 in 1849 pou~eval Martin Petri~
(rojen v Zgornjem Leskovcu leta 1815), saj je
ohranjena samo njegova pro{nja, ne pa tudi
odlo~ba o nastavitvi. Med letoma 1849 in
1851 je na {oli pou~eval Jo`e Ta{ner (rojen v
Destrniku leta 1826). V {olskem letu 1852/53
je pou~eval Anton Kolbl (rojen v Vidmu ob
[~avnici leta 1829), med letoma 1855 in 1862
pa Jo`e Hofgartner. V {olskem letu 1862/63 je
pou~evanje prevzel Matija Skuhala (rojen v
Svetem Toma`u leta 1840). Med letoma 1863
in 1866 so kratek ~as u~ili Luka Janez Krajnc
(rojen v Vojniku leta 1839), Janez Ornik (rojen v Benediktu leta 1842) in Miha Nerat (rojen v Slivnici pri Celju leta 1845), med letoma
1866 in 1870 pa je pou~eval [tefan Kova~i~
(rojen v Slivnici leta 1846).33

..........................................................
Naslov: Cirkovce 47.
Pogled nazaj, Almanah ob 220-letnici {olstva v Cirkovcah, Osnovna {ola Cirkovce, 2006, str. 46.
SI ZAP 104, Osnovna {ola Cirkovce, {k. 16, Kratka zgodovina {ole Cirkovce, 30. 3. 1929.
Tam, kjer je prazno, nisem na{la podatka.
Bojc, Etbin, Doneski h gradivu za zgodovino {olstva na obmo~ju sedanje ob~ine Ptuj, v: Poetovio - Ptuj 69–1969,
Zbornik razprav ob tiso~devetstoletnici, Zalo`ba Obzorja, Maribor 1969, str. 232. Ni podatka, kdaj je za~el
pou~evati.
33 Bojc, Etbin, Doneski h gradivu za zgodovino {olstva na obmo~ju sedanje ob~ine Ptuj, v: Poetovio - Ptuj 69–1969,
Zbornik razprav ob tiso~devetstoletnici, Zalo`ba Obzorja, Maribor 1969, str. 232.
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[ola se je do leta 1871 imenovala »Pfarrschule« (`upnijska {ola), u~itelj »Schulmeister«,
podu~itelj – kantor pa »Gehilfe«. [olo je do
sprejetja {olskega zakona nadzoroval krajevni `upnik, najvi{ji nadzor pa je imel {kofijski nadzornik v Gradcu (do leta 1850), kasneje v Mariboru. Leta 1869 je nadzor nad {olami
prevzela dr`ava. Uvedena je bila {olska
obveznost do 14. leta. Na podlagi odloka {tajerskega dr`avnega {olskega sveta se je {ola
tega leta raz{irila v dvorazrednico. U~itelj je
moral pustiti me`narijo. [olsko nadzorstvo je
prevzel okrajni {olski svet na Ptuju, ki je skrbel za pouk, u~ila in nadzor. Leta 1886 se je
celo zavzel za uvedbo slovenskega u~nega
jezika v osnovnih {olah namesto nem{kega.
V trirazrednico se je {ola na podlagi sklepa z
dne 19. avgusta 1880 raz{irila v {olskem letu
1880/81.34
Nadu~itelj je bil od leta 1879 do svoje smrti
leta 1889 Anton Vidovi~. V {olskem letu
1889/90 je vodstvo {ole za~asno prevzel
Matija Heri~, po veliki no~i leta 1890 pa je
nastopil slu`bo stalni u~itelj – nadu~itelj
Janez Farka{. V tem ~asu je na {oli pou~eval
u~itelj Anton Zvokelj. Bil je zaveden Slovenec, ki se je zavzemal za slovenski jezik v
{olah in bil tudi edini, ki si je upal pisati v {olsko kroniko v slovenskem jeziku. V {olskem
letu 1897/98 je postal nadu~itelj Klajn{~ek
(kot u~itelj je zapisan v {olskem letu 1891/92
in 1895/96). [ola se je raz{irila v petrazrednico 18. februarja 1900, leta 1910 (10. februarja) pa je bil odprt 6. razred. Med letoma
1898 in 1910 je bil nadu~itelj Matija Heri~, ki
je kasneje postal okrajni {olski nadzornik. Za
njim je vodstvo {ole prevzel Avgust Luke`i~,36
ki je na {oli pou~eval med letoma 1900 in
1920 (tudi on je bil okrajni {olski nadzornik).37 Med letoma 1902 in 1905 je kot tretji
u~itelj pou~eval Anton Terstenjak.38 Samo v
{olskem letu 1908/09 je pou~eval u~itelj
Dragotin Planer.39

Tabela 9: Obisk pouka po oddelkih med letoma 1881 in
189935 (SI ZAP, fond {t. 104, Osnovna {ola Cirkovce,
{k. 1, [olski katalogi)

Leto
1881/82
1882/83
1883/84
1884/85
1885/86
1886/87
1887/88
1888/89
1889/90
1890/91
1891/92
1892/93
1893/94
1894/95
1895/96
1896/97
1897/98
1898/99

2. razred
1./2. oddelek

3. razred
1./2. oddelek

/
/
/
/
/
/
/
/
34/43
50/51
33/30/32
/
/
/
98
/
/
/

34 / 42
35 / 50
43/52
39/47
36/55
44/67
39/61
/
/
108
49/47
86
111
121
128
133
140
144

Tabela 10: Obisk pouka po oddelkih med letoma 1900
in 190940 (SI ZAP, fond {t. 104, Osnovna {ola Cirkovce,
{k. 1 in 2, [olski katalogi)

Leto

2. razred
3.
1./2.
razred
oddelek

1900/01
1901/02
1902/03
1903/04
1904/05
1905/06
1906/07
1907/08
1908/09
1909/10

/
/
/
/
39/27
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

4.
razred

5.
razred

91
/
98
101
92
95
85
82
104
125

78
82
75
75
73
66
72
80
72
74

..........................................................
SI ZAP 201, [olski listi in popisnice, [olski list {t. 7.
Tam, kjer je prazno, nisem na{la podatka.
SI ZAP 201, [olski listi in popisnice, [olski list {t. 7.
Prav tam.
SI ZAP 104, Osnovna {ola Cirkovce, {k. 2, [olski katalog 2. razreda.
SI ZAP 104, Osnovna {ola Cirkovce, {k. 2, [olski katalog 4. razreda.
Tam, kjer so prazne rubrike, nisem na{la podatka.
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35
36
37
38
39
40
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Prav tako je samo eno leto (1910/11) pou~eval Janko Krajnc.41 Med letoma 1911 in
1913 je pou~eval Ernest Lasbacher,42 v {olskem letu 1912/13 pa Vinko Po`ar.43 Med
prvo svetovno vojno je bil u~iteljski zbor zelo
okrnjen, saj so na {oli pou~evale samo tri u~iteljice (poleg vodje {ole Avgusta Luke`i~a),
in sicer Marija (Marica) [ircelj, Anica @iher ter
Marija Po`ar.44 V~asih jim je pri pou~evanju
pomagal u~itelj Franc Le{nik (med letoma
1916 in 1918).45 Zadnje leto vojne sta pou~evali {e Ema Kosi in L. Bra~i~.46 Med letoma
1912 in 1920 je pou~eval tudi Nace (IIgnaz)
Pejcha.47
Po prvi svetovni vojni se je {ola imenovala
Me{ana osnovna {ola Cirkovce. [e vedno je
imela {est razredov in ponovno {est u~iteljev.
Pouk je trajal od 8.00 do 13.00 v poletnem
~asu in od 8.30 do 13.30 v zimskem ~asu.48
Prvi~ je bil tudi ukinjen popoldanski pouk.
Mladi so v tistem povojnem zmedenem ~asu
podivjali in zgodilo se je, da so z naropanim
oro`jem streljali v {olsko poslopje, v cerkvi
pa kadili in metali vanjo celo kamenje.49
Dne 26. junija 1919 je bil za {olskega upravitelja imenovan Oskar @olnir s Ptujske Gore,
ki je bil naklonjen gledali{~u. V {oli je
postavil oder in priredil ve~ gledali{kih iger.
Na {oli so po vojni pou~evali Marica Pepelni kova, Marija [ircelj, Anica @iher, Nace Pejcha
ter Drago Hasl.50 V {olskem letu 1922 sta poleg `e omenjenih pou~evala {e Anica Hasl in
@arko Burja.
Leta 1925 so za~eli tudi fantje obiskovati
ro~na dela, in sicer od 1. do 4. razreda. V tem
letu je od{el {olski upravitelj Oskar @olnir.

Tako so {olo do 16. julija 1926, ko je bil za
za~asnega {olskega upravitelja imenovan Ivo
Jan~i~ (zadnji~ se omenja leta 1936/37),
vodili Marija [ircelj, Drago Hasl in Ivan
Kri`aj.51 S {olskim letom 1927/28 je {ola na
podlagi odloka Ministrstva za prosveto sistematizirala nov oddelek (vzporednico) k 1.
razredu. Da so to lahko izvedli, so prezidali
u~ilnico 4. razreda v dva nova razreda (tako
sta prostor dobila 1. a in 1. b).52 Na {oli so v
tem ~asu u~ili u~iteljice Filomena Aleksi~ A.,
Ada Antonac in Alojzija Jan~i~ ter u~itelj
Franc Lovrec.53 V {olskem letu 1931/32 je {ola
zaradi velikega {tevila otrok dobila dva oddelka v 3. razredu in naslednje leto {e dva
oddelka v 4. razredu. Od tega leta je imela
{ola {tiri razrede osnovne {ole z vzporednima
oddelkoma k 1. in 3. razredu ter dva oddelka
vi{je ljudske {ole. V za~etku tridesetih let je
bilo {oloobveznih otrok v Cirkovcah 31, v
Dragonji vasi 27, v Zgornjih Jablanah 28, v
Spodnjih Jablanah 42, v Mihovcah 30, v
Pongercah 31, v Staro{incah 44, v [ikolah 62
in v Stra`gonjci 46, skupaj torej 341.54
V {olskem letu 1933/34 je {ola dobila {e tretji
razred vi{je narodne {ole (torej jih je imela
sedem in eno vzporednico) in se je imenovala [tirirazredna osnovna in trirazredna vi{ja
narodna {ola v Cirkovcah.55 Leta 1937 je dobila {e ~etrti razred vi{je {ole. Na {oli sta
potekala kmetijski nadaljevalni ter gospodinjski te~aj. Delovale so tudi {olske organizacije, kot so Podmladek Rde~ega kri`a,
Podmladek Jadranske stra`e, Mladi junak,
Sokol – podmladek, [olska lekarna ter Javna
ljudska knji`nica.56 Leta 1940 je bil po odloku
bana Dravske banovine en oddelek 2. razre-

..........................................................
41
42
43
44
45
46
47

............

48
49
50
51
52
53
54
55
56
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SI ZAP 104, Osnovna {ola Cirkovce, {k. 2, [olski katalog 4. razreda.
SI ZAP 104, Osnovna {ola Cirkovce, {k. 2 in 3, [olski katalog 4. razreda.
SI ZAP 104, Osnovna {ola Cirkovce, {k. 3, [olski katalog 5. razreda.
SI ZAP 104, Osnovna {ola Cirkovce, {k. 3, 4, 5, [olski katalog 4. razreda.
SI ZAP/104, Osnovna {ola Cirkovce, {k. 3 in 4, [olski katalog 3. in 4. razreda.
SI ZAP 104, Osnovna {ola Cirkovce, {k. 4, [olski katalog 3. in 4. razreda.
SI ZAP 104, Osnovna {ola Cirkovce, {k. 3, [olski katalog 4. razreda, {k. 4, [olski katalog 4. in 5. razreda, {k. 5,
[olski katalog 4. razreda.
SI ZAP 201, [olski listi in popisnice, [olski list {t. 7.
Prav tam.
SI ZAP, fond {t. 104, Osnovna {ola Cirkovce, {k. 5, [olski katalogi.
SI ZAP, fond {t. 201, [olski listi in popisnice, [olski list {t. 7.
Prav tam.
SI ZAP, fond {t. 104, Osnovna {ola Cirkovce, {k. 16, Seznam u~iteljstva in stanovanj za stanarino, br. datuma.
SI ZAP, fond {t. 201, [olski listi in popisnice, [olski list {t. 7.
SI ZAP, fond {t. 104, Osnovna {ola Cirkovce, {k. 16, Razdelitveno merilo z dne 10. decembra 1933.
SI ZAP, fond {t. 104, Osnovna {ola Cirkovce, {k. 16, Obrazec A iz leta 1934.
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da ukinjen zaradi premajhnega {tevila
otrok.57 U~itelji, ki so pou~evali v zadnjem
desetletju pred drugo svetovno vojno, so bili
poleg `e omenjenih {e Ivan Kri`aj, Ada
Lovrec (1934/35), Gabrijela @itnik (od 1935)
ter Pavla Verhovnik (od 1936).58

[olsko poslopje
Za zgraditev prvotnega {olskega pritli~nega
poslopja leta 1786 sta prispevala eno tretjino
samostan Studenica (kraj je bil pod njegovim
patronatom) in dve tretjini ob~ina. To
poslopje je 15. maja 1872 pogorelo. @e naslednje leto je bila {ola dozidana kot dvorazrednica z rezervnim 3. razredom in dvema
stanovanjema. Med letoma 1892 in 1894 je
potekal boj za prezidavo strani{~. Okrajni
{olski svet je nato pod gro`njo globe kon~no
popustil. Leta 1897 je okrajni {olski svet sklenil, da bo dal zgraditi novo petrazredno
{olsko poslopje s potrebnimi stanovanji. Naslednje leto je bilo zemlji{~e na koncu vasi
kupljeno, poslopje pa dokon~ano 27. novembra 1900 ter raz{irjeno (u~iteljsko stanovanje je bilo spremenjeno v u~ilnico) leta
1910.60 V {olskem letu 1902/03 so `e morali

popravljati tla, vrata, streho, strani{~a in klju~avni~arska dela, za kar je imel precej zaslug
okrajni {olski svet.61 [olski upravitelj je imel
stanovanje v {olskem poslopju. Imel je dve
sobi, kuhinjo, ve`o, shrambo in pralno
shrambo. V {oli je bila tudi ena soba za u~itelja. Po sklepu {olskega sveta niso imele
proste sobe u~iteljice, ki niso bile poro~ene z
u~iteljem. Leta 1928 so en razred ponovno
razdelili v dva nova razreda. Tako so dobili
prostor za dva oddelka prvega razreda.62

Tabela 11: Obisk {olskega pouka po oddelkih med letoma 1910 in 191959 (SI ZAP, Osnovna {ola Cirkovce, {k. 2, 3,
4, [olski katalogi)

Leto

2. razred

3. razred

4. razred

5. razred

6. razred

1910/11

/

/

81

66

59

1911/12

/

/

73

68

69

1912/13

/

/

71

69

72

1913/14

/

/

72

70

78

1914/15

/

/

76

68

70

1915/16

/

/

72

76

65

1916/17

/

74

69

/

65

1917/18

74

76

69

58

62

1918/19

72

75

72

55

60

1919/20

/

74

74

/

/

... Osnovna {ola
Cirkovce, zgrajena
leta 1900.
SI ZAP, Zbirka
razglednic, {t. 284.

..........................................................
SI ZAP, fond {t. 201, [olski listi in popisnice, [olski list {t. 7.
SI ZAP 104, Osnovna {ola Cirkovce, {k. 5 in 6, [olski katalogi.
Tam, kjer so prazne rubrike, nisem na{la podatka.
SI ZAP 104, Osnovna {ola Cirkovce, {k. 16, Kratka zgodovina {ole Cirkovce, 30. 3. 1929.
Prav tam.
SI ZAP 201, [olski listi in popisnice, [olski list {t. 7.
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[olski katalogi kot arhivsko gradivo
V Zgodovinskem arhivu na Ptuju hranimo
{olske kataloge (redovalnice) od leta 1881
dalje, ki imajo obliko zvezkov z mehkimi
platnicami (kasneje tudi vezani v trde platnice) in natisnjeni. Katalogi (1881 in 1882) so
bili natisnjeni v nem{ki gotici, katalog (imenovan Zapisnik) za {olsko leto 1883/84 pa je
bil v celoti natisnjen v slovenskem jeziku in
tudi vpisi so v sloven{~ini (imena, priimki in
kraji), kar za prej{nja dva ne velja. V {olskem
letu 1884/85 je bil katalog natisnjen dvojezi~no. V katalogih najdemo podatke o otrocih,
u~iteljih, imenu {ole, njenih vodjih, {tevilu
otrok v posameznih razredih …
V {olskem letu 1881/82 in 1882/83 so ocenjevali vedenje, verouk (veroznanstvo), branje,
jezik, slovnico, pisanje sestavkov, ra~unanje,
naravoslovje, zemljepis in zgodovino, lepo
pisanje, formule in znake ter petje, pou~evali
pa so {e telesno vzgojo in ro~na dela, ki pa ju
niso ocenjevali. V {olskem letu 1883/84 so
slovenski jezik (posebej branje, slovnico,
pravopisje, spisje) in nem{ki jezik (posebej
branje, slovnico, pravopisje, spisje) po novem ocenjevali vsakega posebej. V {olskem
letu 1884/85 je bilo spet nekaj sprememb. Poleg `e uveljavljenih so ocenjevali {e marljivost, niso ve~ lo~evali med slovenskim in
nem{kim jezikom, ampak so ocenjevali branje, slovnico, pravopisje in spisje ter drugi
de`elni jezik posebej (brez raz~lenjevanja). V
{olskem letu 1885/86 so namesto slovnice
uvedli u~ni jezik.
V katalogu sem na{la podatek, da star{i deklice, ki je dopolnila 14 let, niso ve~ pustili v
{olo, ker je bila po njihovem mnenju za {olo
prevelika.63 [olski katalogi so polni podatkov
o u~encih (osebni podatki), o predmetih,
{tevilu otrok in u~iteljih.
Malo pred prvo svetovno vojno (1908) je bilo
pet stopenj za presojanje, ki so bile v katalogu na prvi strani opisane z besedami,
druga~e so u~enci dobivali ocene od 1 do 5
(1 je bila najbolj{a ocena), ocenjevali pa so
vedenje (ki je lahko bilo hvalevredno, povolj-

no, primerno, malo primerno in neprimerno), marljivost (ki je lahko bila vztrajna,
dovoljna, zadostna, nestanovitna in premala),
napredek (ki je bil lahko prav dober, dober,
zadosten, komaj zadosten in nezadosten) ter
zunanjo obliko pisnih nalog (ki je bila lahko
prav li~na, li~na, malo li~na, neli~na in
nemarna). Poleg teh so ocenjevali {e verouk,
branje, pisanje, u~ni jezik, drugi de`elni jezik,
ra~unstvo v zvezi z geometrijskim oblikoslovjem, prirodopis in prirodoslovje, zemljepis in
zgodovino, risanje, petje, telovadbo in
`enska ro~na dela.64
V {olskem letu 1911/12 je imela {ola v Cirkovcah obrazec za {olsko naznanilo natisnjeno dvojezi~no, medtem ko ga je imela {ola
v Pragerskem samo v nem{kem jeziku.65

Viri
ZAP – Zgodovinski arhiv na Ptuju:
fond: Osnovna {ola Cirkovce, [olski listi in
popisnice;
fond: De`elni zakonik za [tajersko, {t.
15/1870.
Osnovna {ola Borisa Kidri~a, Kajuhova 10,
Kidri~evo:
[olska kronika {ole Lovrenc na Dravskem
polju.
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63 SI ZAP 104, Osnovna {ola Cirkovce, {k. 1, katalog 1883/84.
64 SI ZAP 104, Osnovna {ola Cirkovce, {k. 2, katalog za leto 1908/09 za 5. razred.
65 SI ZAP 104, Osnovna {ola Cirkovce, {k. 3, katalog za leto 1913/14 za 4. razred.

380

...........................................................
Nata{a Majeri~ Kekec

..
Die Gemeinde Kidri~evo, ihre D orfer
und Stra ßeen, Einwohner und
..
Pers onlichkeiten in der Geschichte
und heute

............

... In 13 Gruppen und in drei Untergruppen
werden jene Personen und Persönlichkeiten
erwähnt, die im Laufe der Geschichte auf
dem Gebiet der heutigen Gemeinde Kidri~evo bzw. in den ehemaligen Pfarren des hl.
Lorenz in Lovrenc na Dravskem polju, der hl.
Himmelfahrtsmaria in Cirkovce und in der
im Jahr 1973 gegründete Pfarre der Heiligen
Familie in Kidri~evo erschienen sind. Angeführt werden alle Familiennamen ab 1490,
festgestellt aus den Urbarien, sowie die
Namen und Zunamen der Inhaber von
geschützten Bauernhöfen in der Liste aus
dem Jahr 1977, die eine Verbindung mit den
Familiennamen aus den vorherigen Jahrhunderten andeuten. Es folgt eine Reihe von
Priestern und Ordensbrüdern, die in diesen
Orten geboren wurden oder tätig waren,
zahlreiche Ordensschwestern, die in etlichen
Klöstern oder Gemeinschaften in ganzer
Welt zwar verborgene, jedoch unauslöschliche Spuren hinterlassen haben, sowie Lehrer
und Lehrerinnen. Weiter werden angeführt
und kurz vorgestellt: die Schriftsteller,
Dichter, Journalisten, Fauchautoren, Maler,
Musiker, Arbeiter in Kultur-, Sport- und anderen Vereinen, Wirtschafts- und Landwirtschaftsfachleute, eine besondere Aufmerksamkeit wird den bedeutsamsten Personen
aus der Aluminiumfabrik aus der Vergangenheit und der Gegenwart gewidmet. Angeführt werden auch bekanntere Politiker und
Adeligen, die in näherer und weiterer Vergangenheit über das Schicksal dieser Orte
und deren Leute entschieden haben, neben
ihnen aber auch noch die sehr bedeutsamen
Leute aus dem ehemaligen Militärkrankenhaus, später aus dem deutschen und nach
dem Krieg dem kommunistischen Lager; das
Schicksal dessen Häftlinge wurde zu wenig
erforscht, jedoch ist es aber deswegen nichts
weniger schauerlich. Am Ende werden noch
die Namen der Dörfer und der Strassen in
Kidri~evo und in Njiverce angeführt, wobei
man nach den bekannten Daten deren
Ursprung zu erklären versucht.
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Zgodovina Osnovne {ole Cirkovce*

.......................

Ivanka Korez∗

Izvle~ek

Abstract

...

The History of the Cirkovce Elementary
School

Avtorica v prispevku pi{e o razvoju O[
Cirkovce v njenem 133-letnem obstoju. Seznani nas s {tevilnimi spremembami na podro~ju {olstva, nastalimi od ustanovnega leta
1876, ko je bila {ola enorazrednica, pa do
devetletke v {olskem letu 2008/2009.
Klju~ne besede: {ola, {olska obveznost,
pouk, u~enci, u~itelji, u~ilnice, {olska zgradba

... In the article the author writes about the
development of the Cirkovce elementary
school in its 133 years of existence. She informs us about numerous changes in the
school system that have been taking place
since 1876, the year of foundation when the
school had only one class, until the nine-year
school in the school year 2008-2009.
Key words: school, compulsory education,
lessons, pupils, teachers, classrooms, school
building
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[ola v Cirkovcah je bila ustanovljena leta
1786. Prva {olska stavba je bila lesena in je
stala sredi vasi nasproti cerkve. Bila je enooddel~na za 60 u~encev. [olski okoli{ je obsegal
iste vasi kot danes in {e vas Gorico, ki danes
ni ve~ v na{em {olskem okoli{u. V popisu
stanja v {olstvu za leto 1811 lahko preberemo, da je v `upniji Cirkovce prostorna stavba,
da imajo u~itelja pomo~nika in ve~ kot 40
u~encev. Pouk za de~ke in deklice poteka
skupaj, imajo verouk, u~ijo pa se pisati, brati
in ra~unati. Glavni vzrok za slab obisk pouka
je velika potreba po delavcih pri kmetih in
zemlji{kih gospodih.1
Leta 1869 je {olstvo prevzela dr`ava ter uvedla {olsko obveznost za vse otroke do 14. leta
starosti. [ola je postala dvooddel~na. Leta
1872 je prvotno {olsko poslopje pri cerkvi
pogorelo in `e naslednje leto je bila sezidana
nova {ola. Pouk je vse do leta 1886 potekal v
nem{kem jeziku.
Stara {ola sredi vasi je postala pretesna in leta
1900 so zgradili novo {olsko poslopje na
koncu vasi, {ola pa je hkrati prerasla v petoddel~no.

... [ola v za~etku 20. stoletja.
Foto: arhiv O[ Cirkovce.

Pred drugo svetovno vojno je bilo v {olo
vpisanih 314 {oloobveznih otrok. [olsko
poslopje je bilo lepo urejeno, pou~evalo pa
je sedem u~iteljev. Pod vodstvom upravitelja
Iva Jan~i~a so se za~ele razvijati tudi {tevilne
zunaj{olske dejavnosti, od gospodinjskega in
{iviljskega te~aja, pevskega zbora do {tevil-

nih delovnih akcij. Ljudje so ~utili, da potrebujejo {olo in da je njihova.2
Med vojno napredka ni bilo, pouk je ponovno potekal v nem{kem jeziku. [olska zgradba je ostala cela, a vse slovenske knjige so
zgorele na grmadi.
Po vojni so imeli u~itelji velike te`ave, ker je
bila ve~ina otrok nepismenih, saj so se nem{ki u~itelji trudili, da bi jih ponem~ili in tako
ve~ina otrok na koncu ni znala ne nem{ko ne
slovensko. V {olskem letu 1946/47 se je za~el
redni pouk z upraviteljem Lojzetom Knafelcem. [ola je postala sedemletna in obiskovalo jo je 293 u~encev. V {olskem letu 1952/53
so prvi~ temeljito obnovili {olsko stavbo in
elektri~no napeljavo ter napeljali vodovod.
Zamenjali so tudi vsa okna. Denar za obnovo
so zbrali va{~ani. Uvedli so osemletno u~no
obveznost. [ola je bila sredi{~e kulturnega
`ivljenja v kraju. U~itelji so pripravljali proslave ob vseh dr`avnih praznikih, med drugim
so uprizarjali tudi gledali{ke igre, ki jih je

... V razredu pred {tiridesetimi leti.
Foto: arhiv O[ Cirkovce.

re`irala u~iteljica Julijana Jev{evar. Zelo uspe{na je bila igra Snegulj~ica. V zimskem ~asu so potekali tudi {tevilni te~aji za krajane:
kuharski in gospodinjski te~aj, te~aj protiletalske za{~ite, te~aj `enske predvoja{ke
vzgoje.

..........................................................

............

1 Pogled nazaj, 2006.
2 [olska kronika 1945–1977.
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V {olskem letu 1959/60 je za`ivela {olska
kuhinja. Ve~ina u~encev ima od takrat malico
v {oli. Po~asi je ob {oli za~el nastajati {olski
vrt, kjer so pridelali veliko zelenjave za potrebe {olske prehrane.3
V letih od 1968 do 1970 sta se za~ela delni
predmetni pouk in tudi mala {ola.
Za~etki folklore na Osnovni {oli Cirkovce
segajo v leto 1971. Takrat sta Anton Brglez,
vodja Folklorne skupine Vinko Kor`e, in takratni ravnatelj Alojz Knafelc ustanovila folklorno skupino na {oli kot podmladek odrasle,
`e uveljavljene skupine. Mentorica skupine je
bila Slavica Hecl, po njenem odhodu pa je
vodenje prevzela Slava Knafelc. Skupina je
na za~etku plesala {tajerske plese, plesalci pa
so bili oble~eni v obleke, narejene po zgledu
odrasle skupine.
[olsko leto 1974/75 je bilo zaznamovano s
smrtjo dolgoletnega ravnatelja Alojza Knafelca in dol`nosti ravnatelja je prevzel Bogomir
Jurtela. V tem letu so potekale intenzivne
priprave na samoprispevek za gradnjo nove
ve~namenske dvorane ob {oli, vrtca in kuhinje z jedilnico ter stanovanj. Za~ela so se prva
gradbena dela. Ravnatelj je bil predsednik
gradbenega odbora, u~iteljice so prihajale ob
sobotah in nedeljah, da so kuhale za delavce,
u~enci pa so zlagali opeko in pomagali pri
la`jih delih.
V {olskem letu 1977/78 so prestopili prag
vrtca prvi otroci. Ob ob~inskem prazniku je
bil tudi uradno odprt Dom krajanov Cirkovce, v katerem je bila za tedanje ~ase sodobno
urejena telovadnica za pouk {portne vzgoje.
Ker pa je prostor imel tudi velik oder, ki je
omogo~al kakovostne kulturne prireditve, se
je na {oli za~ela sezona vrhunskih dramskih
uprizoritev u~encev. Re`irala jih je u~iteljica
Mara Urih, pri organizaciji pa so ji pomagali
vsi u~itelji na {oli. Naj omenimo le nekatere
igre: Ma~eha in pastorke, Uboga An~ka, Princeska in pastir~ek, Jur~ek, Pika Nogavi~ka …
Na {oli je uspe{no deloval tudi pevski zbor.
Leta 1982 je za~el voziti {olski avtobus. Ta {e
danes vozi v {olo u~ence, ki so od nje oddaljeni ve~ kot tri kilometre.

..........................................................
............

3 [olska kronika 1945–1977.
4 [olska kronika 1978–2000.
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V {olskem letu 1986/87 je bil ob zobni ambulanti urejen tudi prostor za ra~unalni{ko
u~ilnico. U~enci so se z osnovami ra~unalni{tva seznanili na ra~unalnikih Commodore.
Kasneje je bila ra~unalni{ka u~ilnica za~asno
urejena v garsonjeri, v shrambi, ki je merila
22 m2, pa je na{la prostor knji`nica.4
Oktobra 1994 je bil svojemu namenu predan
nov prizidek, v katerem sta bili u~ilnici za
tehni~ni pouk in kemijo, vendar je manjkala
sodobna laboratorijska oprema, ki bi omogo~ala izvajanje najsodobnej{ih oblik in metod prakti~nega dela.
Prvega septembra 2001 se je upokojil dolgoletni ravnatelj Osnovne {ole Cirkovce Bogomir Jurtela. Takrat je vr{ilka dol`nosti ravnatelja postala Ivanka Korez, ki je do tedaj
opravljala delo svetovalne delavke in knji`ni~arke, naslednje leto pa je za petletni mandat
prevzela dol`nosti ravnateljice. V tem letu
smo za~eli uvajati opisno ocenjevanje v prvem razredu, narejena je bila {olska spletna
stran, kjer lahko star{i, u~enci in drugi
uporabniki najdejo informacije o delu na {oli.
Leta 2001 je Ob~ina Kidri~evo ob {oli v
Cirkovcah za~ela graditi sodobno telovadnico z vsemi spremljajo~imi objekti. Praznovali
smo 30. obletnico folklorne skupine Osnovne {ole Cirkovce. Skupina je poleg plesov
za~ela na odru predstavljati tudi obi~aje in
otro{ke igre ter prikazovati `ivljenje neko~.
Mentorica Marija Jurtela je organizirala nabavo novih folklornih obla~il, ki so bila izdelana na osnovi raziskave. Tako imajo sedaj
mladi plesalci obla~ila in obutev, na katero so
lahko ponosni, saj so oble~eni tako, kot so
bili neko~ oble~eni otroci, ko so {li v {olo ali
k ma{i. Skupina redno sodeluje na revijah
folklornih skupin in zastopa na{o {olo na
prireditvah v doma~em kraju, po Sloveniji in
tudi v tujini.
Leta 2003 je bila ob kulturnem prazniku,
8. februarja, namenu predana ve~namenska
dvorana, ki jo uporabljajo u~enci za pouk,
{portna in kulturna dru{tva pa za svoje delo.
Odprtja dvorane se je udele`il tudi tedanji
minister za {olstvo, znanost in {port dr. Slavko Gaber.

...........................................................
Ivanka Korez

V {olskem letu 2002/03 so se u~enci in vsi
delavci {ole aktivno vklju~ili v dva projekta:
Eko {ola kot na~in `ivljenja in Unesco {ola.
Njun osnovni namen je vzbuditi pozitiven
odnos do narave in okolja ter graditi dobre
medsebojne odnose.

Oktobra 2003 se je za~ela prenova ve~namenske dvorane in {olske kuhinje. V teh
prostorih so za~ele nastajati nova {olska
kuhinja, jedilnica, knji`nica, ra~unalni{ka
u~ilnica in nekaj u~ilnic za pouk drugih predmetov. Hrano za u~ence so pripravljali v
kuhinji Osnovne {ole Kidri~evo, od koder so
jo vozili, u~enci pa so malicali v u~ilnicah.
Pouk je v {olskem letu 2003/04 potekal nemoteno, vendar tudi ob sobotah, tako da se
je {olsko leto kon~alo `e 5. junija 2004. Takrat se je za~ela prenova stare {olske zgradbe.
Nove in prenovljene prostore smo v ponovni
prisotnosti ministra za {olstvo dr. Slavka
Gabra odprli septembra 2004. Novo {olsko
leto se je tako za~elo v obnovljenih in novih
prostorih, kar je prineslo bolj{e delovne razmere za vse, za u~ence in delavce {ole. [ola
je prenovljena in prirejena za devet oddelkov. Prostori so ve~ji in svetlej{i, najvidnej{o
spremembo pa sta do`iveli nova knji`nica in
nova ra~unalni{ka u~ilnica, ki sta do takrat
delovali v resni~no nemogo~ih razmerah. Vsi
prostori so sodobno opremljeni, nabavljenih
je bilo veliko u~nih pripomo~kov, ki pripomorejo h kakovostnej{i izvedbi vzgojno-izobra`evalnega dela. Z ureditvijo kabinetov so
se bistveno izbolj{ale delovne razmere za
u~itelje.

Leta 2006 sta bili obele`eni dve obletnici:
220-letnica {olstva v Cirkovcah in 35 let delovanja otro{ke folklorne skupine na osnovni
{oli v Cirkovcah. Ob 220-letnici je iz{el almanah Pogled nazaj, u~enci so se sre~evali z
nekdanjimi u~itelji in nekdanjimi u~enci {ole,
razstavo o zgodovini {olstva pa je pripravila
u~iteljica zgodovine Metka Kodri~. Na zaklju~ni prireditvi je bil prisoten minister za
{olstvo in {port dr. Milan Zver.
V {olskem letu 2009/10 je bilo na Osnovni
{oli Cirkovce vpisanih 161 u~encev. Razdeljeni so v devet oddelkov, delovali pa so tudi
trije oddelki podalj{anega bivanja. Ravnateljica {ole je Ivanka Korez, strokovni delavci pa
so: Kristina Bauman, Liljana Brglez, Tina
Brglez, Ljubo Gaiser, Toma` Grobelnik,
Alenka Gomivnik, Stanka Ivan~i~, Jo`ica
Jurgec, Marija Jurtela, Metka Kodri~, Marjan
Krajnc, Breda Kri`an, Ivan Kojc, Karmen
Mandl, Mateja Lampret, Suzana Menoni

... [ola danes.
Foto: arhiv
O[ Cirkovce.

... Folklorna
skupina
O[ Cirkovce
ob 35-letnici
Foto: arhiv
O[ Cirkovce.

............

V {olskem letu 2003/04 se je v vseh {olah v
Sloveniji za~ela uvajati devetletna osnovna
{ola. Tudi v Osnovni {oli Cirkovce smo to
leto uvedli program devetletne {ole v 1. in 7.
razredu. Novost, ki jo je prinesla devetletka,
je bila, da so prvi~ za~eli obiskovati osnovno
{olo u~enci, stari {est let. Osnovno{olsko izobra`evanje se je razdelilo na triletja: 1., 2., in
3. razred so sestavljali I. triletje, 4., 5., in 6.
razred II. triletje, 7., 8., in 9. razred pa III.
triletje. V III. triletju smo za~eli izvajati zunanjo diferenciacijo pri nekaterih predmetih,
u~enci pa so se lahko odlo~ali za izbirne
predmete.
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Planin{ek, Tatjana Novak, Petra Oblak, Petra
Vodo{ek, Nevenka Petek, Simon Vidovi~ in
Jerneja Zelenik. Tehni~ni delavci so: Marija
Lamberger, Silva Gori{ek, Janez Kmetec,
Ne`a Klasinc, Marta Gojkovi~, Marjeta Auer,
Marjetka Goljat, Stanka Lah in Jo`ica Premzl.
Na porodni{kem dopustu pa so: Polona
Le{nik, Jerneja Kuraj in Ivanka ^eh.

............

Od za~etka {olstva v Cirkovcah se je do
danes marsikaj spremenilo, {ola pa {e vedno
ostaja hi{a u~enosti za nove generacije.
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Die Geschichte der Grundschule
Cirkovce
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Erbarmungslos eilt die Zeit und zählt
Minuten, Stunden, Jahre. Sie bleibt nie stehen, nicht einmal für einen winzig kleinen
Augenblick. Lang ist der Weg unserer Vorfahren, welche die Grundschule in Cirkovce
besuchten und hier viele schöne Zeiten,
Erfolge und Anstrengungen erlebten sowie
ungezählte neue Kenntnisse und Erkenntnisse mitnahmen. Die Schulgebäuden und
Lernprozesse passten sich im Laufe der
Geschichte verschiedenen Gesellschafts- und
Wirtschaftsumständen an. Zwölf Jahre nach
Maria Theresias Schulreformen führte man
auch in Cirkovce die Schulpflicht ein. Am
Anfang war die Schulsprache Deutsch, weil
aber die Kinder diese Sprache nicht beherrschten, begann man langsam in niedrigeren
Klassen die slowenische Sprache einzuführen. Das erste aus Holz angefertigte Schulgebäude stand inmitten des Dorfes. An derselben Stelle wurde es durch ein gemauertes
Gebäude ersetzt, im Jahr 1900 erbaute man
am Dorfende eine neue Schule, die im Jahr
2004 erweitert und völlig erneuert wurde. Mit
den Jahren änderte sich auch die Lehrpflicht.
So ging man von der Vier-Jahresschule in die
Fünf-Jahresschule über, von 1953 bis 1968
gab es die Acht-Jahresschule, die danach
durch die Neun-Jahresschule ersetzt wurde.
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60 let {ole v Kidri~evem

.......................

Branko Tonejc∗

Izvle~ek

Abstract

... V prispevku govori avtor o razvoju {ole in

60 Years of the Elementary School
in Kidri~evo

pomembnej{ih dejavnikih, ki so vplivali na
razvoj osnovne {ole v Kidri~evem. Seznani
nas z gradnjo nove {olske stavbe ter s postopnim pridobivanjem statusa popolne
osemletke in po spremembi {olske zakonodaje tudi devetletke. V nadaljevanju pi{e o
delovanju {ole, ki se je z u~iteljskim kolektivom aktivno odzivala na vse novosti in uvajala sodobne oblike pouka. Ob osnovnem
poslanstvu {ole – vzgajati in izobra`evati mladi rod – se je {ola vsa leta aktivno vklju~evala
v `ivljenje kraja in okolice ({olske in krajevne
proslave, razli~ne razstave, sodelovanje s
knji`nico – bralna zna~ka itd.).
Klju~ne besede: {ola, u~enec, vzgoja, {olski
prostor, pionirski festival

... In the contribution the author speaks
about the development of the school and
about factors that had influence on the development of the school in Kidri~evo. He informs us about the building of the new
school building and about the gradual gaining the status of an eight grade elementary
school, and after the changes being made in
the school legislature, also about the gaining
the status of a nine grade elementary school.
Afterwards he writes that the school and its
teachers reacted actively on novelties and
introduced contemporary teaching methods.
Beside the basic school mission- to educate
and to teach young generations – the school
included itself all that time in the life of the
settlement and its surroundings (school and
public celebrations, various exhibitions,
cooperation with the library – reading badge
etc.).
Key words: school, pupil, education, school
premises, pioneer festival
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... Dne 10. septembra 1950 je bila ustanovljena Osnovna {ola Strni{~e.1 Na~rtovana sta
bila samo 1. in 2. razred, zaradi velikega
{tevila otrok v {olah Hajdina in Lovrenc na
Dravskem polju pa je bil ustanovljen {e tretji
oddelek z u~enci 3. in 4. razreda. [ola je
imela prostore v baraki 3 v industrijskem naselju in v baraki ob gradu.2
Dne 12. aprila 1953 se je Strni{~e preimenovalo v Kidri~evo in s tem se je tudi {ola preimenovala v Osnovno {olo Kidri~evo.3
Leta 1954 je {ola dobila prostor dana{nje
ob~inske sejne sobe in v industrijskem naselju prostor nekdanje kantine gradbenega podjetja Gradis. Kljub temu da je pouk potekal na
treh razli~nih lokacijah, je {ola aktivno delovala in u~itelji so skupaj z u~enci dokazovali,
da je bila ustanovitev {ole upravi~ena.
Po kon~anem 4. razredu so u~enci nadaljevali {olanje na sosednjih {olah: na Hajdini, v
Lovrencu na Dravskem polju in na Ptuju v
dana{nji {oli Mladika.
[tevilo u~encev je hitro nara{~alo, zato je bilo
treba zgraditi novo {olo. U~enci in u~itelji so
se 7. februarja 1959 preselili v zgradbo na sedanji lokaciji. Pouk je potekal v enajstih oddelkih za u~ence od 1. do 5. razreda. [olanje
so u~enci nadaljevali na O[ Breg, na Hajdini
in v Lovrencu na Dravskem polju.

ve~, njim so se pridru`ili tudi u~enci 6., 7. in
8. razreda {ole Lovrenc na Dravskem polju, ki
je tako postala podru`nica kidri~evske {ole.

... [ola v
Kidri~evem, 1965.
Foto: arhiv
O[ Kidri~evo.

V nespremenjenih prostorih je {ola delovala
vse do leta 1999, ko so bili kon~ani novi prostori za potrebe pouka v devetletki: ve~namenski prostor, knji`nica s ~italnico in tri
u~ilnice.

... Gradbi{~e nove
Leta 2008 je bil ob {oli zgrajen vrtec, hkrati pa
je {ola dobila sodobno jedilnico in kuhinjo,
kjer pripravljajo obroke tudi za vrtec.

ve~namenske
dvorane, marec 2010.
Foto: arhiv
O[ Kidri~evo.

Dne 19. novembra 1964 so bili namenu predani dograjeni prostori {ole in telovadnica. S
tem je {ola dobila mo`nosti za izvajanje
pouka v vseh razredih osemletke – postala je
popolna osemletka, hkrati je dobila ime po
narodnem heroju in od tedaj dalje se imenuje Osnovna {ola Borisa Kidri~a Kidri~evo.4

Ko so bili leta 1964 zgrajeni novi prostori, so
se u~enci prenehali voziti v druge kraje. [e

..........................................................
20 let Tovarne glinice in aluminija, 1974, str. 12.
V Kidri~evem nad 480 {olarjev, Aluminij, l. I, {t. 4, oktober 1963, str. 6.
Talum 1954–2004, 2004, str. 20.
Osnovna {ola Boris Kidri~ v Kidri~evem, v: Zbornik ob~ine Kidri~evo, 1996, str. 12.
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Decembra 2009 so na prostoru prej{nje telovadnice, ki je bila poru{ena avgusta 2009, za~eli graditi veliko ve~namensko {portno dvorano.

la vsakoletna aktivnost za u~ence ~etrtih
(pozneje petih, danes pa {estih) razredov, {e
preden je bila zimska {ola v naravi tudi uzakonjena.

Ves ~as delovanja se je {ola z u~iteljskim
kolektivom aktivno odzivala na vse novosti
in uvajala sodobne oblike pouka. Ob rednem
{olskem delu so se u~itelji z u~enci udele`evali tekmovanj iz znanj in {porta ter dosegali izjemne rezultate tudi na republi{ki in
dr`avni ravni.

