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stvo v občini Kidričevo. Glasilo je vpisano v  razvid 
medijev pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost, 
kulturo in šport pod zaporedno številko 1401.

Obvesti lo uredniškega odbora: 
Prispevke lahko pošljete na elektronski naslov: 
mojca.trafela@yahoo.com s pripisom “Za glasilo”.  
Uredniški odbor si pridržuje pravico do izbora član-
kov in fotografi j po lastni presoji, skladno z razpolo-
žljivostjo prostora za objavo, ter do preoblikovanja 
besedil v vsebinsko in oblikovno primerne članke. 
Za vsebino in točnost podatkov odgovarja avtor pri-
spevka. 

vsebinA

Ponovno so se odprla vrata šol in vrt-
cev, otroci ponovno vstopajo v svet 
igre, znanja, učenosti  in modrosti . 
Vsak začetek ima tudi svoj konec, zato 
smo zopet tukaj, na pragu novega 
šolskega leta, v nekoliko drugačni or-
ganizaciji. Osnovnima šolama so se 
priključili oddelki vrtca in tako smo 
postali enoviti  zavodi, ki opravljamo 
osnovnošolsko in predšolsko de-
javnost.
Zdaj je napočil čas za nadaljevanje 
do sedaj dobro opravljenih nalog. 
Pred nami so nove priložnosti , da se 
izkažemo, da z izzivi opravimo kar 
se da dobro. Vsi se zavedamo, da je 
otroštvo najlepši del življenja vsa-
kogar med nami. Življenja z vsemi 
dobrimi in slabimi platmi. Naš skupni 
cilj je biti  uspešni, svobodni in zado-
voljni. Zato nam bo, če bomo enotni, 
korektni, strpni in odkriti  drug do 
drugega tudi takrat, ko bomo v sti s-
ki in pred manj lepimi življenjskimi 

preizkušnjami, uspelo! Vsako leto 
znova smo tudi kot starši izpostav-
ljeni novim preizkušnjam v procesu 
vzgajanja svojih otrok. Z željo, da bi 
naše otroke čim bolj zaščiti li in jim 
prihranili kakšen trenutek grenkih 
preizkušenj, delamo napake, ko jih 
preti rano ščiti mo. Dopusti mo jim, da 
normalno odraščajo! Zaupajmo jim, 
spremljajmo jih in jim pokažimo pot 
zmernega odraščanja.
Z roko v roki, s skupnimi močmi nam 
bo lažje. V partnerskem odnosu in 
tesnem sodelovanju bomo zgled naši 
odraščajoči mladini, ki si v obdobju 
osnovne šole gradi temelje odraslosti . 
Vabimo vas torej k sodelovanju, k 
sooblikovanju našega vsakdana, ki 
ga preživimo skupaj, k odgovornemu 
opravljanju nalog, ki nam jih nalaga 
življenje. Bodite naši partnerji na 
vzgojnem delovanju vrtca in šole, le 
tako bomo uspešni pri oblikovanju os-
ebnosti  vaših otrok.

Spet v šolskih klopeh

Vljudno vabljeni, da nam 
svoje prispevke za naslednjo 
izdajo Ravnega polja pošljete 
do 30. novembra 2012 na 
elektronski naslov: 
mojca.trafela@yahoo.com

www.kidricevo.si

uvodnik

Alenka Kutnjak (levo), ravnateljica OŠ Borisa Kidriča Kidričevo in 
Ivanka Korez (desno), ravnateljica  OŠ Cirkovce

VPRAŠAJTE ŽUPANA!