Dokler je bilo kopali{~e v Kidri~evem odprto,
je del {portne vzgoje redno potekal na
bazenu, tako da so si u~enci pridobili ve{~ino
plavanja in na {oli ob koncu {olske obveznosti ni bil nih~e neplavalec. Po zaprtju bazena so bili plavalni te~aji za u~ence ~etrtih
razredov v kopali{~u Pristan v Mariboru, po
{tirih letih pa se je izvajanje plavalnih te~ajev
preselilo v Terme Ptuj. Na pobudo {ole v
Kidri~evem so po letu 1987 za~ele plavalne
te~aje izvajati tudi druge {ole na obmo~ju
nekdanje ob~ine Ptuj. Z uzakonitvijo devetletne osnovne {ole so plavalni te~aji postali
obvezni za u~ence drugega ali tretjega razreda.

V {olskem letu 1967/68 so na {oli ustanovili
dva oddelka za varstvo u~encev, saj je bilo v
Kidri~evem veliko dru`in, v katerih sta bila
zaposlena oba star{a. To so bili zametki oddelkov podalj{anega bivanja.
V {olskem letu 1969/70 je {ola uvedla petdnevni delovni teden in kabinetni pouk v
specializiranih u~ilnicah. V {olskem letu
1974/75 pa so stekle priprave na celodnevno
organizacijo {ole (CO[) in marca 1975 se je
{ola pridru`ila tistim {estim {olam v Sloveniji,
ki so CO[ imele `e v prej{njem {olskem letu.
V {olskem letu 1975/76 se je za~ela priprava
{estletnih otrok na {olo – mala {ola. Glasbena
{ola Ptuj je odprla dislocirane oddelke za
pouk violine, klavirja in harmonike.
V {olskem letu 1977/78 so na Bo~u organizirali prvo zimsko {olo v naravi. To je posta-

............

... Revija pevskih
zborov, zbor O[
Kidri~evo, Kidri~evo,
april 2002.
Foto: arhiv
O[ Kidri~evo.
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Kidri~evska {ola se je v {olskem letu 2000/
2001 vklju~ila v drugi krog uvajanja devetletke. V naslednjih petih letih je bila mentorska {ola {olam na obmo~ju Zavoda za {olstvo
Maribor, ki so postopoma za~ele izvajati program devetletne {ole. Povpre~no se je teh
usposabljanj udele`ilo od 300 do 400 u~iteljev letno.
Med {tevilnimi prireditvami in aktivnostmi sta
za delovanje {ole posebej zanimiva Pionirski
festival in Sre~anje prijateljstva.

...........................................................
Branko Tonejc

Prvi pionirski festival je bil maja 1953. Udele`ile so se ga {ole Cirkovce, Hajdina, Strni{~e (kasneje Kidri~evo), Lovrenc na Dravskem
polju, Sela in Star{e. Osmi in hkrati zadnji festival s tak{no vsebino je bil maja 1960. Na
festivalih so {ole tekmovale na {portnem
podro~ju, v spretnostnih igrah, v folklori in
zborovskem petju.

aktivno vklju~evala tudi v `ivljenje kraja in
okolice. Sodelovala je na {olskih in krajevnih
proslavah, na razli~nih razstavah, s knji`nico
pri organizaciji bralne zna~ke in podobno.
V tem kratkem pregledu je nemogo~e na{teti
vse dogodke in osebe, ki so zaznamovali 60
let delovanja {ole.

Aprila 1961 je bil organiziran pionirski festival z nastopom pevskih zborov in to sre~anje
pomeni za~etek revije pevskih zborov na
podro~ju nekdanje ptujske ob~ine.
Jeseni 1964 so bile v Zagrebu velike poplave.
[ola v Kidri~evem se je odzvala pozivu zagreb{ke osnovne {ole Milana [palja in pomagala z zbiranjem u~benikov in u~nih pripomo~kov. Skupaj se je temu pozivu odzvalo
deset {ol iz cele Jugoslavije, zato je O[ Milana
[palja maja 1965 v Zagrebu organizirala Sre~anje prijateljstva v zahvalo za pomo~ ob
poplavah. Iz tega sre~anja se je rodilo gibanje
»Susret prijateljstva«, ki je zdru`evalo osnovne
{ole iz vsake od republik in avtonomnih
pokrajin SFR Jugoslavije. Simbol gibanja je bil
kipec Golob miru. V letih 1967 in 1983 je bila
organizatorka sre~anja O[ Borisa Kidri~a v
Kidri~evem. Zadnje sre~anje je bilo leta 1989
v Sarajevu.
Ob osnovnem poslanstvu {ole – vzgajati in
izobra`evati mladi rod – pa se je {ola vsa leta

............

... Sre~anje
prijateljstva,
Kidri~evo,
maj 1983.
Foto: arhiv
O[ Kidri~evo.
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Nekaj statisti~nih podatkov v tabeli 1 poka`e,
kako se je z leti spreminjalo {tevilo u~encev
in posledi~no oddelkov. V tabeli 2 pa je sez-

nam vseh upraviteljev in pozneje ravnateljev
{ole od ustanovitve do danes.

Tabela 1: Pregled {tevila u~encev in oddelkov po {olskih letih5

[olsko leto

U~enci

oddelki

[olsko leto

U~enci

oddelki

1950/51

102

3

1960/61

386

12

1951/52

104

3

1961/62

415

12

1952/53

121

4

1962/63

409

13

1953/54

136

4

1963/64

425

13

1954/55

153

5

1964/65

602

20

1955/56

172

6

1965/66

659

22

1956/57

225

8

1966/67

619

22

1957/58

245

8

1967/68

596

22

1978/59

257

8

1968/69

559

21

1959/60

337

11

1969/70

532

19

1970/71

527

19

1980/81

438

18

1971/72

490

19

1981/82

417

16

1972/73

465

19

1982/83

421

16

1973/74

464

18

1983/84

391

15

1974/75

483

18

1984/85

386

16

1975/76

481

18

1985/86

383

16

1976/77

466

17

1986/87

379

16

1977/78

473

18

1987/88

366

16

1978/79

435

17

1988/89

365

16

1979/80

444

18

1989/90

358

16

1990/91

366

16

2000/01

366

19

1991/92

358

16

2001/02

349

18

1992/93

379

16

2002/03

335

18

1993/94

379

16

2003/04

327

18

1994/95

379

16

2004/05

329

17

1995/96

391

16

2005/06

314

17

1996/97

375

16

2006/07

313

15

1997/98

381

17

2007/08

294

15

1998/99

368

17

2008/09

281

13

1999/00

359

18

2009/10

271

13

..........................................................
............

5 O[ Kidri~evo, organizacijska poro~ila 1973–2009; Statisti~ni vpra{alnik za osnovne {ole (obrazec [OL – O)
1991–2009.
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Upravitelji {ole:
od 10. 9. 1950
do 30. 11. 1951

Valentina Jakab

od 1. 12. 1951
do 14. 12. 1951

Pavla Gaj{ek

od 15. 12. 1951
do 31. 8. 1959

Branko Raj{ter

od 1. 9. 1959
do 31. 8. 1960

Zdenka Hansel

Ravnatelji {ole:
od 1. 9. 1960
do 31. 8.1966

Marjan @eleznik

od 1.9. 1966
do 31. 8. 1967

Zdenka Hansel, v. d.

od 1. 9. 1967
do 31. 8. 1976

Ivo Te`ak

od 1. 9. 1976
do 31. 8. 1980

Franc La~en

od 1. 9. 1980
do 31. 1. 1981

Zdenka Hansel, v. d.

od 1. 2. 1981
do 31. 1. 2010

Branko Tonejc

Viri
Osnovna {ola Kidri~evo:
{olska kronika 1950–2009,
organizacijska poro~ila 1973–2009,
Statisti~ni vpra{alnik za osnovne {ole (obrazec [OL – O) 1991–2009.
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omembe vasi, Apa~e, ur. Viktor Cafuta, Apa~e, Kidri~evo, 23. junij 1996, 18 str.
Talum 1954–2004, Almanah ob petdesetletnici tovarne, ur. Marjeta Ciglene~ki et. al., Kidri~evo 2004, 99 str.
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60 Jahre der Schule in Kidri~evo

...

Die Vierklassen-Grundschule in Strni{~e
wurde am 10.September 1950 gegründet. Sie
hatte ihre Räume in der Baracke Nr. 3 in der
Industriesiedlung in der Baracke neben dem
Schloss. Am 12. April wurde Strni{~e in
Kidri~evo umbenannt, somit nannte man
auch die Schule in die Grundschule Kidri~evo um.

............

Im Jahr 1954 bekam sie noch den Raum des
heutigen Gemeinde-Sitzungszimmer und in
der Industriesiedlung den Raum der ehemaligen Kantine der Baufirma Gradis. Nach der
beendeten vierten Klasse setzten die Kinder
ihre Schulung in den benachbarten Schulen
fort: in Hajdina, Lovrenc na Dravskem polju
und in Ptuj an der heutigen Schule Mladika.
Die Schülerzahl wuchs schnell, deshalb
wurde es nötig eine neue Schule zu bauen.
Ins neu erbaute Gebäude am heutigen Standort zogen die Schüler und die Lehrer am
7. Februar 1959 ein. Durch die Eröffnung der
neu ausgebauten Schulräume und des Turnsaals bekam die Schule die Möglichkeit den
Unterricht in allen Klassen der Achtjahresschule durchzuführen. Sie wurde zur vollständigen Achtjahresschule und bekam den
Namen nach dem Volkshelden: Grundschule
Boris Kidri~ Kidri~evo. Durch die Beendung
des Schulraumbaues schlossen sich den
Schülern aus der Schule Kidri~evo noch die
Schüler der 6., 7., und 8. Klasse der Schule in
Lovrenc na Dravskem polju an, die auf diese
Weise dann zur Zweigschule der Schule in
Kidri~evo wurde. In unveränderten Räumen
war die Schule bis Ende 1999 tätig, als neue
Räume für die Unterrichtsbedürfnisse der
Neunjahresschule erbaut wurden: ein Mehrzweckraum, eine Bibliothek mit dem Leseraum und drei Klassenzimmer. Gleichzeitig
bekam die Schule einen zeitgenössischen
Speisesaal und eine Küche, in der Mahlzeiten
auch für den Kindergarten zubereitet werden. Durch die gesamte Tätigkeitszeit hat die
Schule mit ihren Lehrern auf alle Neuigkeiten
aktiv reagiert und zeitgenössische Unterrichtsformen eingeführt. Neben der üblichen
Schularbeit nahmen die Lehrer mit den Schü-
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lern an Wissens- und Sportwettbewerben teil
und erzielten dabei auf der Republik- und
Staatsebenen ausnehmend gute Ergebnisse.
Im Schuljahr 1969/70 führte die Schule die
fünftägige Arbeitswoche und den Kabinettunterricht in spezialisierten Klassenzimmern
ein. Die Musikschule Ptuj eröffnete dislozierte Klassen für den Violinen-, Klavier- und
Akkordeonunterricht. Im Schuljahr 1977/78
organisierte man die erste Winterschule auf
dem Berg Bo~. Dies wurde zur alljährlichen
Aktivität für die Schüler der damaligen vierten Klassen, später der fünften und heute der
sechsten Klassen.
Solange das Freibad in Kidri~evo geöffnet
war, verlief ein Teil des Sportunterrichts im
Schwimmbecken, wo die Schüler das Schwimmen lernen konnten. Nach der Schließung
des Freibades begann man mit Schwimm
kursen für die Schüler der vierten Klassen im
Hallenbad Pristan in Maribor und später im
Hallenbad Terme Ptuj. Nachdem man die
Neunjahresschule gesetzlich eingeführt hatte,
wurden Schwimmkurse Pflicht für die Schüler der zweiten oder der dritten Klasse.
Im Schuljahr 2000/2001 hat sich die Schule in
Kidri~evo im zweiten Kreis in die Einführung
der Neunjahresschule eingeschlossen. In den
nächsten fünf Jahren war sie eine Mentorschule für einige Schulen auf dem Gebiet des
Schulamtes Maribor, die stufenweise das
Programm der Neunjahresschule einzuführen begannen. Jährlich nahmen an dieser
Weiterbildung durchschnittlich 300 bis 400
Lehrer teil.
Unter zahlreichen Veranstaltungen und
Aktivitäten waren für die Schultätigkeit das
Pionierfestival und das Freundschaftstreffen
vom großen Interesse. Auf acht Pionierfestivals, von Mai 1953 bis Mai 1960 nahmen die
Schüler der Schulen Cirkovce, Hajdina,
Strni{~e (später Kidri~evo), Lovrenc na Dravskem polju Sela und Star{e an folgenden
Wettbewerben teil: in Sport, Geschicklichkeitsspielen, Folkloretänzen und mit Sängerchören. Im April 1061 wurde das Pionierfes-

...........................................................
Branko Tonejc

tival mit dem Auftritt der Sängerchöre organisiert, und dieses Treffen bedeutet eine Art
vom Beginn des traditionellen Sängerfestes
auf dem Gebiet der einstigen Gemeinde Ptuj.
Im Herbst 1961 wurde Zagreb von großen
Überschwemmungen heimgesucht. Unsere
Schule folgte dem Aufruf der Zagreber
Grundschule Milan [palj und leistete Hilfe
durch das Sammeln von Lehrbüchern und
Lehrmitteln. Diesem Aufruf folgten noch weitere zehn Schulen aus ganz Jugoslawien.
Deshalb organisierte die Grundschule Milan
[palj im Mai 1965 in Zagreb ein Freundschaftstreffen als Dank für die Hilfe bei den
Überschwemmungen. Aus diesem Treffen
entstand die Bewegung Susret prijateljstva
(Freundschaftstreffen), die Grundschulen
aus jeder Republik und autonomen Region
der Sozialistischen föderativen Republik
Jugoslawien zusammengeschlossen hat. In
den Jahren 1967 und 1983 veranstaltet dieses
Treffen die Grundschule Boris Kidri~ in
Kidri~evo. Das letzte Treffen fand im Jahr
1989 in Sarajevo statt.

............

Außer der Grundbestimmung der Schule –
die Erziehung und Ausbildung der jungen
Generationen – hat sich die Schule in das
Leben des Ortes und dessen Umgebung
immer aktiv eingeschlossen: sie veranstaltete
Schul- und Ortsfeier, verschiedene Ausstellungen, arbeitete Hand in Hand mit der
Bibliothek (Leseabzeichen) und ähnliches.
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Razvoj pred{olske vzgoje
v Kidri~evem*
.......................

Ne`ika [e{o∗

Izvle~ek

Abstract

...

The Pre-School Education in Kidri~evo

V Cirkovcah so vrtec zgradili leta 1977. Imel
je dva oddelka. Ob prenovi O[ Cirkovce je
enota leta 2003 pridobila tretji oddelek, `e
naslednje leto pa {e enega.

... As early as in 1949 the pre-school activity
began to develop in Kidri~evo. The Alumina
and aluminum factory of that time endeavoured to organize the daycare for preschool
children. For this reason the factory gave some flats to disposal. In 1953 the Local Community of Kidri~evo officially opened the kindergarten and a little later the day nursery. In
1965 a new kindergarten was built in the
park. The kindergarten could take care of 25
babies and of 100 children. Owing to the
needs an extension with two kindergartenclasses was built in 1975. In 2007 they started
to build a new kindergarten next to the
Kidri~evo Elementary School with nine playrooms, and it was officially opened on 5 of
September 2008.

Pred{olska dejavnost se je v Kidri~evem
za~ela razvijati `e leta 1949. Takratna Tovarna glinice in aluminija se je trudila in omogo~ila organizirati varstvo pred{olskih otrok. Na
razpolago jim je dala stanovanja. Leta 1953 so
v KS v Kidri~evem uradno odprli otro{ki vrtec
in kasneje {e jasli. Leta 1965 je bil zgrajen nov
vrtec v parku. Sprejel je lahko 25 dojen~kov
in 100 otrok drugega starostnega obdobja.
Leta 1975 so zaradi potreb dogradili prizidek
z dvema oddelkoma. Leta 2007 so za~eli graditi nov vrtec pri O[ Kidri~evo. Prvotno je
imel devet igralnic. Svojemu namenu je bil
predan 5. septembra 2008.

Trenutno je v ob~ini v organizirano varstvo in
vzgojno-izobra`evalni proces zajetih nad
80 % otrok.
Klju~ne besede: varstvo otrok, vrtec, Kidri~evo, pred{olska vzgoja, druga polovica 20.
stoletja

th

In Cirkovce the kindergarten with two classes was built in 1977. Together with the renovation of the Cirkovce Elementary School in
2003 the kindergarten got a third class, and
another one in 2004. At the moment in the
commune of Kidri~evo more than 80% of
children are included into the day care and
into the educational process.
Key words: children’s guardianship, kindergarten, Kidri~evo, pre-school education, the
second half of the 20th century

..........................................................
∗ Ne`ika [e{o, ravnateljica Vrtca Kidri~evo,
Kajuhova 10 a, 2325 Kidri~evo, Slovenija,
e-po{ta: vrtec.kidricevo@guest.arnes.si
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Po drugi svetovni vojni se je zaposlovalo
vedno ve~ `ensk, ker so bile potrebe po
delovni sili velike. V Kidri~evem je nekaj let
po vojni za~ela obratovati Tovarna glinice in
aluminija (danes Talum), v kateri se je zaposlilo veliko ljudi iz Kidri~evega in okolice. V
tovarni so se zaposlile tudi `enske, tako da
sta bila v dru`ini zaposlena oba star{a, kar pa
je povzro~ilo potrebo po varstvu pred{olskih
otrok. Hkrati s tovarno so gradili tudi bloke,
kamor so se naselili delavci s svojimi dru`inami, in tako je nastalo naselje Kidri~evo.
Veliko mladih dru`in je bilo priseljenih in v
bli`ini niso imeli star{ev ali drugih sorodnikov. ^e se je zaposlila tudi mati, je nastal
problem, kdo bo ~uval otroka. Zaposleni
star{i so se nekako zna{li in poiskali varstvo
za svoje otroke: ~uvale so jih sosede ali znanci, ki niso bili zaposleni. Toda to je mnogokrat trajalo zelo kratek ~as. Vodilni v
tovarni so vedeli, da bo treba nekaj storiti na
podro~ju varstva otrok. Odstopili so stanovanja, v katerih se je v takratni Krajevni skupnosti Kidri~evo za~elo organizirano varstvo
otrok.

@e leta 1949/50 je bilo varstvo otrok organizirano v enem izmed blokov. Leta 1953 so
v bloku {tevilka 3 v Kidri~evem uradno odprli prvi otro{ki vrtec. To je bilo {tirisobno
stanovanje v pritli~ju.1 V njem je bilo v dveh
skupinah 36 otrok, 16 v mlaj{i skupini in 20 v
starej{i. Otro{ki vrtec je deloval pod okriljem
Tovarne glinice in aluminija. Ker je bilo povpra{evanje vedno ve~je, potreba po organiziranem varstvu otrok pa prav tako, so v 12.
bloku (danes je tam ob~ina) odprli vrtec {e za
tretjo skupino. V njej so bili ve~ji otroci. V
tretjem bloku so odprli {e jasli za otroke od
treh mesecev dalje.
Otroci so bili med seboj lo~eni, in to dojen~ki
in mlaj{i otroci do dveh let in pol ter ve~ji
otroci od treh let do vstopa v {olo. Vrtec se je
takrat imenoval Dom igre in dela.
Za otroke so skrbele vzgojiteljice in negovalke, ki so imele na skrbi najmlaj{e. Vzgojiteljice so kon~ale vzgojiteljsko {olo, ki je od leta
1949 delovala najprej v Ljubljani, nekaj let
kasneje pa tudi v Mariboru. Negovalke so

opravile enoletni te~aj. V kidri~evskem vrtcu
je bila zaposlena tudi ~istilka.
Tovarna glinice in aluminija je imela za svoje
delavce svoj zdravstveni dom z vsem osebjem. Zdravnik in medicinska sestra sta obiskovala in pregledovala tudi otroke v otro{kem vrtcu; tako so skrbeli tudi za zdravje
pred{olskih otrok.
Vzgojiteljice so skrbele za otro{ko igro, ki je
bila usmerjena. Potekala je v prostorih vrtca
in na prostem. Za organizacijo otro{kega
vrtca je skrbel upravni odbor, sestavljen iz
zunanjih in notranjih ~lanov. Vrtec je bil
odprt od 5. do 18. ure. Prehrana je bila v
za~etku organizirana tako, da so za malico
poskrbeli star{i, kosilo pa so otroci dobivali iz
menze. Toda vzgojiteljice so ugotovile, da
prina{anje malic ni primeren na~in, ker so
otroci med sabo primerjali, kaj in koliko je
kateri imel, zato so se odlo~ile, bodo malice
pripravljale same. Ker so bili vrt~evski prostori v stanovanjih, so bile tam seveda tudi
kuhinje, zato so nabavili ustrezno koli~ino
posode. V kuhinjah so pripravljali zajtrke in
malice ter razdeljevali kosila, ki so jih vozili iz
tovarni{ke menze, kjer so kuhali za delavce.
Skrbeli so tudi za perilo. Tisto, ki ga je priskrbela tovarna, so tudi prali, tisto, ki so ga prina{ali star{i, pa so ti prali doma.
Za~etki pred{olske dejavnosti so bili te`ki,
ker ni bilo ustreznih zakonskih predpisov,
ustreznih kadrov in izobra`evanja zanje, tudi
financiranje ni bilo urejeno.
V za~etku so bili v vrtcu ve~inoma otroci iz
naselja, pozneje pa tudi iz okoli{kih vasi.
Otro{ki vrtec in Otro{ke jasli je ustanovil
kolektiv Tovarne glinice in aluminija in obe
ustanovi sta spadali pod upravo tovarne do
leta 1956, ko sta v takratni Krajevni skupnosti
Kidri~evo postali samostojni.
Pred{olska dejavnost se je nenehno spreminjala glede na potrebe in mo`nosti posameznika in dru`be.
Zaradi vedno ve~jih potreb je takratna Stanovanjska skupnost Kidri~evo leta 1960 naslovi-

..........................................................
............

1 Vrtec v dru`inskem stanovanju, Aluminij, l. I, {t. 4, oktober 1963, str. 6.
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la pobudo za izgradnjo novega vrtca v Kidri~evem kar na Delavski svet Tovarne glinice
in aluminija. Predstavili so jim projekt z namenom, da bi tovarna velik del tudi sofinancirala. V tovarni so sprejeli sklep, da bodo
prispevali 50 % denarja za izgradnjo novega
vrtca, 50 % sredstev pa naj bi prispevala
Ob~inska skup{~ina Ptuj.
Prvega januarja 1964 sta se ustanovi Otro{ki
vrtec in Otro{ke jasli zdru`ili in pripojili k
Stanovanjski skupnosti Ptuj kot njena posebna organizacijska enota z lastnim obra~unom.2
Konec leta 1964 so bili izdelani vsi potrebni
projekti in programi, ki so jih potrdile vse
pristojne komisije. Stanovanjska skupnost
Kidri~evo je 5. januarja 1965 zaprosila Skup{~ino ob~ine Ptuj za izdajo gradbenega
dovoljenja. K zahtevku so prilo`ili glavni
na~rt, ki ga je izdelalo podjetje Lesna industrija Krivaja iz Zavidovi}ev v Bosni. Dolo~iti je
bilo treba {e lokacijo. Najprej so `eleli vrtec
umestiti k osnovni {oli, ki pa ni dovolila, da
bi vrtec dozidali k {olski stavbi, zato so izbrali
lokacijo med bloki in bazenom, ki je bila
predvidena za Park mladosti. Ob~inska
komisija si je potem ogledala lokacijo, temu
pa je sledila razprava, v kateri so sodelovali
ob~inski organi, pristojni za kmetijstvo in
urbanizem, in okrajna urbanisti~na in{pekcija. Ugotovili so, da je izbrana lokacija ustrezna. Skup{~ina ob~ine Ptuj je 30. marca 1965
izdala Dovoljenje za gradnjo. Potem pa se je
zataknilo pri sredstvih. Potrebnih je bilo 50
milijonov dinarjev. Kolektiv Tovarne glinice
in aluminija je odobril 25 milijonov dinarjev.
Ob~inska skup{~ina Ptuj naj bi dala preostalih 25 milijonov dinarjev, ki pa jih ni imela,
zato je Stanovanjska skupnost Kidri~evo
prosila Sklad za socialno varstvo Socialisti~ne
republike Slovenije za 30 % sredstev. Sklad je
ta sredstva odobril, zato so za~eli graditi in
sredi aprila 1965 je bila gradnja novega vrtca
v polnem teku.3
Vrtec je bil kon~an in uradno odprt 8. avgusta 1965, ob ob~inskem prazniku ob~ine Ptuj.4
Osrednja proslava je bila takrat v Kidri~evem.
Novi vrtec je imel 550 m2 notranje povr{ine,

... Stari vrtec v Kidri~evem.
Foto: arhiv Vrtca Kidri~evo.

100 m2 pokritih teras, da so otroci lahko bili
zunaj tudi ob slabem vremenu, in imel je centralno ogrevanje. V vrtcu so bili trije oddelki
za otroke drugega starostnega obdobja in dva
oddelka jasli; imeli so lo~ene spalnice. Novi
vrtec je bil za takratni ~as najsodobnej{i in
otrokom je omogo~al kakovostno bivanje.
Imel je lastno sodobno kuhinjo, v kateri so
pripravljali ustrezno prehrano za otroke; ob
njej je bila jedilnica. Imel je tudi dve izolacijski sobi za bolnike, svojo pralnico v kleti in
kurilnico. Sprejel je lahko 25 otrok v jaslih in
do 100 otrok v vrtcu.
Vrtec je tedaj vodila vzgojiteljica Majda Banko. Do 31. decembra 1967 je spadal k
Osnovni {oli Kidri~evo. Od 1. januarja 1968
dalje pa so bili vsi vrtci v takratni skupni ob~ini Ptuj zdru`eni v vzgojno-varstveno organizacijo.
Novozgrajeni vrtec je leta 1972 postal premajhen, zato so za~eli pripravljati dokumentacijo
za dozidavo. Leta 1974 so za~eli graditi in
prizidek z dvema novima oddelkoma je bil
1. septembra 1975 predan v uporabo. Vrtec je
takrat vodila vzgojiteljica Sonja Veli~kovi~.
Bil je enota Vzgojno-varstvene organizacije
Ptuj in je imel sedem oddelkov.
Potreba po organiziranem varstvu in vzgoji
otrok pa se je pojavila tudi na vasi. Krajevna
skupnost se je takrat odlo~ila, da bo zgradila
vrtec v Cirkovcah, in to kot prizidek k osnov-

..........................................................

............

2 Varstvo otrok v Kidri~evem, Aluminij, l. II, {t. 12, december 1964.
3 Kon~no nova otro{ka ustanova; ~asopis Ptujski tednik, l. XVIII, {t. 15, 16. april 1965, str. 3.
4 Kidri~evo je sve~ano praznovalo ob~inski praznik, Aluminij, l. III, {t. 7, avgust 1965, str. 1.
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v projekte, v katerih sodelujejo vsi otroci in
zaposleni, cilj tega pa je ~im bolj{a kakovost
vzgojno-izobra`evalnega procesa ob nudenju enakih mo`nosti za vse otroke z upo{tevanjem razli~nosti med njimi.

Foto: arhiv Vrtca Kidri~evo.

ni {oli. Ustrezno dokumentacijo so za~eli zbirati `e leta 1975. Vrtec so zgradili s samoprispevkom. Gradnja se je za~ela leta 1976 in
konec avgusta 1977 je bil vrtec v Cirkovcah
odprt. Imel je dva oddelka drugega starostnega obdobja. Otrokom v Cirkovcah {e danes
kuhajo v {olski kuhinji.
Vrtca v Kidri~evem in v Cirkovcah sta delovala v okviru Vzgojno-varstvene organizacije
Ptuj kot njegovi enoti. Organiziranost pred{olske dejavnosti se je ves ~as spreminjala in
konec osemdesetih so organizacije preimenovali v zavode – imeli smo vzgojno-varstvene zavode, konec devetdesetih pa so ti
postali javni vzgojno-varstveni zavodi.
Organizacijske spremembe v zadnjih letih
smo vrtci uspe{no uvajali v dobro otrok in
zaposlenih. Ena izmed te`jih je bila uvedba
devetletke, ker sta iz vrtca hkrati od{li dve
generaciji otrok. Na pode`elju ni bilo ~utiti
tak{ne krize, ker vseh otrok nismo mogli
sprejeti. Tudi v vrtcu v Kidri~evem zaradi tega ni nastala ve~ja kriza. Sprejeli smo veliko
{tevilo otrok in brez organiziranega varstva
jih je ostalo manj.
Danes je pred{olska dejavnost pridobila veljavo, predvsem pa je postala bolj kakovostna.
Vedno bolj poudarjajo, da je vzgojno-izobra`evalni proces {e kako pomemben, in to
ravno v pred{olskem obdobju.
Dejavnosti za pred{olske otroke se izvajajo v
skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra`evanja, Belo knjigo
in Kurikulumom za vrtce. Vrtci se vklju~ujejo

Vrtec Kidri~evo je samostojen javni zavod `e
enajst let. Ravnateljica je `e v za~etku svojega
ravnateljevanja tedanjega `upana Alojza
[praha seznanila z dejstvom, da je vrtec star,
dokaj dotrajan in premajhen in da bo treba
razmi{ljati o obnovitvi in dograditvi ali pa
postaviti nov vrtec, ki bo ustrezal novim
zahtevam in predpisom. Ministrstvo za {olstvo in {port je prav tedaj objavilo razpis za leto
1999 in Ob~ina Kidri~evo se je nanj prijavila
za novogradnjo. Na razpisu je bila uspe{na in
stekel je postopek za pridobivanje ustrezne
dokumentacije. Vsa ta leta je bilo namre~
povpra{evanje po varstvu pred{olskih otrok
vedno ve~je, zato je bilo v novem vrtcu
predvidenih dvanajst oddelkov. Predvidena
sta bila tudi izmenski oddelek in oddelek za
otroke s posebnimi potrebami. Toliko oddelkov je bilo predvidenih tudi glede na
planirani razvoj ob~ine v Regionalnem razvojnem planu Ob~ine Kidri~evo. Predvidena je
bila tudi velika kuhinja, v kateri naj bi kuhali
{e za Osnovno {olo Kidri~evo. Leta 2002 je
TMD Invest, d. o. o., s Ptuja zdelal na~rt, vsa
ustrezna dokumentacija je bila oddana in potrjena. Novi vrtec naj bi stal ob takratnem
starem vrtcu pri cesti. Nestrpno smo ~akali
gradbeno dovoljenje, ki smo ga kon~no prejeli septembra 2004. Za~eli naj bi objavljati
razpise za za~etek izgradnje, namesto tega pa
je bila spremenjena lokacija izgradnje. Cela
{tiri leta smo ~akali na za~etek gradnje novega vrtca, ki smo ga {e kako potrebovali.

............

... Vrtec v Cirkovcah.

Ob reorganizaciji ob~in v Sloveniji so samostojne ob~ine `elele imeti tudi svojo {olo in
svoj vrtec. Vrtec Kidri~evo je imel takrat deset
oddelkov in tri skraj{ane priprave na osnovno {olo. Leta 1998 se je vrtec Kidri~evo kot
enota javnega vzgojno-varstvenega zavoda
Ptuj odcepil in 1. julija tega leta za~el delovati
v okviru Osnovne {ole Kidri~evo. Hkrati je
tekel postopek za potrditev samostojnega
vrtca in `e 21. oktobra 1998 je postal samostojen javni zavod Vrtec Kidri~evo. Do 31. januarja 1999 je bil vr{ilec dol`nosti ravnatelja
vrtca Branko Tonejc, sicer ravnatelj kidri~evske {ole, od 1. februarja 1999 pa je ravnateljica Vrtca Kidri~evo Ne`ika [e{o.
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Najbolj sporna je bila kuhinja, ki ni ve~
ustrezala predpisom in zahtevam, zato so
vrtcu vsako leto podalj{evali veljavnost
dovoljenja za obratovanje. ^e bi kuhinjo
zaprli, ne bi imeli kje kuhati, vsaka druga~na
re{itev pa bi vplivala na ekonomsko ceno.
Osnovna {ola Kidri~evo je imela s kuhinjo
enak problem, vendar je ravnatelj Osnovne
{ole Kidri~evo svojo kuhinjo razdrl, ~eravno
bi lahko podalj{al obratovanje. Tako je tudi v
{oli nastal problem, kako zagotoviti prehrano
za otroke. Krajevna oblast je predlagala, da se
lokacija vrtca prestavi k osnovni {oli, kuhinja
pa bi bila skupna za oba zavoda; hrane tako
ne bi bilo treba preva`ati. Predvidevali so, da
bo to cenej{e. Star{i, vodstvo vrtca in zaposleni so bili presene~eni nad preobratom,
hkrati pa so se zavedali, da bodo {e enkrat
~akali najmanj {tiri leta. Bili so zaskrbljeni,
kajti pri taki re{itvi bi bilo na enem prostoru
~ez 500 otrok, starih od 11 mesecev do 15 let.
Ker je bila `e ob odcepitvi od Javnega vzgojno-varstvenega zavoda Ptuj izra`ena `elja, da
se vrtec po enotah priklju~i k osnovnima
{olama, je spet obstajala mo`nost, da Vrtec
Kidri~evo izgubi svojo samostojnost in avtonomnost. Trudili so se, da bi svetnike prepri~ali, kako pomembna je lokacija za razvoj in
dobro po~utje otrok. Skupaj s star{i so oktobra 2005 organizirali strokovni posvet na
dr`avni ravni na temo Lokacije vrtcev v

............

... Novi vrtec v
Kidri~evem.
Foto: arhiv Vrtca
Kidri~evo.
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Sloveniji. Vsebine na posvetu naj bi pokazale, kako pomemben je prostor v razvoju
pred{olskega otroka. Sodelovali so Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za delo,
socialo in dru`ino, Zavod za {olstvo, Pedago{ki in{titut in Ministrstvo za zdravje
Republike Slovenije. Vsak s svojega vidika so
pojasnili velik pomen lokacije in okolja za
razvoj pred{olskega otroka. Na posvet so bili
povabljeni predstavniki ob~in, vrtcev in {ol
ter predstavniki Ministrstva za {olstvo in
{port. Upali so, da bodo svetnike in ob~insko
upravo prepri~ali, da bi vrtec stal v parku in
da ga za~nejo takoj graditi. @al so Posvet
`eleli prepre~iti, udele`ili se ga niso in tako
so trmasto vztrajali na novi lokaciji. Na~rt za
izgradnjo novega vrtca pri O[ Kidri~evo je
izdelala Arhitektura, d. o. o., iz Ljubljane in
vrtec na novi lokaciji so za~eli graditi konec
leta 2007. Novi vrtec je imel predvidenih
osem oddelkov redne dejavnosti in dva oddelka za interesne dejavnosti, telovadnico in
veliko skupno garderobo za otroke; ta se
navezuje na dva dolga hodnika, ki med seboj
povezujeta trakt prvega in drugega starostnega obdobja. Povr{ina vrtca je 1224,4 m2,
kuhinja in jedilnica sta {olski, skupaj pa merita 539,9 m2. Za otroke v vrtcu kuhajo v {olski
kuhinji. Z odprtjem novega vrtca so zelo hiteli zaradi volitev. Vrtec so 5. septembra 2008
slavnostno odprli minister za {olstvo in {port
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dr. Milan Zver, `upan Ob~ine Kidri~evo Jo`e
Murko in direktor Taluma mag. Danilo Toplek. Toda otroci se {e niso mogli vseliti, ker ni
bil kon~an. Preselili so se 15. septembra
2008. Takoj po vselitvi so {e vedno opravljali
dela, ki bi `e morala biti kon~ana (lakiranje
parketa in premazi gume po celem vrtcu),
za~ela pa so se tudi popravila: obnova parketa v eni igralnici prvega starostnega obdobja,
saniranje ometov in razpok v stenah … Sanacije {e kar trajajo. Vrtec ima te`ave s pregrevanjem prostorov, zato bo treba namestiti
zunanja sen~ila na oknih in pokriti zunanje
terase.

Ker je tudi pri nas poraslo {tevilo rojstev, ima
Vrtec Kidri~evo v tem {olskem letu dva oddelka ve~, enega v Kidri~evem in drugega v
Cirkovcah, sicer bi brez varstva ostalo preve~
otrok. V {olskem letu 2009/10 ima 14 oddelkov, v katerih je 260 otrok. Zanje skrbi 35 zaposlenih. Predvidevamo, da je v na{i ob~ini v
vrtcu ~ez 80 % pred{olskih otrok. To je velik
dose`ek.

Vrtec Kidri~evo z enoto v Cirkovcah izvaja
celodnevni program po Kurikulumu za vrtce.
Na{ vrtec aktivno in uspe{no sodeluje v
{tevilnih projektih. Otrokom omogo~a nadstandardne programe, na primer plavalni in
smu~arski te~aj, otrokom od petega leta dalje
so na voljo brezpla~ne obogatitvene dejavnosti: plesne in glasbene urice, tuji jezik. Vrtec
se dejavno vklju~uje v okolje, v katerem dela.

... Turisti~ni
spominki iz
koruznega li~ja,
izdelki najmlaj{ih
udele`encev
turisti~ne prireditve
Zahvala polju
v Staro{incah.
Foto: Mojca Per{oh.

Vrtec Kidri~evo je s svojim aktivnim in zavzetim delovanjem pridobil nazive Fit vrtec,
Zdrav vrtec in mentorski vrtec.

............

Otroci in zaposleni komaj ~akajo, da bo vrtec
tak{en, kot mora biti, da se kon~ajo dela in
popravila, da bodo lahko nemoteno za`iveli
v njem. Novi vrtec je velik, vendar energetsko
potraten.
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Vir

Die Entwicklung der Vorschulerziehung
in Kidri~evo

Kronika Vrtca Kidri~evo.
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... Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden
immer mehr Frauen beschäftigt, weil es einen
enormen Bedarf an Arbeitskräften gab.
Einige Jahre nach dem Krieg wurde die
Tonerde- und Aluminiumfabrik – TGA in
Betrieb genommen, in der viele Leute aus
Kidri~evo und der Umgebung eine Arbeitsstelle gefunden haben. In der Fabrik wurden
auch Frauen beschäftigt, was den Bedarf an
einer Tagesstätte für Vorschulkinder bewirkte.
Bereits im Schuljahr 1949/50 wurde in einem
der Wohnblöcke eine Tagesstätte eröffnet.
Im Jahr 1953 eröffnete man offiziell den
ersten Kindergarten im Wohnblock Nr. 3 und
zwar für zwei Kindergruppen. Der Kindergarten stand unter dem Patronat der Tonerdeund Aluminiumfabrik. Weil die Nachfrage
und der Bedarf nach organisiertem Kinderschutz immer größer wurden, eröffnete man
im Wohnblock Nr. 12 noch einen Kindergarten für die dritte Kindergruppe.
Wegen immer größerer Bedürfnisse fasste
man in der Fabrik den Beschluss über den
Bau eines neuen Kindergartens. Der erbaute
Kindergarten war am 8. August 1965 offiziell
eröffnet. Er hatte drei Abteilungen für die
Kinder der zweiten Altersstufe und zwei
Abteilungen des Kinderhortes; die Abteilungen hatten getrennte Schlafzimmer. Der
Kindergarten hatte eine zeitgenössische Küche, in der man zweckentsprechende Kindermahlzeiten zubereitete. Hier gab es Platz
für 25 Kinder im Hort und bis 100 Kinder im
Kindergarten. Der neu erbaute Kindergarten
wurde im Jahr 1972 zu klein, deshalb baute
man einen Zubau mit zwei neuen Abteilungen, der am 1. September 1975 dem Gebrauch übergeben wurde.
Als der derartig vergrößerte Kindergarten mit
den Bedürfnissen und Vorschriften nicht
mehr Schritt halten konnte, begann die
Gemeinde Kidri~evo mit dem Verfahren für
den Bau eines neuen Kindergartens.

............

Im Jahr 2002 wurde die gesamte Dokumentation beschafft und im Jahr 2004 die
Baugenehmigung erteilt. Der neue Kindergarten sollte zuerst neben dem alten an der
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Straße stehen, der Standort wurde aber dann
wegen der Küche für die Grundschule
Kidri~evo verändert. Wieder musste man sich
die Dokumentation und die Baugenehmigung beschaffen, demzufolge verlängerte
sich die Bauzeit des neuen Kindergartens.
Mit dem Bau hat man deshalb erst im Jahr
2007 begonnen. Der neue Kindergarten
wurde am 5. September 2008 eröffnet, jedoch
war er erst am 15.September 2008 bezugsbereit. Auf dem Gebäude wurden noch eine
lange Zeit Arbeiten, Sanierungen und Reparaturen durchgeführt. Der Kindergarten ist
größer, aber auch sehr energieaufwendig. Er
hat 10 Abteilungen, in denen 182 Kinder
betreut werden.
Zu Beginn der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts trat auch in Cirkovce das Bedürfnis
nach einem Kindergarten auf, und er wurde
als ein Anbau der Grundschule erbaut. Er
wurde Ende August 1977 eröffnet und hatte
zwei Abteilungen für die Kinder der zweiten
Altersstufe. Anlässlich der Modernisierung
der Grundschule Cirkovce und des Baus
einer Mehrzweckhalle renovierte man auch
den Kindergarten. Im Jahr 2003 hatte er drei
Abteilungen, im Jahr 2009 wurde ein Raum
für noch eine Abteilung dazugebaut. Der
Kindergarten in Cirkovce hat zurzeit 78
Kinder in vier Abteilungen, die Mahlzeiten
werden in der Schulküche zubereitet.

............

Der Kindergarten Kidri~evo hat zusammen
14 Abteilungen und 260 Kinder, die von
35-köpfigen Fachpersonal betreut werden.
Die Direktorin ist Ne`ika [e{o.
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Ob~ina Kidri~evo, njene vasi in ulice,
prebivalci in osebnosti
v zgodovini in danes*
.......................

Jakob Emer{i~∗

Izvle~ek

Abstract

...

The Commune of Kidri~evo, its Villages and
Streets, Residents and Personalities in the
Course of History and Today

Avtor v 13 skupinah in treh podskupinah
navaja osebe in osebnosti, ki so se v zgodovini pojavljale na obmo~ju dana{nje kidri~evske ob~ine. Navedeni so priimki, znani iz
arhivskih popisov in urbarjev od leta 1451,
1490, 1496 in naprej vse do 1779, sledi seznam za{~itenih kmetij iz leta 1977, pa duhovniki, redovniki in redovnice, u~itelji in u~iteljice, kulturni delavci, delavci kulturnih,
{portnih in drugih dru{tev, znanstveniki in
strokovnjaki, politiki in plemstvo ter osebe,
povezane z nekdanjo voja{ko bolni{nico in
poznej{im tabori{~em v Kidri~evem. Navedena so tudi imena vasi in ulic naselij Kidri~evo
in Njiverce in na kratko pojasnjen njihov izvor.
Klju~ne besede: priimki, osebnosti ob~ine
Kidri~evo, ulice, vasi

...

In 13 groups and in three subgroups the
author mentions the persons and personalities who in the course of history appeared in
the area of the today’s commune of Kidri~evo. Mentioned are the surnames, known
from archival written records and land registers from the year 1451, 1490, 1496 and onward until 1770, it follows the list of protected farms from 1977, then the priests, monks
and nuns, teachers, cultural workers, workers
in cultural, sports and other societies, scientist and experts, politicians and aristocracy,
and persons connected with the former military hospital and the later work camp in
Kidri~evo. Mentioned are also the names of
villages and the names of the streets in
Kidri~eco and Njiverce with a short explanation of their origin.
Key words: surnames, personalities of the
commune of Kidri~evo, streets, villages
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Ob delovnem naslovu prispevka o pomembnih Kidri~anih, o ulicah tega kraja, vaseh, ki danes sodijo v ob~ino Kidri~evo, in
`upnijah na tem obmo~ju sem se zamislil.
Nasilno poudarjanje dolo~enih osebnosti bi
lahko bilo preve~ ideolo{ko, preve~ samo literarno ali politi~no, zato sem se ob prebiranju
literature odlo~il, da bom navedel priimke
prebivalcev izpred stoletij, ki jih je tako zvesto
raziskoval `e Jo`e Koropec, pa ljudi, ki so
izhajali iz teh krajev in so se drugje dvignili
nad povpre~je, in tudi osebe, ki so s svojim
delom, pozitivnim ali negativnim, vplivale na
tukaj{nje prebivalstvo. Z drugimi besedami:
podatki naj bi bili nekak{en zgodovinski »telefonski imenik«.
Kot sem poudaril `e ob drugih svojih
raziskavah krajev ali ob~in ptujske okolice,
imajo najve~ji vpliv na prva otro{ka leta – in
morda ostanejo v ~lovekovi rasti vse `ivljenje
– prav duhovniki in u~itelji. Ene in druge
lahko razdelimo na tiste, ki so pomagali
oblikovati klene zna~aje, katerih vpliv sega
prek njihovih neposrednih pedago{kih prijemov, ali pa druge, podobne vrtnarjem, ki so
zanemarili obrezovanje dreves in so podivjala. S tem pa ne omalova`ujem drugih poklicev ali nagnjenj, saj so se ti lahko najbolj
razvili prav iz vzgojnih metod prvih dveh
skupin.
To ni obi~ajna {tudija ob vseh znanstvenih
kriterijih, temve~ le poskus, drobec v~asih `e
pozabljenih, v~asih zanemarjenih imen,
oseb, osebnosti, ki so lahko kraju v ponos ali
tudi v opomin. Tako je prvi del posve~en priimkom, ki so se tu pojavljali od leta 1490;
kontinuiteto sem sku{al poudariti z na videz
suhoparnim seznamom za{~itenih kmetij iz
leta 1977, ki jih je zajel zakon o dedovanju
kmetij. Nato navajam tukaj rojene duhovnike,
redovnike in redovnice, ki so v drugih krajih
ali celo v misijonih ve~krat dosegli velike
uspehe, in tudi tiste, ki so v teh krajih delovali
in vplivali na svoje okolje. Enako velja za
u~itelje in u~iteljice. Pri njih je zaradi pomanjkanja nekaterih podatkov ve~krat te`ko
dolo~iti, ali so bili tukaj rojeni ali pa so le
slu`bovali na teh {olah. Menim namre~, da so
za dolo~en vpliv na dora{~ajo~o mladino ali
na odrasle potrebna vsaj tri leta delovanja v
kraju. V naslednjem poglavju na kratko pred-

stavim nekaj pesnikov, pisateljev, publicistov, urednikov, novinarjev in drugih. (Kot
primer, kako so v `upnijskih in {olskih kronikah navajali v teh krajih rojene pomembne
osebnosti, navajam iz [olskih listov 1929 za
Cirkovce: »Omemba znanih osebnosti, ki so
hodile v C. {teje sem dva dekana, 5 kpl, 30
nun, 1 misijonar – Tr~ko, 1 zdravnik – dr. Anton Klasinc, 2 visoka uradnika –Belca,
Tominc, 1 kapetan – Kelc, 1 prof. – Berani~,
1 ban~ni ravnatelj – Matev{i~, 3 u~itelji, 2
u~iteljici, skupaj 56 intelektualcev.«) Posebej
prika`em bolj znane delavce kulturnih, {portnih in drugih dru{tev, nekatere zdravnike,
pomembnej{e uradnike iz prej{njih stoletij,
kmetijskih strokovnjakov idr. V teh krajevnih
skupnostih so mo~no poudarjeni tudi likovniki, fotografi, glasbeniki in drugi kulturni
delavci. Ob tem ne smemo pozabiti na vpliv
`upanov, politikov ter v preteklosti tudi
plemstva, ki so odlo~ali o usodi teh krajev; v
glavnem podajam le zadnja desetletja. Sternthal - Sterntal - Strni{~e - Kidri~evo je bilo
mo~no povezano tako z avstro-ogrsko
voja{ko bolni{nico oziroma bolni{nicami v 1.
svetovni vojni kot z obema koncentracijskima tabori{~ema, tistim pod nem{ko okupacijo in tistim iz ~asa osvoboditve; ob tem navajam nekaj imen, ki se pojavljajo v do sedaj
objavljeni literaturi. V predzadnjem poglavju
moramo vendar pokazati na velik gospodarsko-politi~ni pomen, ki ga je imel TGA
oziroma poznej{i Talum s h~erinskimi podjetji ter ob tem podati nekaj najbolj znanih
oseb ali vodilnih delavcev, ki so vodili ali
vodijo to neko~ tako veliko tovarno, gigant
na Dravskem polju, kot ga je rada ozna~ila literatura. V zadnjem poglavju so po abecedi
navedena imena vasi, ulic in krajev; na kratko
je razlo`en njihov pomen, kolikor se ga da
pojasniti.
Seveda ne smem pozabiti, da so mi bili pri
delu v veliko pomo~ ravnatelji {ol, `upnijski
upravitelji in {tevilni posamezniki, na katere
sem se obra~al.

Starej{i priimki z obmo~ja ob~ine
Kidri~evo
Priimek, omenjen leta 1451
Welas.1

..........................................................
............

1 Koropec, 1993, str. 26.
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Priimki, omenjeni leta 1490
Brezinger, Drasinc, Fi{er, Gluhak (Ribi~),
Jan`ic, Jebec, Jorg, Luka, Martin, Mate,
Metlikar, Oti~, Supan, [mid, [uster, Tancer,
Juri Turk, Vagner, Vi~ajnar, Vrate, Zorko.2

Priimki, omenjeni leta 1496
Libhart, Majcen, Mursel, Paver, Peiser, Srobo{i~, [mid, [tern, [uster, Veber, Vunker.3

Priimki, omenjeni leta 1527
Anton, Ga{par Dermasta, Grettz Starff, Jansa,
Ko~nik, Luka Kosih, Kosik, Miha Kousman,
Pankrac Koma~an, Krabat, Krani~, Kuster,
Anton Lesjak, Martin Pape{, Martin, Rucl,
Miha Sibilic, Gregor Stremenic, Jurij [kerbic,
Matej [krinar, Trepic, Juri Turk, Unuk, Andrej
Veber, Matej Vogne, Filip Urban Volk, Jurij
Wildon.4

Priimki, omenjeni leta 1535
Amtman, Fuks, Gütlich, Jeri~, Kasa, Krajfnes,
Kral, Libhart, Lorber, Lube, Majcen, Maurer,
Oti~, Pavri~, Peterko, Puri{nik, [korec, [malc,
[mid, [olman, [tefan, Trebec, Tursin, Vabi~,
Vasel, Velosorin~, Vran.5

Hvalc, Jakobec, Jan`e, Jeri~, Jerpinko, Jorgl,
Judu{, Jurak, Jurij, Matja` Ifan, Kancler,
Kapel{ek, Klav`, Klement, Ko~evar, Konip,
Koro{ak, Koro{ic, Kosec, Kostel{ek, Kot,
Krabat, Krajfnes, Krajnc, Kral, Kranec, Kriveg,
Krofi~, Krosi~, Krump, Kur{ik, Kur{ner,
Lavter, Lenart Na Pu{~i, Li{nik, Lorber, Lorenci, Loren~i~, Lotene, Lub{i~, Luka, Ma~ek,
Madersprah, Majcen, Mar~inko, Marko,
Matol, Mauri~, Miha, Milner, Minkovi~, Mlinari~, Muhi~, Mulner, Napast, Nikolica, Nobesec, Novak, Nusdoric, Obat, Osenek,
Osenak, Oti~, Padresal, Patriarh, Pauknecht,
Pavel, Pavri~, Petarko, Peter, Petriah, Petriak,
Piglek, Ivan Plebe{ak, Pleter{ek, Podav{ak,
Podrejsal, Poseser, Poto~nik, Presi~ek,
Probst, Puri{nik, Radena, Rajn{per{ek, Ravhar Na Pu{~i, Rajs, Reis, Regina, Remper{ek,
Repec, Ribi~, Ribula, Riher, Salamun, Saric,
Ivan Sa{pan, Satler, Sitar, Siga~, Sigric, Skosis,
Slepi~, Slode, Solar, Stojko, Stolz, Stropoti~,
Supan, [egina, [erberk, [karc, [korec, [mid,
[najder, [niderko, [olman, [tefan, [tolc,
[uster, [varc, Tanc, Tancer, Teranek, Toman,
Torkrabic, Trebec, Trepec, Tuc, Turk, Tur{i~,
Vajc, Vajs, Valdhauzer, Van~i~, Vasel, Vabi~,
Vavpoti~, Veber, Velcer, Verani~, Verenic,
Vernic, Vezjak, Vizjak, Vogane, Vola, Vo{nak, Vra~ko, Vran, Vratko, Vre~ko, Vusderic,
Waj~, Zimerman, Zupec, @ivko, @umer, @upec.6

Priimki, omenjeni leta 1543
Priimki, omenjeni leta 1542
Ambtman (uradnik), Andrija{, Arbaser, Berhartin~i~, Bernhard, Bratec, Bratic, Bratina,
Cigal, Cimerman, Cipec, Cipek, (Ilj) ^elofiga,
Miha ^elofiga, Damigo, Jan{a Dolej{ek, Peter
Dragoni~, Ernac, Felas, Ferk, Fider{ek, Fi{er,
Flaj{aker, Frandia{, Galic, Gali~, Galun,
Gamlic, Ga{par, Bernard Gercin, Gerup, Gladi~, Lenart Gobec, Gori~an, Gorin~, Graj{ek,
Gundec, Harin~, Haro~i~, Hauber, Homotar,
Horvat, Humator, Lon~ari~, Lorencin, Novak,

Krobat, Milner, Veber.7

Priimek, omenjen leta 1544
Primo` [igin.8

Priimki, omenjeni leta 1545
Arbaser, Bratec, Bratina, Cigal, Cipek, Fuks,
Her{ic, Hru{kovi~, Hurk, Kasandri~, Ko~ner,

..........................................................
Koropec, 1985, str. 345–358.
Koropec, 1985, str. 345–358.
Koropec, 1985, str. 345–358; Koropec, 1996, str. 504; Koropec, 1988, str. 100, 235.
Koropec, 1985, str. 345–358.
Apa~e na Dravskem polju. Tednik 25, 1972 (27. jan.–3. febr.), {t. 3–4; Koropec, 1975, str. 195–199; Koropec,
1985, str. 345–358; Koropec, 1996, str. 513; Koropec, 1996, str. 158.
7 Koropec, 1996, str. 491–534.
8 Koropec, 1996, str. 504.
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Kot, Kotnik, Krabat, Kumer, Milner, Pavli~,
Pleder{ek, Poder{al, Pohar, Pusak, Repi~,
[koric, [mid, [uster, Vavpoti~, Venko, Zajc,
Zamuda.9

Priimek, omenjen leta 1552
[krajnerik.10

Priimki, omenjeni leta 1555
Arbaser, Arne, Bernard, Cigan, Cipek, Ciperk,
Frandia{, Gigel, Gigic, Gros, Iban, Jan{a,
Ko~ner, Komater, Kometer, Koro{ic, Ko{ica,
Kotnik, Kozobok, Kri{tof, Krobat, Krobot,
Kundek, Kur{ner, Lavter, Mlinari~, Mulner,
Nedolg, Noviselic, Paterjak, Peterkovi~, Pleter{ak, Pleter{ek, Podrsal, Podersal, Porkeser,
Poseser, Priol, Pucalt, Pucold, Pucolt,
Puksarek, Radvajn, Rak, Sige{, Sipec, Stip~i~,
Stipil~i~, [koric, [mid, [tandl, [trafari~,
[uster, Tancer, Turk, Valenti, Vanek, Velav~,
Verani~, Vezjak, Vratec, Vratina, Vre{, Zajc.11

Priimki, omenjeni leta 1565
Apli~, Hvalc, Jurek, Krajnc, Kral, Lantener,
Letina, Oplos, Pehar, Per{uh, Sor~, [midko,
Tuko{ak, Vaher, Vhansun.12

Priimek, omenjen leta 1571

nik, Harbat, Hauber, Hudanit, Juras, Kastel{ek, Kavc, Koro{~i~, Koro{ec, Kosec, Kral,
Kur~ak, Lah, Luka, Luka{i~, Mades, Napast,
Nikli~, Obad, Orle{nik, Osnik, Oti~, Patriarh,
Pernhart, Petek, Peterc, Poher{ak, Poter{nej,
Pracon, Prelo`nik, Primo`, Pleder{ek, Radvajn, Rajn~i~, Rajs, Rak, Rakove~, Reis, Remper{ek, Rem{nak, Re{, Re{erk, Ribi~, Roga~,
Rucl, Satler, Socec, Soli~ar, Sori~, Staneko,
Supan, Supanc, Supec, [alamun, [kasi{,
[korc, [mid, [najder, [niderko, [orc, [tolc,
[turbal, [uster, Tan~i~, Tro{t, Tuli~i~, Turk,
Tur{ek, Unverdorben, Vaj~, Valpoti~, Veber,
Velica, Velun, Verani~, Verlak, Vezjak, Vodeb, Vo{nik, Vratina, Vratko, Vre~ic.14

Priimki, omenjeni leta 1590 in konec 16. sto letja
Ablos, Bratec, Celanija, Cigl, Cipek, ^ar, ^uc,
Dali~, Damjan, Dragani~, Fakin, Gab~i~, Galin, Gere~in, Her{i~, Hor, Hrastnik, Hru{kovi~, Humator, Husar, Hvalc, Jakob, Jurek,
Kavc, Kova~, Kozobrc, Krabat, Krajnc, Kral,
Krav{l, Krobat, Kursner, Lah, Lauh, Lo~ec,
Marina, Nabas, Nitiret, Novak, Osl, Pankrac,
Par{uh, Pavlec, Pecen, Pehar, Petek, Plebo{,
Pleter{ek, Ploder{ek, Poteri~, Potersel, Poter{ek, Ratan, Regal, Rihter, Rimar, Rodla, Rus,
Siter, Sladec, Staravasnik, [krobl, [mid, [trafuc, [uber, [uster, [vanc, [varc, Talen, Tancer, Trepec, Tan~i~, Trepic, Turk, Vaj~, Vani~,
Varas, Vatar, Vauhl, Vater, Vergles, Vrau~i~,
Vu~i~, Vre~ko, Vuk, Vustari~.15

Pavel Jurkovi~, slepec iz @upe~je vasi, Tayijeva `rtev, ki je kro`il po tukaj{njih vaseh.13
Priimki, omenjeni leta 1603
Priimki, omenjeni leta 1572
Bala{, Benedikt, Bernard, Cebek, Cigan,
Cimerman, Cipek, ^ar, ^okli{i~, Dragosi~,
E{an, Fakin, Fale{, Ferk, Frandia{, Fric, Gori~an, Gre{ak, Gros, Gro{ek, Grupnik, Halo{-

Breznik, Cigol, Cipek, Fakin, Gori~an, Hauser, Husar, Jarc, Jurij, Kotnak, Krobat, Kunter,
Lah, Majceni~, Mar~i~, Materko, Nikoli~, Oti~,
Pi{ek, Pleter{ek, Podre{ak, Predikaka, Regajs, [alamun, Toli~i~, Turk, Tur{ek, Varasic,
Vavpoti~, Veber, Vrani~.16

..........................................................
Koropec, 1985, str. 345–358.
Koropec, 1985, str. 345–358.
Koropec, 1985, str. 345–358; Koropec: 1996, str. 11; Koropec: 1985, str. 345–358.
Koropec, 1985, str. 357.
Koropec, 1985, str. 357.
Koropec, 1985, str. 345–358; Koropec, 1996, str. 491–534.
Koropec, 1985, str. 345–358.
Koropec, 1985, str. 345–358.
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Priimki, omenjeni leta 1604

Priimki, omenjeni leta 1755

^est, Fabjan, Radina, Serab, [erbelic, Valpoti~.17

Ferle`, Fridl, Kancler, Kostev{ek, Ko`uh, Pilih, Potisk, Simandl, Teleger.21

Priimki, omenjeni v drugi polovici 17. stoletja

Priimki, omenjeni leta 1779

Bauhnik, Berdnik, Bogati~, Dounik, Janko,
Jurin, Ko{an, Lahen, Mar~i~ (poro~en z Marijo Bezjak), Medenjak, Medved, Megli~, Meglov{ek, Mihel~, Milner, Mlakar, Mlinar, Mori~,
Mo{i~, Motal, Mravlak, Pade`nik, Pado{njak,
Paj(e)k, Pander{i~, Pankra~i~, Partl, Pasar,
Pauc, Pauko, Pernat, Pernat, Pesjak, Petelin,
Petnaj{ek, Pinter, Pipica, Pirker, Pi{ek, Pitic,
Pohar, Pokriva~, Posnaj, Po{enc, Po{lak, Pote{, Predan, Prosenjak, P{eni~nik, Purpula
(Perbola), Radle, Ranfl, Rau{, Rem{ak, Ribi~,
Rop, Rosi~, Seifrid, Seri~nik, Sko~aj, Smolar,
Sodra`nik, Stergar, Stopar, Strehar, Sumauc,
[afar, [erbe, [ega, [klemp, [korc, [lamberger, [majc, [nidar, [nider, [of, [ork, [tribl,
[tromber, [tros, [umik, [urnik, [vajd, Tihec,
Tkau~i~, Unuk, Ur{a, Vasi~, Vaselli, Vrhov{ek,
Zern, Zasneta.18

Blatnik, Brencl, Jur{ek, Kostev{ek, Kozoderc,
Lah, Pi{ek, Vran~i~, Waiss.22

Seznam za{~itenih kmetij
za kidri~evsko ob~ino 23

Priimki, omenjeni leta 1754

Apa~e: Marija Bauman, hi{na {tevilka 95 (v
nadaljevanju je navedena le {tevilka); Alojz in
Marija Esih, 60; Anton in Marija Herti{, 19;
Ivan in Cecilija Herti{, 22; Ana in Jo`ef Ivan~i~, 32; Ivan in Marija Ivan~i~, 142; Terezija
Klethofer, roj. @umer, 46; Franc Koren, 31;
Franc in Olga Korpar, 34; Martin Korpar, 50;
Janez Korpi~, 6; Marija Kozoderc, 42; Jo`ef in
Marija Krajnc, 230; Franc in Otilija Majzer, 30;
Martin Majzer, 92; Franc in Ne`a Mar~i~, 147;
Anica Murko, 214; Jakob Murko, 12; Stanko
in Marija Murko, 29; Katarina in Ferdinand
Pleter{ek, 44; Lovro in Marija Rajh, 149; Martin in Ana Rajh, 41; Maks in Katarina Rozman,
40; Franc in Marjana Sitar, 149; Janez in Marija
Skledar, 39; Martin in Terezija Tominc, 252;
Terezija Turk, 157; Vlado Unuk, 254; Anton
Vidovi~, 24; Anton Vuk, 20; Anton in Ivanka
Zajc, 11; Anton in Marija Zajc, 38; Franc in
Marija Zajc, 13; Franc in Terezija Zajc, 302;
Janez in Marija Zajc, 56; Anton in Marija
Zupani~, 37.

Brencel, Dreven{ek, Fakin, Grudna, Holc,
Horvat, Koro{ec, Kova~, Kozoderc, Krajn~i~,
Lah, Mlakar, Mlaker, Per{oh, Per{uh, Pi{ek,
Plajn{ek, Pokriva~, Primo{l, Rater, Rifa,
Somer, Turk, Vrabl, Zomer, Zupani~.20

Cirkovce: Anton in Jo`efa Baklan, 31; Jo`e
Berani~, 3; Marija Berani~, 58; Alojz in Marija
^elan, 24; Terezija ^ernen{ek, 32; [tefan in
Otilija Frange{, 43; Ne`a Frange`, 21; Franc in
Pavla Fras, 68; Anton in Marija Goljat, 23;

Priimki, omenjeni leta 1752
Freser, Kosar, Kostaj{ek, Krabat, Kuhar,
Majer, Mer{ak, Metired, Mikini~, Mileri~,
Mitermayer, Mulner, Sasina, Simes, Sitar,
Supec, [mid.19
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Koropec, 1985, str. 345–358.
Koropec, Spodnja Polskava v obdobju 550–1800 ..., str. 35–39.
Apa~e na Dravskem polju. Tednik 25, 1972 (27. jan.–3. febr.), {t. 3–4.
Hernja Masten, 2004, str. 50–51.
Slekovec, 1885, str. 54–55.
Slekovec, 1885, str. 55.
Seznam je bil sestavljen leta 1977 in temelji na Zakonu o dedovanju kmetijskih zemlji{~ in zasebnih kmetijskih
gospodarstev iz leta 1973 (Ur. l. SRS, 26/1973). Objavljen je bil kot Odlok o dolo~itvi kmetij po zakonu o
dedovanju kmetijskih zemlji{~ in zasebnih gospodarstev – kmetij v Uradnem vestniku ob~in Ormo` in Ptuj 13,
1977 (9. jun.).
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Dragonja vas: Jo`e in Terezija Auer, 35; Franc
in Alojzija Dra{kovi~, 17; Ne`a Frange`, 25;
Franc in Matilda Galun, 12; Franc in Roza
Godec, 21; Anton in Ne`a Jarnej{ek, 16; Jo`e
in Ne`a Klasinc, 33; Ivan Koro{ec, 8; Anton
La~en, 2; Anton in Terezija Lamberger, 24;
Anton Medved, 30; Franc Medved, 38; Janez
in Antonija Medved, 34; Ne`a Medved, 39;
Janez ml. in [tefka Napast, 34; Matev` in Marija Napast, 54; Matev` in Terezija Napast, 12;
Janez in Amalija Pauman, 26; Marija Per{uh
ml., 40; Ignac in Roza Podgor{ek, 23; Anton
in Alojzija Sagadin, 22; Franc in Ana Sagadin,
22; Ivana Sagadin, 5; Zdravko in Rozalija Sagadin, 20; [tefan in Jo`efa Vuk, 29; Albin
Zafo{nik, 37.
Kidri~evo : Franc in [tefka [imenko, 6;
Antonija Turk, roj. Praprotnik, Kajuhova 11.
Kungota: Jo`e Muzek, 48; Anton in Matilda
[trucl, 32; Janez @ula, 29.
Lovrenc: Anton in Amalija Bauman, 29;
Alojzija Berani~, Jo`efa Berani~, 61; Maks in
Terezija Berani~, 36; Anton in Marija
Dreven{ek in solastniki, 68; Bo{tjan in Katarina Dreven{ek, 26; Jo`e in Olga Dreven{ek,
68; Jo`e, Lucija in Marija Emer{i~, 64; Cecilija
in Jo`e Furek, 54; Martin in Ivanka Hazenmali, 44; Anton Herti{, 38; Stanko Herti{, 52;
Dominik Ivan~i~, 28; Fran~i{ka Ivan~i~, 14;
Vlado Ivan~i~, 10; Franc in Amalija Ivanu{a,
32; Jakob Kacjan, 34; Ignac in Ne`a Kau~evi~,
12; Matilda Koro{ec, 31; Fran~i{ka Kozoderc,
87; Ivan Krajnc, 55; Martin Krajnc, 41; Antonija Kri`anec, 13; Nikolaj Kri`anec, 94; Franc
in Ne`a Kro{l, 25; Janez in Jo`efa Lo{trek, 36;
Franc in Ne`a Medved, 59; Janez Medved in
Jo`ef Per{uh, 51; Martin in Katarina Medved,
16; Matilda Mlakar, 42; Ciril Murko in solastniki, 40; Jurij in Jera Murko, 77; Franc in
Marija Nadelsberger, 96; Martin Oster{ek
(Ojster{ek), 113; Franc in Matilda Pernat, 15;
Jo`e in Marija Pi{ek, 103; Terezija in Franc
Pi{ek ml., 17; Martin in Kristina Predikaka,
63; Terezija Predikaka, roj. Kozoderc, 80;

Franc Prelo`nik, 20; Peter Pulko, 50; Marija
Ribi~, 34; Ida in Martin Rodo{ek, 58; Ivan
Serdin{ek, 65; Janez in Marija Smolinger, 48;
Stanko Smolinger, 90; Ivan in Julka Sor{ak,
62; Stanko in Marija [terbal, 18; Jakob, Marija
in Ana Tumpej, 57; Stanko in Marija Zupani~,
11.
Mihovce: Anton in Marija Auer, roj. Vindi{,
12; Franc in Ne`a Brglez, 7; Jo`e in Ne`a
Dikav~i~, 9; Miroslav in Katarina Dobi~, 24;
Franc in Jera Dra{kovi~, 54; Jo`e Dreven{ek,
48; Maks in Terezija Fi{er, 38; Franc Gajzer,
47; Anton Gajser, 21; Ne`a Gmajner, 46; Alojz
Goljat, 35; Alojz Gori~an, 35; Anton in Angela
Hazenmali, 28; Alojz in Ne`a Klajn{ek, 4;
Alojz in Terezija Klasinc, 32; Marija Koro{ec,
22; Martin in Jera Koro{ec, 22; Antonija
Kra{ovec, 1; Franc in Matilda Lah, 30; Avgu{tin Lamberger, 34; Jo`e in Amalija Lamberger, 36; Marija Matev`i~, 18; Alojz, Marija in
Terezija Medved, 6; Anton in Marija Medved,
15 a; Janez Medved, 19; Franc in Marija
Medved, 22; Leopold in Terezija Medved, 42;
Simon in Marija Medved, 39; Julijana
Mesi~ek, 57; Ludvik Napast ml. in solastniki,
8; Ludvik st. in Pavlina Napast, 8; Jakob in
Julijana Pernat, 7; Janez in Marija Pernat, 58;
Katarina Pernat, 11; Franc in Julijana Per{uh,
31; Angela Pleter{ek, 61; Anton in Ljudmila
Pleter{ek, 49; Anton ml. in Marija Pleter{ek,
20; Jo`e in Jera Pleter{ek, 2; Franc in Roza
Predikaka, 14; Stanko in Rozalija Sagadin, 3;
Rozika Skrbin{ek, 59; Anton Zafo{nik, 50;
Franc in Jo`efa Zafo{nik, 41; Viktor in Angela
@nidar, 49.
Njiverce: Franc in Antonija Godec, 28; Maks
in Marija Godec, 18; Vinko Kancler, 17;
Lovrenc in Ur{ula Pi{ek, 26; Alojz in Marjeta
Podgor{ek, 19; Janez in Antonija [krila, 24;
Anton in Liza [trucl, 13; Ljudmila in Ivan
Topolovec, 32; Martin Valentin, 30.
Pleterje: Vinko in Angela Belca, 53; Elizabeta
in Jo`e Berani~, 13; Jo`e Bra~i~, 12; Franc
Dreven{ek, 8; Jo`e Dreven{ek, 41; Katarina
Dreven{ek, 12; Maks in Terezija Dreven{ek,
38; Matilda Dreven{ek, 63; Slavko in Marija
Dreven{ek, 55; Vinko in Roza Dreven{ek, 44;
Franc in Roza Ivan~i~, 69; Franc in Marija
Juri~, 19; Janez in Roza Juri~, 11; Janez in
Marija Kancler, 54; Marija in Anton Kidri~, 20;
Franc in Marija Klajn{ek, 25; [tefan in Barbara

............

Anton in Ne`a Haj{ek, 44; Jo`e Kajzer, 17;
Marija Koren, 53; [tefan in Ne`a Paj, 29;
Stanko in Marija Pernat, 20; Anton in Katarina
Predikaka, 52; Jo`efa [migoc, 39; Jo`e in
Angela Tominec, 26; Vinko Tr~ko, 18; Alojz
Vrtnik, 28; Jakob Zajc, 72.
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Kotnik, 50; Marija in Janez Kova~i~, 36; Ne`a
Krajnc, 46; Janez in Angela Medved, 35; Jo`e
in Katarina Medved, 42; Jo`e in Stanka
Medved, 7; Stanko in Marija Medved, 21; Ne`a in Martin Medved, 51; Franc Pernat, 30;
Franc in Marija Per{uh, 40; Franc in Marija
Per{uh, 49; Franc in Terezija Per{uh, 70; Marija st. in Alojz Per{uh, 57; [tefan in Marija
Per{uh, 74; Franc Per{uh, 39; Franc Per{uh,
47; Marija Per{uh, 48; Janez Pintar, 4; Jo`e
Pintar, 3; [tefan Plajn{ek, 73; Franc in Ivanka
Planin{ek, 22; Franc in Katarina Planin{ek,
23; Franc in Miroslava Planin{ek, 34; Ivan in
Marija Plav~ak, 5; Anton in Elizabeta Pleter{ek; 24; Anton in Ivanka Predikaka, 37; Franc
in Marija Predikaka, 45; Lucija in Franc Rajh,
66; Ludvik Sluga, 6; Jakob in Marija Strm{ek,
61; Martin in Roza Vindi{, 33; Anton in Ne`a
Vodu{ek, 43; Alojz Zafo{nik, 65; Anton in
Amalija Zafo{nik, 27; Janez in Roza Zafo{nik,
68.

............

Pongrce: Jo`ef in Marija Belca, 2; Anton in
Marija Berani~, 7; Janez Berani~, 3; Anton in
Elizabeta Dolenc, 19; Ivan in Otilija Fo{ner,
27; Ana Gori~an, 5; Valentin in Angela Horvat, 13; Anton in Ana Kmetec, 21; Bla` Kmetec, 28; Elizabeta Kmetec, 22; Slavko Kmetec,
6; Marija Lah, 32; Marija Lah in solastniki, 8;
Stanko in Terezija Lah, 15; Katarina Napast, 4;
Marija Paj, 4; Jernej in Otilija Pauman, 17;
Franc Unuk, 11; Ludvik in Verona Unuk, 23;
Ludvik in Danijela Vek, 31.
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24; Adolf in Terezija Gojkovi~, 32; Franc in
Angela Gojkovi~, 22; [tefan Kirbi{, 15; Jakob
in Helena Klasinc, 25; Ivan in Marija Lah, 43;
Franc in Angela Mar~i~, 29; Franc in Angela
Mar~i~, 39; Feliks in Ne`a Mesari~, 14; [tefan
in Marija Mesari~, 21; Ivan in Pavla Pi{ek, 11;
Jo`e in Ana Premzl, 33; Ivan in Katarina
Pulko, 18; Jo`efa Verdinek, 31; Franc in
Angela @unkovi~, 40.
Stra`gonjca: Ferdinand in Katarina Belda, 22;
Stanko in Vida Berani~, 14; Ivan in Marija
Dolenc, 42; Franc ml. in Ivana Gmajner, 10;
Jo`e Gori~an, 16; Terezija Greif, 1; Alojz in
Marija Hergan, 19; Jo`e in Terezija Hergan, 7;
Marija Hergan, 20; Milan in Terezija Hergan;
Franc Klasinc, 18; Ivan in Julijana Klasinc, 30;
Franc in Barbara Lenart, 32; Jernej Lenart, 43;
Stanko in Fran~i{ka Lenart, 31; Jo`e in Marija
Medved, 39; [tefan Medved, 6; Jo`e in
Antonija Napast, 21; Stanko Napast, 15; Alojz
in Otilija Pauman, 35; Ludvik in Marija
Per{uh, 37; Franc in Helena Pristovnik, 14;
Marija Prosenjak, 2; Franc in Rozalija Sagadin,
12; Slavko Tr~ko, 8a; Franc in Jo`efa @umer,
11; Marija @umer, 54.
Strni{~e : Anton in Marija Dra{kovi~, 25;
[tefan in Kristina Greif, 4.

Spodnje Jablane: Franc in Marija Baklan, 21;
Jo`e in Marija Baklan, 16; [tefan in Antonija
Baklan, 17; [tefan in [tefka Berani~, 29; Janez
in Marija ^elofiga, 41; [tefan in Marija
Deber{ek, 4; Terezija in Anton Dra{kovi~, 2;
Franc Ekart, 37; Jo`ica in Anton Ekart, 19; [tefan Ekart, 39; Franc in Matilda Frange`, 32;
Jakob in Justina Frange`, 3; [tefan in Ljudmila
Hergan, 15; Aleksander Jakovlevi~, 1; Anton
in Liza Javernik, 25; [tefan Korez, 12; [tefan
in Matilda Medved, 33; Alojz in Marija Mlakar,
10; Marija Napast, 31; Anton in Marija Per{uh,
35; [tefan in Pavla Pi{ek, 6; Vinko in Julijana
Poto~nik, 36; Ivana Tr~ko, 23; [tefan in
Angela Tr~ko, 11; Jo`e in Elizabeta Unuk, 43.

[ikole: Valentin in Terezija Bab{ek, 9; Ivan in
Terezija Brglez, 8; Roman in Marija Brglez,
11; Ivan in Marija ^elan, 19; Ludvik in Marija
^elan, 21; Ivan in Terezija Dra{kovi~, 16;
Marija Ekart, 20; Janez in Marija Goljat, 17;
Antonija Greif in Anton Pernat, 65; Marija
Hergan, 39; Jo`e in Angela Klasinc, 49; Anton
in Marija Kmetec, 42; Franc Kmetec, 38; Ivan
in [tefka Kmetec, 37; Ivan in Marija Kolar, 41;
Viktorija in Anton Kolar, 47; Jo`e Kotnik, 30;
Ne`a Kure`, 26; Franc Ku{ar, 13; Janez in
Jo`efa Ku{ar, 18; Ludvik in Ana Lah, 36; Franc
in Marija Mihelak, 32; [tefan Ma(i?)helak, 72;
Jernej, Stanko in Marija Pernat, 77; Mihael
Pernat, 33; Vinko in Ljudmila Pernat, 68;
Janez Pernat, 34; Ivan in Marija Solatnik, 31;
Anton in Rozalija Strm{ek, 12; Jo`e in Helena
Tr~ko, 10; Karl in Marija Tr~ko, 3; Franc in
Marija Valand, 61; Jo`ef in Anica Vindi{, 14.

Staro{ince: Franc in Antonija Bombek, 47;
[tefan in Ana Bombek, 16; Maks in Elizabeta
Brglez, 23; Franc in Marija Dra{kovi~, 34;
Alojzija Gaj{t, roj. Pulko, 41; Alojz Gmajner,

Zgornje Jablane: Ivan in Ne`a Berani~, 2; Marija in Ivan Cezar, 36; Anton in Angela Dolenc, 20; Jo`e in Roza Dreven{ek, 24; Katarina Fingu{t, 16; Stanko in Terezija Frange{, 11;
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Franc Frange`, 13; Franc in Marija Hergan,
21; Franc in Matilda Horvat, 32; Jernej Horvat,
18; Adolf in [tefka Javernik, 9; Ivan Javernik,
9; Franc in Katarina Klasinc, 12; Jakob in
Roza Kmetec, 3; Jo`e in Marija Medved, 10;
Anton in Terezija Per{uh, 14; Roza Strm{ek in
solastniki, 24; Anton Unuk, 38; [tefan in
Ivanka Unuk, 35; Franc in Matilda Zafo{nik,
25.
@upe~ja vas: Anton in Katarina Bauman, 14;
[tefan Berani~, 4; Martin in Katarina Brumec
in solastniki, 41; Ivan in Ana Dolenc, 56; Jo`e
in Terezija Dolenc, 21; Jo`efa Dreven{ek, 34;
Jo`e in Otilija Ivan~i~, 24; Ivan in Marija
Klajn{ek, 37; Alojz in Matilda Klasinc, 19;
Janez in Ne`a Korpar, 59; Marija in Martin
Kozoderc, 58; [tefan in Cecilija Kozoderc, 6;
Janez in Terezija Krajnc, 23; Maks Lampret
ml., 50; Janez Medved, 60; Jera Medved, 25;
Stanko in Katarina Medved, 46; Marija Mlakar
in solastniki, 42; Martin in Toma` Mlaker, ?;
Franc in Ana Murko, 44; Franc in Ne`a
Pepelnik, 10; Franc in Ana Pernat, 15; Ivan in
Ana Pernat, 12; Anton in Marija Per{uh, 54;
Franc in Barbara Per{uh, 36; Anton in Ana
Pi{ek, 17; Marija in Janez Predikaka, 18; Franc
Serdin{ek, 27; Anton Turk, 51a; Anton Turk
in solastniki, 51; Janez in Stanko Turk, 16;
Marija Turk, 28; Stanko in Ljudmila Zafo{nik,
53; Matilda @umer, 45; Janez ml. in Terezija
@unkovi~, 55.

Duhovniki in redovniki
A. Rojeni v krajih dana{nje ob~ine Kidri~evo
Martin Bauman (*3. 11. 1876, Lovrenc, †14. 5.
1920, prav tam; na prvi strni{ki {oli je u~il verouk); Mihael Beg, O. Cist. Ref.24 (*10. 1. 1925,
Cirkovce, † neznano; brat oblat 1940), Janko
Bele, C. M.25 (*26. 12. 1903, Lovrenc, †5. 11.
1958, Maribor); brat Maver Berani~, O. Cist.
Ref. (*24. 8. 1911, Lovrenc, † neznano) O.
Cist. Ref.;26 Janez Bezjak, C. M. (*22. 6. 1870,
Cirkovce, †8. 6. 1946, Ljubljana); brat Bla`
Bogme, O. Cist. Ref. (*3. 11. 1916, Lovrenc,

† neznano; {e 1940 deloval kot profesor); brat
Celestin Bogme , OFM27 (*22. 11. 1885,
Lovrenc, †2. 12. 1908, Novo mesto); Viljem
(Vilibald) Brglez (*12. 8. 1945, [ikole; `upnik
v Jarenini); brat Jo`ef ^elan, C. M. (*10. 3.
1855, Cirkovce, † po 1908 v sekovski {kofiji);
brat oblat Marijan ^rnko, O. Cist. Ref. (*12. 3.
1926, Lovrenc, † neznano); Jo`ef Andrej
^u~ek (po rodu iz Lovrenca, kjer je bil v letih
med 1769 in 1773 kaplan); Peter Damijan
(Franc) Dolenc, O. Cist. Ref. (*31. 8. 1912,
Spodnje Pleterje, †15. 4. 1982, Ptuj; 1939 ali
1940 izstopil kot profesor); Emanuel
Dreven{ek (ve~ glej v poglavju V); Franc Dre ven{ek (*23. 11. 1913, Cirkovce, †17. 8. 1989,
Kidri~evo, pokopan v [entrupertu nad
La{kim); Lovro Dreven{ek (*10. 8. 1832,
Zgornje Pleterje 33; kaplan v Fehringu,
Gnasu in pri sv. Petru na Ottersbachu, kjer je
1879 postal `upnik, od 1908 ga ni ve~ v {ematizmu); Maks Dreven{ek, brat Berhmans, O.
Cist. Ref. (*2. 2. 1921, 1940 {e kot novinec, †
neznano); Jakob Fider{ek (*22. 4. 1918, Lovrenc, †26. 11. 2004, San Cayetano, Argentina;
v Argentini znan kot graditelj ve~ cerkva);
Janko Frange` (21. 1. 1951, Cirkovce; `upnik
v Maj{perku); stolni kanonik prof. dr. Vinko
Frange` (*12. 7. 1912, Cirkovce, †26. 10. 1998,
Maribor, pokopan v Cirkovcah; odgovorni
urednik in novinar Verskega lista, vicepostulator pri Slom{kovi beatifikaciji in kanonizaciji); Jo`ef pl. Führenberg, sin Bernarda pl.
Führenberga in baronice Marije Josefe
Mauerburg (*18. 10. 1730, Schneeweiss v
Apa~ah, †18. 8. 1795, La{ko; 1759–1766
`upnik pri Svetem Duhu v Lo~ah, 1766 od{el
za nad`upnika v La{ko, kjer je umrl); Janez
Gori~an (*6. 5. 1876, Lovrenc, †2. 1. 1944,
Menge{); Jurij Gra{i~ (* okoli 1640, @upe~ja
vas, †1705 v Svetem Lovrencu v Slovenskih
goricah; ve~ let `upnik v Svetem Juriju ob
[~avnici, nato od{el v Sveti Lovrenc v Slovenskih goricah, kjer je umrl); [tefan Horvat
ml. (*11. 12. 1899, Cirkovce, †16. 3. 1975,
Oregon, Ohio, ZDA; slu`boval v raznih `upnijah lavantinske {kofije, po nem{kem pregnanstvu na Hrva{ko se je umaknil v ZDA in
deloval v Ohiu); pater Benedikt (Benko)
Herti{ ali Hrti{, OFM Conv.28 (*5. 2. 1833,

..........................................................
O Cist. REF = trapisti
CM = lazaristi (misijonska dru`ba -lazaristi)
O Cist. REF = trapisti
OFM = fran~i{kani
OFM Conv. = minoriti

............
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Lovrenc, †16. 1. 1901; blagajnik in nekaj ~asa
podpredsednik ptujske ^italnice); [tefan
Horvat (*11. 12. 1899, Zgornje Jablane, †16. 3.
1975, Oregon, Ohio, ZDA); pater Ludvik
Jeza, SI29 (*20. 8. 1919, Cirkovce [v Letopisu
1978 in Dru`ini 1970 je podatek, da je bil
rojen na Ptujski Gori], †7. 10. 1970, Maribor;
ljudski misijonar); Engelbert (Anton) Klasinc,
OFM (*30. 12. 1890, Spodnje Jablane 14,
†26. 11. 1958, Zagreb; `upnik v Lasinju, kjer
je tudi pokopan); Franc Klasinc (*12. 7. 1897,
Jablane, †2. 9. 1971, Cirkovce, kjer je pokopan); ~astni kanonik zagreb{ke nad{kofije
pater Ignacij (Anton) Klasinc, O. Cist. Ref. (*8.
1. 1911, Mihovce, †13. 9. 1991 Markovci pri
Ptuju); med vojno izseljen, po razpustitvi
samostana trapistov {kofijski duhovnik);
Franc Kri`an (*4. 10. 1907, Lovrenc, †7. 8.
1986, Murska Sobota, pokopan v Lovrencu );
Anton Lacko (*22. 5. 1843, @upe~ja vas 10,
†26. 4. 1900, Kri`evci); ~astni kanonik, biseroma{nik, dekan Janez (Ivan) Lenart (*27. 5.
1842, Cirkovce, †22. 4. 1932, [martin ali
[martno pri Slovenj Gradcu); Martin Lenart
(*21. 11. 1875, Lovrenc, †24. 9. 1907,
Feldhof); pater [tefan Anton Lesjak, OFM
Cap30 (*8. 5. 1911, Njiverce, †7. 12. 1988, Ptuj);
pater Alojzij Lipej , OFM (*28. 1. 1888,
Cirkovce, †7. 11. 1949, Brezje); Luke` Logar
(* neznano, Zgornje Pleterje; kaplan v
Maier; *2. 1.
Lovrencu 1681); Roman Majer (M
1951, Ormo`; upokojen, `ivi v Mariboru);
brat Emanuel Mar~i~, O. Cist. Ref. (*11. 2.
1890, Lovrenc, †1971, Dombes, Francija); brat
Rudolf Mar~i~, O. Cist. Ref. (*20. 6. 1886,
Lovrenc, † neznano kdaj); pater Eginhard
Matev`i~ , OSB31 (*29. 4. 1839, Cirkovce,
†1909, Admont; v tem kraju je bil {e 1908 {olski svetnik in gimnazijski profesor, dobitnik
cesarske spominske medalje); Franz Medwed
ali Franc Medved (*30. 11. 1848, Mihovce;
1908 voja{ki duhovnik in benificient v St.
Katharini v Weinburgu v gra{ki {kofiji, 1916
benificient v gradu Baldtrin); Martin Medved
(*29. 10. 1806, Dragonja vas, †15. 1. 1855,
Sveti Toma`; 1832–1834 kaplan v Lovrencu,
tam spet od 1835, nato 1837 kraj{i ~as v
Cirkovcah, pozneje `upnik pri svetem Toma`u, kjer je tudi umrl); `upnik in dekan Martin

..........................................................
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SI ali DJ = jezuiti
OFM Cap. = kapucini
OSB = benediktinci, benediktinke
OT (KR) = kri`niki