Spoštovane občanke, občani! Uvajamo nov način komunikacije med 
županom in občani. Vprašanja za župana lahko pošljete po elektronski 
pošti  na naslov: obcina@kidricevo.si, s pripisom »Vprašajte župana«.
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V šolskem letu 2012/2013 vstopa v OŠ Borisa Kidriča Kidričevo 34 prvošolcev, na 
podružnico Lovrenc na Dravskem polju pa 9. Prvi šolski dan se je za otroke pričel 
nekoliko drugače. Ob 11. uri so si skupaj s starši ogledali igrico Radovedna Miša, 
ki smo jo zaigrale učiteljice prve triade naše šole. Takoj po predstavi so nas z 
obiskom presenetili gospod župan, direktor podjetja BOXMARK LEATHER d.o.o. 
in svetovalka za družbene dejavnosti in gospodarstvo, ki so otrokom razdelili 
brezrokavnike in kapice, s pomočjo katerih bodo naši prvošolčki v prometu bolj 
vidni. Nato je za otroke sledila prva šolska malica s presenečenjem, starši pa 
so medtem dobili nekaj napotkov gospe ravnateljice in učiteljic, ki bomo letos 
poučevale v 1. razredu. Prvi šolski dan je minil v prijetnem vzdušju. Upamo, da 
se ga bodo naši prvošolčki dolgo spominjali.

Učiteljice prvih razredov

Sprejem prvošolčkov v OŠ Borisa Kidriča Kidričevo

Učenci 1.B razreda z učiteljico Mileno.

Lovrenški prvošolčki z 
učiteljico Alenko.

Prvi septembrski teden je za marsikoga 
zgolj eden izmed delovnih jesenskih ted-
nov, pa vendar vsako leto pomeni tudi 
prelomnico za tiste družine, katerih malčki 
prvič stopajo v šolske klopi, ter za vse os-
tale, ki se po počitnicah ponovno odprav-
ljajo med knjige. Letos je 3. septembra 
šolski zvonec oznanil začetek pouka za 
274 učencev matične OŠ Borisa Kidriča 
Kidričevo in 43 učencev podružnične šole 
v Lovrencu na Dravskem polju. Na OŠ 
Cirkovce je letos 169 učencev, med njimi 
16 prvošolčkov. Za varnost tistih, ki letos 
prvič stopajo v šolske klopi, je poskrbelo 
podjetje Boxmark z ruticami ter odsevni-
mi kapami in brezrokavniki. Novo šolsko 
leto pa tudi tokrat prinaša določene 

spremembe pri izvajanju učnih načrtov 
in ostalih, na to vezanih vsebin. Ukinjena 
je splošna subvencija za šolsko prehra-
no, zimske počitnice so ponovno ločene 
po regijh, ostale počitnice so, skladno s 
pravilnikom o šolskem koledarju, časovno 
vezane na praznike. V javnosti je odmeva-
la tudi novica, da se pouk ne sme pričeti 
pred 7.30 uro zjutraj, ter informacija, da 
se iz šol umika nivojski pouk, namesto 
katerega se bodo vpeljale manjše sku-
pine z diferenciranim delom. Na obeh 
osnovnih šolah zraven številnih, s strani 
Ministrstva predpisanih sprememb in 
obveznosti, v novem šolskem letu ohran-
jajo določene projekte (npr. projekt Zdrav 
življenjski slog, Zdrava šola, Eko šola, Un-

Šolsko leto 2012/2013
esco šola, program Popestrimo šolo) ter 
se vključujejo v številne druge projekte, ki 
bodo popestrili učni program obveznih in 
neobveznih šolskih vsebin in konec kon-
cev vplivali tudi na počutje učencev in 
učiteljev ob izpolnjevanju vsakodnevnih 
obveznosti.
Le upamo lahko, da pisci šolske zakonod-
aje vsakoletne spremembe uvajajo na 
osnovi dolgoletne vizije in preverjenih 
teorij, ker bi bilo žalostno, da bi čez leta 
ugotovili, da so naši otroci poskusni zajčki 
številnih teoretično vzdržnih modelov, ki 
pa se v praksi velikokrat ne obnesejo in 
na svoj način škodijo tistim, za katere so 
pisani.

Mojca Trafela

Prvošolčki OŠ Cirkovce

Učenci 1.A razreda z 
učiteljico Alenko.
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Tudi letos smo se člani Sveta za preven-
tivo in vzgojo v cestnem prometu Občine 
Kidričevo odločili, da ob začetku šolskega 
leta poskrbimo za večjo varnost naših 
najmlajših. K sodelovanju vsako leto 
povabimo naše upokojence, ki se akcije 
z veseljem udeležijo. Sodelujejo upoko-

Poskrbimo za varnost svojih otrok

Vrtec v tem šolskem letu ni več samos-
tojna javna vzgojno-varstvena ustanova. 
Od 1. 8. 2012 deluje pod okriljem javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna 
šola Borisa Kidriča Kidričevo kot poslov-
na enota Vrtec Kidričevo. Vodstveno, 
finančno-administrativno in tehnično 
poslovanje je skupno, sicer pa ostaja 
osnovna strokovna dejavnost vrtca av-
tonomna. V redno celodnevno vzgojo, 
izobraževanje in varstvo je zajetih 187 
otrok, razporejenih v 10 oddelkih, zanje 
skrbi 21 strokovnih delavk. Vsi se za-
vedamo, da dobro ime vrtca ustvarjamo 
vsi zaposleni na vseh mestih in v vsakem 
trenutku dneva. Ustvarjamo vzdušje, ki 
spodbuja pozitivne procese in se postavlja 
po robu negativnemu. Želimo si, da bi bil 

naš vrtec prijazen drugi dom, ki otrokom 
nudi varnost, sprejetost, ljubezen, igro 
in ustvarjalnost. Otroci naj ga doživijo 
kot varno in sproščeno okolje, v kater-
em bo vsak opažen in spoštovan. Sodo-
bno urejeni prostori ponujajo različne 
možnosti za udejanjanje najrazličnejših 
idej. Igralnice so lepo urejene z igralnimi 
kotički, igrišče pa nudi številne možnosti 
učenja na prostem. Prvi koraki v novem 
šolskem letu so že za nami, pred nami 
pa je veliko načrtov, želja in idej. Da bi 
obogatili vzgojno-izobraževalni program 
ter popestrili življenje in delo v vrtcu, 
pripravljamo projekte in načrtujemo 
sodelovanje z različnimi institucijami. 
Različna področja dejavnosti prepleta-
mo z dnevno rutino. Predšolsko vzgojo  

gradimo na zmožnostih otrok, jih vodimo 
k pridobivanju novih doživetij, izkušenj in 
spoznanj, jih postavljamo pred zahteve in 
probleme, ki vključujejo njihovo aktivno 
učenje, in jim omogočamo izražanje in 
doživljanje. 
V prihajajočih mesecih bomo vso energi-
jo vložili v vizijo vrtca, ki smo si jo zastavili 
in poimenovali Izkustveno učenje otrok 
– bivanje na prostem. Vsakodnevne de-
javnosti bomo nadgrajevali z bivanjem 
na prostem in jih plemenitili z izkustven-
im učenjem. Želimo si tudi uspešnega 
sodelovanja s starši, saj se zavedamo, da 
so starši primarni vzgojitelji, ki so nam 
zaupali svoje otroke.

Kolektiv vrtca

Vrtec se predstavi

Dogajanje v vrtcu 
malčkom popestri 
tudi sproščena igra 

v peskovniku.

jenci Društva upokojencev Kidričevo, 
Cirkovce in Lovrenc na Dravskem polju. 
Na najbolj nevarnih mestih poskrbijo, da 
naši šolarji varno prečkajo cesto. To var-
ovanje bo potekalo prvih štirinajst dni v 
mesecu septembru, saj so otroci v prvih 
dneh pouka po brezskrbnih počitnicah 

še vedno nekoliko razigrani. Vsi moramo 
paziti na naše najmlajše, predvsem pa jim 
odrasli bodimo vzor.

Milena Lutarič,
predsednica Sveta za preventivo in vzgo-

jo v cestnem prometu Občine Kidričevo

Tudi mi smo del prometa.

Prostovoljci DU so 
poskrbeli, da so na 

najbolj nevarnih 
mestih naši šolarji 

varno prečkali cesto.