Medved st. (*31. 10. 1864, Dragonja vas 18,
†25. 10. 1933, Lapor; narodni in gospodarski
delavec); Martin Medved (*29. 9. 1813,
Dragonja vas, † neznano kje; nazadnje je bil
na Ptujski Gori, od koder je pri{el pomagat
`upniku Brunerju); brat Mohor Medved, O.
Cist. Ref. (*17. 8. 1917, Lovrenc, † neznano;
1940 brat oblat); pater Bernardin Mlakar,
OFM (*18. 1. 1872, Lovrenc, †24. 1. 1950,
Kamnik); dr. Janez Baptist Mlakar (*5. 6.
1845, @upe~ja vas, †16. 4. 1914, Maribor;
bogoslovni pisatelj, publicist in urednik, stolni dekan, {olski nadzornik, profesor dogmatike na univerzi v Gradcu, urednik Slovenskega gospodarja in Südsteierische Post, v
Voditelju za bogoslovne vede objavil ve~
ocen in teolo{kih razprav); Toma` Mlakar
(*1. 12. 1715, Lovrenc, †14. 1. 1758, pokopan
v Vidmu pri Ptuju); brat Ludvik Mohorko,
O. Cist. Ref. (*5. 9. 1881, Lovrenc, †neznano;
1918 v vojski, 1939–1940 {e v Rajhenburgu
kot profesor); Matija Mostafa (*5. 2. 1828,
Zgornje Jablane 19, †23. 11. 1868, Radvanje);
brat Angel (Janez) Murko, OFM (*21. 1. 1908,
Apa~e na Dravskem polju, †21. 9. 1992);
`upnijski vikar Martin Napast, OT32 (*15. 10.
1845, Cirkovce, †7. 11. 1885, Velika Nedelja);
pater Ciprijan Napast, OFM (*25. 1. 1894,
Lovrenc, †2. 12. 1959; `ivel je v Kamniku in
Novem mestu, kjer je ostal do smrti, 1917 je
dobil v dar dragoceni kodeks, molitvenik, ki
se po njem imenuje Napastov kodeks); Rafael
Perkovi~, O. Cist. Ref. (*10. 1. 1925, Cirkovce,
† neznano; brat oblat 1940); Anton Pernat
(*13. 5. 1853, Cirkovce, †31. 7. 1933, Dobova); Atanazij Pernat, O. Cist. Ref. (*30. 10.
1910, Cirkovce, † neznano; 1937 profesor v
Rajhenburgu); Bartolomej Jernej Pernat (*15.
8. 1860, Cirkovce, †19. 3. 1917, Maribor);
pater Kamil Pernat, O. Cist. Ref. (*3. 12. 1897,
Lovrenc, †29. 9. 1965, Radmirje); Anton
Per{uh (6. 1. 1890, Lovrenc, †13. 10. 1925,
Lovrenc); brat [tefan Per{uh, O. Cist. Ref.
(*6. 1. 1910, Cirkovce, † neznano; 1937 profesor); Valentin Per{uh (*6. 2. 1817, Cirkovce,
†23. 11. 1868, Sveti Jernej nad Muto); pater
Bernard Planin{ek, O. Cist. Ref. (*12. 2. 1909,
Lovrenc, † neznano; 1939 korni oblat); pater
Gabrijel Planin{ek , OFM (*19. 3. 1888,
Lovrenc, †14. [ali ponekod tudi 13.] 5. 1971,
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Maribor; 1926 v Rajhenburgu, obnovitelj
mariborske bazilike); Toma` (Franc) Planin{ek, O. Cist. Ref. (*1. 4. 1887, Lovrenc, †14.
12. 1973, Kri`evci, pokopan v Lovrencu); brat
Bernard Planin{ek, O. Cist. Ref. (*12. 2. 1909,
Lovrenc, † neznano kdaj); pater Stanislav
Planin{ek , O. Cist. Ref. (*14. [v poro~ilu za
{ematizem za leto 1939 rojen 17.] 4. 1875,
Lovrenc, †24. 6. 1959; v Lovrencu `ivel tudi
1948, pokopan v Lovrencu); pater Janez
Rebrc, OFM Cap (*15. 7. 1881, Lovrenc,
†31. 7. 1946, Maribor); Franc Rop (*29. 9.
1884, Lenart v Slovenskih goricah, †12. 12.
1925, Celje, pokopan v Lenartu; okoli 1920
na strni{ki {oli u~il verouk); Jakob Safo{nik
(*1. 7. 1888, Lovrenc, †28. 8. 1945, Sveti Jurij v
Prekmurju); Martin Strbak, OFM Conv. (*11.
10. 1855, Lovrenc 12, † neznano kdaj; 1882 na
Ptuju postal minorit in ma{nik z redovnim
imenom Janez Kapistran, slu`boval najprej
pri Sveti Trojici, nato na Dunaju kot kaplan,
kjer je tudi umrl); Rudolf (Martin) [trucl, OFM
Cap. (*6. 11. 1913, Njiverce, †7. 3. 1982,
Otlica, pokopan v Vipavskem Kri`u; v kapucinskem redu opravljal pomembna dela, o
kapucinih tudi pisal); pater Arzenij Tr~ko, O.
Cist. Ref. (*18. 3. 1848, Zgornje Jablane 11,
† neznano; bil je po{tni uradnik, nato je stopil
k trapistom, {el kot misijonar h Kafrom v
Tanganjiko v Afriki, tam je `ivel {e 1920);
lazarist in misijonar Andrej Tumpej (*20. 11.
1886, Lovrenc, †5. 3. 1973, ^ukarica v Beogradu, kjer je pokopan; dru{tveni delavec in
nabo`ni pisec, v Jeruzalemu na plo{~i
`idovskega pokopali{~a Yad Vashem naveden med »pravi~niki«, prvi urednik lista Katoli{ki misijoni, deloval je v Gradcu, Celju,
Grobljah, Bitoli, na ^ukarici v Beogradu,
ponovno v Bitoli, Letnici, Kosovski Mitrovici,
Uro{evcu, Smederevu, Skopju, v Beogradu
na Dedinju in nazadnje spet na ^ukarici);
brat Anton Verani~ , OFM (*6. 6. 1886,
Cirkovce, †2. 11. 1962, Sveti Anton ob Sotli);
brat laik Janez Vezjak, OFM (*22. 6. 1870,
Cirkovce, † neznano), brat Fran~i{ek Salezij
Vodo{ek (V
Vodu{ek), OFM (*6. 12. 1865,
Lovrenc; 1913 {e v Nazarjah); Andrej Vodu{ek (*17. 11. 1850, Cirkovce, †25. 1. 1911,
Vojnik); Jo`ef Vodu{ek (*9. 1. 1870, Lovrenc,
†6. 8. 1914, Sveti Bolfenk v Slovenskih goricah, kjer je umiril strasti, ki so se razplamtele

zaradi njegovega predhodnika); Andrej
Vodu{ek (*17. 11. 1850, Cirkovce, †25. 1.
1911, Vojnik; velja za graditelja veli~astne
cerkve v Vojniku); Toma` Ignac Vrabi~
(* okoli 1600, @upe~ja vas, †1718, Jur{inci;
kaplan v rojstni fari od decembra 1698 do
junija 1700, umrl v Jur{incih kot vzoren
duhovnik); Luke` Waiss (okoli 1737, †11. 7.
1809, star 72 let; kaplan v Lovrencu
1766–1767, o~e Bla` je bil kr~mar v Cirkovcah); Bo{tjan Ignac @umer (*12. 1. 1689,
Zgornje Pleterje, † neznano kje; kaplan v
Lovrencu 1715–1717, nato na Hajdini, v
Cirkovcah pet mesecev 1724, zadnji podatki
o njem pri Slekovcu: kaplan v @etalah 1737).33

B. V Lovrencu, Cirkovcah, Kidri~evem in na
Ravnem polju delujo~i duhovniki
Navedeni so rojstni podatki ali leta slu`bovanja.
Albert, `upnik v Lovrencu (1349); Leopold
Amon (*17. 11. 1889, Pil{tanj, †7. 7. 1926,
Stoperce; kaplan v Lovrencu od 1. 3. 1925, na
strni{ki {oli u~il verouk); dr. Janez Andolj{ek
(*12. 6. 1885, Sodra`ica, †6. 6. 1917; ve~kratni
doktor, profesor Terezijanske akademije na
Dunaju, kandidat za beograjskega {kofa,
delal v tabori{~u Sterntal kot vojni kurat,
padel ob So~i kot kurat); Andrej Andorfer
(rojen v Slovenskih Konjicah, kaplan v
Cirkovcah od decembra 1710 do avgusta
1714); Andrej (20. 10. 1498 omenjen kot
`upnik v Lovrencu); [tefan Antolin (*12. 9.
1942, Odranci; od 1975 do 1981 prvi `upnijski upravitelj nove `upnije v Kidri~evem);
Jo`ef Auchmann (*23. 2. 1749, Celje, †3. 1.
1794, Markovci; v Cirkovcah kaplan od 1786
do avgusta 1791); Lovrenc Banko (omenjen
1662 ob novi cerkvi v Lovrencu); Jakob
Baseti (kaplan v Lovrencu 1807–1810);
Valentin Berani~ (*10. 2. 1754, Spodnja
Polskava, †24. 5. 1826, Pame~e; kaplan v
Cirkovcah od novembra 1778 do sv. Jurija
1781); Franc Kri{tof Bibel (†17. 9. 1738;
`upnik v Lovrencu 1712–1738); Maksimilijan
Jo`ef Bibel (†9. 6. 1736, star 33 let; brat Franca
Kri{tofa Bibla, {tiri leta kaplan v Lovrencu,

..........................................................
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33 Kronika `upnije sv. Lovrenca, ohranjena delno; Kronika `upnije Cirkovce; ZAP – [kolski list Cirkovce; [ematizmi lavantinske in sekovske {kofije 19. in 20. stol.; Slekovec, 1885, str. 80–95, 100–103; Nekrologij, 1959;
Nekrologij, 1980; Letopis, 2000; nekrologi v razli~nih listih, zlasti Dru`ini.
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kjer je tudi umrl); Franc Ksaver Blagu{i~
(kaplan v Lovrencu 1709–1710); Ivan
Bohanec (*7. 6. 1845, Sveti Kri` na Murskem
polju, †25. 5. 1925, Svetinje; kaplan v
Cirkovcah od 19. 4. 1882 do 29. 4. 1885);
Nikolaj Bratu{a (*3. 12. 1821, Velika Nedelja,
†19. 6. 1875, Ormo`; `upni upravitelj v
Lovrencu); Anton Bruner (*7. 3. 1784,
Cmurek, †26. 2. 1831, Lovrenc; `upnik v
Lovrencu od 1. marca 1821 do smrti); Mihael
Butkovi~ (†28. 2. 1825, Braslov~e; `upnik v
Lovrencu od 1785 do 5. 10. 1797, ko je postal
`upnik v Braslov~ah, kjer je umrl kot dekan);
Franc Anton Cerroni (po rodu Ljubljan~an,
od junija 1704 do aprila 1712 `upnik v
Lovrencu, kamor je pri{el s Ptujske Gore,
pozneje je postal doktor bogoslovja in bil
pro{t v Dravogradu); Franc ^ernen{ek
(*30. 11. 1859, Ptujska Gora, †18. 4. 1907,
Videm ob Savi; kurat od 1884, `upnik v
Cirkovcah od 1. 7. 1897 do 30. 4. 1906, kjer je
sezidal novo cerkev; umrl kot dekan in
`upnik v Vidmu); narodni buditelj Matija
^ioli~ (Slekovec v cirkov{ki kroniki navaja
Chiolich oziroma ^ulek ; *16. 1. 1753,
Sredi{~e, †16. 10. 1836, Cirkovce; gimnazijo je
obiskoval v Vara`dinu, filozofijo v Zagrebu,
teologijo v Gradcu in slu`boval kot kaplan v
Slovenskih goricah, kot `upnik pa v Svetinjah
in v Cirkovcah od 1804 do smrti); Andrej
^ulek (*15. 11. 1788, Sredi{~e, †23. 6. 1862,
Benedikt; prvo sveto ma{o je imel v
Cirkovcah, kjer je bil `upnik njegov stric M.
^ioli~ in kjer je bil sam kaplan od 16. 10. 1816
do 22. 4. 1827, umrl je kot `upnik v
Benediktu); Janez Jurij Dobaj (* neznano
kdaj, Slovenska Bistrica, †11. 11. 1805; v
Cirkovcah vikar od 16. 2. 1747 do 1. 6. 1770,
nato je od{el za beneficiata v rojstno faro, kjer
je umrl); Gregor Leopold Dobrov{ek (po
rodu Konji~an, v Lovrencu 1727–1739, nato je
od{el v Videm in potem k Sveti Trojici v
Halozah); Anton Drozg (*16. 6. 1838, Lenart v
Slovenskih goricah, †10. 4. 1898, Hajdina; v
Cirkovcah je bil kaplan 1867–1870, umrl je
kot deficient `upnije svetega Lovrenca);
Andrej Ekhart ali Eckhardt (kaplan v
Lovrencu 1764–1766 in 1773–1775); Janez
Jurij Ernst (po rodu Ljubljan~an, dijak ru{ke
gimnazije, `upnik v Lovrencu od maja 1680,
saj je takrat za~el pisati mati~ne knjige in se je
`e podpisoval kot `upnik, do junija 1681,
nato je od{el v Gornji Grad in od tam 1686 za
`upnika v Stari trg, kjer je slu`boval do 1701);
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Andrej Ferlan (*20. 11. 1805, Grabono{,
†19. 1. 1877; kaplan v Cirkovcah 1832–1837
in v Lovrencu od 14. 10. 1864 do smrti);
Michael Fiegl (†1. 12. 1700; pokopan v cerkvi
v Lovrencu, kjer je bil kaplan 1689–1693 ter
1700, grajski duhovnik na Ravnem polju
1693–1698); pater Marko Fi{er, OFM Cap
(*28. 4. 1873, Sveti Kri` pri Roga{ki Slatini,
†29. 12. 1950, [kofja Loka; na strni{ki {oli u~il
verouk 1919/20); Jo`ef Fon (* okoli 1733,
†22. 11. 1777 star 44 let; vikar v Cirkovcah od
1. 6. 1770 do smrti); Mihael Fric (kaplan v
Lovrencu od februarja 1701 do maja 1702);
Toma` Gabriel (kaplan v Cirkovcah od oktobra 1734 do februarja 1741); Gregor Gaj{ek
(vikar v Cirkovcah od 25. 3. 1746, umrl star 70
let in bil pokopan v Cirkovcah 19. 12. 1746; v
njegovem ~asu je pri{el v kraj birmat gori{ki
nad{kof grof Mihael Attems); Miklav` Geist
(* neznano kdaj v Ljutomeru, †1731, Maj{perk;
kaplan v Cirkovcah 1703–1708, nato `upnik v
Vidmu pri Ptuju); Simon Geri~ (kaplan v
Lovrencu 1748–1753); Adolf Gril (*4. 4. 1878,
Arna~e = [ent Ilj pri Velenju, †11. 1. 1933,
Cirkovce; kaplan v Cirkovcah od 1. 10. 1918
do smrti, tudi {olski katehet); Jo`ef Gutman
(*25. 4. 1912, Bogojina, †26. 11. 2009,
Bogojina; `upnik v Lovrencu 1955–1991,
2007 prejel grb Ob~ine Kidri~evo); pater
Elekt Hamler, OFM (*25. 2. 1860, Sveti Peter
pri Radgoni, †24. 8. 1935, Sveta Trojica v
Slovenskih goricah; 1921 u~il verouk na
strni{ki {oli); Janez Herga (*20. 5. 1802,
Polen{ak, †5. 3. 1861, Cirkovce; `upnik v
Cirkovcah od 20. 11. 1838 do smrti); Filip
Jakob Hudimon ali Hudimal (* okoli 1624,
Pod~etrtek; magister filozofije, »prothon apostolicus«, »baccalaurens philosophiae«, `upnik
v Lovrencu od julija 1681 do 12. maja 1687,
mati~ne knjige je pisal od leta 1682, ko je v
`upniji zaradi kuge umrlo 310 ljudi);
Fran~i{ek Jemec (*26. 10. 1924, Maribor,
†7. 10. 2004, Maribor, kjer je pokopan; `upnik v Cirkovcah od 1965 do smrti, tudi umetnostni zgodovinar); Jakob Jesih ali Essih
(kaplan v Lovrencu 1739–1741); Matej
Juvan~i~ (†4. 6. 1821, Pernica = Sveta Marjeta
na Pesnici, 1790–1792 kaplan v Lovrencu,
1801–1802 kaplan v Cirkovcah); Jurij Ka~i~
(1657 kaplan v Slivnici, ko je dal pokojnemu
bratu `upniku postaviti spomenik, ali od
1661 kot prvi znani parochus [latinski naziv
tudi za katoli{kega duhovnika] v Cirkovcah);
Janez Klan~i~ (*26. 12. 1790, Videm = Sveti
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Plajnsko pri Maj{perku, †13. 11. 1785,
Lovrenc; kaplan v Lovrencu od maja 1754 do
1. 5. 1763, nato `upnik od smrti); Anton
Lednik (*24. 5. 1843, Galicija, †12. 5. 1908,
Lo~e; `upnik oziroma provizor v Cirkovcah
1870–1875, umrl v Lo~ah kot `upnik); Anton
Le{nik (*1791, Selnica, †17. 3. 1832, Cirkovce;
`upnik v Cirkovcah od 23. 5. 1831 do smrti,
pred tem kaplan v Lovrencu 1818–1820);
Franc Anton Lichtenegger (†18. 5. 1736, Ptuj;
kaplan v Lovrencu od maja 1725 do maja
1732, pred tem 10 mesecev kaplan v
Cirkovcah); Janez Lobe (*21. 6. 1886,
Zagradec, †17. 9. 1929, Poljane pri Dolenjskih
Toplicah; posve~en 15. 7. 1912, {kofijski
duhovnik v Ljubljani, 1918 voja{ki kurat v
rezervni voja{ki bolni{nici Jungbunzslau
(Mlada Boleslava) v Sterntalu pri Lovrencu,
nosilec »Duhovni{kega zaslu`nega kri`ca II.
razreda na belorde~em traku«); Anton Loih
(†3. 9. 1786, Ptuj; kaplan v Cirkovcah od 26.
11. 1781 do 15. 4. 1784, pozneje `upnik v
Maj{perku); Janez Lorbek (*26. 8. 1870, Sveti
Lenart v Slovenskih goricah, †10. 6. 1943,
Olimje; kaplan v Cirkovcah 1898–1899,
1902–1903, nato `upnik v Olimju); Andrej
Mazej (*10. 10. 1950, Lepa Njiva blizu
[o{tanja; `upnik v Kidri~evem od 1997 dalje);
Me`nar{i~ (1919 u~il verouk na strni{ki {oli,
drugih podatkov o njem ni); ljudski misijonar, glasbenik in glasbeni vzgojitelj
Silvester Miheli~ (*14. 12. 1905, Trst, †22. 9.
1981, Tinje na Koro{kem; salezijanec, med
vojno se je s star{i zatekel v Strni{~e 25 a);
Anton Missia (*5. 1. 1818, Sveti Kri` na
Murskem polju, † verjetno po 1860 pri bratu,
takrat ljubljanskem {kofu, poznej{em kardinalu; kaplan v Cirkovcah od 10. 9. 1854 do
5. 1. 1858); Ivan Mlakar (*20. 6. 1860,
Leskovec v Halozah, †4. 4. 1951, Cirkovce,
kjer je bil od 1938; upokojeni `upnik tr`a{kokoprske {kofije, biseroma{nik); Janez Mrav ljak ali Marvelarek ali Marvellack (*1738
(Pajk) ali 1739 (Slekovec), `upnija svetega
Bolfenka pri Ljutomeru, †17. 1. 1817, Destrnik; osem let kaplan v Lovrencu); dekan
Albert Nagy (*18. 4. 1811, Slovenske Konjice,
†13. 1. 1880 v `upniji sv. Petra pri Mariboru,
danes Male~nik; `upnik v Cirkovcah od 1. 6.
1861 do 16. 5. 1874); Franc Obran (*7. 3.
1931, Borovci pri Markovcih; `upnijski
upravitelj v Kidri~evem 1981–1984 oziroma
1981 soupravnik, oba s kaplanom Stankom
Milo{i~em sta se vozila iz Polen{aka v

............

Vid pri Ptuju, †6. 2. 1861, Lovrenc; `upnik v
Lovrencu od 10. 5. 1838 do smrti); dr. Franc
Knavs, CM (*10. 1. 1871, Lo{ki Potok, † neznano; 1919 u~il verouk na strni{ki {oli); Andreas Kobiljak (*30. 11. 1883, Jablonka na
Mad`arskem, † neznano kje; {kofijski duhovnik nad{kofije Erlau, posve~en 26. 6. 1908,
1918 kurat v rezervni voja{ki bolni{nici
Wrschowitz-Nusle v Sterntalu pri Lovrencu);
Anton Kociper (*12. 4. 1876, Ormo`, †23. 2.
1955, Brezje; kaplan v Lovrencu 1900–
1909–?); Luke` Jo`ef Kon~nik (*1675, Ptujska
Gora, †24. 11. 1709, Cirkovce, kjer je bil
kaplan le eno leto); Franc S. Koro{ec (*27. 1.
1861, Bukovci, †2. 6. 1934, Sveti Kri` pri
Roga{ki Slatini; kaplan v Cirkovcah od 21. 1.
1890 do 8. 2. 1894, nekaj ~asa urednik
Slovenskega gospodarja, {kof Strossmayer ga
je imenoval za svojega konzistorialnega svetovalca, bil je tudi ~astni kanonik lavantinske
{kofije); Simon Kvar (*30. 9. 1803, Velovlek,
†20. 3. 1870, Hajdina; kaplan v Cirkovcah od
25. 9. 1841 do 18. 7. 1845, umrl kot `upnik na
Hajdini); Mihael Koro{ec (*19. 11. 1830,
Maj{perk, †17. 5. 1921, Ljubljana; `upnik v
Cirkovcah od 17. 5. 1874 do 8. 2. 1887); Janez
Kumer (*1700, Slovenske Konjice, †25. 8.
1756; `upnik v Lovrencu od oktobra 1738 do
novembra 1744, zaradi bolehnosti se je
upokojil in `ivel pri pl. Steinbergu v Skorbi;
ob~asno pomagal na Hajdini, 1748 spet deloval v Svetem Jan`u (Star{e), februarja 1754 se
je preselil na Hajdino); Ivan Kup~i~ Petin
(*25. 12. 1897, Ru{e, †28. 8. 1965, Cirkovce; v
Cirkovcah kaplan in nato `upnik od 26. 2.
1939 do smrti, razen med okupacijo, po
besedah pokojnega F. Jemca je farane gore~e
vzgajal s svojim duhovnim delom); [tefan
Ku{ar (*10. 12. 1910, Lapor, †19. 8. 2002,
Celje; v Lovrencu u~il verouk 1939–1941, po
vojni tri mesece zaprt); Jo`ef Ku`nar (kaplan
v Lovrencu 1702–1707); dr. Avgu{tin Lah (*1.
8. 1949, Sodinci v Podgorcih; `upnik v
Kidri~evem 1991–1997); Pavel Lampel
(*1811, Slovenske gorice, †1. 8. 1833, Sveti
Benedikt v Slovenskih goricah; oskrbnik
lovren{ke `upnije); Franc Lek{e (*27. 1. 1862,
Re~ica, †2. 2. 1928, Polzela; katehet v
Cirkovcah 1894–1897, objavljal jezikoslovne
in zgodovinske ~lanke, tudi s ptujskega
podro~ja); Anton Le{nik (*1791, Selnica,
†17. 3. 1832, Cirkovce; kaplan v Lovrencu
1818–1820, 23. 5. 1831 postal `upnik v
Cirkovcah, kjer je umrl); Filip Lampret (*1728,
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Kidri~evo, kjer je bil `upnik 1984–1991, ko je
imel glavno vlogo pri graditvi nove cerkve);
Alojzij Ocvirk (*25. 5. 1898, Sveti Peter, danes
Kristan Selo v Savinjski dolini, †12. 11. 1958,
Gotovlje; v Cirkovcah od 1. 5. 1933 do 1937);
Jo`ef Ozimi~ (*28. 2. 1882, Sveti Ven~eslav,
†2. 5. 1958, Lapor; katehet v Cirkovcah
1913–1917–?); Jo`ef Ozmec (*18. 2. 1866,
Sredi{~e, †24. 10. 1923, Ljutomer; v Lovrencu
od 1891 kurat, med 1902 in 1913 pa `upnik,
sicer tudi {tajerski de`elni poslanec); dr. biblicistike Ferdinand Paumgartner (prebival v
Lambergovem dvorcu Schneeweiss v Apa~ah); Karel Pavli~ (*1. 9. 1959, Celje
(Slovenske Konjice); `upnik v Lovrencu od
1991 dalje, 2006 prejel grb Ob~ine Kidri~evo); Jurij Pernat (* okoli 1686, †1736, star 50
let; v Cirkovcah kaplan od decembra 1729 do
marca 1733); Janez Jurij Pezdi~ek (* neznano,
Jarenina; dijak ru{ke gimnazije, `upnik v
Lovrencu od 8. 11. 1744 do 10. 11. 1751, ko
se je `upniji odpovedal, pred tem, med 1742
in 1744, vikar na Ptujski Gori, 1751–1753
`upnik v Zavr~u); Franc Ser. Poter~ (*1783,
Sveti Urban, danes Destrnik, †9. 1. 1818,
Hajdina; kaplan v Lovrencu 1814–1816,
1818); [tefan Jo`ef Pregl (*1748, Kranjska;
`upnik v Lovrencu od 3. 3. 1798 do 23. 7.
1800, ko je od{el v Apa~e pri Radgoni, kjer je
bil dve leti `upnik; leta 1799 se je v lovren{ki
`upniji naselilo 14.000 ruskih kozakov, ki so
na lovren{kem polju imeli ma{o po ruskem
obredu); Gregor Prekor{ek (*26. 2. 1823, †25.
2. 1873; kaplan v Lovrencu 1862–1863);
Gregor Prese~nik (*12. 3. 1850, Mozirje, †1.
10. 1924, @alec; v Cirkovcah kaplan od 20. 6.
1879 do 19. 4. 1882); pater Rafael Prurina,
OFM (*20. 1. 1884, Hamzi}i blizu Mostarja;
1918 voja{ki duhovnik v rezervni voja{ki
bolni{nici Kuttenberg (Klatovo) v [terntalu –
Strni{~e, posve~en 19. 6. 1906); zlatoma{nik
Franc Rath (*14. 8. 1819, Sveti Jurij pri Pesnici,
danes Jurski vrh, †2. 4. 1899, Slovenska
Bistrica; `upnik v Lovrencu od 1882 do
upokojitve, tu {e 1897); Anton Rav{l (*11. 6.
1863, Sredi{~e, †16. 11. 1938, Cirkovce;
`upnik v Cirkovcah od 1. 5. 1906 do 16. 11.
1938, nadaljeval notranja dela v cerkvi in
pozidal novo `upni{~e, ki ga je posvetil {kof
Mihael Napotnik); Janez Krstnik Razpoh
(vikar v Cirkovcah od 1712 do 21. 2. 1746, ko
je bil tu pokopan); Michael Franc Ksaver
Rebroni~ (kaplan v Lovrencu v ~asu kuge
Rak?; `upnik v Lovrencu
1682); Simon Reck (R
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od 1499, pred tem slu`boval v Ivnici); Jurij
Repa (* okoli 1742 v Hrastovcu v Slovenskih
goricah; okoli 1778–1788 kaplan v Lovrencu,
kjer je na novi {oli tri leta u~il verouk, potem
`upnik v Sveti Trojici v Halozah; velja za
ustanovitelja lovren{ke {ole, na Ptuju v
pro{tiji je bil tretji kaplan); Jernej Rojko (*3. 8.
1737, Sveti Miklav` pri Ormo`u, †27. 8. 1820
`upnik v Lovrencu; v Lovrencu je `ivel od
1801 do smrti, v tem ~asu so se v kraju pojavili francoski vojaki, lakota itd.); Franc Rop
(*29. 9. 1884, Lenart v Slovenskih goricah,
†12. 12. 1925, Celje, pokopan v rojstnem
kraju; u~il verouk na prvi strni{ki {oli); Jo`ef
Rostaher (*13. 3. 1845, Videm, †2. 3. 1916,
Polj~ane; kaplan v Cirkovcah od 1. 12. 1875
do 1. 5. 1878); Lavrencij Rottar (kaplan v
Cirkovcah od novembra 1797 do oktobra
1800); Alojz Sagai (SSagaj ; *16. 6. 1881,
Ljutomer, †17. 4. 1948, Ho~e, kjer je bil
nad`upnik, v Lovrencu `upnik 1910–1918);
Franc Ksaver Scharf (kaplan v Cirkovcah od
maja 1774 do novembra 1778); Gregor
Schweinzer (rojen v Lembachu, po zapiskih
iz ru{ke kronike omenjen 1683 kot prvi vikar
v Cirkovcah v cerkvi Device Marije, kjer je
deloval po Slekov~evem zapisu v kroniki vsaj
do 1712); Franc Ksaver Sibenbürger (* neznano, Celje, †5. 8. 1802, Makole, kjer je bil
`upnik; v Lovrencu administrator od 10. 11.
do 20. 12. 1751, nato do aprila 1754 `upnik);
Simon Siberle (*okoli 1704, Miklav` pri
Mariboru, †8. 3. 1763, Lovrenc, kjer je bil
`upnik po letu 1754); Andrej Sirk (*30. 11.
1799, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, †20.
5. 1867, Lovrenc; od 1861 do smrti `upnik v
Lovrencu); duhovnik in zgodovinar Matej
Slekovec (*6. 8. 1846, Negova, †15. 12. 1903,
Ljubljana; 1885 napisal delo @upnija sv.
Lovrenca na Dravskem polju, tu je bil kaplan
od 1882, pred tem, 1878–1879, kaplan v
Cirkovcah, kjer je ravno tako napisal prvo
kroniko, slu`boval tudi drugje; s svojimi opisi
`upnije je zajel prakti~no celotno podro~je
kidri~evske ob~ine); Jo`ef Sorglechner (*2. 1.
1836, Celje, †21. 5. 1904, Dobrna, pokopan
na Hajdini; `upnik v Cirkovcah od 10. 2. 1887
do 1. 5. 1897); Jurij Sreden{ek (kaplan v
Lovrencu 1741–1742, 1744–1748); Jakob
Stariha (oskrbnik lovren{ke `upnije od
Preglovega odhoda do 21. 3. 1801); »praefectus in Ternoviz« Kri{tof Stayner (pokopan 2.
4. 1686 v Lovrencu, star 36 let); umetnostni
zgodovinar Avgu{tin Stegen{ek (*7. 7. 1875,

...........................................................
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Franc Anton Tropper (kaplan v Lovrencu
1710–1712, 1712–1713); Franc Turteltaub,
OFM Cap. (rojen v Mariboru, kaplan v
Lovrencu 1793–1795, do 1787 kapucin, po
ukinitvi samostana svetni duhovnik); Janez
Michael Vau~nik (kaplan v Lovrencu 1767–
1769); Filip Vaupoti~ (*25. 4. 1797, Lukavci na
Murskem polju, †8. 8. 1860, Gradec, v
Cirkovcah 1829–1832 provizor, nato `upnik
od 17. 7. 1832 do 3. 9. 1838); Klemens
Venedig ali Wenettigg ali Benedig (duhovni
pomo~nik v Cirkovcah od maja 1720 do junija 1723); Janko Verbajn{ak (*8. 12. 1892,
Kri`evci, †21. 1. 1950, Velovlek pri Ptuju,
pokopan pri Veliki Nedelji; u~il verouk na
strni{ki {oli in bil okoli 1921 du{ni pastir
tabori{~a v Strni{~u); Andrej Verderber
(kaplan v Cirkovcah od avgusta 1791 do
marca 1796); Simon Ver{i~ (*13. 10. 1815,
Velovlek, †26. 1. 1870, Ptuj; kaplan v
Lovrencu od 27. 9. 1842 do 1. 9. 1862, 1861
po smrti `upnika Janeza Klan~i~a postal
provizor, 1862 stopil k minoritom in sprejel
redovno ime Martin); Martin Vili~njak (*25.
10. 1785, Ljutomer, †13. 9. 1854, Mala Nedelja; `upnik v Lovrencu od novembra 1831
do decembra 1837, v cerkvi je 1837 dal
odstraniti glavni oltar); Jakob Wutte (†13. 12.
1803; `upnik v Cirkovcah od 1. 3. 1778 do
smrti, 1780 ga je obiskal gori{ki nad{kof grof
Rudolf Jo`ef Edling, 1786 pa cesar Jo`ef II.,
ko je obiskal voja{ke vaje na Ptujskem polju
in se ob tej prilo`nosti mudil na Ravnem
polju); Ivan (Janez) Zadravec (*23. 10. 1855,
Sredi{~e, †29. 10. 1941, Sveti Bolfenk na
Kogu; `upnik v Lovrencu okoli 1917–1925,
do upokojitve); Janez Krstnik Zafo{nik
(* okoli 1744, Slovenska Bistrica, †21. 1. 1794,
prav tam; kaplan v Cirkovcah od decembra
1762 do maja 1767); Ciril Zamar (1919 u~il
verouk na strni{ki {oli); Ivan Zajc (*1. 5. 1876,
[pitali~ pri Motniku, †10. 6. 1945, Dom`ale;
u~il verouk na strni{ki {oli, v Lovrencu
kaplan okoli 1921); Melhior Zorko (*16. 12.
1870, Zdole, †28. 11. 1963, Rade~e pri
Zidanem mostu; v Cirkovcah 1903–1913, od
1908 naprej tudi kot katehet; v kraju ustanovil
posojilnico, strojno zadrugo, pomagal pri
dru{tveni dvorani in nabiral prispevke za
novo `elezni{ko postajo; pisal tudi pesmi, kje
pa je njegova pesni{ka zapu{~ina, ni znano);
Jakob Zupani~ (*21. 7. 1846, Jarenina, †11. 8.
1921, Gotovlje; v Lovrencu od 1. 6. 1878 do
19. 11. 1882 kaplan, po smrti Andreja [pa-

............

Tev~e nad Svetim Lenartom, †26. 3. 1920,
Maribor; za Cirkovce pomemben kot avtor
publikacije »Novi oltar Marijinega vnebovzetja v Cirkovcah: delo Ivana Soj~a«, ki je v
samozalo`bi iz{la v Mariboru 1909); Valentin
Storman (kaplan v Lovrencu 1707–1709);
Janko Stra{ek (*9. 12. 1956, Kostrivnica;
`upnik v Cirkovcah od 2004 naprej); Franc
Ksaver Strauss (1763–1764 kaplan v Lovrencu, kjer je bil pokopan 18. 4. 1764, star 27
let); Janez Krstnik Stumberger (kaplan v
Lovrencu 1811–1814); Jurij [abot (*11. 4.
1827, Sveti Jurij ob [~avnici, †19. 5. 1894, Ptuj;
kaplan v Lovrencu 1891–?); Simon [iberl
(* okoli 1704, Miklav` pri Mariboru, †8. 3.
1763, Lovrenc, pokopan 10. 3. 1763; v
Lovrencu je bil `upnik od okoli 1754 dalje);
Janez Krstnik [ivec (* okoli 1654, Ptujska
Gora; vikar v Lovrencu od 12. 5. 1687 do 1. 5.
1693 in od 5. 5. 1699 do 5. 5. 1704, ko je bil
pokopan na Ptujski Gori, najve~ je slu`boval
na Ptujski Gori in v Lovrencu); Andrej
[parovec ali [paravec (*25. 11. 1814, Sveti
Jurij v Slovenskih goricah, †31. 12. 1881,
Lovrenc; kaplan v Cirkovcah 1860–1868, nato
`upnik v Lovrencu od 25. 7. 1869 do smrti);
Mihal [pe{i~ (*9. 9. 1781, Sveti Miklav` pri
Ormo`u, †17. 3. 1832, Ho~e; kaplan v
Cirkovcah od 1. 1. 1806 do septembra 1816,
od septembra 1816 do junija 1818 v Lovrencu
in drugje, nazadnje v Ho~ah, kjer je umrl kot
nad`upnik); Franc Sal. [pindler ali Spindler
(*28. 1. 1878, Mala Nedelja, †30. 6. 1963,
Lovrenc; `upnik v Lovrencu od 1. 5. 1925 do
1955, med vojno izseljen v Srbijo, bil cerkveni
glasbenik, na strni{ki in lovren{ki {oli u~il
verouk); Matija [tarmon (kaplan v Lovrencu
1714–1715); Janez [torman (†30. 1. 1713,
Ptuj; od 1700 do smrti je bil grajski duhovnik
na Ravnem polju); Janez Gregor [valic (*7. 1.
1690, Slivnica, †29. 3. 1748, Ptuj; dijak ru{ke
gimnazije, kaplan v Lovrencu od 15. 4. 1717
do februarja 1725, pred tem 1 leto in 4
mesece kaplan v Cirkovcah; iz Lovrenca je
od{el v Slivnico, potem je bil vikar v Vidmu
pri Ptuju, na koncu v Leebovi nadarbini na
Ptuju, kjer je na pro{tijski cerkvi vzidana
nagrobna plo{~a); Franc Toplak (*2. 9. 1818,
Sveti Urban v Slovenskih goricah, †6. 11.
1903, Sveti Lenart pri Veliki Nedelji; 1846–
1854 kaplan v Cirkovcah, zbiratelj narodnega
blaga); Jo`ef Treplak (*30. 1. 1801, Limbu{,
†8. 4. 1871, Maribor; najprej kaplan v
Lovrencu, nato v Cirkovcah 1826–1827);
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ravca provizor); Andrej @eleznik (* okoli
1660, Slovenske Konjice, †4. 4. 1699, Lovrenc; `upnik v Lovrencu od 1. 5. 1693 do
smrti, pokopan v lovren{ki cerkvi, kjer je
spominska plo{~a).34

C. Redovnice, rojene v krajih dana{nje ob~ine
Kidri~evo
Marija Bele , sestra (v nadaljevanju s.)
Lukrecija, HKL35 (*28. 8. 1906, Lovrenc, †7. 1.
1997, Menge{); Ana Berani~, s. Cirila, FBS36
(*6. 5. 1900, Cirkovce, †3. 10. 1968, Brezje);
Ne`a Berani~, s. Leoncija, HKL (*6. 1. 1902,
Lovrenc, †22. 4. 1960, Beograd); Gera Bogme, s. Leopoldina, HKL (*4. 2. 1835, Lovrenc
14, †neznano, pri sv. Hipolitu, St. Pölten);
Amalija ^elan, s. Elizabeta, HKL (*24. 6. 1879,
Cirkovce, †1918, Celje); Kristina ^elan, s.
Citina, HKL (*13. 10. 1917, Lovrenc, †9. 11.
1939, Rade~e); Marija ^u{, s. Kapristrana,
[SKK37 (*26. 10. 1858, Lovrenc, †30. 4. 1920,
Ljubljana); Marija De~man, s. Ljudmila, ND38
(*12. 3. 1930, Lovrenc, †21. 8. 1979, Struga pri
Novem mestu – [mihel); Elizabeta Dober{ek,
s. Imakulata, FBS (*5. 11. 1921, Spodnje
Jablane, †12. 1. 2004, Sveta Trojica v Slovenskih goricah); Terezija Dober{ek, s. Angelina,
FBS (*16. 10. 1918, Cirkovce, †6. 12. 1940,
Golnik); Ne`a Dober{ek, s. Salezija, FBS (*12.
4. 1912, Cirkovce, †9. 12. 1988, Francija);
Kristina Dobr{ek, s. Serafina, FBS (*8. 12.
1913, Cirkovce, †9. 8. 1939, Slovenska Bistrica); Ne`a Dobr{ek, s. Salezija, FBS (*12. 4.
1912, Lovrenc, †9. 2. 1988, Francija); Jedert
Dra{kovi~, s. Felicija, HKL (*23. 2. 1879,
Cirkovce, †25. 12. 1944, Ljubljana); Marija
Dra{kovi~, s. Avijana, HKL (*12. 10. 1895,
Cirkovce, †15. 12. 1980, Miren); Terezija
Dra{kovi~, s. Cita, HKL (*3. 10. 1860, Lovrenc,
†7. 6. 1932, Ljubljana); Elizabeta Dreven{ek,
s. Lidija, HKL (*27. 10. 1888, Lovrenc, †15. 6.
1943, Gradec); Helena Dreven{ek, s. Klemencija, HKL (*13. 5. 1908, Lovrenc, †3. 12.
1972, Beograd); Julijana Dreven{ek , s.
Ur{ula, HKL (*16. 2. 1877, Cirkovce, †12. 8.
1948, Gradec); Katarina Dreven{ek, s. Bazilida, HKL (*3. 5. 1913, Lovrenc, †14. 10. 1991,

..........................................................
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Miren); Katarina Dreven{ek, s. Bogoslava,
HKL (*3. 3. 1900, Lovrenc, †9. 3. 1923, Ljubljana); Marija Dreven{ek, HKL (*29. 1. 1833,
Zgornje Pleterje 7, † neznano, Gradec); Terezija Fakin, s. Mateja, FBS (*10. 10. 1900,
Cirkovce, †27. 10. 1938, Golnik); Julijana
Frange` (1908: Frange{), s. Eufrozina, FBS
(*14. 2. 1869, Cirkovce, †18. 6. 1935,
Slovenska Bistrica); sestra in u~iteljica
Vladimira Freitag , FBS (*16. 12. 1878,
Lovrenc, † neznano); Gera Gajser, s. Teodozija, HKL (*15. 2. 1851, Spodnje Pleterje 50, {e
1885 delovala v Zagrebu /Slekovec/); Terezija Gori~an, s. Nives, [SKK (*25. 8. 1923,
Lovrenc, †18. 3. 1992, Pan~evo); Marija Gril,
s. Iluminata, [SKK (*1. 6. 1884, Lovrenc, †5. 1.
1929, Maribor); Hugolina (Veronika) Hergan,
[S (*15. 12. 1915, Cirkovce, † po 2000);
Veronika Hergan, s. Hugolina, [S (*15. 12.
1937, Cirkovce, †27. 5. 2005, Repnje); s.
Marija Javornik, HKL (*13. 7. 1875, Lovrenc,
†16. 11. 1952, Menge{); Ne`a Kacijan, s.
Dionizija (*17. 3. 1857, Zgornje Pleterje 4, †
neznano kdaj; po Slekovcu je leta 1885 kot
usmiljena sestra delala v Dalmaciji); Marija
Klasinc, s. Bo`idara, HKL (*4. 8. 1889, Cirkovce, †29. 5. 1973, Ljubljana); Ne`a Klasinc, s.
Milorada, HKL (*11. 1. 1906, Cirkovce, †7. 11.
1968, Beograd); Barbara Koren, HKL (*20. 11.
1825, Lovrenc 21, † neznano kdaj, Ljubljana);
s. Rustica Koren (*20. 9. 1892, Cirkovce,
Kidri~evo, † okoli 1916 v Svetem Lenartu v
Gradcu; Ines Pavlina, s. Agneta, [SK (*10. 3.
1911, Lovrenc, †14. 7. 1997, Formosa,
Argentina); Ana Kozoderc, s. Josefa, HKL
(*29. 4. 1854, Lovrenc 58, † neznano kdaj; po
Slekovcu je bila leta 1885 v Bre`icah); Marija
Kozoderc, s. Davorina, FBS (*26. 12. 1900,
Lovrenc, †1. 6. 1985, Sveta Trojica v Slovenskih goricah); Rozalija Kozoderc, s. Mira, FBS
(*3. 9. 1904, Lovrenc, †23. 7. 1973, Lovrenc);
Gera Lenart, s. Florijana, HKL (*9. 3. 1862,
Lovrenc 50, † neznano kdaj; okrog 1885 je
bila v Budimpe{ti); Marija Lenart, s. Specioza,
HKL (*11. 8. 1879, Lovrenc, †20. 8. 1927,
Ljubljana); Fortunata Matev`i~, HKL (*14. 9.
1894, Cirkovce, † neznano kdaj; 1916 je `ivela
v Svetem Lenartu v Gradcu); Liza Matev`i~,
HKL (*14. 11. 1823, Zgornje Pleterje 21, † nez-

...........................................................
Jakob Emer{i~

nano kdaj, Gradec); Ana Medved, HKL (*24.
4. 1838, Zgornje Pleterje 14, † neznano kdaj;
leta 1885 je {e `ivela v Zagrebu); Jera
Medved, s. Vida, FBS (*3. 3. 1900, Cirkovce,
†18. 11. 1992, Francija); Kristina Medved, s.
Amida, HKL (*9. 11. 1915, Cirkovce, † neznano); Marija Medved, s. Agata, HKL (*11. 8.
1900, Cirkovce, †5. 9. 1964, Bitola, Makedonija); Marija Medved, s. Amanda, HKL (*22. 1.
1866, Lovrenc, †14. 3. 1938, Ljubljana); Ne`a
Medved, s. Klavdijana, HKL (*17. 1. 1908,
Cirkovce, †27. 8. 1986, Osijek); Kazimira
Medved, FBS (*11. 6. 1902, Cirkovce, † neznano); Marija Mlakar, HKL (*23. 8. 1836,
@upe~ja vas 5, † neznano, Ljubljana); Ne`a
Mlakar, s. Lina, FBS (*14. 12. 1896, Lovrenc,
†5. 7. 1966, Ljubljana); Marija Osel, s. Klotilda,
HKL (*16. 12. 1836, @upe~ja vas 31, †14. 10.
1923, Ljubljana); Marija Pehar, s. Antonina,
HKL (*3. 12. 1857, Lovrenc 58, †13. 5. 1922,
Ljubljana); Ana Pernat, s. Fortunata, [SKK
(*16. 6. 1899, Lovrenc, †21. 9. 1925, Kamnica); Jerica Pernat, s. Fortunata, [SKK (*31.
10. 1906, Lovrenc, †17. 4. 1993, Brezje); Jerica
Pernat , s. Gabrijela, FBS (*19. 2. 1905,
Cirkovce, †30. 4. 1992, Sveta Trojica v Slovenskih goricah); Ne`a Per{oh, s. Eduarda,
HKL (*24. 12. 1842, Zgornje Pleterje 14, † neznano; {e leta 1885 je `ivela v Zagrebu);
Terezija Per{uh, s. Berta, [SKK (*1. 10. 1900,
Cirkovce, †6. 10. 1984, Lemont, ZDA);
Terezija Per{uh, s. Gerarda, HKL (*5. 9. 1905,
Lovrenc, †19. 2. 1991, Raka); Julijana Pignar,
s. Lavrencija, SKR39 (*5. 11. 1913, Lovrenc,
† neznano); Marija Pihler, s. Mariela, [SKK
(*29. 1. 1893, Lovrenc, †5. 2. 1968, Ljubljana);
Elizabeta Poto~nik, s. Fran~i{ka, FBS (*24. 10.
1908, Cirkovce, †14. 2. 2000, Slovenska
Bistrica); s. Gumberta Predikaka, [S (*28. 11.
1895, Lovrenc, † neznano kdaj; leta 1918
`ivela v Algersdorfu pri Gradcu); Marija
Rodo{ek, s. Antonija, HKL (*27. 4. 1852,
Lovrenc 56, † po 1885); Helena Sagadin, s.
Rozina, FBS (*16. 5. 1892, Cirkovce, †11. 12.
1950, Gornja Radgona); M. Berta Sagadin, [S
(*4. 11. 1877, Lovrenc, † neznano); Ivana
Sagadin, s. Bertila, FBS (*2. 6. 1895, Cirkovce,
† 24. 9. 1976, Kri`e); Ana Strm{ek , s.
Helidonija, HKL (*5. 6. 1906, Lovrenc, †5. 6.