Pogled na reko Miljacko in del 
Baščaršije v Sarajevu.

Srečanje obrtnikov in podjetnikov 
občine Kidričevo

Obrtniki in podjetniki občine Kidričevo se srečujejo vsako leto na srečanjih, ki so 
praviloma povezana s strokovno ekskurzijo. V letu 2012 so se za dva dni odpravili v 
Mostar in Sarajevo. Zraven kulturnih znamenitosti obeh mest so obiskali tudi proiz-
vodne prostore tovarne pohištva ter proizvodnjo sokov.  Namen takšnih srečanj je 
predvsem, da se obrtniki, ki imajo svojo dejavnost registrirano v občini, spoznajo 
med seboj ter izmenjajo izkušnje. V letošnjem letu pa so se srečali še na pikniku 1. 
septembra, ki pa je zaradi slabega vremena bil prestavljen v Lovski dom Kidričevo. 
Vse obrtnike, ki se do sedaj naših srečanj še niste udeležili, vabimo, da se nam na-
slednje leto na strokovni ekskurziji pridružite.

Ogled najstarejšega in turistično izredno 
zanimivega dela Sarajeva, Baščaršije.

V začetku meseca septembra je 
ultramaratonec Radovan Sku-
bic Hilari na kolesu pripeljal v 
vsako od 211 slovenskih občin 
zeleno sporočilo v obliki lipo-
vega lista. Prvega septembra 
2012 je ob 18. uri zeleni lipov list 
pripeljal tudi v občino Kidričevo. 
Lipov list je izročil podžupanu 
občine Kidričevo gospodu Mi-
lanu Strmšku, ki mu je v spomin 
izročil Zbornik Občine Kidričevo.

211 lipovih listov za zeleno Slovenijo
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Učilnica v naravi v gramoznici Strnišče je 
čezmejni projekt revitalizacije (naravne 
obnove) gramoznic. Za idejno zasnovo 

z ureditvijo dostopnih 
poti , s postavitvijo os-
novnih poučnih tabel in 
zloženkami smo prejeli 
sredstva z javnega razpi-
sa LAS. Nadgradnjo pro-

jekta smo skupaj z Inšti tutom za promo-
cijo varstva okolja in Univerzo v Gradcu 
prijavili na javni razpis IPA čezmejnega 
sodelovanja Slovenija–Avstrija 2007–
2013 za pridobitev nepovratnih sredstev, 

vendar nismo bili 
uspešni. Za priprav-
ljeno nadgrajeno 
projektno zasnovo 
že iščemo poten-

cialne razpise, na katere bi projekt lahko 
prijavili.

Projekt “Ureditev centra Cirkovce” smo 
prijavili na javni razpis Ministrstva za 
kmeti jstvo in okolje v okviru ukrepa 
Obnova vasi – ureditev komunalne in 
prometne infrastrukture ter povezav v 
naseljih. Projekt je skupaj z razpisno do-
kumentacijo dosegel okvirno načrtovano 
število točk, to je 70, a se kljub temu ni 
uvrsti l med projekte, ki bodo sofi nanci-
rani iz EKtRP. Namreč v okviru razpisa so 
prinašali točke tudi stati sti čni podatki ozi-
roma kazalniki s področja demografsko–
socialnega vidika (skupna prirast na ravni 
občine, stopnja brezposelnosti  v občini, 
razvitost občine), potem že prejeta sred-
stva s tega naslova, prav tako regionalni 
vidik, in sicer so se točkovale stopnja raz-
vojne ogroženosti  na ravni SKTE-3 regije, 
velikost naselja po številu prebivalcev ter 
naložba v kulturno dediščino, na katere ni 
bilo moč vplivati .
Projekt se bo pričel izvajati  s sredstvi 
občinskega proračun, prav tako bomo za 
izvedbo črpali dodatna sredstva po 21. 
členu Zakona o fi nanciranju občin.

Projekt obnove Dvorca Strnišče je v fazi 
pridobitve gradbenega dovoljenja.