1942, Gradec); s. Doroteja [olar, [S (*13. 2.
1910, Lovrenc, † neznano); Antonija [terbak,
s. Honorija, [SKK (*28. 3. 1920, Lovrenc; leta
2000 je {e `ivela v Zemunu); s. Vladimira
[trucl, [S (*15. 12. 1915, Njiverce, † neznano);
Ana Tumpej, s. Ivana, HKL (*6. 6. 1871,
Lovrenc, †30. 4. 1944, Gradec); Roza Tumpej,
s. Flora, HKL (*22. 8. 1890, Lovrenc, †2. 10.
1961, Raka); Terezija Tumpej, s. Digna, HKL
(*6. 10. 1860, Lovrenc 47, † po 1885); Terezija
Tumpej, s. Smaragda, HKL (*11. 9. 1899
Lovrenc, †12. 2. 1975, Raka); s. Marija Marjeta
Alacoque Tumpej, MGD40 (*21. 12. 1895,
Lovrenc, †24. 2. 1995, Studenice); Marija
Tumpej, s. Valerija, HKL (*9. 1. 1869, Lovrenc,
†28. 2. 1920, Vojnik); s. Benedikta Unuk
(*5. 3. 1905, Pongerce, † neznano); Katarina
Vedlin, s. Beata, FBS (*9. 9. 1911, Cirkovce,
†2. 9. 1982, Brezje); Terezija Vedlin , s.
Blanka, FBS (*5. 9. 1908, Cirkovce, †4. 1.
1986, ^rna gora); Ana Vodo{ek, s. Julita, HKL
(*11. 5. 1851, @upe~ja vas 11, † neznano
kdaj); s. Marija Vodo{ek, HKL (*27. 4. 1829,
@upe~ja vas 40, †21. 2. 1853); Treza Vodo{ek,
s. Luitgardis, HKL (*11. 10. 1859, @upe~ja vas
11, † neznano kdaj, Feldhofen pri Gradcu ; s.
Julita Anna Vodu{ek, OSU41 (*12. /Slekovec
104: 11./ 5. 1851, Lovrenc, 1903 in {e 1918
predstojnica sester Vincencija Pavelskega, v
Vojniku (Hoheneck), † neznano); Terezija
Vodo{ek, s. Luitgarda, HKL (*11. 10. 1859,
@upe~ja vas 11, {e `ivela 1885); s. Wilhelmina
Wodu{ek, SSK42 (*2. 1. 1860, Cirkovce, †1938,
Gradec); s. Alkantara Zafo{nik ali Safoschnig,
[S43 (*11. 12. 1859, Cirkovce; 1913 predstojnica in u~iteljica pri {olskih sestrah v
Algersdorfu pri Gradcu, kjer je delovala {e
1918).

U~itelji in profesorji
A. Rojeni v krajih dana{nje ob~ine Kidri~evo
Filomena A. Aleksi~ (*3. 7. 1907, Maribor (Cirkovce), v Cirkovcah je u~ila od 1931 do 1941,
1941 zaprta, nato {e isto leto izseljena,
1945–1953–?, 1946 {olska upraviteljica);

..........................................................
SKR = sestre kri`ni{kega reda.
MGD = magdalenke.
OSU = ur{ulinke.
SSK = Barmherzige Schwestern von heil Kreuz.
[S = {olske sestre
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Andrej Debenak (glej poglavje IX); Franc
Dolenc (*9. 5. 1938, Lovrenc; v Kidri~evem
1963–1969); Lucija Dreven{ek (*11. 12. 1919,
Lovrenc, †5. 5. 1945, ko so jo na Teznem v
Mariboru kot talko ustrelili Nemci); Irena
Fr~ec, rojena Ojstr{ek (*7. 4. 1946, Lovrenc; v
Kidri~evem 1966–1973); Matija (Matej)
Freytag (*1797, Cirkovce; v Cirkovcah u~il
okoli 1813–1816, nato v Lovrencu do 1820,
zatem v Dvorjanah, kjer se je odpovedal
slu`bi in postal gostilni~ar); Metka Gumilar
(`ivi v Kungoti, u~i v Podlehniku, leta 2000
prejela nagrado kot inovativna u~iteljica /glej
Ravno polje, 5, 2000, 1, 19/); Bogomir Jurtela
(glej poglavje VII); Silvestra Klemen~i~ (*8.
11. 1958; magistra mened`menta neprofitnih
organizacij, profesorica {portne vzgoje), Filip
Koderman (*1. 4. 1834, Apa~e 28; u~il v Lovrencu 1852–1854, `upan v Apa~ah, 1885 nadu~itelj v Frankolovem); Ne`a Kozoderc (*7. 1.
1913, Lovrenc; v Lovrencu u~ila 7 let, med
vojno izgnana na Hrva{ko, pou~evala {e
1949–?); Marija Osenjak (*1. 11. 1873, Lovrenc; v Lovrencu od 1901 in tudi {e 1945,
u~ila 35 let); Mihaela Planin{ek , rojena
Kopu{ar (*20. 9. 1950, Apa~e; v Kidri~evem
od 1977 naprej); Vili Podgor{ek (*10. 10.
1957, Dragonja vas; profesor geografije in
zgodovine, u~i na Drugi gimnaziji Maribor,
lastnik zasebnega muzeja mineralov in fosilov Pangea v Dragonji vasi od 2007, objavil
ve~ strokovnih ~lankov v dnevnih ~asopisih
in raznih strokovnih zbornikih); Jakob
Predikaka (*8. 4. 1836, @upe~ja vas 19; kot
vseu~ili{~nik v Gradcu spremenil svoj priimek v Praedica, okrog 1885 je bil profesor
na De{kem u~itelji{~u v Ljubljani); Andrej
Roga~ (*25. 11. 1805, Zgornje Pleterje, †5. 6.
1853, Ptuj; v Lovrencu u~il 1821–1824, nato
na Ptuju od 1824 do smrti kot zasebni u~itelj);
Branko Tonejc (*16. 11. 1947, Ptuj; `ivi v
Kidri~evem, na kidri~evski {oli od 1969, od
1981 ravnatelj); Marija Turk, rojena Fider{ek
(*11. 11. 1941, [ikole, †3. 2. 1966; v Kidri~evem 1963–1966); Filip (Josip) Vogrinec (*25. 4.
1862, Lovrenc, okrog 1885 u~itelj v [martnem
na Pohorju).44

B. So u~ili ali u~ijo v krajih dana{nje ob~ine
Kidri~evo
(Dragoljub) Predrag A~imovi} (*18. 7. 1951,
Daruvar; v Cirkovcah 1982–1992); A. Filomena Aleksi~ (v Cirkovcah 1931–1937–?);
Ivan Andrej~i~ (u~il v strni{ki {oli), Ada
Antonac , poro~ena Lovrec (*9. 8. 1908,
Klanec pri Trstu; v Cirkovcah 1928–1941,
1945 odpoklicana, sodni postopek 1945; kot
Primorka je prosila za premestitev, 1947 u~ila
v Dornavi); Vili Arnej~i~ (*1943; v Kidri~evem
1963–1970–); Matilda Ba{tevc (*8. 3. 1928,
Devina pri Slovenski Bistrici, †4. 8. 1982; v
Cirkovcah 1950–1982); Metka Ba{tevc
(*15. 10. 1954, [marje pri Jel{ah; v Cirkovcah
od 1976 naprej); Kristina Bauman (v
Cirkovcah {e 2009); Marija Began (*5. 7. 1926;
v Cirkovcah 1946–1950–?), Maksim Lvovi~
Blumenau (po rodu Rus, `ena Slovenka iz
rodbine znanega bibliografa Simoni~a; profesor germanistike, prvi {olski upravitelj v
Strni{~u 1918/19, pou~eval v ruski kadetnici
v Strni{~u, 1919 se je naselil na Ptuju, nato
u~il {e v Beli Crkvi do 1923; h~i ptujska
zdravnica Nada Pavli~ev in sin in`enir Igor
Blumenau); Klara Botolin (*8. 8. 1911,
Terbegovci; do 1945 `e 11 let slu`bovanja,
med vojno internirana na Borl, v Lovrencu
1945–1952, tega leta preme{~ena v Star{e,
ponovno 1952–1968, ko je bila upokojena);
Slava Bo`i~ (*26. 7. 1914, Trst; pred vojno v
slu`bi v Lovrencu 6 let, nato {e 1945–1947–?);
Franc Brancelj (*4. 3. 1928, Gori~ica pri Ljubljani, 1949 nekaj mesecev v. d. {olskega
upravitelja); Elvira Brezo~nik, rojena Polaj`er
(*21. 6. 1935, v Kidri~evem 1965–981); Liljana
Brglez (*29. 3. 1965, Ptuj; v Cirkovcah
1987/88, spet od 2003 naprej); Tina Brglez
(*10. 10. 1979, Maribor; v Cirkovcah od 2005
naprej); Ana Brumec - Debenak (v Cirkovcah
1948–?, 1948 v. d. {olske upraviteljice); Rihard Burja (*1899; na strni{ki {oli u~il
1921/22–1925/26); Karla Bulc (v Lovrencu
1934–1939); A. Cajnkar (v Cirkovcah 1926–?);
Marija Cestnik, rojena Bezjak (*18. 11. 1944,
Kicar; v Kidri~evem od 1974 naprej); Dragica
Ciglari~, rojena Selin{ek (*17. 9. 1940 Spodnja

..........................................................

............

44 Slekovec, 1885, str. 95–100, 104–105; ZAP, O[ Strni{~e - Kidri~evo, Lovrenc, Cirkovce; Zapisniki u~iteljskih konferenc Kidri~evo 1952–1970; Osnovna {ola Borisa Kidri~a. Mati~na knjiga. Kidri~evo 1998; O[ Lovrenc in
U~iteljske konference 1945–1958; Osnovna {ola Cirkovce: Mati~na knjiga; ZAP, O[ Cirkovce 1880–1959; ZAP,
[kolski list Cirkovce; Stale`: 1923, 1934; Bojc, 1969, str. 226–256; Bojc, 1970, Glasnik Slovenskega duhovni{kega
dru{tva 1971–1982; Per{oh, 2007, str. 4, 12.
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Gradi{ka, Spodnja Kungota; u~il v Cirkovcah
1855–1862, v Lovrencu 1863/64); Lidija Hor vat (v Kidri~evem {e 2009); Marija Ivan~i~ (v
Lovrencu 1936–1941, izseljena 1941); Pepina
Ivan~i~ (u~ila na strni{ki {oli); Stanka Ivan~i~,
rojena Dolenc (*24. 4. 1952, Ptuj; v Cirkovcah
od 1979 naprej); Valentina Jakab, rojena
Slatinek (*3. 1. 1924, Laznica pri Limbu{u;
prva ravnateljica O[ Kidri~evo, u~ila od 1946
naprej, 1959 od{la v Lovrenc, kjer je bila {e
1960, nato 1970–1979 spet v Kidri~evem);
Ivana Jan~i~ - Lovrec (*1905; u~ila v
Cirkovcah 1931–1941); Ivo Jan~i~ (*1893; v
Cirkovcah 1923–1941, {olski upravitelj od
1926 in tudi {e 1935, po vojni kontrolor vojne
uprave, 1948 {olski nadzornik v Mariboru);
Alojz Jan`ekovi~ (*20. 6. 1920, Celje; v. d.
upravitelja v Lovrencu, o~itki iz 1945 o medo]vvar
vojni neprimernosti); Julijana Jev{e [o
(*5. 2. 1914, Cirkovce; v Cirkovcah od 1937
do 31. 8. 1973 u~iteljica ro~nega dela); Jo`e
Jordan (*2. 3. 1941, Maribor; v Lovrencu in
Kidri~evem 1961–1973); Jo`ica Jurgec, rojena
Frank (*24. 2. 1964; v Cirkovcah od 1986
naprej); Ljudmila Jurtela (*14. 7. 1940, [alovci
pri Ormo`u; v Cirkovcah 1961–1999, nato
upokojena); Leopoldina Justin (*1895; u~ila
na strni{ki {oli, 1934); Janez Kajzer (bil v
Cirkovcah `e okoli 1702–1707 neke vrste
u~itelj); Silva Keber (*1904; v Lovrencu od
Ker`nar; organist
1922 naprej); Ivan Ker`ner (K
in prvi u~itelj v Lovrencu, 1789 je bil ob
sinovem rojstvu imenovan za u~itelja, med
1795 in 1797 od{el v Ver`ej); Klan{~ek (v Cirkovcah 1891–1907–); Maksimilijana Klemen
(*23. 9. 1944, Lehen na Pohorju; v Cirkovcah
od 1970 naprej); Alojzij Knafelc (*2. 7. 1910,
Rojan, † 1975; ravnatelj {ole v Cirkovcah
1946–1975, pou~eval risanje, fiziko in kemijo); Slava Knafelc (*21. 2. 1931, [entjur pri
Celju; v Cirkovcah 1952–1987); Jakob
Knechtl (†25. 3. 1836, Lovrenc, star 48 let; v
Lovrencu u~il 15 let); Andrej Kodela (*3. 10.
1955, Ptuj; v Kidri~evem od 1985 naprej); Ana
Kogoj (*5. 6. 1925, Gornji Logatec; za~ela v
Lovrencu 1941/42, 1945–48–?); Ina Kojc (*21.
7. 1966, Ptuj; v Cirkovcah od 2005 naprej);
Edvard Kolar (v Cirkovcah od 3. 9. 1943 do
neznano); u~itelj in fotograf Mihael Koltak
(*7. 12. 1939, Ptuj; v Kidri~evem od 1977
naprej); Valerija Komavli (*1894; na strni{ki
{oli u~ila pred 1923); Ivan Kojc (*21. 7. 1977,
Ptuj; v Cirkovcah od 1997 naprej u~i ra~unalni{tvo); Elfrida Kopriva (v Cirkovcah od maja
1941 do junija 1942); Korban (v Lovrencu

............

Polskava; v Cirkovcah 1961–1968); Marija
Cobelj (v Cirkovcah 1952, tega leta preme{~ena v Maj{perk, vendar jo 1951–1952 spet
sre~amo v Cirkovcah); Franja ^eh, rojena
Lauko (*12. 12. 1954, Slovenj Gradec; v
Lovrencu 1975–1983); Ivanka ^eh (*6. 5.
1972, Ptuj; v Cirkovcah od 2000 naprej);
Margareta Dassal (na strni{ki {oli u~ila
1922/23–1927/28); Marija Daj~man (*1. 7.
1944, Pragersko; v Cirkovcah 1964–2000);
Ignacij Denk (*1783, Lu~ane, †1922, Lovrenc;
u~il v Lovrencu 1801–1822, ko je umrl za tifusom); Andreja Emer{i~ (*16. 7. 1960; kandidatka LDS za kidri~evski ob~inski svet za
2002); Janez Farka{ (u~il v C. 1889–1910,
{olski upravitelj); Pavla Ferlinc (v Lovrencu
1951–53–?); Franz Fersch (*1818, Ru{e; v
Cirkovcah 1837–1879); Marija Fingu{t ,
poro~ena Jurtela (*3. 9. 1961, Ptuj; v Cirkovcah od 1985 naprej); Franko Florjan~i~
(*27. 3. 1944, Ljubljana; v Kidri~evem
1964–1979); Andrej Freytag (*1759, Ptuj,
†26. 10. 1814, Cirkovce; prvi znani u~itelj v
Cirkovcah, u~il 1786–1813); Eleonora Gabriel
(v Cirkovcah od 8. 9. 1943 do neznano);
Ljubo Gaiser (*28. 5. 1957, Ptuj; v Cirkovcah
od 2000 naprej); Barbara Gaj{ek (*30. 10.
1981, Ptuj; v Cirkovcah kot vzgojiteljica od
2005 naprej); Pavla Gaj{ek (druga ravnateljica osnovne {ole v Kidri~evem, tu od
1952–1957–?); Slava Ga{per{i~ (v Cirkovcah
1952–1954–?); Vinko Godec (*8. 4. 1943,
Makole; v Cirkovcah 1965–1979); Jakob
Gogej (u~il v Lovrencu okoli 1794–1801);
Nada Golob (v Cirkovcah 1954–57–?); Andrej
Gor{e (*1940; v Kidri~evem 1959–1964–?);
Ivanka Gor{e (*31. 5. 1949, Mihalovci; v Kidri~evem od 1976 naprej); Toma` Grobelnik
(*14. 2. 1975, Maribor; v Cirkovcah od 2004
naprej, delno tudi v Kidri~evem); Milka Gulin
(*1887; na strni{ki {oli u~ila 1908–?); Metka
Gumilar (*8. 4. 1966, Kungota; {e u~i); Martin
Hammer (*1792, Voli~ina, †1837, Cirkovce; v
Cirkovcah u~il od 1820 do smrti); Zdenka
Hansel, rojena Zavadlav (*26. 12. 1924, Ljutomer, †16. 6. 2002; v Strni{~u oziroma Kidri~evem 1946–1981, po Raj{terju nekaj ~asa ravnateljica O[ B. Kidri~a v Kidri~evem); Drago
Hasl (*1900; v Cirkovcah u~il 1920–1926–?, v
kraju vodil `e 1926 in okrog 1981 mo{ki
pevski zbor, bil tudi {olski upravitelj); Anica
Hasl, rojena @iher (*1895; v Cirkovcah u~ila
1916–1921–?); Jo`e Matija ali Matej Heri~ (v
Cirkovcah u~il od 1. 10. 1878 do 1910, nato
tudi {olski upravitelj); Hofgartner (*1813,
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med 1936 in 1939 {olski upravitelj); Ivanka
Korez (ravnateljica v Cirkovcah od 1996
naprej); Vladimir Rimski Korsakov (*1857;
direktor kadetske {ole v Strni{~u, sorodnik
velikega ruskega skladatelja);45 Ema Kosi (v
Cirkovcah 1919–?); Pavla Ko{enina (pred
1941 u~ila v Lovrencu, nato od{la domov v
Savinjsko dolino); Franc Kova~i~ ({olski
upravitelj v Lovrencu od septembra 1953–
1954–?); Marija Kova~i~, rojena Kidri~ (*4. 9.
1958, ^ermo`i~e; v Lovrencu 1965–1970, v
Kidri~evem od 1980 naprej); [tefan Kova~i~
(*1846, Slivnica; v Cirkovcah u~il 1866–1870);
Zdenka Kova~i~ (v Lovrencu 1952–1954–?);
Ne`a Kozoderc (*7. 1. 1913; v Lovrencu u~ila
1947–54–?, med vojno izgnana); Kristina
Krajnc, rojena Kosi (*5. 12. 1934, Strmec pri
Ormo`u; v Kidri~evem od 1953 do upokojitve 1989); Marjan Krajnc (*8. 2. 1960, Maribor; v Cirkovcah od 1995 naprej); Margareta
Kralj (po rodu iz Gradca, v Cirkovcah od julija 1941 do julija 1943); Slava Kramer (v
Lovrencu u~ila 1937–1939–1941 (?), nato
od{la na Hrva{ko); Ivan Kri`aj (*1894; v
Cirkovcah u~il telovadbo 1923–1933–?, od
tam od{el v Cirkulane); Breda Kri`an (*1. 7.
1959, Ptuj; v Lovrencu u~ila od 1982 naprej);
Majda Kri`an, rojena @nidar (*16. 3. 1929;
u~iti za~ela 1946, v Lovrencu u~ila 1951–
1982, {olska upraviteljica, upokojena 1985);
Ivan Kri`an (v Cirkovcah {olski upravitelj
1925–1926); Mira Kri`an , rojena Kova~i~
(*22. 8. 1945, Lovrenc; u~ila v Lovrencu in
Kidri~evem 1965–1985); Vekoslava Kri`ni~
(u~ila na strni{ki {oli); Anton Kropej (v
Lovrencu u~itelj in organist od 1792 naprej);
Alenka Kutnjak (*15. 10. 1967; v Kidri~evem
od 1989 naprej); Franc La~en (*16. 11. 1945,
Ptuj; od 1975 najprej pomo~nik I. Te`aka,
nato do 1981 ravnatelj); Ivanka Lah (*2. 4.
1951, Ptuj; v Kidri~evem 1973–1990–?); Sonja
Lah (v Lovrencu 1959/60–1962–?); Mateja
Lampret (*24. 2. 1976, Ptuj; v Cirkovcah od
2003 naprej); Ernst Lasbacher (v Cirkovcah
u~il 1911–1914–?); Nada Lejko (*30. 3. 1936; v
Kidri~evem 1960–1996, ko je bila invalidsko
upokojena); Romana Lepo{a, rojena Sagadin
(*28. 2. 1959; v Kidri~evem od 1980 naprej);
Terezija Lesjak, rojena Selin{ek (*22. 9. 1929,
Ptujska Gora; v Kidri~evem od 1946 do 1973);
Fr. Le{nik (v Cirkovcah 1917–1919–?); Polona
Le{nik , rojena Dolenc (*4. 5. 1976; v

..........................................................
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Cirkovcah od 2000 naprej); Sonja Liber, rojena Novak (*23. 2. 1963, Ptuj; v Kidri~evem od
1994 naprej); Jo`ef Liebert (*1815, Ptuj, †7. 1.
1858, Lovrenc; 1845 postal »vzoren«, v
Lovrencu u~il od 1831 do 1858, 1836 je slu`bo prekinil ter bil nekaj ~asa gra{~inski
klju~ar na Koro{kem, umrl v Lovrencu, kjer je
tudi pokopan); Ankica Logar (v Lovrencu in
Kidri~evem od 2000 naprej); Ada F. Lovrec (v
Cirkovcah 1934–1941, oktobra 1942 je prevzela `enski urad v Cirkovcah); Franc Lovrec
(*1908; v Cirkovcah u~il 1929–1941, med
vojno se je zaposlil na ob~ini, 1945 sodni postopek, do 1948 zaposlen na ob~ini, nato
{olski upravitelj v Dornavi); Mira Lovren~ak
(v Kidri~evem od 1956 naprej); Avgu{tin
Luke`i~ (ali Luka~i~; v Cirkovcah u~il od 1.
11. 1900–1920, tudi {olski upravitelj); Jakob
Majheni~ (*1781, Vurberk; po 1817 je {tiri leta
u~il v Cirkovcah); Ivanka Makoter, rojena
Sotler (*9. 5. 1935, Celje; v Kidri~evem
1963–1990); Marija Makovecki (v Kidri~evem
1956–1957–?); Adolf Mar~i~ ({olski upravitelj
v Lovrencu okoli septembra 1949–53–?); Iva
Mar~i~ (v Lovrencu 1951–53–?); Suzana Menoni Planin{ek (v Lovrencu 1991, v
Cirkovcah {e 2009); Ne`a Me{i~ek - Mlakar
(*1897; v Lovrencu od 1919 naprej?); Erika
Me{ko , rojena Poto~nik (*17. 12. 1943,
Maribor (Skorba); v Kidri~evem od 1963
dalje); Zlatka Miklo`i~ (*23.12. 1961, Maribor;
v Cirkovcah 1983–1995); Franc Mlakar
(*16. 9. 1909; v Cirkovcah od 1946–?); Alenka
Mohori~, rojena Polaj`er (*7. 11. 1955, Ptuj; v
Kidri~evem in Lovrencu od 1988 naprej);
Terezija Mohorko (v Lovrencu 1955–1958,
nato je od{la na Breg pri Ptuju); Majda Muhi~
(*26. 4. 1940, Maribor; v Kidri~evem in
Lovrencu 1960–1995); Slavica Muhi~, rojena
Cunk (*24. 10. 1949; v Kidri~evem
1975–1979); Terezija Munda (*1. 9. 1946,
Pongrce; v Cirkovcah 1966–2001); L. Murn (v
Cirkovcah 1926–?); Miha Nerat (*26. 1. 1845,
Slivnica pri Celju, †29. 5. 1922, Maribor; v
Cirkovcah u~il med 1863 in 1866, v Lovrencu
med 1864 in 1866, bil eden najbolj znanih
{olnikov, {olski nadzornik, urednik Popotnika); Tatjana Novak (*23. 3. 1970, Maribor; v
Cirkovcah od 1997 naprej u~i likovni pouk);
Petra Oblak (*20. 7. 1971, Maribor; v
Cirkovcah od 2005 naprej); Mirko Ogorelec
(*2. 11. 1903, Cirkulane; v kompleksu voja{ke
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bolni{nice Halic v Strni{~u ustanovil pletarsko {olo);46 Jo`ica Pauman (*25. 2. 1951,
Raki~an; v Cirkovcah 1973–1977); Uro{
Pe~ek (v Lovrencu 1945 prosil za upokojitev); Ignacij (Ognjeslav) Pejcha (v Cirkovcah 1912–1920–?); Marija Pelc (v Cirkovcah
1954–57–?); Marica Pepelnik (v Cirkovcah
1919–1921–?); Lovrenc Pi{ek (*24. 8. 1917, Ig
pri Ljubljani; v Lovrencu od 1945 naprej, partizan); Jo`ica Plajn{ek (*27. 6. 1951, Ptuj; v
Cirkovcah od 1972 naprej); Drago Planer (v
Cirkovcah u~il 1909–1912–?); Anton Plohl
(*1804, Polen{ak, †1865; v Lovrencu u~il
1827–1830, nato v Destrniku in Vitomarcih);
Zlatka Podvornik, rojena Brodnjak (*1. 4.
1951, Marjeta na Dravskem polju; v Kiri~evem od 1972 naprej, bila {olska knji`ni~arka,
oktobra 2005 na Ptuju prejela priznanje za
izobra`evanje); Anton Mirko Poto~nik (*14. 7.
1923, Mala Nedelja; v Strni{~u upravnik
strokovne {ole za u~ence v gospodarstvu v
okviru tovarne, 1953–1955 pou~eval v Cirkovcah telesno vzgojo, fiziko, kemijo); Vinko
Po`ar (v Cirkovcah 1912–13–?); Adolf
Praprotnik (v Lovrencu 1952–1958, nato od{el na Breg pri Ptuju); Marica Praprotnik (v
Lovrencu 1952–1957–?); Irena Premk (*1903;
v Lovrencu u~ila od 1922 naprej); Majda
Premzl (*13. 9. 1936, Slovenj Gradec; v
Cirkovcah 1954–1990); Roman Premzl (*1. 1.
1936, Pragersko; v Cirkovcah 1954–1976);
Bogomir Prstec (*28. 7. 1956, Ptuj; v Kidri~evem 1981–1989, nato svobodni umetnik);
vzgojiteljica Milena Prstec, rojena Munda
(*5. 2. 1955, Ptuj; v Kidri~evem od 1976 naprej);
Hilda Pucko (v Lovrencu 1954–65–?); Janez
Pucko (v Lovrencu {olski upravitelj 1954–
1958–1965–?); Ladislav Pulko (skoraj 25 let
sodeloval z Mo{kim zborom Talum Kidri~evo
/glej Aluminij 43/2006, 2, 23/); Gabriela ali
Jelka Rajher, rojena Kos (*7. 10. 1939, Polhov
Gradec pri Ljubljani; v Kidri~evem 1959–
1992); Branko Raj{ter (*11. 7. 1930, †1. 12.
1989; 1949 zaposlen, 1952 `e {olski upravitelj, tretji ravnatelj O[ Kidri~evo do 1963, ve~
let vodil /za Vaupoti~em/ Mo{ki zbor Talum
Kidri~evo); Pavla Raj{ter , rojena Ferlinc
(*26. 12. 1931, Lenart; 1950 v Lovrencu na
ni`ji gimnaziji, nato v Kidri~evem od 1962 do
1983); Marija Raku{a, rojena Zorec (*1944; v
Lovrencu 1965–1970, vodja {ole 1985); Anton
Raumicher (v Cirkovcah 1925–1928–?); Sonja

Ribi~ (v Cirkovcah 1954–59–?, od oktobra
1959 v Lovrencu); Darinka Rojko (*2. 7. 1974,
Ptuj; v Cirkovcah od 2000 naprej); Franc Ro{kar (ali Ro{ker ; *1825, Jakobski dol; v
Cirkovcah u~il od 1842 do 1845); Jo`e Rozman (R
Ro`man; * okoli 1778, Voli~ina, †19. 9.
1851, star 73 let; v Cirkovcah u~il 1816–1920);
Marija Ro`i~ (*22. 2. 1912; v Cirkovcah
1946–?); Ivan Ro`man (*8. 10. 1962, Ptuj; v
Cirkovcah od 1993 naprej); Ambro` Rusjan
({olski upravitelj v prvi strni{ki {oli); Erna
Rutz (v Cirkovcah od 8. 4. 1943 do neznano);
Magdalena Schalk (v Cirkovcah od 4. 6. 1943
do neznano); Ernest Schwonke ({olski
upravitelj v Lovrencu med 1942 in 1945,
glede na druge nem{ke u~itelje tukaj najdlje);
Ivan Sel (*1885; v Lovrencu 1908–1936, okoli
1923–1936 {olski upravitelj); Alojz Silly (v
Cirkovcah od 9. 4. 1943 do neznano); Franc
Sinigoj (ali [inigoj; u~il na prvi strni{ki {oli);
Armela Sirok (ali [irok; u~ila na prvi strni{ki
{oli); Matija Skuhala (*1840, Toma`; 1860–
1862 u~il v Lovrencu, 1878 v Cirkovcah, na
koncu v Run~u); Gera Sladek (v Cirkovcah
od 24. 2. 1943 do neznano); Katarina Sor{ak,
rojena Koser (*10. 9. 1945, Ptuj; v Lovrencu
1965–1985–?); Inge Spitzer (v Cirkovcah od
14. 9. 1943 do neznano); Marija Srebrni~
(u~ila na prvi strni{ki {oli); Ivanka Srp~i~,
rojena Merc (*2. 3. 1949, Strmec; v Kidri~evem od 1975 naprej, na Ptuju leta 2000 prejela priznanje za delo na kulturnem podro~ju); Karl Stanzer (ali [tancer; po rodu iz
Gradca, v Cirkovcah vodil Hitler Jugend, u~il
1941/42, od{el v Andritzgratz); Sonja Stepa nov (*26. 2. 1965, Ptuj; v Kidri~evem in Lovrencu od 1988 naprej); Marjeta Sternad
(*22. 8. 1943, Maribor; v Cirkovcah
1972–1999); Suzana Strelec (*14. 7. 1963, Maribor; {olska pedagoginja, v Kidri~evem od
1988 naprej); Albin Stritar (pevovodja, skladatelj in u~itelj, u~il na prvi strni{ki {oli; prim.
Alc [Rafael Ajlec], Stritar Albin, SBL 11, 1971,
513); Andreja Stumpf (*23. 4. 1970, Maribor; v
Cirkovcah 1993–1997); Karl [epec (*18. 8.
1917, Cundrovec pri Bre`icah; v Lovrencu
1945 u~il `e 19 let, pred tem 1926–1928 u~il v
Toma`u, nadu~itelj v Lovrencu 1939–1941 in
po 1945–1947, ko je postal {olski in{pektor,
1941 z dru`ino izseljen v Aran|elovac); Kristina [epec, rojena Jan~ar (*4. 4. 1907, Mailand
pri Zidanem Mostu; v Lovrencu u~ila `e 18 let,
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425

...........................................................
Osebnosti

1941 izseljena v Aran|elovac, spet 1945–
1948, ko je od{la na Ptuj); Marija [ircelj
(*1880; v Cirkovcah u~ila 1902–1931, po 1925
nekaj ~asa vodila {olo); Dragica [korjanec,
rojena Markovi~ (*4. 11. 1932; v Kidri~evem
1952–1988); Franc [orn (nadu~itelj v Lovrencu 1893–1918); Vera [tancer (v Lovrencu
1958–1962–?); Marija [u{tar (*1905; v
Lovrencu 1935–1941, nato se je umaknila v
Ljubljano); Hilda Taciga, rojena Verdenik
(*21. 9. 1928, Slope; v Kidri~evem 1956–
1990); Severa Tancig (*19. 7. 1886; v
Cirkovcah 1946–1950, ko je bila upokojena);
Jo`e Ta{ner (*1826, Destrnik; v Lovrencu u~il
1847–1852, tudi v Cirkovcah 1849–1851); Vera Ter{ek (*17. 8. 1939, Titov Veles; v
Kidri~evem 1981–1994); Ivo Te`ak (*15. 5.
1937, Drbetinci; v Kidri~evem 1959–1976, tudi ravnatelj); Miranda Te`ak, rojena Juri~
(*21. 10. 1938, Fojane pri Gorici; v Kidri~evem 1957–1978); Josip Tro{t (u~il na prvi
strni{ki {oli); Tadej Trstenjak (v Lovrencu `e
1960/61, v Kidri~evem gostujo~i u~itelj {e
2009); Zlata Trstenjak (v Lovrencu 1959–
1962–?); Irena Tu{ek (glej poglavje VII); Mara
Urih (*22. 8. 1929, Jablance pri Mariboru; v
Cirkovcah 1950–1967 in do upokojitve, delovala pri folklorni skupini, 1975 ustanovila
tambura{ki orkester);47 Zorka Ur{i~ (u~ila na
prvi strni{ki {oli); Jo`e Verbi~ (*1820, Voli~ina, †1855, Mala Nedelja; v Lovrencu u~il
1840–1843); Pavla Verhovnik (v Cirkovcah
1936–1937–?); Anton Vidovi~ (*1842, Vareja,
†1889, Cirkovce; v Cirkovcah u~il 1879–
1889); Vid Vidovi~ (*1832, Videm pri Ptuju,
†1873, Lovrenc; v Lovrencu u~il 1863–1873);
Vid Vindi{ ml. (*1828, Cirkulane; v Lovrencu
1854–1872, ko se je preselil v Stoperce, po
Liebertovi smrti 1858 bil vodja {ole); Marija
Vladar (v Cirkovcah v medvojnem ~asu, dala
se`gati obe slovenski knji`nici /podatki so iz
1948/); Nata{a Vodo{ek (*3. 11. 1980, Maribor; v Cirkovcah od 2005 naprej); Majda
Vodu{ek, rojena Klemen~i~ (*26. 4. 1953; v
Lovrencu od 1979 naprej); Andrej Vrabl (ali
Vrabelj; prvi u~itelj in vodja {ole v Lovrencu
od 1792, tudi ~ebelar); Andrej Vrabl (*1840,
Mala Nedelja; v Lovrencu 1873–1893, zatem v
Vitomarcih); Angela Vrbinc (*28. 3. 1916,
Javor pri Ljubljani; v Lovrencu 1949–1967);
Majda Vrhovnik (*6. 1. 1910, Spodnja Nova
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vas pri Slovenski Bistrici; v Cirkovcah
1945–?); Viktorija Vuga (u~ila na prvi strni{ki
{oli); Karolina Vuk (*1904; u~ila v Lovrencu
1934–38–?); Silva Weigl (*5. 8. 1933, ^re{njevec; v Kidri~evem 1964–1969); Janez
Weingerl (*1811, Ga~nik pri Jarenini; v
Cirkovcah u~il 1837–1879, prejel srebrni kri`
za zasluge); Albina Zabuko{ek, rojena Pe trov~i~ (*2. 9. 1899, Se`ana; v Cirkovcah
1945–1948–?); Stane Zafo{nik (*2. 4. 1925,
Ptujska Gora; v Kidri~evem u~il 1945–1979);
Stanka Zafo{nik, rojena Avgu{tin (*1925; v
Kidri~evem 1945–1970–?); Ne`a Zidar, rojena
Roter (*11. 1. 1936, Sarajevo; v Kidri~evem
1962–1969–?); Ivan Zidari~ ({olski upravitelj v
Lovrencu 1952–?); Marija Zorec (*11. 5. 1944,
Ptuj; v Lovrencu od 1965 naprej); Jurja Zorko
(v Cirkovcah 1921–1923–?); Albina Zupan (v
Lovrencu 1958–1962, od tam od{la v
Lendavo); Marjan @eleznik (*25. 8. 1908,
Lenart; {olski upravitelj v Kidri~evem
1960–1966, v Lovrencu od 1966 {olski
upravitelj v {tirirazrednici, po upokojitvi se je
preselil v Ljubljano); Miran @erjav (v Kidri~evem 1957–?); Gabriela @itnik (v Cirkovcah
1934–1941, kjer je bila tudi med vojno, izdajala se je za folksdoj~arko, 1942 na lastno
`eljo preme{~ena v Avstrijo, od koder se ni
vrnila); [tefanija @lahti~ (1956/57 na Selah,
nato v Lovrencu, kjer je bila {e 1963,
1956–1961 v Lovrencu {olska upraviteljica);
Majda @nidar (*16. 3. 1929, Slovenski Javornik; v Lovrencu 1946–1950–?); Oskar @olnir
(*1878; v Cirkovcah nadu~itelj 1899–1925,
`ivel {e 1964); Petra @unko, rojena Kacjan
(*10. 10. 1979, Maribor; v Cirkovcah od 2005
naprej); Anton @vokelj (u~il v Cirkovcah
1889–1890–?).48

Pesniki, pisatelji, publicisti, strokovni
pisci, uredniki, novinarji
Navedeni so literarni in drugi pisci, ki so se
tukaj rodili ali delovali.
Emanuel (Jo`ef) Dreven{ek (*26. 2. 1869,
Lovrenc, †19. 12. 1897, Ju`na Afrika) je gimnazijo obiskoval na Ptuju in Celju in bil tam
posve~en kot kapucin. [el je v misijone v
Marianhill v Nem{ko vzhodno Afriko, kjer je
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hotel med Va{ambazaji ustanoviti misijonsko
postajo. Bil je tudi publicist. V Slovencu je
leta 1896 opisal Transvaal in Ju`no Afriko.49
Pesnik in publicist Rado Bordon (*16. 11.
1915, Trst, †19. 6. 1992, Ljubljana) je kot sin
beguncev obiskoval osnovno {olo v Strni{~u.
Dela: Ve~ne zanke (1955), Nes(p)odobne
basni (1966), Sipine (1985); pisal je tudi
prozo, kritike in eseje.50
Pesnik Ivan Delpin (*25. 3. 1905, Podgora,
†17. 11. 1993, Pliskovica) je kot begunec po
propadu Avstro-Ogrske pri{el v Strni{~e, kjer
je za~el delati kot vajenec v mizarski delavnici. U~iteljica Makov~eva ga je poslala v {olo v
Rakovnik, od koder je od{el v gori{ko semeni{~e. Od leta 1937 je bil `upnik v Pliskovici
pri Se`ani, kjer je umrl.51
Ivo Ercegovi} (*14. 10. 1946, Split) je bil vodstveni delavec v Talumu. @e leta 2002 je bil
sodelavec ~asopisa Aluminij, od leta 2005 pa
njegov glavni urednik.52
Branko Hofman (*29. 11. 1929, Rogatec,
†12. 6. 1991, Ljubljana) je bil pisatelj, dramatik, urednik, prevajalec, novinar v Kopru
in Mariboru. Mati je bila iz Lovrenca. Zaradi
bombardiranja Maribora je `ivel pri stricu v
Pleterjah, od koder se je z vlakom vozil na
Ptuj v me{~ansko {olo v Mladiko. Pisal je pesmi, drame, eseje. Pesmi: Pred jutrom (1951),
Za oblaki so zvezde (1956), Mavrica v dlaneh
(1961), Pesni{ki list (1972), In ve~no `ivljenje
mesa (1972), Lok (1977), Ne kli~i, Tu ni
{kr`atov (1981,1989); romani: Strah (1961),
Ljubezen (1965), No~ do jutra (1975), ki je bil
zaradi golooto{ke tematike zaplenjen in je
nespremenjen iz{el leta 1981; drame: @ivljenje zmaguje (1955), Svetloba velike samote
(1957), Zvezde na jutranjem nebu (1958),