Agromelioracija DP3 Ureditev centra Cirkovce

Obnova dvorca Sternthal

Operacijo delno fi nancira Evropska unija 
– Evropski sklad za regionalni razvoj.
Dela na izgradnji sekundarne kanalizacije 
Kidričevo – sistem Apače so bila končana 
20. 8. 2012. Izvedeni so vsi kanali v 
naseljih Apače, Lovrenc na Dr. polju, 
Župečja vas, Pleterje, Mihovce in Drag-
onja vas. Konec meseca septembra 2012 
je predviden tehnični pregled kanali-
zacijskega omrežja. Vrednost investi cije 
je 1.225.000 EUR. Investi cijo je v višini 
887.417,44 EUR sofi nanciral Evropski 
sklad za regionalni razvoj.

Sekundarna kanalizacija 
Apače-Dragonja vas v 

vrednosti 1.225.000 EUR

Investi cija z izgradnjo fekalne kanalizacije 
v naselju Kungota pri Ptuju v vrednost 
gradbenih del je znašala 118.515 EUR. 
Izvajalec je pričel z deli v mesecu maju 
2012 in zaključil konec avgusta.

Občina Kidričevo je investi rala v okolju 
prijazna igrala, in sicer v postavitev 
ravnotežnostnih poti  v Kidričevem, 
Lovrencu in Cirkovcah. Igrala so lese-
na, okolju prijazna in so postavljena ob 
šolah. Namenjena so urjenju gibalnih in 
motoričnih spretnosti  otrok do 12. leta.

Ravnotežnostne poti v 
Kidričevem, Lovrencu na 

Dravskem polju in Cirkovcah 
v vrednosti  18.000 EUR

Kanalizacija naselja 
Kungota pri Ptuju v 

vrednosti 118.515 EUR

Občina Kidričevo pripravlja prijavo na jav-
ni razpis za izboljšanje infrastrukture po 
izvedenih komasacijah. Dokument iden-
ti fi kacije investi cijskega projekta je bil 
izdelan, prav tako izračuni kmeti j za BDV. 
Prijava za pridobitev sredstev iz naslova 
»Izboljšanje in razvoj infrastrukture, pov-
ezane z razvojem in prilagoditvijo kmeti -
jstva – komasacije in agromelioracije« je 
v teku.

Učilnica v naravi v 
gramoznici Strnišče

Izvedena je bila razširitev ceste z obnovo 
pred Ulico Borisa Kraigherja 1, 3, 5 in Uli-
co Borisa Kraigherja 14, 16, 18.

Istočasno ob SEKUNDARJA KANALIZACIJE 
Apače-Dragonja vas se je v Apačah ob-
novila javna razsvetljava in nizkonape-
tostno električno omrežje ter izvedla 
razširitve ceste v skupni v vrednosti   
55.000,00 EUR.

Investicija Apače 
55.000 EUR

V izvedbi je razpis za obnovo lokalne 
ceste Lovrenc–Apače, odsek od R-432 do 
konca Lovrenca na Dravskem polju, kat-
ere vrednost po dokumentu identi fi kacije 
projekta je ocenjena na okrog 280.000,00 
EUR.

Lovrenc-Apače v okvirni 
vrednosti 280.000 EUR

Ob izvedbi rekonstrukcije Mihovce–
Pleterje je obnovljena tudi javna razsvetl-
java v vrednosti  35.000 EUR.

Izvedla se je rekonstrukcija javne razs-
vetljave v Apačah, Mihovcah, Pleter-
jah, Lovrencu na Dr. polju, Župečji vasi, 
Šikolah in Stražgonjci, kjer so se zamenjali 
leseni obcestni »kandelabri« s kovinski-
mi, ponekod se je zamenjal tudi zemeljski 
kabel za javno razsvetljavo.

Mihovce–Pleterje: 
javna razsvetljava v vrednosti 

35.000 EUR

Investicije v javno 
razsvetljavo v vrednosti 

120.000 EUR

Ureditev naselja Kidričevo v 
vrednosti 60.000 EUR
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Čeprav je poletje 
čas počitka, zabave 
in različnih radosti , 
preživeti h ob mor-
ju, v zdraviliščih, 
gorah in na drugih 
turisti čnih točkah, 
naš odbor ni samo 
počival. V mesecu 
avgustu smo člani OO SDS v okviru akti vnosti  za prihajajoče 
predsedniške volitve organizirali mobilno knjigarno. S tem 
smo sodelovali v volilni kampanji dr. Milana Zvera, ki bo na 
novembrskih predsedniških volitvah kandidiral s podpisi naše 
stranke. Volilna kampanja našega predsedniškega kandidata je 
oblikovana z različnimi akti vnostmi, od katerih je ena tudi im-
enovana »mobilna knjigarna«. Mobilna knjigarna je potujoča 
knjižnica, v kateri si lahko mimoidoči v za to prirejenem kom-
biju ogledajo zbrane knjige in le-te brezplačno odnesejo s se-
boj domov. Zbrane knjige smo pridobili z donacijami ljudi, ki 
so te knjige, ki so bile že večkrat prebrane, imeli doma in so 
videli v tem možnost, da jih predajo naprej drugim, željnih 
branja. Knjižnico smo postavili v nedeljo, 26. avgusta, v dopol-
danskem času pred trgovskim centrom Jager na Kidričevem. 
Obisk je bil dober. 
Mimoidoči obisko-
valci trgovskega 
centra so se pova-
bilu odzvali in kar 
nekaj jih je s seboj 
domov odneslo 
knjigo. Izredno za-
nimanje so požele 
knjige, namenjene 
otrokom.

Nuša Ferenčič,
predsednica OO 

SDS Kidričevo

S knjigo v roki.

Občina Kidričevo je fi nancirala rekon-
strukcijo ceste v Pleterjah (od Medola) 
do konca Mihovc (do križišča proti  Cirk-
ovcam) v dolžini okrog 1600 m. Udarne 
jame, mrežaste razpoke, porušitev robov 
vozišča, neravnine ali posedanje vozišča 
kot posledica neurejenosti  spodnjega 
ustroja, neurejeno odvodnjavanje, slaba 
utrjenost bankin in brežin so direktno 
ogrožale prometno varnost. 
Investi cija v vrednosti  355.346,80 EUR je 
bila fi nancirana iz  proračuna občine za 
leto 2012 ter s strani države v skladu z 21. 
členom Zakona o fi nanciranju občin.