Dan in vsi dnevi (1962), Mo` brez obraza
(1971); esejistika: Pogovori s slovenskimi
pisatelji (1988). Pisal je tudi mladinska dela.
Njegova dela so prevedena v ve~ tujih jezikov.53
Pisatelj Zoran Hudales (*16. 11. 1907, Bovec,
†13. 7. 1982, Izola) je kon~al osnovno {olo v
Strni{~u in obiskoval me{~ansko {olo na
Ptuju, med okupacijo bil pri partizanih. Dela:
Tam za tur{kim gri~em (1939), Iz velikih dni
(1964), Korak s poti (1948), Nej~ek (1949),
Tri enodejanke (1946), Zelena vrvica (1946),
Ob~ina Trebnje v NOB (1975), ^ri~ek (1963).
Objavljal je tudi na Hrva{kem, ve~ njegovih
pesmi je uglasbenih.54
Zdenko Kodri~ (*3. 6. 1949, Cirkovce) je bil
novinar Tednika in pozneje Ve~era, dramatik, pisatelj. Leta 2004 je postal ~astni
ob~an ob~ine Kidri~evo. Pesni{ke zbirke: Biti
oven v teh hudih ~asih (1999), drama Vida
vidim se, roman Bla`eni Franc Rihtari~
(1994); roman Potsdamska baterija (1997),
1999 Grumov nagrajenec za dramski tekst
Vlak ~ez jezero. Do danes je objavil dva romana, eno pesni{ko zbirko, pet radijskih iger,
gledali{ko igro, 1999 tudi spletni roman, leta
2002 je v Ve~eru pisal o odkritju rimskih in
keltskih grobov idr.55
Vinko Kor`e (1895–1962, Cirkovce) je bil
gostilni~ar, pisec ljudskih iger, pobudnik in
ustanovitelj tukaj{nje folklorne skupine,
organizator za snemanje dokumentarnih filmov. Folklorno skupino je vodil 31 let.
Napisal je veseloigro Micki je treba mo`a
(1936), ki so jo po Sloveniji mnogokrat igrali.56
Pesnica in ezoteri~arka Antonija Krajnc
(*1948, Dubrovnik) je od leta 1997 delala v
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Glonar, J.: Emanuel Dreven{ek. Slovenski biografski leksikon 1, 1925, str. 145.
A.[andrej] I.[inkret]: Bordon, Rado. Enciklopedija Slovenije, I, 1987, str. 329; [uligoj, 2007, str. 162.
Bole: Slepi biseroma{nik Ivan Delpin. Ognji{~e 29, 1993, 6, 16–17; [uligoj, 2007, str. 162.
Prispevki v Aluminiju `e vsaj od 1997; Leto{nji nagrajenci ..., Aluminij, 2009, {t. 11, str. 5; Ferlinc: Imejte se radi:
pogovarjali smo se z Ivom Ercegovi}em, Aluminij 2009, {t. 12, str. 10–13; telefonski pogovor z I. E. , 2009.
Emer{i~, Umetni{ko sre~anje: Branko Hofman v Ptuju. Tednik 42, 1989 (7. 12.) 47, 7; ibid., Pogovor s pisateljem
»Pogovorov s pisatelji« Brankom Hofmanom: ob umetnikovi 60-letnici. Tednik 42, 1989 (21. do 28. 12.), 49–50,
str. 6; 21.
Osebnosti: veliki slovenski biografski leksikon 1, 2008, str. 370.
OM [M. OZMEC]: Bla`eni Franc Rihtari~: prvi roman Zdenka Kodri~a. Tednik, 12. 5. 1994; Goznik, Drama o poti
skozi `ivljenje: pogovor z Grumovim nagrajencem Zdenkom Kodri~em. Tednik, 1999, {t. 52 (1. 4.), 13, 4;
Vinceti~, Pogovor z Zdenkom Kodri~em ob romanu o slikarju Vre~i~u. Delo, 20. 7. 2000; Lain{~ek: Nesmrten
sem, ker si upam na novo pot: pogovor s knji`evnikom in novinarjem Zdenkom Kodri~em. Ve~er, 30. 6. 2001.
Slovenski gledali{ki leksikon II, 1972, str. 314.
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Talumu, bila je direktorica Vitala v Kidri~evem, od konca leta 2009 je upokojena. Dela:
Iskanja: alternativni pristopi k ozdravljenju ...
(Ptuj 1994), Polnost, praznina (Maribor 1998),
^as hiti (poezija, Ljubljana 2001), Ne vem, ~e
ve{ (poezija, Ptuj 2001), Poi{~i odgovor v sebi
(kratka proza, Ptuj 2001), Med nebom in
zemljo (Slovenske Konjice 2004), Feng {uj,
harmonija bivanja (Maribor 2008).57

pa v Mariboru. Karikature je objavljal v Aluminiju, Ve~eru, Delu, Pavlihi, Delavski enotnosti, Kme~kem glasu, zagreb{kem Zdravstvenem vestniku. Sodeloval je v dramskih in
lutkovnih skupinah v Mariboru in drugod.
Deli: [tajerski humor (Maribor 1994), Dr. humor (Maribor 1994) – obe deli je ilustriral brat
Stanko [erc (*26. 10. 1933, Bistrica pri
Ru{ah).62

Franc Me{ko (*17. 12. 1928) je bil dolgoletni
dopisnik Tednika, Aluminija, Delavske enotnosti in Radia Ptuj, 1979 sekretar Krajevne
konference SZDL, 1984 je bil dobitnik zlatega
znaka, saj je delal v tovarni 30 let.58

Pesnica, pisateljica in u~iteljica Sonja Votolen
(*21. 2. 1956, Maribor) `ivi v Apa~ah pri
Kidri~evem. Objavlja v Oznanjenju, ptujski
Doma~i rasti, izdala je pesni{ke zbirke Pi{~al,
Malin, roman Pravica do sebe, prozno avtobiografsko delo Pravica do sebe, Dialogi idr.63

Novinarka in odgovorna urednica Aluminija
Vera Peklar (*6. 1. 1948, Strehovci) je `ivela
nekaj ~asa v Kidri~evem, sedaj `ivi v
Mariboru. ^asopis Aluminij je urejala skoraj
~etrt stoletja.59
Rosvita Pesek (*22. 4. 1965, Maribor) je novinarka, sedaj na RTV Slovenija. Doma je iz
[ikol, sodelovala je v folklorni skupini v
Cirkovcah. Marca 1994 je bila zagro`ena kazen na 1 leto in 2 meseca zapora zaradi
nekega komentarja. Pripravila je dokumentarni film o J. Pu~niku Korak pred drugimi
(2004), knjigo Osamosvojitev Slovenije
(2007) ter dobila Jur~i~evo nagrado.60
Pesnik, re`iser in direktor ptujskega gledali{~a Peter Srp~i~ (*30. 8. 1972, Ptuj) `ivi v
Kidri~evem. Dela: Ciklus (Cerklje 1995), leta
2003 napisal igro Duh Ravnega polja, ve~
~lankov je objavil v [tajerskem tedniku.61
Novinar in televizijski snemalec Vlado [erc
(*19. 9. 1929, Bistrica pri Ru{ah, †3. 10. 1999,
Kidri~evo) je `ivel v Kidri~evem, slu`boval

Zgodovinar in ptujski arhivar Anton Klasinc
(*31. 5. 1908, Dragonja vas, †13. 6. 1979, Maribor, pokopan v Cirkovcah) je bil profesor
mariborske klasi~ne gimnazije, zato je bil
izseljen in je pou~eval na gimnaziji v ^a~ku.
Po vojni je bil leta 1952 zaradi ideolo{kih
razlogov odstranjen iz Maribora, slu`bo je nato dobil na Ptuju, kjer je ostal do upokojitve.
Njegova strokovna bibliografija {teje ~ez 30
enot.64
Geograf Stanislav Napast (*2. 9. 1948,
Mihovce) je do upokojitve opravljal razli~ne
vodstvene slu`be: bil je profesor na
Ekonomski {oli, ravnatelj muzeja in Dija{kega doma, zaposlen v ob~inski upravi, od
1999 do 2006 je bil vodja skupne ob~inske
uprave na Ptuju. Objavil je ve~ strokovnih
del.65
Geograf in zgodovinar Radovan Pulko
(*21. 7. 1971) je pisec dela Ruski emigranti na
Slovenskem (2004) in ve~ drugih sestavkov,
ki obravnavajo zgodovino Kidri~evega in
okolice.66
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57 Peklar, Iskati pomeni `iveti. Iskanja Antonije Krajnc. Aluminij 34, 1997, {t. 1, str. 6; Jelu{i~, Bili so de`evni,
obla~ni in son~ni dnevi ... Pogovarjali smo se z Antonijo Krajnc. Aluminij 2010, {t. 1, str. 10–13; telefonski pogovor z A. K., 2009.
58 Fider{ek, Na{a jubileja {t. 49, Tednik, let. 47, 1994, {t. 49, 28. 4., str. 17.
59 Ercegovi}, Celo `ivljenje – en sam ~lanek. Aluminij, let. 42, 2005, {t. 2, str. 2; telefonski pogovor z V.P. , 2009.
60 M. Lajn{~ek, Novinar ni objekt, je subjekt: pogovor z Rosvito Pesek, urednico notranje politike in gospodarstva
na slovenski televiziji. Slovenec, 16. 4. 1994.
61 Telefonski pogovor 2009.
62 Tednik, 2, 1999 (21. 10.) 42, 28; Slodnjak: Vlado [erc. Ve~er 1999 (6. 10.), 232, 11; ibid: Rodbina [erc je stara
525 let. Ve~er 1998 (13. 1.) 9, 19.
63 Vinceti~, Sonja Votolen, Malin, Maribor 1993; Votolen, Pravica do sebe, 1996
64 Anton Klasinc: zbornik. Ptuj 1998.
65 Osebni pogovor 2009.
66 V ob~inskem listu Ravno polje objavlja v zadnjem desetletju zgodovinske ~lanke in razprave (spletni vir).
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Delavci kulturnh, {portnih in drugih
dru{tev, znanstveniki in strokovnjaki
Mirko Babo{ek (*16. 7. 1937, Lovrenc, †10. 1.
1990, Dravograd) je bil klju~avni~ar in inovator. Prejel je ve~ nagrad. Bil je delegat v
ob~ini Dravograd in republi{ki skup{~ini, sodeloval pa je tudi v pevskem zboru Obrtnega
zdru`enja Stanko Rek in v cerkvenem zboru.67
Anton (Tone) Brglez (*20. 2. 1927, [ikole) je
bil dolgoletni vodja in predsednik folklornega dru{tva v Cirkovcah, od leta 1945 do
upokojitve je bil zaposlen v TGA. Po poroki
se je preselil v Cirkovce. Od leta 1959 bil
predsednik tamkaj{njega planinskega dru{tva, po Kor`etovi smrti je prevzel folklorno
skupino. V 36 letih (do 2005) je imel s svojo
skupino prek 1300 nastopov doma in po
svetu. Postal je celo predsednik CIOFF Slovenije, pozneje pa njegov ~astni predsednik.68
Dolgoletna plesalka pri folklornem dru{tvu
Cirkovce Liljana Brglez (*29. 5. 1965) je dejavna v svojem kraju. Skupaj z Davorinom Urihom je leta 2002 napisala in uprizorila igro
Vesela dru`ina Jo`efovih. Sedaj `ivi v
Kidri~evem.69
Gasilec Franc Dolenc (*14. 8. 1912, †7. 3.
1997) je bil ~lan PGD Lovrenc, ni`ji ~astnik,
25 let predsednik in 25 let tajnik dru{tva, prejemnik {tevilnih gasilskih priznanj ter pisec
bro{ure o zgodovini tukaj{njega gasilstva.70
Od 2008 je doktor znanosti Anton Habjani~
(*17. 8. 1977, Ptuj) iz Kidri~evega, kjer je hodil v osnovno {olo. Ob habilitaciji je bil v njegovo ~ast na kidri~evski ob~ini pripravljen
sprejem.71

Po podatkih cirkov{ke {ole za leto 1929 je bil
znan zdravnik Anton Klasinc, znani uradniki
pa Belca, Matev{i~ in Tominec.72
Pravnik s podro~ja civilnega prava Stojan
Cigoj (*27. 6. 1920, Strni{~e, †19. 9. 1980,
Ljubljana) je bil ~lan SAZU. Napisal je vrsto
strokovnih del.73
Med znanimi voja{kimi osebnostmi je bil iz
Cirkovc kapetan Kelc.74
Med kemiki omenimo vodjo delovne enote
Kontrola kakovosti v Talumu dr. Marka Hom {aka (*2. 8. 1960; od 1993 v Talumu, naslov
njegove doktorske disertacije Energetska
integracija kemijskih procesov, leta 2007 je
prejel zlatega metulja)75 ter mednarodnega
strokovnjaka in strokovnega pisca Lada
Kosto (*11. 2. 1921, Strni{~e, †13. 1. 1986,
Ljubljana).76
Med kmetijskimi strokovnjaki je znan Franc
Seraf Anton Blagatin{ek pl. Kaiserfeld (*19. 5.
1755, Rogatec, †12. 2. 1820, Njiverce), ki je bil
ekonom na Ravnem polju, pozneje lastnik in
utemeljitelj {tajerske ov~ereje, komisar
nabornega okraja.77
Gozdarski strokovnjak in strokovni pisec
Janko Urbas (*10. 5. 1877, Lovrenc, †19. 1.
1968, Maribor) je napisal srednje{olska u~benika Lovstvo (1951) in Varstvo gozdov
(1959).78

Likovniki, fotografi, arhitekti
Navedeni so doma~ini in priseljenci.
Bogdan Bab{ek je podjetnik in amaterski fotograf iz [ikol, ki je imel razstavo fotografij na
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67 Borovnik, Mirko Babo{ek. Ve~er 46, 1990 (19. 1.) 15, 9.
68 Ozmec, Tednikov pogovor z Antonom Brglezom ... [tajerski tednik 2005 (12. jul.), str. 3; ibid: Vedno sem bil
folklorist in to tudi ostajam: Anton Brglez, 80-letnik. [tajerski tednik 2007 (20. febr.), str. 13; Anton Brglez –
dobitnik listine ~astni ob~an ob~ine Kidri~evo. Ravno polje 7, 2005, 3, 4.
69 Telefonski pogovor 2009; gradivo tudi v ob~inskem glasilu Ravno polje.
70 Osmrtnice. Tednik 50, 1997 (13. marec) 11, 27; njegova bro{ura in imenovanje dru{tva po njem.
71 Per{oh, Bogatej{i za doktorja znanosti. Ravno polje 10, 2007, 2, 2.
72 ZAP, O[ Cirkovce, Kratka zgodovina iz Cirkovc (1931; {katla 16).
73 Zabel, Stojan Cigoj. Enciklopedija Slovenije, 2, 1988, str. 66.
74 ZAP, O[ Cirkovce. Kratka zgodovina iz Cirkovc (1931; {katla 16).
75 Nagrajenci 2007. Aluminij 2007, 11, 5.
76 Ramov{: Lado Kosta. Enciklopedija Slovenije, 5, 1991, str. 324.
77 Hernja Masten, 2004, str. 46; Kaiserfeld, 2004, str. 69–90.
78 [ivic, Janko Urbas. Slovenski biografski leksikon, 13, 1982, str. 303.
79 Bab{ek: [ikole na razglednici. Ravno polje 7, 2005, 1, 22.
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temo doma~ega kraja.79 Martin Dietinger
(*4. 9. 1928, Trbonja pri Dravogradu, †22. 8.
2006) je bil po poklicu prometni in{pektor,
sicer pa kot amater ~lan likovne sekcije v
Cirkovcah.80 Dr. Wilhelm Fulda je bil tehnolog in glavni projektant tovarne TGA.81 Arhitekt Danilo Fürst (*6. 4. 1912, Maribor, †1. 8.
2005, Logatec) je odgovoren za arhitekturno
zasnovo stavb naselja Kidri~evo, kamor ga je
leta 1949 poslal minister Ma~ek. Za njegove
stavbe sta zna~ilna monumentalnost in
oblikovanje notranjosti, velja za pionirja
monta`ne gradnje v Sloveniji.82 Branko Gaj{t
(*22. 2. 1959, Maribor) iz Sestr` je pomemben
kot organizator in vodja likovne kolonije v
[tatenbergu; zaposlen je v Talumu.83 U~itelj,
ravnatelj in zlasti slikar Bogomir Jurtela (*2. 9.
1940, Spodnje Jablane) je {olo obiskoval v
Cirkovcah, u~il v Kidri~evem leta 1970, v
Cirkovcah je bil v letih 1961–2001 ravnatelj,
od 1991 do upokojitve 1996 podpredsednik
ob~inskega sveta Kidri~evo. Imel je ve~
likovnih razstav.84 Likovnika iz Cirkovc sta
tudi Miran in Dragica Kaiser.85 Posebej je
znan in`enir in tudi evropsko pomemben
umetni{ki fotograf Stojan Kerbler (*23. 11.
1938, Maribor), ki je bil ves ~as, od 1965 do
upokojitve 2000, zaposlen v TGA kot energetik. S fotografijo, objavljeno zlasti v
Aluminiju, je bele`il zgodovinski razvoj
tovarne. Je dobitnik vrste slovenskih in mednarodnih priznanj, leta 1979 je dobil
Pre{ernovo nagrado za ciklus Halo`ani. V
DPD Kidri~evo je ~astni ~lan. @ivi delno na
Ptuju, delno na doma~i Ptujski Gori.86 Iz

Cerknega je bil slikar Josip Kosma~ (*3. 3.
1863, †23. 3. 1916, Strni{~e, kjer je bil vojak
).87 U~itelj, {ahist, vinogradnik in slikar je
Bojan Lubaj (*14. 6. 1957, Ptuj), ki je osnovno
{olo obiskoval v Kidri~evem. Je ~lan likovne
sekcije DPD Kidri~evo, leta 2005 je dobil grb
Ob~ine Kidri~evo. Stanuje v Kidri~evem,
zaposlen pa je v Gori{nici.88 Slikarka in ilustratorka Ro`a Pi{~anec (*7. 7. 1923, Lovrenc,
†29. 9. 2006, Ljubljana) je 1951 in 1964 prejela
Levstikovo nagrado.89 Amaterski slikar,
samostojni ustvarjalec in doma~in iz Cirkovc
Leon Pi{ek (*24. 7. 1972, Ptuj) je imel {tevilne
razstave, med drugim tudi v Parizu, sicer pa
deluje v Cirkovcah.90 Znani slovenski arhitekt
Edvard Ravnikar (*4. 12. 1907, Novo mesto,
†23. 8. 1993, Ljubljana) je odgovoren za
arhitektonsko zasnovo naselja Kidri~evo.91
Kipar Ivan Soj~ (*10. 5. 1879, Ljubnica, †21. 3.
1951, Maribor) je napravil oltar v Cirkovcah,
o katerem pi{e A. Stegen{ek.92 Franc Tr~ko
(*18. 9. 1950, Ptuj) `ivi v Cirkovcah, zaposlen
je v Mariboru, je ~lan likovne sekcije Cirkovce.93 Likovna pedagoginja Irena Tu{ek (*1. 3.
1954, Ptuj) je obiskovala osnovno {olo v
Kidri~evem, gimnazijo na Ptuju, Pedago{ko
akademijo (smer likovni pouk) v Mariboru.
Od 1975 je zaposlena v kidri~evski osnovni
{oli, je ~lanica ptujske likovne sekcije pri
DPD, razstavlja, vodila je tudi kidri~evsko
likovno sekcijo.94 Hrva{ka kiparka Alojzija Ulman (*17. 5. 1926, Vinkovci, †27. 9. 1994,
Split) je novo cerkev v Kidri~evem opremila s
kipi in reliefi.95

..........................................................

............

80 Telefonski pogovor s svojci, januar 2010.
81 Topolovec, 2002, str. 79, 84.
82 Koselj, 2003, str. 17–40; Topolovec, 2002, str. 86. Ravno polje 7, 2005, 3, 14; Ercegovi}: Marija, to je fenomenalno: Danilo Fürst. Aluminij 42, 2005, 4, 6–7; Danilo Fürst – Columbus (1912–2005).
83 Mohorko: Slikanje – sestavni del `ivljenja: Ptuj: pogovor s slikarjem Brankom Gaj{tom. Tednik 49, 1996 (20. VI.)
25, 6; Podbre`nik: Ko glasba zazveni skozi sliko: slikar Branko Gaj{t. Ve~er 64, 2008 (20. 6.) 142, 24.
84 Cobelj, 1988, str. 63–66.
85 Per{oh: Zlatoporo~enca Kaiser. Ravno polje 9, 2007, 4, 2.
86 Kovi~: Stojan Kerbler. Enciklopedija Slovenije, 5, 1991, str. 5; Kerbler: Ljudje. 2003 (z izborom iz ob{irne literature) idr.
87 Vh [Jo{ko Vetrih]: Franc Kosma~. Primorski slovenski biografski leksikon, 8, 1982, str. 140; [uligoj, 2007, str. 162.
88 Cobelj, 1988, str. 76–79; Bojan Lubaj – dobitnik grba ob~ine Kidri~evo. Ravno polje 7, 2005, 3, 5; 67.
89 Osebnosti: Veliki slovenski biografski leksikon 2, 2008, str. 850.
90 Mohorko: Za~elo se je s ~opi~em: Cirkovce: portret slikarja Leona Pi{ka. Tednik 49, 1996 (11. 4.) 15, str. 4;
Pari{ka ob~utja: katalog /slike Leon Pi{ek 2003; spletna stran.
91 Slovenski biografski leksikon 9–10, str. 44–45; Topolovec, 2002, str. 86.
92 Blh [Vera Baloh]: Soj~ Ivan. Slovenski biografski leksikon 10, 1967, str. 403–404.
93 [truc: Tehni~ni risar tudi slikar. Ve~er 1988 (10. 3.).
94 Cobelj, 1988, str. 144-47; Vidovi~, Likovniku idej nikoli ne zmanjka: Irena Tu{ek – likovna pedagoginja na O[
Borisa Kidri~a Kidri~evo. Ravno polje 9, 2007, 1, 26; 60 let ... 2008, str. 28–30.
95 Devidė: Alojzija Ulman. Vinkovci 2003.

430

...........................................................
Jakob Emer{i~

Glasbeniki
Glasbeni teoretik, filolog, strokovni pisec,
publicist in ~ebelar je Davorin (Martin)
Berani~ (*19. 11. 1879, Zgornje Jablane, †29.
12. 1923, Ptuj, kjer je pokopan).96 Priznan je
bil pianist Roman Klasinc (*16. 7. 1907,
Dragonja vas, †16. 7. 1990, Maribor), ki je
gostoval v Mariboru, Ljubljani, Gradcu in na
Dunaju.97 Drago Klein `ivi v Njivercah in pou~uje igranje tamburice, leta 2005 je dobil grb
Ob~ine Kidri~evo.98 Dirigent Peter Krajnc iz
Cirkovc je od leta 1984 dirigent tamkaj{njih
tambura{ev.99 Operna pevka altistka Bogdana
Stritar (*1. 9. 1911, Solkan, †14. 8. 1992,
Ljubljana) je kot u~enka 1920/21 `ivela v
Strni{~u, nato je obiskovala me{~ansko {olo
na Ptuju.100 Organist Maks Vaupoti~ (*18.
11.1917, Lancova vas) je bil med vojno pri
partizanih, po vojni zaprt v Strni{~u, v Kidri~evem ustanovil tovarni{ko godbo in pevski
zbor, v Vidmu in drugje vodil pevske zbore.101

poobla{~eni minister v zveznem sekretariatu
za zunanje zadeve ter diplomat v raznih
evropskih dr`avah in v Ameriki.102 Strojni
tehnik, samostojni konstruktor in ~lan SDS
Zvonimir Holc (*15. 2. 1959 , †5. 2. 2008,
pokopan na Hajdini, `ivel v Kungoti) je bil
med 1999 in 2002 pod`upan, 2002–2006
`upan Kidri~evega.103 Evelin Makoter Jablo~ nik je direktorica ob~inske uprave v Kidri~evem od 2004 naprej.104 Od leta 2006 je
`upan Jo`ef Murko iz Lovrenca (*18. 8.
1945).105 Diplomirani in`enir metalurgije in
predsednik Skup{~ine ob~ine Ptuj oziroma
`upan je bil 1990–1994 Vojteh Rajher (*19. 4.
1938), ki `ivi v Njivercah.106 Gozdarski tehnik
Alojz [prah (*22. 6. 1943) je bil `upan
Kidri~evega 1995–2002.107 [tefan Vodo{ek je
bil kmet in `upan v @upe~ji vasi med letoma
1876 in 1881; leta 1881 ga je sprejel avstrijski
cesar in ga usli{al v neki njegovi pro{nji.108

Pomembnej{i `upani in drugi politiki

Plemstvo, ki je bilo v preteklosti
povezano s kraji sedanje kidri~evske
ob~ine

Andrej Debenak (*1908, Cirkovce, †6. 9.
1979, Beograd, pokopan v Cirkovcah) je bil
u~itelj in diplomat. Na njegovem nagrobniku
pi{e: »Predvojni komunist in prosvetni delavec v Gori{nici, imel predavanja o Bezru~u,
med vojno izgnan v Srbijo, kjer se je vklju~il
v partizane, ter diplomat po vojni.« Njegove
podatke o strukturi prebivalcev je pred vojno
v svoji {tudiji uporabil Franjo @ge~. Leta 1937
tudi slu`boval v Cirkovcah, Po vojni je bil

Wolf Engelbrecht Auersburg109 je bil leta 1567
patron stare `upnije svetega Lovrenca. Grof
@iga Ludvik Dietrichstein110 je leta 1642 v
Apa~ah kupil Lambergovo vilo. Baron Bolfenk Kri{tof Führenberg111 je umrl v Apa~ah
24. 12. 1689 ter bil pokopan pri Sv. Trojici »in
Lenarie«. Lastnik Ravnega polja okoli leta
1659 je bil baron Hans Christian Galler;112 Scot
Gnaser113 je leta 1527 prepustil svoji mami
Regini Breuner v Pleterjah tudi posest v Pon-
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104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

Kd. [France Kidri~]: Berani~ Davorin. Slovenski biografski leksikon 1, 1925, str. 33.
[pendal: Roman Klasinc. Enciklopedija Slovenije, 5, 1991, str. 89.
Cafuta: Glasbenik od mladosti. Ravno polje 7, 2005, str. 1, str. 5.
Splet 2002, Gornja Radgona, poglavje Cirkovce.
Alc [Rafael Ajlec]: Stritar Bogdana. Slovenski biografski leksikon 11, 1971, str. 513.
Brglez, Na{ stric iz Lancove vasi. 1996.
Osmrtnice, Delo in Ve~er, 7. 9. 1979.
V spomin nekdanjemu `upanu ob~ine Kidri~evo Zvonimiru Holcu. Ravno polje 10, 2008, 1, 9; Ozmec:
Zvonimir Holc. 1959–2008. [tajerski tednik 61, 2008 (12. 2.), 12, 38.
Ravno polje 7, 2005, 3, 3.
Ravno polje 6, 2004, 6, 1 in zbornik ob~ine Kidri~evo,1996.
Ibid.
Ravno polje 1996, 1997; 2005, 3, 4; A. Sagadin: Pogovor s sova{~anom – Alojz [prah. Ravno polje 7, 2005,
4, 4.
Slekovec,1885, str. 7.
Ibid.
Ibid, str. 16; Curk, 1975, str. 191.
Slekovec, 1885, str. 7, 107–108, 111–112.
Curk, 1075, str. 186; Hernja Masten, 2004, str. 46, 51–58; Radovanovi~, 2004, str. 61–67.
Koropec, 1985, str. 347, 351; Koropec, 1996, str. 497.
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grcah in Mihovcah. Franc von Hellin114 je leta
1896 kupil posest Strni{~e in jo leta 1919 prodal Francu ^u~ku. Z dvorcem Ravno polje v
Kungoti so povezani Herbersteini – ob kme~kem puntu 1677 je bil ubit lastnik Gunther
von Herberstein; rodbina je bila lastnica
dvorca spet med letoma 1917 in 1932.115 Z
dvorcem Ravno polje so povezani tudi Khies sli.116 Gospa Khüenburg in njen mo` Maks
Khüenburg sta imela leta 1527 v @upe~ji vasi
v lasti kme~ke dru`ine.117 Maj{per{ki gra{~ak
baron Janez Lamberg je v 16. stoletju kupil
ozemlje v Apa~ah ter postavil dvorec (Lambergov dvorec).118 Grof Monte Don Georgio
Manriede je okrog leta 1642 postal lastnik
Ravnega polja,119 Sauerji pa so bili njegovi
lastniki od 1681 do 1802.120 Bernard Klavdij
Schneeweiss je posedoval Schneeweiss;
pokopan je bil v Lovrencu 7. 9. 1730 (Slekovec navaja celo deblo te rodbine; nekateri
njeni ~lani so `iveli v Apa~ah).121 Grof Schöndorf je leta 1870 zgradil grad Sternthal122 (po
Roji~evi); morda je ta grad zgradil Adolf
Schönfeld, ki pa naj bi ga postavil `e leta
1830. Fran~i{ek Fortunat Steinberger123 (*9. 7.
1706, Lovrenc) je bil sin plemenitih @ige in
Beatrice Steinberger. Z dvorcem Ravno polje
so povezani tudi Stubenbergi124 in tudi v
slovenski zgodovini znan Ivan Erazem
Tattenbach.125

Nekaj imen zapornikov ter nacisti~nih
in udbovskih paznikov v strni{~u
oziroma Sternthalu – Kidri~evem med
I. in II. svetovno vojno ter po njej
Sin slovenskobistri{kega grofa in poznej{i
kaplan Franz Attems je bil v Strni{~u zaprt po
letu 1945,126 prav tako tudi poznej{i generalni
to`ilec Slovenije dr. Anton Drobni~ (*20. 4.
1928, Hudi Vrh).127 Ptuj~an Stane Gotvajn je
bil v Sterntalu zapornik leta 1943.128 Bogdan
Horvat - Puklasti Miha je bil zloglasni oznovec
v tem potem `e partizanskem koncentracijskem tabori{~u.129 Poznej{i duhovnik in
partizan ter pisec spominov Moja protirevolucija Alojz Lasbaher (*25. 9. 1914, Sveti
Jurij ob [~avnici, †18. 11. 1998, Maribor) je bil
zaprt v nem{kem tabori{~u Sternthal od 20. 3.
1943 do 20. 8. 1944, ko je pobegnil k partizanom.130 Veliko kalvarijo je v tem tabori{~u
pretrpel turni{ki grof Lippit.131 Anton Pavli~132
je bil po Zavadlavovih zapiskih oficir OZNE v
tabori{~u v Strni{~u leta 1945. Zdravnik dr.
Purg je bil komandant voja{ke bolni{nice v
Sternthalu leta 1917.133 Ivo Rau je bil v tabori{~u Strni{~e leta 1945 oficir OZNE,134 Marko
Rep pa namestnik poobla{~enca OZNE.135
Zvonko Sagadin - Tine je bil leta 1945
namestnik poobla{~enca ptujskega preiskovalnega zapora v Strni{~u,136 Tine Storgl ([[tor-
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Rojic, 1975, str. 272; Topolovec, 2002, str. 30.
Slekovec, 1885, str. 16; Curk, 1985, str. 359, Hernja Masten, 2004, str. 51–58; Radovanovi~, 2004, str. 61–67.
Curk, 1975, str. 186; Hernja Masten, 2004, str. 46.
Koropec, 1996, str. 529.
Slekovec, 1885, str. 106, 107; Curk, 1975, str. 190, 191.
Curk, 1975, str. 186; Slekovec, 1885, str. 15; Hernja Masten, 2004, str. 46.
Ibid; Hernja Masten, 2004, str. 47.
Curk, 1975, str. 190; Apa~e na Dravskem polju 27. 1. 1972, {t. 3.
Rojic, 1975, str. 271–272.
Slekovec, 1885, str. 62.
Curk, 1975, str. 186; Hernja Masten, 2004, str. 46.
Slekovec, 1885, str. 15; Hernja Masten, 2004, str. 47.
Topolovec, 2002, str. 64–65; Lukman @unec: Povojno tabori{~e Strni{~e. Ve~er, 9.–11. 5. 1996.
Topolovec, 2002, str. 75.
Ozmec, Grenki spomini iz tabori{~a. [tajerski tednik 60, 2007 (6. 11.) 87, 24.
Zavadlav, Obletnice brez parad, 5. del, Slovenec 12. 4. 1995; Topolovec, 2002, str. 68–69; Pavlin: Skrivnost
[imnove smrti, 1971; Lukman: Sternthal ... 11. okt., 25. okt.
Lasbaher, Moja protirevolucija, 1995.
Zavadlav: Obletnice brez parad, 6. del, Slovenec 13. 4. 1995.
Ibid. ali Zavadlav: Partizani, obve{~evalci, jetniki. 1996, str. 248; Topolovec, 2002, str. 227.
Topolovec, 2002, str. 40, 41,42.
Zavadlav: Obletnice brez parad, 6. del, Slovenec 13. 4. 1995, ali Zavadlav: Partizani, obve{~evalci, jetniki. 1996,
str. 248.
Ibid.
Ibid.; Topolovec, 2002, str. 67, Lukman ... Sternthal, 11. okt., 25. okt.

...........................................................
Jakob Emer{i~

gelj) pa poobla{~enec OZNE.137 [tefan [kafar
iz Hajdine je bil v tem tabori{~u zaprt kot
bogoslovec.138 Franc Zdol{ek (*5. 10. 1924,
[entjur pri Celju, †7. 1. 2006, Celje), duhovnik
in poznej{i pape{ki hi{ni prelat v Mariboru, je
bil zaprt od 6. 9. 1949, obsojen na tri mesece
zapora in v Strni{~u do 19. 2. 1951 odslu`il
dve leti »dru`beno koristnega dela«.139

Bolj znana imena in vodstveni delavci
v TGA oziroma Talumu
Brigita A~imovi} (*21. 9. 1956, Ptuj), diplomirana psihologinja, je leta 2001 dobila priznanje zlati metulj. Od leta 1998 je ~lanica uprave
Taluma in pomo~nica direktorja za kadre.140
Marjan Aubelj (DE Livarske zlitine) je v
tovarni zaposlen od leta 1971, 1979 je vodil
Planinsko dru{tvo, leta 2004 je dobil priznanje zlati metulj.141 Anton Banko je 2008 dobil
priznanje ZKD Ptuj za delo v DPD Kidri~evo,
je tudi njegov ~astni ~lan; v Kidri~evo se je
preselil leta 1953, ko se je zaposlil v TGA.142
Magister ekonomije Janko Bedra~ je bil v vodstvu, bil je tudi pomo~nik direktorja TGA.143
Inovator v kidri~evski tovarni je bil leta 1987
Rudi Bel{ak.144 Vodja energetskega obrata
Kotlarna je bil Marjan Berli~, ki je bil v tovarni
`e leta 1943, nato 1947. Bil je prvi predsednik
delavskega sveta in ~lan upravnega odbora
TGA. V Kidri~evem je ustanovil NK Aluminij.145 Direktor tovarne Stane Bizjak (*22. 9.
1913, †22. 12. 1992, Ljubljana) je bil voja{ki
poveljnik, podpolkovnik v OZNI, direktor v
ve~ delovnih organizacijah. V TGA je bil sko-

raj {est let, do leta 1956, ko ga je zamenjal
Grünfeld.146 Dr. Zlatko ^u{ (*5. 8. 1960, Ptuj)
je bil vodja DE Elektrolize, danes je ~lan
uprave Taluma; je padalec, mednarodni sodnik padalstva, {portni pilot. @ivi v @amencih.147 In`enir Stanko Debeljak (*25. 10. 1934,
Cirkulane, †2. 7. 1987) je v TGA delal od 1962
na raznih vodstvenih polo`ajih do 1986, ko je
od{el v vodstvo ptujskih sindikatov. Leta
1987 se je ponesre~il v avtomobilski nesre~i.148 Katica (Katarina) Djurica, dipl. in`., je
bila vodja DE, v vodstvu TGA od leta 1990,
1996 dobila priznanje zlati metulj.149 In`enir
strojni{tva Darko Ferlinc je v tovarni zaposlen
od leta 1975, je tudi oblikovalec. Leta 1996 je
dobil priznanje zlati metulj. Je avtor kidri~evskih simbolov (grba in zastave), leta 1979 je
bil tajnik {portnega dru{tva, predsednik TVD
Partizan, od leta 2002 med dejavnej{imi
sodelavci Aluminija, leta 1980 je bil predsednik delavskega sveta.150 Dr. Fulda151 je bil
eden glavnih projektantov tovarne v Kidri~evem za ~asa Nem~ije in tudi po vojni. In`enir
Franjo Gnil{ek (*29. 1. 1934, Slatina pri Cirkulanah) je bil direktor tovarne od 1980 do
1983.152 Politik in gospodarstvenik Alojz Goj ~i~ (*10. 10. 1942, Maribor; mladost je pre`ivel v Kidri~evem, osnovno {olo je obiskoval
v Lovrencu) je bil politi~no postavljen direktor tovarne od 1983 do 1984.153 Najpomembnej{i od vseh je bil in`enir kemije Franjo Grünfeld (*18. 8. 1909, Ljubljana, †7. 7.
1971, Ljubljana), ki je leta 1947 pri{el v
Kidri~evo za tehni~nega direktorja, bil v letih
1950 in 1951 v Beogradu na Generalni direkciji za metalurgijo, 1951 pa v Mostah pri

..........................................................

............

137 Zavadlav: Obletnice brez parad, 4. del, Slov. 11. 4. 1995 ali Zavadlav: Partizani, obve{~evalci, jetniki. 1996, str.
248; J. Topolovec, 2002, str. 68; V. ^okl: [torgelj zanika krivdo za Kidri~evo. Ve~er 63, 2007 (25. 1.), 20, 3; ibid:
Se bo zadeva [torgelj zadaj premaknila – v Kidri~evem, blizu nekdanjega tabori{~a [terntal so na{li ostanke po
vojni brezpravno umorjenih ... Ve~er 63, 2007 (25. 9.), 221, 4.
138 Topolovec, 2002, str. 69–70, 75.
139 Smej, Prelat Franc Zdol{ek. Dru`ina 55, 2006 (22. 1.), 4, 28.
140 Glej uvodnike v ~asopisu Aluminij od 1997 dalje; Aluminij 38, 2001, 10–11, 3.
141 Leto{nji nagrajenci. Aluminij 41, 2004, 10–11, 5.
142 60 let ... 2008, str. 13.
143 Primerjaj posamezne {tevilke ~asopisa Aluminij zadnjih let.
144 Topolovec, 2002, str. 258.
145 Ozmec: Kar se dogaja danes, ne more vzdr`ati. [tajerski tednik 2005, 8. 11.; I. Ercegovi}: Moj dimnik. Aluminij
41, 2004, 9, 3–4.
146 Topolovec, 2002, str. 124.
147 Ercegovi}: Od sanj do doktorata. Aluminij 35, 1998, 9, 4–5; ibid: Lepo je delati v okolju, kjer je vsak pomemben in potreben: pogovarjali smo se z dr. Zlatkom ^u{em, Aluminij 2008, 5, 12–15.
148 (js): Stanko Debeljak, Ve~er 1987 (3. 7.); MG: Slovo od Stanka Debeljaka. Tednik 40, 1987 (9. 7.) 26, 1.
149 Aluminij, dec. 1996.
150 Aluminij 1996–2008.
151 Topolovec, 2002, str. 79, 84.
152 Topolovec, 2002, str. 228; telefonski pogovor.
153 Topolovec, 2002, str. 228–229; telefonski pogovor.

433

...........................................................
Osebnosti

Ljubljani direktor Kemi~ne tovarne. Proti
koncu leta 1951 je bil v Kidri~evem spet
tehni~ni direktor tovarne v izgradnji, od leta
1956 do smrti pa direktor TGA.154 Ekonomist
Milan Krajnik (*28. 5. 1937, Ptuj) je bil za
Grünfeldom direktor TGA dva mandata (do
1980).155 Sin generala Rudolfa Maistra in`enir
Borut Maister je leta 1947 vodil gradnjo
tovarne po na~rtih projektivnega biroja, v
kraju je bil tudi {e leta 1950.156 In`enir Stane
Tonejc (*23. 6. 1906, Novo mesto, †27. 12.
1986, Ptuj) je bil v TGA od leta 1945, direktor
med letoma 1945 in 1947, bil od leta 1964
~lan uredni{tva Aluminija in napisal ve~ strokovnih ~lankov; tudi pozneje imel razli~ne
vodstvene funkcije.157 Ekonomist mag. Danilo
Toplek (*13. 5. 1952, Ptuj) je od leta 1984 do
danes direktor oziroma predsednik uprave
Taluma, junija 2004 prejel plaketo ob~ine
Kidri~evo, februarja 2007 nagrado za gospodarske dose`ke Gospodarske zbornice Slovenije, 1998 zlatega metulja Taluma itd.158
Metalurg in opisovalec razvoja kidri~evske
tovarne Rajko Topolovec (*26. 8. 1937, Kog),
ki sedaj `ivi na Ptuju, je napisal knjigo o Kidri~evem Kraj pri{lekov (2002), knjigo spominov Pot do kruha (1998), Vse je za povedati
(2009); leta 1984 je pisal tudi za Aluminij. Pi{e
v pisma bralcev, dostikrat o tematiki ohranitve zgodovine Kidri~evega.159 In`enir hidravlike Vogel je bil prav tako eden od glavnih
projektantov TGA.160 Diplomirani in`enir in
do 2009 ~lan uprave Taluma Bojan @igman
(*21. 8. 1950, Ljubljana) je bil 2003 dobitnik
zlatega metulja in vse do danes eden vodstvenih ljudi.161

Imena vasi ob~ine Kidri~evo
ter ulic naselij Kidri~evo in Njiverce 162
Apa~e : prva omemba iz 1227; izvira iz
nem{ke besede Abstarf, Absdorf, Amtsmannsdorf , danes Oskrbnikova vas, Valpo~a vas.
Cesta na Hajdino (julij 1982) – geografski
pojem. Cesta v Njiverce (julij 1982) – geografski pojem. Cirkovce: ime izvira iz pridevnika
cerkven in se prvi~ pojavi 1249 kot Stauden
in Campo , 1493 dorf zu der Stawden ,
1763–1787 Zirkviza . ^u~kova ulica (julij
1982): lahko bi mislili, da se ulica imenuje po
nekdanjem veleindustrialcu in veleposestniku v Kidri~evem Ptuj~anu Francu ^u~ku (*16.
1. 1882, Kutine pri Svetem Juriju v Slovenskih
goricah, †1969, pokopan na starem ptujskem
mestnem pokopali{~u), vendar sta ulici na
Ptuju in v Kidri~evem poimenovani po drugem Francu ^u~ku, po {tudentu veterine
(*17. 1. 1915, †30. 11. 1943, padel v boju z
belogardisti na Dolenjskem).163 Dragonja vas
je bila znana `e v za~etku 16. stoletja kot
Drassinganawess , Drasendorf, 1763–1787
Zdragona , Sdragona . Industrijsko naselje
(julij 1982) se je pred tem imenovalo »naselje
II«. Kajuhova ulica (julij 1982) je poimenovana po znanem slovenskem pesniku in partizanu Karlu Destovniku Kajuhu (*19. 12.
1922, [o{tanj, †22. 2. 1944, [entvid pri
Zavodnju).164 Kidri~evo je bilo poimenovano
po Borisu Kidri~u 12. 4. 1953 (*10. 4. 1912,
Dunaj, †11. 4. 1953, Beograd, pokopan v
Ljubljani); po Enciklopediji Slovenije (5. knjiga, 1991) je letnica imenovanja 1952. Indu-
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154 Topolovec, 2002, str. 229–234.
155 Telefonski pogovor; Topolovec, 2002, str. 228.
156 Topolovec, 2002, str. 75; Rojic, 1975, str. 280.
157 Topolovec, 2002, str. 78, 227; 227; pogovor s sinom; T. 8. 1. 1987, {t. 1, str. 10, let. 40.
158 Topolovec, 2002, str. 248; glej Aluminij od 1985 do 2010.
159 Topolovec, 2002, zlasti uvod.
160 Topolovec, 2002, str. 79, 84.
161 Glej uvodnike v ~asopisu Aluminiju 1997–2010; Aluminij 40, 2003, 10–11, 2 (zlati metulj); Ercegovi}: Vse razvojne projekte smo vodili sami. Pogovarjali smo se z Bojanom @igmanom. Aluminij 44, 2008, 10, 12–15.
162 Apa~e na Dravskem polju. Tednik 25, 1972 (27. jan.–3. febr.), {t. 3–4; Slekovec, 1885, str. 16, 23–28; Koropec,
1996, str. 491–534; Koropec, Spodnja Polskava ..., str. 13–76; Blaznik, 1986; Rojic, 1975, str. 271–287; Slovenija
na voja{kem zemljevidu 1763–1787: opisi, 6. zvezek. 2000; Oblak, 2004, str. 16–17.
Z Odlokom o dolo~itvi imen in obmo~ij ulic v KS Kidri~evo za naselja Kidri~evo in Njiverce z dne 21. 7. 1982
ter z malo poznej{im popravkom oziroma dopolnilom v Uradnem vestniku ob~in Ormo` in Ptuj, {t. 015-2-82,
ter z odlokom 159 z dne 19. 6. 1986 {e za dve ulici v Njivercah sta dobili ti dve naselji svoje ulice, kar je
ozna~eno v oklepaju z julij 1982 oziroma 1986. Po znanih podatkih so razlo`ena imena starih vasi tukaj{nje
ob~ine oziroma navedeni osnovni podatki o osebnostih, po katerih so ulice poimenovane.
163 Slovenski biografski leksikon 1, 1925, str.. 110; Rojic: Kot `rtve ste padli v borbi za nas. Ptujski tednik 11, 1961
(20. 6.), 24, 2; Rojic, 1975, str. 277–278; Topolovec, 2002, str. 49–51.
164 Cesar: Destovnik Karel - Kajuh. Enciklopedija Slovenije 2, 1988, str. 239–240.
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strijsko naselje kot kraj in pozneje tudi ob~ina
ter {ola se imenujejo po Kidri~u, ki je bil
poleg E. Kardelja eden od vodilnih slovenskih komunistov, predsednik slovenske narodne vlade; v Kidri~evem sta dva njegova
spomenika.165 Kolodvorska ulica (julij 1982) –
geografski pojem. Kopali{ka ulica (julij 1982)
je dobila ime zaradi tamkaj{njega kopali{~a.
Vas Kungota: 1443 S. Kunigund bei Narestorf,
imenovana po sveti Kunigundi, cerkev je iz
leta 1520. Lackova ulica (julij 1982) je
poimenovana po narodnem heroju s Ptuja
oziroma Nove vasi Jo`etu Lacku (*17. 11.
1894, Kicar, †18. 8. 1942, Ptuj).166 Lovrenc na
Dravskem polju: vas je imenovana po farnem
zavetniku svetem Lovrencu, znana `e 1290:
… datz Sande Lorenzen pei der Pulzkach.
Lovren{ka cesta (julij 1982) – geografski
pojem. Mihovce: vas je poimenovana po sv.
Mihaelu (1384 ain aygen freyes dorf … zwis chen Dorseindorf vnd Pletriach in dem
Traueld, das gennant ist Münhdorf, 1763–
1787 Micheldorff ). Mladinska ulica (julij
1982) – politi~ni pojem. Njiverce: geografski
izraz v pomenu ’kjer so njive’, okoli
1220–1230 Glibatstorff, 1369 Chniebatzdorf,
Chniewesttorf, 1440 Khneblstorf, Thomas
von Chnyverzcen, 1763–1787 Niverzen – vas.
Ob gozdu (julij 1982) – geografski pojem. Ob
`eleznici (julij 1982) – geografski pojem.
Pleterje je vas, ki je dobila ime po pletarjih,
izdelovalcih ko{ar. V srednjem veku so imela
isto~asno na tem obmo~ju gospostva Ravno
polje, Maj{perk in Studenice pa{nike in pristave.167 1384 Pletriach,168 1763–1787 Pleterie.
Pongrce, prej Pongerci, so vas, ki ima verjetno ime iz leta 1273 Dominus Wvlfingus de
Poumgarten, 1763–1787 Pankercze. Proletarska ulica (julij 1982) – politi~ni pojem.
Spodnje Jablane so bile `e leta 1490 Gablarn
im veld – imenovane po vrsti drevja – jablani,
1763–1787 Jablane. Spodnji Gaj pri Pragerskem – geografski pojem. Staro{ince ali
Staro{inci so v urbarjih znani v 16. stoletju,
1763–1787 Altendorff. Stra`gonjca (ljudsko
Strgonjca ) je bila 1237 Drascoy , 1461

Sdressendorff , 1763–1787 Szdergonicza .
Strni{~e ali Sternthal ali Sterntal razlagajo po
ov~jem hlevu ali kot zvezdna dolina, ime je iz
pribli`no 1830.169 [ikole so staro ime, 1374
Sycolach, 1441 dorf Syckhawlou, 1763–1787
Schikoule. Tovarni{ka cesta (julij 1982) –
geografsko-gospodarski pojem. Ulica Borisa
Kraigherja (julij 1982) ima ime po politiku in
komunistu Borisu Kraigherju (*14. 2. 1914,
Sveta Trojica v Slovenskih goricah, †4. 1.
1967, Sremska Mitrovica).170 Ulica Nikole
Tesle (jun. 1986) se imenuje po znamenitem
znanstveniku Nikoli Tesli (*1856, †1943, New
York).171 Vegova ulica (jun. 1986) se imenuje
po velikem slovenskem matematiku Juriju
Vegi (*24. 3. 1754, Zagorica, †17. 9. 1802,
Nussdorf blizu Dunaja).172 Vlahovi}eva ulica
(julij 1982) se imenuje po ~rnogorskem in
jugoslovanskem komunistu in politiku Veljku
Vlahovi}u (*1914, †1975).173 Zgornje Jablane
imajo ime po vrsti drevja – jablani, 1259 IIII
mansos in Polschach Maiori et duos mansos
in Jablaniach Superiori, 1385 dorff Jablanach.
@upe~ja vas: ime izvira iz besede `upan, in sicer 1193–1220 Suokendorf, okoli 1220–1230:
Suppedragen 10 mansi, 1763–1787 Sauken dorff.