Rekonstrukcija ceste 
Mihovce-Pleterje v 

vrednosti 355.346,80 EUR

13. oktober 2012 
od 9. do 12. ure: 
kostanjev piknik na tržnici 

oktober:
obisk šol in vrtcev ob 
mesecu požarne varnosti 

10. november 2012 
od 9. do 12. ure:
marti novanje na tržnici 

december: 
veseli december v Parku 
mladosti  v Kidričevem 

Dolgo vroče poletje se je poslovilo. Že pred časom smo po-
zabili na prijetne počitnice, po malem pa se že privajamo na 
hladnejše dni. Letošnje poletje si bomo zapomnili predvsem 
po veliki suši, ki je povzročila veliko škodo tudi v kmeti jst-
vu. Suša pa je še vedno prisotna pri izvrševanju občinskega 
proračuna. Gospod župan nam je na zadnji seji konec avgusta 
za naslednjo sejo že napovedal obravnavo rebalansa in novega 
proračuna. Z realizacijo letošnjega proračuna pa kot dolgoletni 
občinski funkcionar niti  sam niti  OO N.Si ne moremo biti  zado-
voljni. Veliko projektov iz letošnjega proračuna se bo namreč 
preneslo v naslednje leto. To se žal dogaja že dve leti  zapored z 
obrazložitvami, da se čaka na državne razpise, mislim pa, da se 
s slabo pripravljenimi projekti  preveč pričakuje od obubožane 
državne in evropske blagajne. Očitno je pomembneje, da se 
občinski praznik praznuje cel mesec in se zaključi z »mega 
fešto«, da se prirejajo zabave v Crikvenici in ob vseh drugih 
nepomembnih priložnosti h – vse to za denar davkoplačevalcev, 
ob tem pa nimamo niti  ene pridobitve, ki bi bila predana svo-
jemu namenu. Vse to se počne v smislu »dati  ljudem kruha 
in iger« ter tako odvrniti  pozornost občanov od svojih neus-
pehov. Kot občinski svetnik se niti  sam niti  OO N.Si ne čuti mo 
sokrive za neuspehe, saj tudi pri pripravi in realizaciji nimamo 
možnosti  sodelovati . Vsi projekti  se pripravljajo v ožjem krogu, 
nato pa se svetnikom koalicije vsili odločitve. Ostali o vsem 
dogajanju nismo obveščeni, čeprav je župan v prejšnjem man-
datu ostro kriti ziral, če slučajno ni bil med prvimi povabljen k 
pripravi projektov. Moje mnenje je, da imamo pač avtokratsko 
vodeno občino, kljub temu, da se zelo rado govori o možnosti h 
sodelovanja vseh občanov. OO N.Si in še posebej sam bomo 
še naprej spremljali delovanje župana in občinske uprave, če 
že pri pripravi projektov nimamo možnosti  sodelovati , in ko-
likor bo možno, tudi opozarjali na slabo vodenje in realizacijo 
proračuna ter načrtov razvojnih programov naše občine. Vsem 
občanom želim lepo jesen.

Jože Medved,
predsednik OO N.Si Kidričevo

Potujoča knjižnica v 
kateri so si lahko mimoidoči 

ogledali knjige in le-te 
brezplačno odnesli domov.
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Mesto Crikvenica v letošnjem letu praznuje 600-letnico prve 
omembe mesta. V sklopu tega praznovanja pa sta župan 
občine Kidričevo gospod Anton Leskovar in gradonačelnik 
gospod Damir Rukavina podpisala sporazum o medsebo-
jnem sodelovanju med obema občinama. Obe občini sta se 
tako zavezali, da bosta sodelovali na kulturnem, športnem, 
izobraževalnem, gospodarskem in drugih področjih življenja 
in dela. Po podpisu sporazuma 17. 8. 2012 pa je Občina 
Kidričevo v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Občine 
Kidričevo izvedla prireditev »Nič Kidričevega«.

Številni obiskovalci, ki so se zbrali na pomolu pri obeležju 
pobratenih mest Mesta Crikvenice, smo spoznavali bogato 
tradicijo kulturne dediščine, katero so predstavljali Folklorna 
skupina Vinko Korže – veterani Prosvetnega društva Cirkovce, 
ljudske muzikantke Vesele Polanke prav tako iz Prosvetnega 
društva Cirkovce ter ljudski pevci Fantje treh vasi iz Kulturnega 
društva Lovrenc na Dr. polju. Ob zvokih narodnozabavne glas-
be, za katero so poskrbeli harmonikarji Kulturnega društva 
Lovrenc na Dr. polju in skupina Pepy krulet, pa so se lahko 
tudi veseli zaplesali. Na stojnici Turisti čnega društva Občine 
Kidričevo pa so ponujali dobrote naših kmeti j, pokušali pa so 
lahko značilno jed našega območja »krompirjev golaž«. Ob tej 
priložnosti  bi se radi zahvalili vsem, ki so sodelovali pri organi-
zaciji in izvedbi prireditve.

Člani Turisti čnega društva Občine 
Kidričevo se vsako leto udeležimo pri-
reditve v Sloveniji, ki je povezana s 
turisti čno promocijo. Tokrat smo se 
odločili, da obiščemo sejem suhoro-
barstva v Ribnici. Sejem v Ribnici ni samo 
prodaja suhe robe na stojnicah, ampak je 
povezan s številnimi kulturnimi dogodki. 

Občina Kidričevo se je predstavila v Crikvenici

Župana sta s podpisom sklenila 
sodelovanje med obema občinama.