Viri
ZAP - Zgodovinski arhiv na Ptuju:
SI ZAP 207: O[ Kidri~evo (Strni{~e Kidri~evo), Zapisniki u~iteljskih konferenc
Kidri~evo 1952–1970;
SI ZAP 113: O[ Lovrenc 1926–1967, Zapisniki u~iteljskih konferenc;
SI ZAP 104: O[ Cirkovce, Katalog der Schule
zu Zirkovitz = Razrednice 1882–1937,
1947–1957; Razrednice Cirkovce 1923–1936;
Kratka zgodovina iz Cirkovc (iz 1931; {katla
16); 1945–1959; Mati~na knjiga Osnovne {ole
Cirkovce;
SI ZAP 201: [olski listi in popisnice ptujskega
sreza 1923–1939: Cirkovce 1923 in 30. 3. 1929
in Sv. Lovrenc na Dravskem polju.
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Mala splo{na enciklopedija 2, 1975, 308.
Rojic: Jo`e Lacko. 1983.
@unkovi~, 1902, str. 63 in 64.
Blaznik, 1988, str.84.
Rojic, 1975, str. 271–272; Topolovec, 2002, str. 28–31.
Mala splo{na enciklopedija 2, 1975, str. 397.
Mala splo{na enciklopedija 3, 1976, str. 515.
Mala splo{na enciklopedija 3, 1976, str. 612.
Mala splo{na enciklopedija 3, 1976, str. 647.
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Arhiv O[ Kidri~evo (Boris Kidri~) 1998.
@upnijski urad svetega Lovrenca na Dravskem polju:
Kronika `upnije sv. Lovrenca, delno ohranjena rokopisna kronika.
@upnijski urad Cirkovce:
Kronika `upnije Cirkovce.
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..
Die Gemeinde Kidri~evo, ihre D orfer
u n d S.. t r a ßee n , E i n w o h n e r u n d
P e r s on l i c h k e i t e n i n d e r G e s c h i c h t e
und heute

... In 13 Gruppen und in drei Untergruppen
werden jene Personen und Persönlichkeiten
erwähnt, die im Laufe der Geschichte auf
dem Gebiet der heutigen Gemeinde Kidri~evo bzw. in den ehemaligen Pfarren des hl.
Lorenz in Lovrenc na Dravskem polju, der hl.
Himmelfahrtsmaria in Cirkovce und in der im
Jahr 1973 gegründete Pfarre der Heiligen
Familie in Kidri~evo erschienen sind. Angeführt werden alle Familiennamen ab 1490,
festgestellt aus den Urbarien, sowie die
Namen und Zunamen der Inhaber von
geschützten Bauernhöfen in der Liste aus
dem Jahr 1977, die eine Verbindung mit den
Familiennamen aus den vorherigen Jahrhunderten andeuten. Es folgt eine Reihe von
Priestern und Ordensbrüdern, die in diesen
Orten geboren wurden oder tätig waren,
zahlreiche Ordensschwestern, die in etlichen
Klöstern oder Gemeinschaften in ganzer
Welt zwar verborgene, jedoch unauslöschliche Spuren hinterlassen haben, sowie Lehrer
und Lehrerinnen. Weiter werden angeführt
und kurz vorgestellt: die Schriftsteller, Dichter, Journalisten, Fauchautoren, Maler,
Musiker, Arbeiter in Kultur-, Sport- und anderen Vereinen, Wirtschafts- und Landwirtschaftsfachleute, eine besondere Aufmerksamkeit wird den bedeutsamsten Personen
aus der Aluminiumfabrik aus der Vergangenheit und der Gegenwart gewidmet. Angeführt werden auch bekanntere Politiker und
Adeligen, die in näherer und weiterer
Vergangenheit über das Schicksal dieser Orte
und deren Leute entschieden haben, neben
ihnen aber auch noch die sehr bedeutsamen
Leute aus dem ehemaligen Militärkrankenhaus, später aus dem deutschen und nach
dem Krieg dem kommunistischen Lager; das
Schicksal dessen Häftlinge wurde zu wenig
erforscht, jedoch ist es aber deswegen nichts
weniger schauerlich. Am Ende werden noch
die Namen der Dörfer und der Strassen in
Kidri~evo und
in Njiverce angeführt, wobei man nach den
bekannten Daten deren Ursprung zu erklären versucht.
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Izvle~ek

Abstract

...

Franc ^u~ek in the History of Kidri~evo

Avtorica spremlja `ivljenjsko in poslovno
pot veletrgovca z vinom Franca ^u~ka
(1882–1969), ki je ob prevladujo~em nem{kem trgovskem kapitalu na Ptuju pred drugo svetovno vojno izstopal med slovenskimi
trgovci. Posebej obravnava likvidacijo begunskega tabori{~a v Strni{~u po prvi svetovni
vojni in ^u~kove na~rte, da bi industrializiral
to obmo~je. V razpravi razkriva vzroke za
neuspelo {irokopotezno zasnovano industrializacijo.
Klju~ne besede: Franc ^u~ek, vinski trgovec,
Ptuj, Strni{~e, begunsko tabori{~e 1918–1928,
industrializacija, industrijski obrati, likvidacija, ste~aj

... The author accompanies the life’s journey
and the business career of the wholesaler
Franc ^u~ek ( 1882-1969) who in spite of the
predominating German merchant capital in
Ptuj was one the most eminent Slovenian
merchants in the town. The author specially
deals with the liquidation of the refugee
camp in Strni{~e after the World War I and
with ^u~ek’s plans to industrialize this area.
The article reveals the reasons for the unsuccessful, on a large scale planned industrialization.
Key words: Franc ^u~ek, wine merchant,
Ptuj, Strni{~e, refugee camp, 1918-1928, industrialization, industrial enterprise, liquidation,
bankruptcy
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... Realno ocenjevanje osebnosti, ki je s svojimi hotenji in ravnanjem sooblikovala `ivljenje nekega kraja, je zahtevna naloga. Vsekakor se vrednotenje dela osebnosti nujno
povezuje z gospodarsko-dru`benimi, politi~nimi in kulturnimi dejavniki nekega ~asa.
Tako bomo ravnali tudi ob spremljanju `ivljenjske poti Franca ^u~ka, ~loveka, ki je po
prvi svetovni vojni koval razvojne na~rte
Strni{~a.
Kdo je bil Franc ^u~ek, kako uspe{en je bil,
kaj ga je oviralo na njegovi poti so vpra{anja,
na katera sku{amo odgovoriti.

Iz `ivljenja Franca ^u~ka

...

Franc ^u~ek je izhajal iz trdne kme~ke
dru`ine. Rodil se je 16. januarja 1882 v Kutincih pri Svetem Juriju ob [~avnici.

Zdi se, da je Franca ^u~ka v letih iskanja `ivljenjskega cilja gnal vedno novi zagon. Na
^e{kem se je na primer posve~al {tudiju industrije, zlasti mlekarstva. Razmi{ljal je, ali naj
se posveti lesarstvu, premogovni{tvu, pivovarstvu ali le vinarstvu. Porodila se mu je
misel, da bi postal pivovar, in obra~al se je na
srednjeevropske pivovarje, da bi ga vzeli v
uk.
Ko se je v pogovoru ob svoji 80-letnici v mislih sprehajal po `ivljenjski poti, je ugotavljal,
da ga je vselej gnalo nenehno hotenje po
ne~em novem in da mu je bilo »po Merkurjevih nasvetih« podjetni{tvo {e najbli`e.
^u~kova poslovna iskanja se povsem skladajo tudi s poskusi industrializacije Strni{~a: v
omenjenem pogovoru se mu je spomin
ustavil pri tamkaj{njih obratih, pri obratu
klobukov, slamnikov, dobrega sladkega strni{kega {ampanjca ... Tamkaj{nji neuspehi pa ga
niso zlomili.

... Franc ^u~ek
(1882–1969).
Tednik,
8. maj 1969.

Mati je `elela, da bi postal duhovnik, a je
povsem druga~e ubral `ivljenjsko pot. Gimnazijo je obiskoval v Mariboru in Beljaku,
kjer ga je okolje privedlo k novim razglabljanjem. Medtem ko je navdu{eno spremljal
profesorja zgodovine pri pouku in so doma~i
celo pri~akovali, da se bo odlo~il za u~iteljski
poklic, se mu je oglasila trgovska `ilica: oblikoval se je v marljivega trgovskega podjetnika. Na tej poti, kot je sam dejal v jeseni svojega `ivljenja, mu je bil zgodovinski nauk
(Historia magistra vitae) dragoceno vodilo.

... Impozantna ^u~kova hi{a na Ptuju,
zgrajena leta 1912.
Du{an ^u~ek, dru`inski album.

............

Za~elo se je torej v Beljaku, kjer je spoznal,
da Koro{ci segajo po slabem vinu. Spomnil
se je doma, kjer so ljudje pili rde~e vino prijetnega okusa – izabelo. Zakaj ne bi postalo
doma~e vino spo{tovanja vredno tudi na Koro{kem, tako kot so znana {tajerska jajca in
jabolka, se je med drugim spra{eval. Dobro
vino se povsod pije in zakaj se ne bi tudi v
teh krajih? Franc je o~eta prepri~al, naj mu
dostavi vino, in sam se je mnogo kasneje
spominjal, da je o~etu kot {tudent »pomagal«
in `e prvo leto iztr`il 143 hl. Sam je tedaj
veliko potoval po de`eli in ponujal dobro
kapljico in ljudje so po njej segali ob
Vrbskem jezeru, v Dravski in Ziljski dolini.
Trgovski poklic mu je ustrezal, nikakor pa se
ni mogel ogreti za gostilni{tvo, kar so doma
pri~akovali.
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Z marljivostjo in vztrajnostjo je premagoval
~eri `ivljenja. Do`ivljal je uspehe in neuspehe, razo~aranja; brez padcev in vzponov po
njegovem ni `ivljenja.
Leta 1902 je pri{el na Ptuj. Zamikalo ga je
starodavno mesto in vinorodna pokrajina.
Posvetil se je predvsem trgovini z vinom. Leta
1912 je zgradil impozantno stavbo v Frankopanski ulici 10 (danes je ulica poimenovana
po najstarej{em ^u~kovem sinu Francetu).1
Napisa na pro~elju stavbe (»Fran ^u~ek«) in
na stolpi~u (»trgovina z vinom in lesom,
zaloge cementa premoga in apna«) govorita o
^u~kovi razpredeni trgovski dejavnosti.2
Avgusta 1914, dan pred odhodom v vojsko,
se je Franc ^u~ek poro~il z Antonijo, rojeno
@ibert, iz zaselka Vodmat pri Ljubljani Moste
- Polje. Na Ptuju si je ustvaril dru`ino.

... Poro~na slika
Franca in Antonije
^u~ek, roj. @ibert,
avgusta 1914.
Du{an ^u~ek,
dru`inski album.

@ivljenjsko pot Franca ^u~ka po prvi svetovni vojni bomo posredno spoznavali ob
dogodkih v begunskem tabori{~u v Strni{~u.
V desetletju pred drugo svetovno vojno je bil
^u~kov obrat (»^u~ek Franjo d.z.o.z.«, od leta

... Antonija ^u~ek s h~erkama Tatjano (stoji) in mlaj{o
Ljudmilo (na vozi~ku) okoli leta 1923.
Du{an ^u~ek, dru`inski album.

... Dru`inski ~lani ob 80-letnici Franca ^u~ka: desno
od njega sedi h~i Ljudmila, za njo stoji ^u~kov sin
Marijan. Levo od slavljenca sedi snaha Zinka
(vdova prvorojenega ^u~kovega sina Franceta)
in za njo sin Du{an, ^u~kov vnuk.
Du{an ^u~ek, dru`inski album.

..........................................................

............

1 Zinka ^u~ek Nun~i~, izjava v arhivu zgodovinskega oddelka Pokrajinskega muzeja Ptuj - Ormo` (PMPO). France
^u~ek je bil leta 1933 ~lan prve celice KP na ptujski gimnaziji. Med {tudijem veterine je prihajal na Ptuj in sodeloval v aktivnostih KP. Dne 22. julija 1941 je bil z `eno Zinko in petmese~nim sinom izgnan v Hrvatsko Dubico.
Vklju~il se je v osvobodilno gibanje. S transportom RK se je `ena s sinom umaknila v Ljubljano, France pa je
prispel po ilegalni poti. Od novembra 1941 je France ^u~ek - ^rnivec opravljal kurirske posle pri CK KPS in
vzdr`eval zveze z Zagrebom. Na zadnji kurirski poti 30. novembra 1943 je padel v spopadu z domobransko zasedo pri Zagradcu. Bil je miren, pogumen ~lovek, predan NOB.
2 Po izjavi vnuka Du{ana ^u~ka avtorici ~lanka se je dedek hotel imenovati le Franjo ali Fran. Na tem mestu se
Du{anu ^u~ku zahvaljujem za posredovane fotografije in podatke.
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1928 trgovina z vinom) med slovenskimi trgovinami na Ptuju eden izstopajo~ih ob sicer
prevladujo~em nem{kem kapitalu.3
Kaj bi {e dejali o Francu ^u~ku in kak{en je
bil v notranjosti svoje biti sta vpra{anji, ki nas
zanimata.
Bil je Slovenec in v duhu slovenstva je vzgojil svoje otroke, Franceta, Marijana, Tatjano in
Ljudmilo. Kot narodno zavednemu Slovencu
mu je okupator namenil pot v izgnanstvo: pot
izseljeni{tva je Franca ^u~ka peljala skozi
ptujske zapore, Borl in Rajhenburg v Hrvatsko Dubico do Kreke. Tegobe vojne je znal
premagovati, a mu je ta zapustila nezaceljeno
rano: izgubo prvorojenca Franceta, ki je leta
1943 padel v spopadu z domobranci. Te
izgube ni mogel preboleti.
Po osvoboditvi se je vrnil na Ptuj v izropani
dom. [e vedno je bil ~lovek sve`ega duha.
Spremljajo~ dnevna poro~ila in literarne novosti, se je vklju~il v obnovo mesta. V stanovanjsko zadrugo Gradidom, ki jo je vodil, je
vlo`il svoje znanje. Ljudem je pomagal, da bi
pri{li do svojega doma, do posojil in materiala, do gradbene dokumentacije. Nastajala so
mestna naselja bratov Re{, ob Mariborski
cesti in v Budini.
Prvega maja 1969 se je Franc ^u~ek za vedno
poslovil. Pokopan je na ptujskem mestnem
pokopali{~u. V nekrologu so se misli mnogih
njegovih znancev in prijateljev strnile: enega
najstarej{ih Ptuj~anov, klenega in neugnanega, ni bilo ve~.

obse`nem Hellinovem posestvu (ve~ kot
331 ha) po letu 1915 zgrajenih ve~ rezervnih
bolni{nic za potrebe avstro-ogrske vojske.
Prvotna zamisel o barakarskem tabori{~u za
okoli 20.000 vojnih ujetnikov je z vstopom
Italije v vojno na strani antante spremenila
prvotni namen.
Razpad habsbur{ke monarhije oktobra 1918
je spro`il umik avstrijske voja{ke uprave iz
Strni{~a. Nezavarovano tabori{~e je postalo
plen okoli{kega prebivalstva, ki je med vojno
`ivelo v pomanjkanju: iz tabori{~nih barak so
ljudje odna{ali hrano, perilo, posteljnino,
opremo … Pose~i je moral Okrajni narodni
svet na Ptuju, ki je v prvih novembrskih dneh
s pomo~jo narodne stra`e umirjal razmere v
Strni{~u. @ivljenje v tabori{~u se je spreminjalo, ko ga je novembra 1918 prevzel Oddelek
za socialno politiko De`elne vlade za Slovenijo in so za~eli prihajati novi priseljenci.
Poleg posameznih doma~inov, ki so si
poiskali delo v Pletarski ter Mizarski in kovinarski zadrugi, so se naseljevali {e povratniki
iz Rusije, pre`eti s socialisti~nimi idejami,
pozneje tudi ruski emigranti – vranglovci. V
tabori{~e je vlada za~ela po{iljati slovenske
begunce iz krajev, ki jih je zasedla Italija, med
njimi veliko `elezni~arjev ter dru`ine
oro`nikov, policistov in uradnikov. V letu dni
se je od jeseni 1918 v 295 barakah nekdanje
bolni{nice naselilo okoli 4.600 primorskih
beguncev.4

Begunsko tabori{~e v Strni{~u po prvi sve tovni vojni

Vendar naselje beguncem {e zdale~ ni ponujalo ~loveku primernega `ivljenjskega prostora: skozi {pranje barak je pritiskal mraz,
nadle`nega mr~esa se ni bilo mo~ ubraniti,
ob okvarah tamkaj{nje elektrarne je zmanjkovalo elektrike … V kroniki `upnije svetega
Lovrenca na Dravskem polju beremo, kako
se je svetlobni sij iz strni{ke elektrarne raztezal po nerazsvetljenem Dravskem polju.

... Okrog gra{~ine v Strni{~u, sezidane v sedemdesetih letih 19. stoletja, je bilo na

Po prvi svetovni vojni so barake uporabljali
za razli~ne namene. Po prihodu primorskih

V zgodovino Strni{~a pose`e Franc
^u~ek

..........................................................

............

3 Prim. Zgodovinski arhiv na Ptuju (dalje ZAP), Varia, {k. 9, ovoj 116. Arhiv Republike Slovenije (dalje AS) 332
(319–326), Obrt po strokah. Industrija in obrti v Dravski banovini, Ljubljana 1936. Prim. Krajevni leksikon
Slovenije IV, Podravje in Pomurje (ur. Roman Savnik), Ljubljana 1980, str. 45.
4 Rojic, 1975, str. 275– 276; ista, 1984, 1, str. 60– 61, 66, 68; @upnija sv. Lovrenca na Dravskem polju: @upnijska kronika; AS 95, Veliki `upan Mariborske oblasti, Oddelek za notranje zadeve, Uprava fasc. 27. Pirkmaier, 1988, str.
406.
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vodom in ozkotirno `eleznico. Tudi bli`ina
`elezni{ke proge med Ptujem in Pragerskim
je bila za razvoj industrije dobrodo{la, toda
zaradi nerazumevanja oblasti in drugih
okoli{~in mo`nosti niso bile izkori{~ene. Kot
bomo {e spoznali, je po vojni sicer nastalo
nekaj manj{ih obratov, vendar so po nekaj
letih propadli.

... Tabori{~e v
Strni{~u je imelo
lastno elektrarno in
ozkotirno `eleznico.
Na sliki del tabori{~a
Mlada Boleslava
ju`no od `elezni{ke
proge, ki jo je Franc
^u~ek namenil za
gradnjo velike
tovarne `elezni{kih
voz.
Iz zbirke Aleksandra
Kumra.

beguncev je Poverjeni{tvo za socialno skrbstvo De`elne vlade za Slovenijo leta 1919 v
{estih tabori{~nih barakah ustanovilo Mizarsko in kovinarsko zadrugo kot naslednico
Solkanske zadruge. Za stroje, ki jih je zadruga pridobila od uprave tabori{~a, naj bi letno
pla~evala 6.000 kron najemnine. Zaradi
pomanjkanja lastnega za~etnega kapitala,
re`ijskih in materialnih stro{kov je zadruga
leta 1921 za{la v dolgove.5
Leta 1919 je v {estih barakah za~ela delati
Pletarska zadruga, v kateri se je zaposlilo 13
beguncev in nekaj doma~inov. Zadruga je
izhajala iz pletarske delavnice, ki je pod vodstvom nadu~itelja Mirka Ogorelca delovala
pred vojno pri Sveti Barbari v Halozah
(Cirkulane). Po vojni je delo pletarske {ole
steklo v tabori{~nih prostorih v okviru
ustanovljene zadruge (Pletarna v Stni{~u,
Slovenija, registrirana zadruga z. o. z.), ki jo je
{e vedno vodil Mirko Ogorelec.6

Uradna stali{~a do nadaljnjega obstoja tabori{~a
Barakarsko naselje nekdanjih voja{kih bolni{nic v Strni{~u bi se lahko po prvi svetovni
vojni preoblikovalo v ve~ji industrijski obrat,
saj je bilo obmo~je bolni{nic (ve~ kot 234 ha)
povezano z lastno elektri~no energijo, vodo-

Zgodba o prihodnosti tabori{~a v Strni{~u se
je za~ela razpletati na ptujskem magistratu
4. avgusta 1920.7 Na posvetu mestnih veljakov,
ki ga je vodil dr. Pirkmaier, je okrajni glavar
zastavil vpra{anje, ali Strni{~e industrializirati
ali pa naprave prenesti v kraj (Ptuj), primeren
za razvoj industrije, in s tem tabori{~e likvidirati. Pripomnil je, da je bila Pletarska {ola
preme{~ena v tabori{~e zaradi zaposlitve
beguncev in da {olski obrat ni v likvidacijskem postopku. Hkrati je okrajni glavar opozoril, da so v elektrarni v rabi stroji s pribli`no
300 HP, tako da dnevno potrebujejo vagon
premoga. O rentabilnosti elektrarne bi lahko
govorili, ~e bi izraba energije kakega industrijskega obrata zna{ala 150 HP. Dr. Pirkmaier
je omenil tudi mo`nost elektrifikacije Strni{~a
iz falske elektrarne ter ustanovitev tovarne
parketa, saj je izvoz lesa iz Slavonije ve~inoma namenjen v Italijo.
Iz razprave sodelujo~ih ugotavljamo, da se je
oblikovalo splo{no mnenje o neprimernosti
industrializacije Strni{~a, ker kraj ni prometno
povezan, rentabilnost podjetij pa je vpra{ljiva. Za razvoj mizarstva bi na primer morali
dova`ati les po cestah iz drugih krajev, saj
naselje obdajajo le borovci. Ocenili so tudi,
da za tovarno gnojil ni mo`nosti. Vladni komisar dr. Matej Sen~ar je poudaril, da bi Ptuj
za razsvetljavo potreboval razli~ne materiale
in da bi elektriko potrebovali razli~ni obrati,
na primer usnjarna, ~evljarna in drugi; potrebovali bi tudi razne cevi za kanalizacijo in
vodovod.8 Med drugim so razpravljavci ob
klju~nem vpra{anju »ugotavljali«, da bi se
morali delavci bolj spoprijeti s te`avami in se
bolj zavzeti za uspeh podjetij.

..........................................................

............

5
6
7
8
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Ptujski list, 19. 9. 1920, II, {t. 38.
ZAP 5, MOP, {k. 250, dok. {t. 3441/14-1921, Tabori{~e v Strni{~u – likvidacija.
Prim. Risti~, 1996, str. 579. Elektrifikacija Ptuja je bila leta 1924 speljana iz Elektrarne Fala.
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Skratka, prisotni so se strinjali, da bodo industrijske naprave iz Strni{~a prodane eventualno nastajajo~i lokalni industrijski dru`bi
ali mestni ob~inski upravi. Likvidacijo tabori{~a naj bi opravili ~im hitreje in pri tem
predvsem upo{tevali interese okraja oziroma
Mestne ob~ine Ptuj, ki ji je v prevratnih dneh
uspelo obvarovati dragoceni material pred
ropanji.
Sedmega septembra 1920 je Okrajno glavarstvo posredovalo De`elni vladi sprejeta
stali{~a in podprlo prizadevanja ptujske
mestne ob~ine.9 Mestna ob~ina se je {e nekajkrat obrnila na De`elno vlado in izpostavljala
potrebo po materialu. Zapisali so tudi, da se
begunsko tabori{~e v Strni{~u »namerava
odposlati« veletrgovcu z vinom Franju ^u~ku.10
Vladnega priporo~ila, da naj se Strni{~e
industrializira, ptujska mestna ob~ina tudi naslednje leto ni sprejela. Franc ^u~ek je
medtem v Strni{~u odprl ve~ delavnic. Dne
14. decembra 1921 je ptujska mestna ob~ina
ponovno prosila, da se ob likvidaciji tabori{~a upo{tevajo njene potrebe.11 Dne 21. decembra je Predsedstvo Pokrajinske uprave za
Slovenijo opozorilo na posledice likvidacije
in med drugim navedlo, da bi bilo z »razdiranjem« naprav o{kodovano gospodarstvo.
Zato trganje posameznih industrijskih elementov, kar bi `elela ptujska mestna ob~ina,
ne prihaja v po{tev. Izhod je industrializacija
kraja, saj bi z njo pridobili okolica in dr`ava.12
To pomeni, da za prizadevanja Franca ^u~ka,
da bi se Strni{~e industrializiralo, lokalne
oblasti niso bile zainteresirane.13 Hkrati so
lokalni oblastniki {e naprej odklanjali vladne
predloge. Tabori{~e je bilo pred razpustitvijo.

Likvidacija tabori{~a
Zaradi stro{kov vzdr`evanja tabori{~a in
tamkaj{njih delavnic, kar je zna{alo okoli
140.000 kron mese~no, ter premalo izkori{~enih strojev se je De`elna vlada za Slovenijo
odlo~ila, da 1. januarja 1922 ukine begunsko
tabori{~e, razen {ole. Takrat je bilo v Strni{~u
1541 oseb, od teh 303 brezposelni, odvisni
od podpore. V tabori{~u so bili 503 primorski begunci. Leta 1922 so se ti v glavnem izselili, 45 dru`in je od{lo v Prekmurje.14
Likvidacija tabori{~a je beguncem ote`ila `ivljenje. Visoki najemnini in vodarini, ki jim jo
je nalagal Franc ^u~ek, niso bili kos. V kraju
je zavladala lakota, kuhinja ni ve~ obratovala.
[olarji so bili brez obutve, ostali so brez malice. Visok sneg in mraz sta onemogo~ila beguncem dostop do gozdne suhljadi. Izbruhnila je {krlatinka. Ukinjena je bila porodni{nica. Sestre usmiljenke so zapu{~ale tabori{~e.
Te`ko bolni so bili napoteni v ptujsko
bolni{nico. Prvega februarja 1922 je okrajni
glavar poro~al Predsedstvu Pokrajinske uprave za Slovenijo o »neznosnih« razmerah v
Strni{~u in potrebi po hrani.15
Za omilitev razmer je gospodarska komisija
De`elne vlade za Slovenijo nakazala denarno
pomo~ in podalj{ala vzdr`evanje tabori{~a
do 30. avgusta 1922.16 Medtem je nekaj prebivalcev tabori{~a dobilo zaposlitev v konzumni trgovini, pekarni, mesnici, parni elektrarni,
v obrtni{kih delavnicah in Pletarski zadrugi.
A ne za dolgo. Ste~aj gospodarskih obratov
leta 1926 in ukinitev {ole leta 1928 sta prisilila
zadnje stanovalce tabori{~a k odhodu.
Poslovni na~rti Franca ^u~ka v Strni{~u
Medtem ko je agonija v zvezi z obstojem tabori{~a sejala negotovost med stanovalci in
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9 Kot v op. 7, Okrajno glavarstvo Predsedni{tvu de`elne vlade, Uradu za za{~ito beguncev v Ljubljani, 7. 9. 1920,
{t. 1432/ preds.
10 Prav tam.
11 Kot v op. 4, Vida Rojic, Ptujski zbornik IV, str. 272– 273, 277– 278.
12 AS 95, Veliki `upan Mariborske oblasti, Oddelek za notranje zadeve, Uprava fasc. 27 in ZAP 5, MOP, {k. 250,
Okrajno glavarstvo 18. 12. 1920, dok. {t. 2232/ preds.; Predsedni{tvu Pokrajinske uprave za Slovenijo, 21. 12.
1921, dok. {t. 14251. Prim. op. 4 in 7.
13 Kot v op. 7.
14 Kot v op. 4, Rojic, Ptujski zbornik IV, str. 276, in ^ZN, str. 77– 80. Prim. tudi AS 95.
15 Kot v op. 4, @upnijska kronika.
16 Kot v op. 4, Ptujski zbornik IV, str. 276– 278; ^ZN, str. 76, 80, 85, 91.
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slab{ala njihovo `ivljenje, so na~rti ptujskega
veletrgovca z vinom Franca ^u~ka o industrializaciji barakarskega naselja vzbujali kan~ek
upanja.
V nadaljevanju bomo podrobneje opisali,
kako je Franc ^u~ek sku{al realizirati svojo
zamisel. Navedli smo `e, da so barake z opremo, skladi{~a raznega blaga, parna elektrarna, vodovod, ozkotirna `eleznica, pekarna,
pralnice in drugo predstavljali veliko vrednost. Prilo`nost za njihovo izrabo je torej bila.
Za nakup objektov in materiala se je ogrel
podjetni Franc ^u~ek s Ptuja, proizvajalec
{ampanjca. Leta 1919 se je o nakupu Hellinove strni{ke gra{~ine s posestjo name{~enih
barak pogajal z gospodarsko komisijo pri De`elni vladi za Slovenijo, ki je tabori{~e tedaj
prevzela. Pri nakupu se je Franc ^u~ek
obvezal, da ne bo me{etaril, temve~ bo poiskal dru`abnike, ki bodo svoj kapital vlo`ili v
gradnjo velike tovarne in ve~ manj{ih obratov. V pismu komisiji 30. marca 1921 je ^u~ek
predstavil na~rt industrializacije Strni{~a in
pri tem navedel svoje pogovore z gospodarstveniki iz Slovenije, Hrva{ke in Srbije o
prevzemu tabori{~nega dela Mlada Boleslava
ju`no od `elezni{ke proge. Tam bi zgradili
veliko tovarno `elezni{kih voz in premakljivih stavb. Tovarno naj bi opremila
sa{ka tovarna (Christoph in comp. Unmack iz
Görlitza pri Dresdnu), ki bi vlo`ila 25 % svojega kapitala, preostali 75 % dele` pa jugoslovanska podjetja.17 Gradnja tovarne bi po
^u~kovem mnenju – ob urejanju vodovoda,
kanalizacije, elektri~ne napeljave, ozkotirne
`eleznice – imela vse mo`nosti za razvoj.
Hkrati je pripomnil, da dr`ava podpira gradnjo podobne tovarne z mnogo slab{imi
mo`nostmi v Slavonskem Brodu.
Franc ^u~ek si je zamislil tudi ureditev obrata sadnih sokov in konzerv s sadjem v nekdanji pralnici in razku`evalnici. Pri realizaciji
programa bi sodelovala dva dru`abnika z
Gori{kega, strokovnjaka za konzerviranje
sadja; v sezonsko delo naj bi pritegnili vsaj 50
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............

17 Kot v op. 4, ^ZN, str. 84– 91.
18 Kot v op. 4, ^ZN, str. 84– 91.
19 Kot v op. 4, ^ZN, str. 86.
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beguncev. Konzervirano sadje bi izva`ali v
[vico in tako bi kmetje ptujskega politi~nega
okraja lahko tr`ili svoje pridelke.
Tretjega junija 1921 je Franc ^u~ek naslovil
na komisijo za demobilizacijo osem strani
dolgo pismo, v katerem zagotavlja, da je pripravljen v treh obrokih pla~ati kupnino za
tabori{~e v Strni{~u v vrednosti treh milijonov
kron, s tem da bi zadnji obrok nakazal po
izselitvi slovenskih in ruskih beguncev. Poudaril je, da mu gre le za industrializacijo okraja.18 Komisijo je posebej opozoril, naj ne demontira strojev, {e zlasti ne ob `elezni{ki
postaji.
Razkrival je {e svoje druge na~rte. S Tovarno
Zupanc in drug je `elel urediti industrijski
obrat lesne volne. Pripravljal je pogodbo s
hrva{kim podjetjem za izvoz pra{i~ev, saj bi v
Strni{~u uporabil nekdanjo klavnico in hladilnico za tranzitno postajo. Iz Banata bi v zakol
vozil vagone svinj, mariborski cariniki pa bi v
Strni{~u carinili blago, ki bi ga prevzemali
kupci drugih dr`av. Predvidel je tudi, da bi
pletarska in mizarska delavnica obratovali {e
naprej.
Ministrstvo za trgovino in industrijo Kraljevine SHS je 7. junija o zadevi obvestilo Predsedstvo De`elne vlade za Slovenijo in podrobneje navedlo svoja stali{~a. Obrat lesne
volne bi omogo~il ve~ dohodka kakor izvoz
lesa. Ker je ptujski politi~ni okraj med vodilnimi v sadjarstvu, bi tovarna za predelavo
sadja koristila sadjarjem ptujske okolice. Prav
tako bi tovarna vagonov omogo~ila redni
izvoz in uvoz, saj je 70 % voznega parka neuporabnega. Gotovo je tudi, da bi industrijski
obrati v Strni{~u prispevali h gospodarskemu
razvoju tega pasivnega slovenskega obmo~ja
in seveda k re{evanju brezposelnosti.19
V zadnji ponudbi za nakup tabori{~a v Strni{~u z dne 19. novembra 1921 Franc ^u~ek
navaja, da bi `elel odkupiti barake, razen tistih, ki so namenjene Jugoslovanski matici in
Primorcem, ki se odpravljajo v Prekmurje.
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Prav tako ni zainteresiran za objekte na
obrobju, namenjene za nadrobno razprodajo.
Za nakup je ^u~ek ponudil 4 milijone kron
ter 5 % sredstev od vrednosti dr`avnih
naro~il, kar bi izpla~al v treh obrokih. Hkrati
je zapisal, da bi pletarstvo ohranil za 10 let, za
5 let pa mizarstvo. Bolni{ni~ni inventar naj bi
prevzela ptujska bolni{nica, druge predmete
po likvidaciji tabori{~a pa naj gospodarska
komisija razproda. Kot kupec objektov `eli
obdr`ati ozkotirno `eleznico.20
Ko je 8. novembra 1921 tekla razprava pri
Pokrajinskem namestni{tvu za Slovenijo o
ukinitvi begunskega tabori{~a v Strni{~u, so
ugotovili, da bi bila za industrializacijo kraja
naju~inkovitej{a prodaja celotnega tabori{~nega kompleksa v vrednosti 11.038.138
kron.21
Istega dne so na seji Predsedstva De`elne
vlade sklenili, da bodo za 8,5 milijona kron
tabori{~e v celoti prodali Francu ^u~ku, ta pa
bo zgradil veliko tovarno in ve~ manj{ih
obratov. Za mizarsko in pletarsko zadrugo bi
moral ^u~ek skleniti najemno pogodbo. Ob
razpustu begunskega tabori{~a primorskih
Slovencev je Franc ^u~ek 31. januarja 1922
prevzel tabori{~e s 150 barakami v vrednosti
3 milijonov kron.22

Poslovanje ^u~kovih industrijskih obratov po
likvidaciji begunskega tabori{~a v letih med
1922 in 1928
Franc ^u~ek si je prizadeval zgraditi veliko
tovarno `elezni{kih vozov. Ka`e, da mu pri
sa{ki tovarni s svojo idejo ni uspelo prodreti
in se je zato zatekel k ~e{ki Lipi. In`enir tega
podjetja je pripravil za tovarno v Strni{~u
gradbeni na~rt, ki pa ga je ministrstvo zavrnilo, ker so v Mariboru `e obratovale `elezni{ke delavnice. ^u~ku tudi ni uspelo izpeljati
na~rta za kako drugo tovarno ali njeno

podru`nico, ~eravno je neposredno iskal
mo`nosti po Jugoslaviji, ^e{ki in Nem~iji.
Med drugim je navezal stike s tovarno sladkorja v Osijeku, misle~, da bi bili nasadi sladkorne pese v ptujskem okraju povsem realni.
Na~rt ni bil realiziran. Gradnjo obrata je prepovedala Zveza sladkornih tovarn v Jugoslaviji.
Franc ^u~ek je sku{al navezati stike s tovarno
sukna in volne v Brnu, vendar sadov tudi to
ni obrodilo. Lastnike so odvra~ali proizvodni
stro{ki, kot so trdota vode, neprimernost bosanske ov~je volne, uvoz iz Avstralije in
drugo.23
Ker so bila prizadevanja za ustanovitev velike
tovarne neuspe{na, se je Franc ^u~ek lotil
proizvodnje v manj{ih obratih. V teh je na{lo
delo okoli 180 okoli{kih delavcev, najve~
potrebnih za sezonska dela.24
Od leta 1923 do leta 1928 je obratovala delavnica lesne volne, s katero je okoli 15 delavcev
oblagalo vinske in pivske steklenice ter jajca;
les so dobavljali s Pohorja in Konji{ke gore. V
istem ~asu je pribli`no16 delavcev delalo v
podjetju slamnatih tulcev, namenjenih za
pivske in vinske steklenice.25
Mizarska in kovinarska zadruga sta prenehali
delovati leta 1923. Nekaj odpu{~enih delavcev je prevzela Pletarska zadruga, drugi so
zapustili kraj. Tega leta je ^u~ku uspelo, da
se je pletarna rogozne pletenine in preprog
preselila s ^e{ke v Strni{~e; do leta 1928 je
obratovala pod vodstvom ^eha Oplta. V
obratu je bilo zaposlenih okoli 30 priu~enih
delavk iz okoli{kih vasi. Zaradi splo{nega
ste~aja je ^u~ek opustil podjetje, ki je pre{lo
pod okrilje ptujske Pletarne.
Pred ukinitvijo ^u~kovih podjetij se je namre~ Pletarska zadruga s pletarsko {olo preselila na Ptuj; po izku{njah iz proizvodnje v
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Prav tam.
Kot v op. 4, ^ZN, str. 87.
Prav tam.
Prav tam.
Prav tam, str. 88.
^u~kovo podjetje je pozneje prevzel ptujski gostilni~ar Karl Wessely in obrat preselil na Ptuj.
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Strni{~u pa ni ve~ uporabljala vrbovega {ibja,
temve~ se je preusmerila v proizvodnjo rogoznih pletenin.
Okoli leta 1926 je ve~ina obratov ob uvedbi
ste~ajnega postopka prenehala delati. Med
njimi je bila tudi predelovalnica sliv za
brinele, kjer je okoli 80 delavk lupilo slive, jih
su{ilo na soncu, obdelalo z `veplom in dimom in jih v dvokilogramski embala`i pripravilo za izvoz v [vico, Belgijo, na Nizozemsko, v Anglijo in na [vedsko. Delavnica tehtnic s pribli`no 20 delavci, ki je obratovala z
nekim ~e{kim dru`abnikom iz Prage, je
propadla zaradi slabe kakovosti tehtnic (od 5
do 1.000 kg). ^u~ek je bil o{kodovan za pribli`no 800.000 din.26
Franc ^u~ek je utrpel izgubo tudi v parfumeriji. Drogerist Poberaj z 10 delavkami namre~
na tr`i{~u ni bil kos dru`abniku podjetja
dunajske parfumerije Feliksa Maierja.

bile zainteresirane za ^u~kove na~rte. Ravnatelj strni{kih obratov, upokojeni avstrijski
~astnik Karl Wessely, za razvoj gospodarstva
ni bil usposobljen. Franc ^u~ek se je lahko
samo utapljal v dolgovih.
Franc ^u~ek je bil 1. junija 1926 pri mariborskem okro`nem sodi{~u prisiljen napovedati ste~aj. Za ste~ajnega upravitelja je bil
imenovan advokat dr. Vekoslav Kukovec iz
Celja.28
Kot glavna upnica je 22. avgusta 1928
Strni{~e prevzela Ljudska posojilnica v Ljubljani, ki je odpravila vsa podjetja in podrla vse
barake. Glavne cevi vodovodnega omre`ja
so postale last ljubljanske mestne ob~ine.
Parna elektrarna je pre{la v roke Tovarne tanina v Maj{perku in nekega bosanskega rudnika. Nekdanjo Hellinovo posest, ki naj bi jo
pridobil ljubljanski industrialec Bona~, je
obdr`ala ljubljanska Ljudska posojilnica.

Ni~ bolje ni bilo v delavnicah iz leta 1924. V
delavnici gramofonskih zvo~nic, ki jo je vodil
pra{ki strokovnjak Loeschner, so delali {tirje
delavci. Predrage surovine so narekovale
zaprtje obrata; Franc ^u~ek je utrpel pribli`no 300.000 din izgube. ^u~ek je pred ste~ajem ob propadu delavnice harmonik, ki jo je
vodil Vinko Simoni~ z Destrnika, izgubil
250.000 din.27

S prodajo ^u~kovih podjetij je bil lastnik ob
tri ~etrtine svojega premo`enja. Okoli 180
delavcev je izgubilo zaslu`ek. Gospodarsko
izgubo so utrpeli tudi ^u~kovi dru`abniki.
Ve~ pravd v ste~ajnem postopku govori, da
se je Franc ^u~ek glede vrednotenja svojega
premo`enja ~util ogoljufanega; v sodnih
postopkih se ni mogel izogniti ob~utku, da je
bila v igri tistih, ki so ga onemogo~ali, posredi korupcija.

Neuspe{ni ^u~kovi poskusi industrializacije
Strni{~a

Po ukinitvi ^u~kovih strni{kih podjetij je
upadlo {tevilo tamkaj{njih delavcev. Po
izselitvi zadnjih prebivalcev nekdanjega
tabori{~a je na posestvu gra{~ine ostalo {e
okoli 50 delavcev. Tretjega oktobra 1928 je
bilo gra{~insko posestvo s poslopji preknji`eno na ljubljansko Ljudsko posojilnico.29 Postopoma so nehale delovati elektrarna,
pekarna, menza, trgovina, trafika …

Zastavlja se nam vpra{anje, zakaj Francu ^u~ku s prodornimi (v~asih tudi nerazumljivimi)
idejami ni uspelo izpeljati industrializacije
Strni{~a.
Ugotovimo lahko, da predvidena industrializacija kraja ni slonela na realnih temeljih.
Pogodbe z raznimi dru`abniki niso bile stvarno zasnovane. Usodno je bilo, da oblasti niso

Leta 1931 barakarskega naselja v Strni{~u ni
bilo ve~.
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............

26 Kot v op. 4, ^ZN, str. 89.
27 Prav tam, str. 90.
28 Pokrajinski arhiv Maribor (PAM), Okro`no sodi{~e Maribor, {k. 392, 393, 443, 445, 453. Prim. tudi ^ZN, Rojic,
str. 90–91.
29 ^ZN, Rojic, str. 91.
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Za konec naj navedemo, da kljub smelim
na~rtom Franca ^u~ka Strni{~e ni pre`ivelo.
^u~ka najbr` ne moremo okarakterizirati za
sanja~a. Prav tako ne moremo re~i, da so bili
vsi njegovi na~rti slabi in neizvedljivi. Dejstvo
pa je, da so nastajali v gospodarsko te`kem
~asu po prvi svetovni vojni, da so vsi projekti odraz nastopajo~e svetovne gospodarske
krize, kme~kih dolgov in nezainteresiranosti
vladne politike.
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Franc ^u~ek in der Geschichte von
Kidri~evo

Vororte entstanden sind. Er starb am 1. Mai
1969 in Ptuj.

...

Der geschäftliche Lebensweg von Franc
^u~ek, mit allen Höhen und Tiefen, ist mit
der Geschichte von Strni{~e in den 20er
Jahren des vorigen Jahrhunderts besonders
eng verbunden. Die Siedlung mit 295 Baracken des ehemaligen osterreich-ungarischen
Militärkrankenhauses wurde am Kriegsende
zu einem Flüchtlingslager mit ungefähr 4.600
Küstenland-Slowenen, mit ehemaligen Kriegsgefangenen – Heimkehrer aus Russland, mit
russischen Emigranten und einigen Heimischen, die im Lager auf Arbeitssuche waren.
Das Lager hatte sogar eigenen Strom, die
Wasserleitung und eine Schmalspurbahn.

In Ptuj, wo vor dem Zweiten Weltkrieg
das deutsche Handelskapital herrschte, ragte
unter den slowenischen Handelsbetrieben
der Weingroßhändler Franc ^u~ek (18821969) hervor. In den 20er Jahren des vorigen
Jahrhunderts baute er einen Teil seines
Lebens in die Geschichte von Kidri~evo ein.
Er wurde am 18. Januar 1882 in Kutinci bei
Sveti Jurij ob [~avnici in einer Bauernfamilie
geboren. Das Gymnasium besuchte er in
Maribor und in Villach. Er suchte sein
Lebensziel auf verschiedenen Gebieten, aber
seinen weiteren Weg diktierte ihm die aufgeweckte kaufmännische Ader. Das Erkenntnis,
dass er in Kärnten mit steirischen Qualitätsweinen handeln könnte, war der Ausgangspunkt, dass er sich entschlossen hat mit
Weinen zu handeln.
Er hatte Lust auf die Ptujer Weingegend bekommen und im Jahr 1902 kam er in die
altertümliche Stadt Ptuj. Nach zehn Jahren
erbaute er in der Stadt ein imposantes
Gebäude und heiratete kurz bevor er in die
Armee einberufen wurde. In Ptuj gründete er
eine Familie.
Er war ein Mensch mir restlosem Geist und
mit vielen Plänen. Nach dem Ersten Weltkrieg versuchte er seine Fähigkeiten im
Flüchtlingslager in Strni{~e zu verwirklichen.
Er war ein nationalbewusster Slowene und so
hat er auch seine Kinder erzogen. Die deutsche Okkupationsmacht verbannte ihn nach
Kroatien in Hrvatska Dubica. Er konnte das
Kriegsleiden gut ertragen, nur der Verlust seines erstgeborenen Sohnes France, den Kurier
bei der Führung der slowenischen Partisanenbewegung, der im Jahr 1943 im Kampf
mit einer im Hinterhalt wartenden Kollaborateur-Kampfeinheit gefallen ist, hat ihm eine
unheilbare Wunde hinterlassen.

............

Nach der Befreiung kam er nach Ptuj zurück,
bereit bei dem Stadtwiederaufbau mitzuwirken. Er leitete eine Wohnungsgenossenschaft
und half den Menschen beim Bau ihrer
Häuser an der Stadtperipherie, wo dann
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Nach dem Ersten Weltkrieg, als die Landesregierung für Slowenien das Lager übernommen hatte, wurden die Baracken für verschiedene Zwecke benutzt, tätig waren die
Tischler-, Metallbearbeitungs- und Flechtereigenossenschaft, bei denen man auch
Arbeit finden konnte.
Die Barackensiedlung in Strni{~e könnte
nach dem Ersten Weltkrieg in ein größeres
Industriezentrum umgestaltet werden, doch
die Lokalbehörden, vor allem die Stadtgemeinde Ptuj, waren solch einer Idee nicht
zugeneigt, sie hoben das Problem der
Straßenverbindungen und die Unrentabilität
der geplanten Unternehmen hervor. Die
Industrieanlagen aus Strni{~e könnte man
zweckmäßiger für die Bedürfnisse der Stadtgemeinde nützen. Trotz Empfehlungen der
Regierung, dass die Industrialisierung von
Strni{~e einen Gewinn für die Umgebung
bedeuten würde, hat die Stadtgemeinde Ptuj
solche Bemühungen zurückgewiesen. Wegen der Instandhaltungskosten des Lagers
(ungefähr 140.000 Kronen monatlich) und
der dortigen Werkstätte hat sich die Landesregierung für Slowenien am 1. Januar 1922
entschlossen das Lager in Strni{~e aufzulösen. Äußerst schwierige Verhältnisse der im
Lager stationierten Flüchtlinge, vorwiegend
aus slowenischem Küstenland, zwangen die
Regierung, dass die Instandhaltung des
Lagers bis zum 30. August verlängert wurde.
Nach dem Verkauf des Lagers an Franc
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^u~ek nahm er sich die Industrialisierung
vor. Die Gründung einer EisenbahnwagenFabrik ist ihm nicht gelungen. In Verbindung
mit ausländischen Firmen versuchte er die
Produktion in verschiedenen Industriewerkstätten zu entwickeln, doch dafür gab es keine reale finanzielle Deckung. Um 1926,
anlässlich des Konkursverfahrens, hörten die
meisten Betriebe mit der Arbeit auf. Franc
Öuörk erlitt einen großen finanziellen
Verlust.

............

Nach der Stilllegung der Franc ^u~ek gehörenden Firmen in Strni{~e versiegte im Jahr
1928 die gesamte Produktion. Im Jahr 1931
gab es in Strni{~e keine Barackensiedlung
mehr.
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Zdenko Kodri~, pisatelj, dramatik
in novinar, prvi ~astni ob~an ob~ine
Kidri~evo leta 2004
.......................

Davorin Urih∗

Izvle~ek

Abstract

...

Zdenko Kodri~, the First Honorary Citizen of
the Commune of Kidri~evo in 2004

Iz `ivljenjepisa in bibliografije Zdenka
Kodri~a povzemam njegove glavne `ivljenjske in umetni{ke prelomnice, na{tevam njegova dela in opredelim njegovo vlogo v slovenski knji`evnosti. Opi{em tudi Kodri~evo
delovanje v nekdanji krajevni skupnosti Cirkovce in prosvetnem dru{tvu. Kodri~ je s svojim literarnim delom zaznamoval slovensko
literaturo, v spominu prebivalcev ob~ine pa
bo ostal tudi kot prostovoljni graditelj {tevilnih kulturnih in javnih objektov v Cirkovcah
in okolici.
Zdenko Kodri~ v Zborniku objavlja kratko
zgodbo z naslovom Sejem v oknih potni{kega vagona.
Klju~ne besede: ob~ina Kidri~evo, prvi ~astni
ob~an, Zdenko Kodri~, 2004

...

From the biography and bibliography of
Zdenko Kodri~ I summarize his main life and
artistic turning points, I list his works and
define his role in the Slovenian literature. I
describe his activity in the former local community of Cirkovce and in the education
club. By his works Kodri~ marked the Slovenian literature; the commune citizens will
also remember him as a voluntary builder of
numerous cultural and public buildings in
Cirkovce and its surroundings.
In this publication Zdenko Kodri~ has published a short story with the title Sejem v
oknih potni{kega vagona (A Fair in the
Windows of a Carriage).

Key words: commune of Kidri~evo, the first
honorary citizen, 2004
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leta l949 na Ptuju, je v slovenski literaturi prisoten od leta l971. Leta 1975 se je kot novinar
zaposlil pri ptujskem Tedniku, od leta 1980
pa dela pri ~asniku Ve~er. Bil je urednik tednika 7D in ~lan uredni{kega odbora revije
Dialogi, v Ljubljani pa sodelavec {tudentskega ~asopisa Tribuna.
Slovenska literarna kritika ga uvr{~a med
pomembnej{e dramatike in romanopisce
20. stoletja; njegovo ime je v 16. knjigi Enciklopedije Slovenije in v Slovenskem velikem
leksikonu. Njegov roman Barva de`ja je
uvr{~en med slovenske romane 20. stoletja.
^eprav se njegov ustvarjalni opus za~ne s
poezijo – leta l986 je pri zalo`bi Obzorja v
Mariboru iz{la zbirka pesmi Biti oven v hudih
~asih –, se avtor ne posve~a prvenstveno
poeziji, marve~ romanopisju ter gledali{kim
in radijskim igram. Pisateljica, prevajalka in
literarna kriti~arka Lidija Ga~nik Gomba~ o
Kodri~evih romanih pravi, da so psiholo{ki z
mo~nimi vdori nadrealizma. O romanesknih
junakih pa trdi, da imajo svojo podzavest
zelo na robu zavesti, v~asih podzavestne
slike stopnjujejo v ospredje in dolo~ajo
junakovo percepcijo realnega sveta, ki zato
vse bolj postaja preoblikovani notranji svet s
sebi lastnimi zakonitostmi; kaoti~en in le
navidezno obvladljiv. V tem izrazito polifonem svetu re{itve ni in je ne more biti, se pa
kot protiute` kaosu ustvarjajo simbolne
podobe, ki postanejo junakom lu~i v blodnjaku sveta.
Njegovo prvo gledali{ko igro z naslovom
Vida vidim je leta l989 uprizorilo Slovensko
ljudsko gledali{~e Celje, re`iral jo je Franci
Kri`aj, dramaturg predstave je bil Bla` Lukan.
Kodri~evo ime se je pojavilo na lestvici
najbolj branih slovenskih pisateljev leta 2000,
ko je bil s svojim tretjim romanom Barva
de`ja ali Pritlikavec iz kavarne Pilvax, natisnila ga je Pomurska zalo`ba, nominiran za
Delovno nagrado kresnik za najbolj{i roman
leta 2000. Leto prej je za dramo Vlak ~ez jezero prejel Grumovo nagrado. Drama je bila v
re`iji Mileta Koruna uprizorjena v Pre{ernovem gledali{~u Kranj leta 2000, dramaturginja je bila Marinka Po{trak. Istega leta je pri
Pomurski zalo`bi iz{la {e v knji`ni obliki. Leta
2001 je bil Zdenko Kodri~ z gledali{ko igro

Karusel oziroma Operacija T. spet med
nominiranci za Grumovo nagrado. Monodramo Primer po~ene zra~nice so uvrstili tudi v
spremljevalni program Bor{tnikovega sre~anja; igro o zavo`enem `ivljenju neke antropologinje je re`iral Zvone [edlbauer. Monodrama je bila uprizorjena v produkciji Umetni{kega dru{tva Stara steklarska Ptuj. V produkciji UDSS Ptuj je Branka Bezeljak re`irala
{e igro Karusel. Pred tem sta iz{la {e dva njegova romana: leta l994 Bla`eni Franc Rihtari~ (pri mariborski zalo`bi Obzorja), leta l996
pa Potsdamska baterija (pri Pomurski zalo`bi).
Na njegovo pobudo je leta l999 na internetnih straneh nastajal spletni roman. Pisalo ga
je 17 avtorjev in istega leta je prvi slovenski
spletni roman.com z naslovom Trampolin
iz{el pri ljubljanski [tudentski zalo`bi.
Kodri~u so zalo`be izdale {e roman Odvzemanje samote (2003) ter knjigi kratkih zgodb
Visoka moda (2005) in Novoletna zabava
(2008). Njegove tekste od leta l971 objavljajo
ugledne literarne revije Literatura, Nova revija, Sodobnost, Dialogi, Mladina in Primorska
sre~anja. V njegovi bibliografiji je {e osem radijskih iger in televizijski scenarij. Radijske
igre so predvajali na Radiu Slovenija, Radiu
Maribor, Radiu Novi Sad in na radiu WDR
Köln (Westdeutscher Rundfunk). Kodri~eve
gledali{ke in radijske igre so prevedene v
angle{ki, nem{ki, srbski in hrva{ki jezik. Leta
2003 so pri zalo`bi Franc-Franc iz{le Kodri~eve drame Karusel, Ko stopi{ v svetlobo in
Prebujanje konjev. O romanih, gledali{kih
igrah in kratkih zgodbah so iz{le silno
ugodne kritike, objavili so jih v dnevnikih
Delo, Ve~er, Dnevnik, Finance, revijah Ampak, Literatura, Sodobnost, Mentor, Mladina,
tednikih Vestnik in Tednik ter na Radiu SLO
1, Televizija Slovenija.
Zdenko Kodri~ je doslej sodeloval pri treh
ve~jih in pomembnih umetni{kih projektih: v
sedemdesetih letih prej{njega stoletja je igral
v gledali{~u Pekarna v Ljubljani, soustanovil
Galerijo 88 v Mariboru in sodeloval pri projektu Ko te napi{e knjiga ali Mariborski dnevi
knjige. Kodri~ je udele`enec ve~ simpozijev,
nazadnje o zatonu romana, ki je bil v Mariboru v okviru Dnevov knjige, kot ~lan Dru{tva
slovenskih pisateljev je v Slovenski Bistrici
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pripravil spominski simpozij o pisatelju Antonu Ingoli~u, bil ~lan `irije Bor{tnikovega sre~anja, re`iral v doma~em kraju in vodil kulturno dru{tvo, je dobitnik skupinske nagrade
na Tednu slovenske drame v Kranju in lovorjevega venca festivala Malih eksperimentalnih scena v Sarajevu, vodil je ve~ literarnih
delavnic na Ptuju, v Slovenj Gradcu, Lenartu,
Mariboru, Ormo`u in Slovenski Bistrici, na
Ur{kinem festivalu mlade literature pa sodeloval kot dr`avni selektor. Leta 2005 je za svoje literarno delo dobil Glazerjevo listino za
umetnost in bil nominiran za novinarsko nagrado Consortium veritatis, Dru{tvo slovenskih pisateljev ga je povabilo na Mednarodni
knji`evni festival Vilenica 2006. Zdaj je ~lan
Strokovnega sveta Slovenskega narodnega
gledali{~a Maribor, podpredsednik Umetni{kega dru{tva Stara Steklarska Ptuj in ~lan Zavoda za kulturo prostora Ptuj.
Zelo pomembno je Kodri~evo delo v nekdanji krajevni skupnosti Cirkovce in ptujski
ob~ini. V sedemdesetih letih prej{njega stoletja je sodeloval pri gradnji vseh pomembnej{ih kulturnih in javnih objektov v Cirkovcah, delal v mladinski organizaciji, politi~nih
organizacijah in organih krajevne skupnosti
ter ptujske ob~inske skup{~ine. Leta 1981 je
iz pozabe iztrgal gledali{ke igre Vinka
Kor`eta. Na odru cirkov{ke dvorane so po
pol stoletja zaigrali eno od prezrtih Kor`etovih iger, ki so jo pred drugo svetovno vojno
celo uprizarjali v mariborskem gledali{~u. Na
odru prosvetnega dru{tva so za`iveli tudi
ruski dramatiki. Na vrhuncu svojega ljubiteljskega gledali{kega ustvarjanja je uvedel
gledali{ki abonma in ga s pomo~jo ravnatelja
in u~iteljev osnovne {ole Cirkovce in ~lanov
prosvetnega dru{tva vodil nekaj let. Cirkov~ani in obiskovalci iz drugih krajev so lahko
vsak mesec ob~udovali vrhunske poklicne
igralce iz ljubljanskega, celjskega in mariborskega gledali{~a. Zadnja njegova akcija v
Cirkovcah je bila ustanovitev teni{kega kluba
in gradnja teni{kih igri{~. Po tej poslednji
»kolektivni« akciji se je Kodri~ umaknil iz lokalne kulturne, politi~ne in {portne javnosti
in se posvetil dru`ini, novinarstvu in knji`evnosti.

............

V zborniku objavljamo Kodri~evo kratko
zgodbo.
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Sejem v oknih potni{kega vagona

... Preden ustavim avto, mi re~e, naj ne pozabim na okenske police, ki me, ozna~ene s
~rko E, ~akajo pri kamnoseku. Brez skrbi,
odgovorim. Nikar mu ne pla~uj, zastonj sva
jih dobila, drobi in se smeje. Pred postajo stoji nekaj avtov, iz prtlja`nikov mo{ki in `enske
vle~ejo kov~ke in nahrbtnike. Tukaj ustavi,
re~e in s prstom poka`e prazno parkiri{~e.
Njen kov~ek ni te`ak, kot da bi ji manjkalo
pol stvari, potrebnih za dalj{e potovanje. Poljubi me in odhiti s ~rnim kov~kom proti
skupini ljudi. Odpeljem se, opazim jo v ogledalu: svojo roko steguje proti drugi, nekdo jo
celo pobo`a po laseh.
Drvim po avtocesti in ves ~as mislim nanjo.
Dlan polo`im na mobilec, ki z zaslonom
me`ika na sovoznikovem sede`u. Naj jo
pokli~em in ji povem, da se mi me{a od nje?
Zmanj{am hitrost in zapeljem z avtoceste. ^e
bom vozil po bli`njici, bom ~ez dvajset minut
pri njej, ~e grem najprej v kamnose{ko delavnico po okenske police, pred poldnevom ne
bom pri njej. @e dolgo ~asa nisem vozil po
bli`njici, ki pelje ~ez `eleznico. Kdo ve, kak{na cesta je na drugi strani tirov, po de`evju je
cesta neprevozna. Zavijem. Odlo~im se za
kraj{o pot: pri~akuje me, skuhala bo ~aj, na
drobno pecivo bo natrosila suh sladkor v
prahu in me brez besed gledala in naposled
bo rekla, da imam sre~o, ker jo poznam, da
imam lepe roke, da sem posebne`, da sem
njena napaka, da ji {e nikoli nisem rekel ni~
ljubeznivega in lepega in da ne bo ve~ spala
z mano. Ne vem, zakaj ji nikoli ne re~em, rad
te imam, lepa si in nikoli ji {e nisem rekel,
di{i{ kot ro`a. Obi~ajno ji re~em, da je prijazna, da je preve~ prijazna do mene in da si
zaradi mene nalaga preve~ dela. Preve~ dela?
Ja, kar naprej mi svetuje, `e nekaj let brezpla~no reklamira moje podjetje, k meni
po{ilja ljudi, ki potem naro~ajo storitve, in
telefonira mi kot obsedena, pi{e telefonska
sporo~ila in me vabi na ~aj. Jaz pa ...
Peljem se po makadamski cesti, za avtom
oblak prahu, sonce `ge skozi vetrobransko
{ipo, vklju~im klimo in zmanj{am hitrost.
Cesta se vzpne. Bli`am se `elezni{kemu prehodu, ki nima zapornic niti signalnih rde~ih
lu~i. Nevaren prelaz. Vlaki na tem predelu

proge vozijo z veliko hitrostjo, ~ez dobra dva
kilometra vo`njo upo~asnijo, pribli`ajo se
`elezni{ki postaji. Avto skoraj ustavim. Prah
se pole`e. Sli{im vlak, ki se oddaljuje. ^e me
ob~utek ne vara, pelje proti `elezni{ki postaji, pripeljal je z desne. Prestavim v prvo in
avto po~asi zleze ~ez prvi par `elezni{kih
tirov. Ceste na drugi strani ne vidim, vzpon
na prehod je strm, zato pred sabo vidim
nebo, kro{nje dreves in Andrejev kri`. Spet
ustavim. Na nobeni strani ni vlaka. Po~asi
zapeljem ~ez tire. Na drugi strani tirov se
cesta spusti navzdol. Presene~en sem: ceste
ni ve~, obstaja le pribli`no pet metrov
slabega kolovoza. Avta tu ne morem obrniti,
in ko pogledam nazaj, opazim, da avto ne
stoji pravokotno na tire. Odprem vrata,
izstopim in pregledam teren, na katerem stoji
avto. Nazaj moram. Druge poti ni. Cesto je
odneslo de`evje ali pa so jo preprosto preorali. Sedem, prestavim v vzvratno, dodam
plin in spustim sklopko. Avto se premakne.
Pogledam v vzvratno ogledalo, i{~em cesto
na drugi strani, volan premaknem v levo in v
hrbtu za~utim udarec. Prenesel se je iz podvozja, ki je nasedlo na tiru. Planem iz avta.
Sprednje levo kolo lebdi. Pod njega postavim
nekaj kamnov. Vr`em se na sede`, prestavim
in nogo z vso mo~jo pritisnem na plin, avto
posko~i. In se ustavi. Zazdi se mi, da se
sprednji kolesi vrtita v prazno. Avto ugasne.
Obrnem klju~. Motor je nem. Le zvok: prasket v`igalice. Poletim ven. Odprem pokrov,
pogledam sve~ke, dotaknem se kontaktov na
akumulatorju. Planem v avto. Obrnem klju~.
Ni~. Motor tiho hrzne. Konec je, re~em, zdaj
si moram re{iti ko`o. In razmi{ljam: ~e je vlak
malo prej vozil proti levi, bo zdaj prispel od
tam in vozil proti desni. Avto lahko re{im.
Ampak ustaviti moram vlak, ki bo pripeljal s
postaje. Ker je prehod na ovinku, ga strojevodja ne bo pravo~asno opazil. Naproti
bom tekel, pomislim. [e prej pa – suknji~! Z
njim ste~em v nasprotno smer in ga polo`im
k tirom. To je znak, da je nekaj na progi, se
spomnim `elezni~arja in njegove pripovedi,
kako si je pozimi re{il `ivljenje. Sle~em temen
lahen suknji~ in te~em petdeset metrov, ga
polo`im k tirom in se vrnem. V avtu vklju~im
oran`ne utripajo~e lu~i in te~em v smer, od
koder bo pripeljal vlak. Topotam po kamnih.
Hrup, ki ga povzro~am, ne preglasi ti{ine v
meni. Zdi se mi, da je no~, da vse okrog mene spi, sli{im, kako se premikajo kazalci na
ro~ni uri. In sli{im brnenje, ki ga povzro~ajo

............
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vlaki. Kot da bi v mojem u{esu peli ~ri~ki,
priklju~eni na stovatni fer{terker. Zaprem o~i.
Ustavim se. Od dale~ prihaja zna~ilen zvok:
enakomerno preskakovanje koles po `elezni{kih tirih. Kot topot kasa{kih konjev, ki s
pla{nicami te~ejo po stezi, da ne bi opazili
svinjarij tega sveta: umazane oblake, rde~i
de`, vijoli~ne fasade na va{kih hi{ah, plastenke in plasti~ne vre~ke na bankinah, kondome na gozdnih jasah, zlizane gume v gramoznicah in pesticide na paradajzih.

............

Ste~em vlaku naproti, in ko zagledam lokomotivo, se ustavim. Maham, ska~em, tulim.
Videti me morajo! Vlak zapelje mimo mene.
Solze me napolnijo do konca, zlijejo se skoz
o~i. Ko jih obri{em, vlak ustavi. Izstopi debel
`elezni~ar, na modri slu`beni srajci so
ogromni mokri fleki. Kaj je? pozdravi. Avto,
vidite, ne gre naprej niti nazaj, vse je crknilo,
odgovorim, spravimo ga na cesto! Sama se
bova posrala, re~e, dvigne kapo in pomaha
proti vagonom. Iz prvega stopita sprevodnik
in potnik. Na ostalih se odpirajo okna, na njih
so radovedni obrazi. Nekdo izstopi iz zadnjega vagona. Visok mo{ki v ~rni oprijeti majici.
Za njim `enska. In zazdi se mi, da je podobna moji `eni. Mo{ki jo po~aka. Prime okrog
pasu in jo poljubi. Sprevodnik me pogleda,
potem me povle~e za roko, kako ste vedel, s
katere strani bomo pripeljali. Pa~ vem,
re~em, {e marsikaj drugega vem. Aja, dvigne
glas sprevodnik, na primer? Da bomo tale
avto premaknili, zinem in izklju~im utripajo~e lu~i. Kaj ste delali na tirih? je radoveden
sloki potnik. Ni~, tu ~ez je bli`njica za ... Za
kam? vpra{a potnik. Za kamnose{ko delavnico, odgovorim, tamle ~ez je, po okenske
police sem nameraval. Aja, stisne glas debeluh v modri srajci, po police. Strojevodja?
vpra{am. Odkima. Vlakovni odpravnik, re~e
~ez ~as, tule primimo, uka`e, in dvignimo na
ho-ruk. Ko se k avtu priziblje {e zagoreli silak
v ~rni majici in z gosto ~rno ~upo, avto
dvignemo s tirov in ga postavimo na cesto.
Vstopim, pritisnem na sklopko in avto potisnejo na drugo stran tirov. Globoko zajamem
zrak, na ste`aj odprem vrata, se jim zahvalim,
oprostite, {e re~em in skomignem z rameni.
^e vas prijavim, bo vo`nja ~ez tire draga, zine
vlakovni odpravnik. A me boste? Ne vem, se
zasmeji, sko~i na stopnico in dvigne roko.
Vlak se premakne. Na oknih neznani, a neznansko radovedni obrazi. Tip s ~rno majico
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pomaha z zagorelo roko. Zelo po~asi maha.
Dozdeva se mi, da z dlani po{ilja poljube.
Zamahnem z roko proti njemu.
Ko vlak odpelje, na drugi strani `elezni{kega
nasipa opazim `ensko, ki sem jo maloprej
videl. Planem iz avta, ste~em za njo. Potem se
ustavim. Ne morem verjeti. Moja `ena! Ona
se je lepila na tipa v ~rni majici? me spreleti.
Sedem na progo in jo pokli~em. Pogleda me.
Ne vem, zdi se mi, da je presene~ena nad
glasom, ne vem, zdi se mi, da ni taka, kot jo
poznam, ne vem, ~e je sploh ona. Pribli`a se
mi. Spet nori{, tiho re~e in se dotakne mojih
las, avto sem videla, zakaj si spet tak ... Spet,
ji odvrnem, kaj bo{ zdaj rekla? Ne vem, odgovori in prisede. Kdo je tip? vpra{am. So{olec,
re~e. Iz vrtca, kaj, zinem. Zakaj nisi poklical?
Koga? Tebe? Ne bi se mogla pogovarjat z
mano, polna usta si imela. Koga? Mehanika,
me ustavi, pomagal bi. Nisem imel ~asa, odgovorim. Zdaj ga pokli~i, ~e pride pravo~asno, {e ujamem letalo. Vstanem in jo pogledam. Ne ozre se, strmi v kamenje, s prstom se
igra s travo, ki sili izpod tira. A {e vedno
misli{, da bo{ odpotovala? re~em. Prikima.
Pokli~i, prosim, nikoli ve~ ne bom imela take
prilo`nosti. S tistim tipom hodi{? Ne, odgovori, prijatelja sva, so{olca, matematiko {tudira, pozna{ ga. Ne poznam ga, vzrojim, mlaj{i
je od tebe, la`e{! Vstani! Daj mir, zamahne z
roko proti meni, pokli~i mehanika, sli{i{!
Pocukam jo za lase. Zadr`ujem jezo. Misli me
begajo. Zoprno mi je kot {e nikoli. Pod pazduhami je potok znoja. Tresem se. Vr`em
kamen proti avtu. Dvigam roke. Spotaknem
se na kamenju. S sede`a vzamem prenosni
telefon in ji ga pomolim, pokli~i, povej, kje
sva in kaj se je zgodilo. Ne vem, kaj se je
zgodilo, odvrne, poklicala bom, a govori ti,
re~e in me po{kropi s pogledom. In ne
zavla~uj!
Mehaniku razlagam: avto je crknil, na `elezni{ki progi, skozi mesto mora, potem na
avtocesto in proti kamnoseku, pozna ga,
to~no, pri Edvardu Eferlu, ~ez progo mora, a
razume! ^akam. Zazvoni telefon. Na zaslonu
se izpi{e njeno ime. Prekinem. Kdo je? je
radovedna. Iz slu`be me kli~ejo, odgovorim.
Na dopustu si, re~e. Vsi tega ne vedo, odgovorim. Kako si mogla, re~em, prizadet sem,
nikoli v `ivljenju ne bi pomislil na drugo
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Stra{no, na tirih si stal, nemogo~e, meni se bi
strgalo, daj, popusti ro~ico, dvignil bom pokrov, razlaga, vedel sem, re~e in se nasmehne, vidi{, avto ima nad motorjem stikalo,
ki prekine dotok bencina, aktivira se ob
tr~enju ali udarcih. Obrni klju~, uka`e in
zamahe z roko. Avto zabrni, pla~am in mehanik se odpelje. Njegov zadnji nasme{ek in
dvignjen sredinec na desnici povesta vse: ker
ne pozna moje `ene, misli, da sem z ljubico
na ~rni furi.
Pridi, jo povabim, greva po police. Vstane,
tako po~asi, da bi medtem lahko prijateljem
povedal zgodbo o pokvarjenem avtu na `elezni{kem prelazu. Zanima me, ali bi pripovedovanje v njih zbudilo so~utje ali grozo?
Koga bi obsodili? Njo ali mene? Prijatelji njo,
prijateljice mene. Zakaj mene? Kdo pa ve,
kam sem nameraval? Po okenske police po
bli`njici. Na tej bli`njici je doma tudi ona! Pa
kaj! Mimo nje se vsak dan zapelje stotine
mo{kih. Ampak samo eden je pravi. In zakaj
sem jaz pravi? V telefonu ima{ njeno ime!
Imam tudi druga `enska imena. Druga imena
so od tvojih sodelavk! Vse moje sodelavke so
zapeljive in samske, lepe, kuhajo ~aj in ...
Nobena te ne poljubi, ko te sre~a. V~asih me
katera poljubi. Ob rojstnem dnevu skoraj vse.
Ampak ne na usta ...
Pohiti! re~em glasno in dodam plin. Avto zdaj
dobro dela? vpra{a, ko prisede. Prikimam.
Razo~aran sem, re~em, moralno sesut, `elim

si, da bi ostal tu, da bi me pregazila lokomotiva. Ne zaslu`im si ni~ drugega. Povo`en
sem. Daj no, re~e, pretirava{, odpeljiva se od
tu, rada bi ujela letalo. Ujela letalo, ponovim,
njega bi rada ulovila, kdo ve, kak{ne na~rte
imata. Nobenih, ne trap~aj, v momentu si se
spremenil, na postaji si bil dobre volje, zdaj si
nekdo drug. Nisem, odgovorim, isti sem, le
bolj prepri~an vase in v svojo zgodbo.
Kak{no zgodbo? je radovedna. Saj ve{, re~em. Ne vem, odgovori, povej! Odkimam.
Odpeljiva se, prosim, re~e in me zapeljivo
pogleda. Avto zapeljem na pra{no makadamsko cesto, zadaj so tiri, spredaj nekaj otipljivega. ^e bi odprl okno, bi lahko tisto, kar vidim, tudi otipal. Ne vem, `alost je videti tak{na, mogo~e tudi osuplost in krivda. Ustavim.
Prestavim v vzvratno prestavo in zdrvim proti
prelazu. Zaropota. Na tirih sva, zavpije, kaj
dela{, odpeljiva se, prosim, zamudila bom
letalo, moleduje. Klju~e izvle~em iz klju~avnice, izstopim in zaprem vrata. V klju~avnicah tiho sikne. Vrata so zaprta. Dvignem pokrov motorja in s klju~em udarim po avtomatu, ki mi ga je pokazal mehanik. Spustim
pokrov in odidem. Oddaljim se le nekaj metrov od avta, le toliko, da me ne opazi skozi
okno. ^e stopim na prste, jo vidim: tol~e po
oknu, na obrazu vse mogo~e. Sli{im krike.
Pripelje tovorni vlak. Opozori z glasno sireno
in topotom ~ez stike na tirih. In oddrvi.
Ste~em k avtu. Glava sloni na prsih. Negibna
je. Morda nezavestna od strahu. Mogo~e blefira. Potrkam po oknu. Ni~. Desnica je spu{~ena ob telesu, levica negibna na voznikovem sede`u. V medno`ju njenih svetlih hla~
opazim moker made`. Hudo ji je. Kliknem.
Previdno odprem vrata, telo omahne, komaj
ga ulovim in naslonim na sede`. Nezavestna
je. Prebujam jo: kli~em in z dlanjo tapkam po
licih. Prebudi se. Spet zaprem vrata in se oddaljim. Potuhnem se. In potem se spomnim:
po {tirih se splazim k avtu in ga potisnem na
drugi tir. Avto se premakne. Sli{im blazen
krik. Potem ni~esar ve~. Prisluhnem. Od dale~ hrum. Iz nasprotne strani drvi vlak. Ustavlja se. Ste~em naproti. Najprej po progi, sko~im ~ez tire in se vr`em v travo, v globok
jarek, glavo zarijem v blato, nekaj vode je, za~utim mokroto, izperem si blato z obraza in
zasli{im cvile` zavor, `elezo drgne ob `elezo,
potem mo~no po~i, na oknih so ljudje, njihovi obrazi, pravi sejem obrazov:

............

`ensko, ti pa – trenutek mine in `e si v objemu drugega. Nisem, zavpije, sre~ala sem
so{olca, razume{, po dolgem ~asu. Nehaj s
tem so{olcem, od poroke do zdaj sem ti
zvest. Kot psi~ek tekam za tabo, vsak ~etrtek
posesam hi{o, kosim trato, urejam vrt in `ivo
mejo, ti pa – lahko te je sram, kaj bo rekel sin,
se sploh zaveda{, da najin zakon visi na nitki,
da lahko ta trenutek odidem za vedno.
Grozna `enska si, koval sem te v zvezde,
neskon~no ljubil, drugih `ensk sploh nisem
pogledal, noro te ljubim, ti pa – gre{ s prvim
tipom, ki ga sre~a{. Hvala za vse. Zasli{im
njeno zadr`ano hlipanje. Narobe sklepa{,
re~e in zajoka na glas, slu~ajno se je pripetilo, nikoli te ne bi zapustila. La`e{! Pravkar si
me. Vstani! Umakniva se, vlak sli{im, re~em
in ji pomolim roko. Z desne pridrvi tovorni
vlak. Ko se oddalji, se pripelje mehanik.
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Osebnosti

Vidim strica iz Avstralije s pipo v ustih, ob
njem teto, ki odkimava, vidim sosedo, ki se
smeji in maha s pletilnimi iglami proti meni,
vidim brata, ki polni lovsko pu{ko, vidim
obraz svoje ljubice, ki se po{astno {iri ~ez
celo {ipo umazanega vagonskega okna, in
potem vidim o~eta in mamo, ona {viga z
o~mi sem ter tja in me kli~e, on – moj stari –
je videti za~uden, nek klin~ev detajl ga spet
moti. In vidim bratranca in sestri~no, so{olce
in prijatelje iz bloka, vidim svojega profesorja sloven{~ine, dekana fakultete za organizacijske vede, vidim celo funkcionarja svoje
politi~ne stranke, tajnico osnovne {ole in ravnatelja, zdravnika, ki mi je operiral roko, svojega {efa, policaja, ki me je lani zbincal na
fuzbalskem stadionu, vidim `upnika iz svoje
fare, svojo botro in kamnoseka. Vsi mi
`ugajo, vsi so zgro`eni in napeti. Sami
vpra{aji. In dobro vejo, da nimam velikih
skrivnosti, vejo, da sem obseden z nekim vragom, z motnjo, ki se ji druga~e re~e obsesija
neskon~nega potovanja.
Kon~no vlak ustavi. Obrazi z oken izginejo.
Skobacam se na kolena. Kaj po~nejo vsi ti
ljudje na tem vlaku, se spra{ujem, zlezem iz
vode, vstanem in se zapodim na progo,
spotaknem se ob kamenje, telebnem, in ko
se spet ozrem na vlak, ki vedno bolj pospe{uje, vidim v oknu zadnjega vagona obraz
svoje `ene. Smeji se, maha mi, z roko mi
po{ilja poljube, nato zamahne, ljub~ek, ni~ ni
bilo, vsega hudega je konec, bodi dober z
mano. In ~isto na koncu me skoz okno potni{kega vagona prestreli pogled {e enega
obraza. Tisti njen tip ima tak obraz, pomislim,
z njim je bila `ena na vlaku, z njim je bila na
`elezni{ki postaji in z njim bo sedela na
letalu, stiskala se bosta pri oknu in se jezila,
da je pod njima veliko krilo, ki jima zakriva
pogled v globino.

............

Sklonim se, i{~em kamen, stikam za primerno velikim kamnom, da ga vr`em v tisto {ipo.
Ko dvignem pogled in ko i{~em tar~o, tik ob
njegovem obrazu uzrem svojega. Kaj dela
tam moj obraz? Kam se vozi s temi ljudmi?
Kam pelje vlak? Vzravnam se in gledam za
rde~o utripajo~o lu~jo, ki je pripeta na zadnjem vagonu v kompoziciji. Tedaj oglu{ujo~e
po~i. Avto, ki je maloprej ti~al med tiri, poleti
v zrak in hip za tem spet po~i. Avta ni ve~. Po
zraku fr~ijo kosi plo~evine in stekla. To je
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zadnje, kar vidim in sli{im, ~ezme se zavali
gmota glasne teme. Dolgo bu~i.
Ko odprem o~i, za silo vidim, zaznavam re~i
v meglici, vse me boli, potol~en sem in krvav.
Zdi se mi, da ne pripadam sebi, da je v
mojem telesu nekdo drug, ki je zdaj `e truplo. Pogled se`e dale~, naprej in tja na konec.
Prepri~an sem, da na koncu nekaj vidim.
Najprej pra{no cesto, potem avto, po polju
razmetane okenske police, na koncu pogleda
popa~ena slika: `enska postava, `enski
obraz, ne razlo~im potez na njem, ne vidim
o~i. Obraz je skrit v laseh in v dlaneh, ki so
take kot moje: ogromne in o`gane od sonca.

...........................................................
Davorin Urih
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Zdenko Kodri~, der erste
Ehrenbürger der Gemeinde Kidri~evo

...

Im Jahr 2004 ernannte die Gemeinde
Kidri~evo Zdenko Kodri~, den Journalisten,
Schriftsteller und Dramatiker, zum Ehrenbürger. Kodri~ ist in der slowenischen Literatur
seit 1971 präsent. Geboren wurde er in Ptuj
im Jahr 1949, jetzt lebt er in Cirkovce und ist
Journalist bei der Zeitung Ve~er. Er schrieb
vier Romane, zwei Kurzgeschichten-Bücher,
und neun Theaterstücke, sein erstes Buch
war die Gedichtsammlung Biti oven v hudih
~asih (Ein Widder in schlimmen Zeiten zu
sein) aus dem Jahr 1989. Das Theaterstück
Vlak ~ez jezero (Der Zug über dem See)
wurde im Jahr 1999 zum besten Theaterstück
ernannt und bekam den Grum-Preis. Der
Roman Barva de`ja (Die Farbe des Regens)
wurde zum besten Roman des Jahres 2000
nominiert. Theater brachten vier Dramen von
Kodri~ auf die Bühne. Er schreibt auch
Hörspiele. Seine Werke übersetzte man in
die deutsche, englische und serbische Sprache. In den 70er und 80er Jahren des vorigen
Jahrhunderts prägte er mir seinen Werken
die lokale Gemeinschaft und den Bildungsverein Cirkovce.

Schriftstellervereins bereitete er in Slovenska
Bistrica das Gedenksymposium über dem
Schriftsteller Anton Ingoli~ vor, er war
Jurymitglied beim Wettbewerb slowenischer
Theaterhäuser Bor{tnikovo sre~anje, er führte Regie in seinem Heimatort und leitete den
Kulturverein, er ist Gewinner des Gemeinschaftspreises bei der Woche des slowenische
Dramas in Kranj und des Lorbeerkranzes
beim Festival der Kleinen Experimentalszenen in Sarajevo, er leitete mehrere Literatur
Workshops in Ptuj, Slovenj Gradec, Lenart,
Maribor, Ormo` und in Slovenska Bistrica, er
war auch vom Staat ernannter Juror beim
Ur{kas Festival der jungen Literatur. Im Jahr
2005 bekam er für seine Arbeit auf dem
Gebiet der Literatur die Glazer-Urkunde für
Kunst und wurde für den Journalistenpreis
Consortium veritatis nominiert. Der Slowenische Schriftstellerverein hat ihn zum
Internationalen Literaturfestival Vilenica
2006 eingeladen. Zur Zeit ist er Fachratsmitglied des Slowenischen Nationaltheaters
Maribor, Vizepräsident des Kunstvereins
Stara steklarna in Ptuj und Mitglied der
Anstalt für Raumkultur Ptuj.
Zdenko Kodri~ veröffentlicht in dieser Publikation eine Kurzgeschichte mit dem Titel
Sejem v oknih potni{kega vagona (Jahrmarkt
in Fenstern eines Personenwaggons).

............

Zdenko Kodri~ hat bisher bei drei größeren
Kunstprojekten mitgewirkt: in den 70er
Jahren des vorigen Jahrhunderts spielte er im
Theater Pekarna in Ljubljana, er war der
Mitbegründer der Galerie 88 in Maribor und
beim Projekt Ko te napi{e knjiga (Wenn dich
das Buch schreibt) oder Mariborski dnevi
knjige (Mariborer Büchertage). Kodri~ ist
Teilnehmer an mehreren Symposien, zuletzt
über dem Untergang des Romans, das im
Maribor im Rahmen der Mariborer Büchertage stattfand, als Mitglied des Slowenischen
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