Krompirjev golaž in druge dobrote 
naših kmeti j na stojnici Turisti čnega 
društva Lovrenc na Dr. polju.

Sejem v Ribnici
Sama prireditev se je pričela s povorko, 
v kateri se predstavi suhorobarstvo v 
preteklosti , sodelujejo pa tudi vsa ostala 
društva, ki delujejo na tem območju.
Po povorki, ki se zaključi pred občinsko 
stavko, se po mestu pričnejo spremljajoče 
prireditve, kot so nastopi pihalnih godb, 
folklornih skupin, pevskih zborov … Pred-

stavijo pa se tudi domača društva, kot so 
društva gospodinj, čebelarska društva 
… Sama prireditev se zaključi z izborom 
kraljice suhe robe. In ker smo bili že v 
Ribnici, smo si zraven sejemskega doga-
janja ogledali tudi kulturne znamenitosti  
mesta, po katerih nas je popeljal lokalni 
vodnik Rok.

Zdenka Frank
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Tekmovalci so se pomerili v 
šti rih disciplinah. Tekmovanje 
v pikadu je potekalo v pri-
reditvenem šotoru, v ruskem 
kegljanju na kegljišču društva 
upokojencev v Lovrencu, v 
streljanju z zračno puško na 
sodobnem strelišču nove 
športne dvorane v Kidričevem 
in v lovu rib s plovcem ob rib-
niku Ribiške družine Ptuj na 
Rogoznici. Tekmovanja so 
potekala do 14. ure, nakar je 
sledila svečana razglasitev re-
zultatov s podelitvijo pokalov, 
medalj in priznanj. Tekmovalci 
iz domačega društva smo se 
v vseh panogah zelo izkazali, 
saj smo v disciplinah, kjer smo 
tekmovali, zasedli eno od prvih 
treh mest. V disciplini pikado – 
ženske so osvojile prvo mesto 
članice DI Vuzenica pred DI 
Konovo in DI Kidričevo. V pi-
kadu – moški so zlate medalje 
prejeli člani DI Vuzenica, sre-
brne DI Kidričevo, bronaste pa 
DI Konovo. V disciplini pikado – 
mešano je prvo mesto zasedla 
ekipa DI Konovo, drugo DI Ruše 
in tretje DI Bohinj. V ruskem 
kegljanju je med ženskimi eki-

pami slavila domača ekipa iz 
DI Kidričevo pred ekipama DI 
Konovo in DI Brezno - Pod-
velka. Tudi v moški konkurenci 
smo bili najboljši kegljači iz 
DI Kidričevo pred ekipama DI 
Konovo in Vuzenica. Športna 
sreča nas je spremljala tudi v 
disciplini kegljanje – mešano, 
kjer smo prav tako zasedli 
prvo mesto pred ekipama DI 
Konovo in Brezno - Podvelka. V 
streljanju z zračno puško so bili 
najboljši člani ekipe DI Konovo 
s 662 krogi pred člani DI Ruše s 
641 krogi in člani DI Kidričevo 
s 641 krogi. V ženski konkuren-
ci je v streljanju z zračno 
puško sodelovala le ekipa DI 
Kidričevo in dosegla 460 kro-
gov. V tekmovanju v lovu rib s 
plovcem je bila najboljša ekipa 
DI Kidričevo, ki je ujela 29.630 
gramov rib, druga ekipa DI 
Vuzenica z 11.180 grami rib in 
tretja ekipa DI Termoelektrarne 
Šoštanj.Po uradnem delu smo 
nadaljevali prijateljsko sobot-
no druženje, kjer je za zabavo 
poskrbel Štajerski Mišo s pri-
jateljem.

Društvo “INVALID” Kidričevo

Tudi to jesen se bodo lahko v okviru Pro-
jekta Simbioz@ starejši poučili o svetu 
računalnikov, interneta in mobilne tel-
efonije. Do novega znanja jih bodo na 
brezplačnih delavnicah po vsej Sloveniji 
vodili mladi prostovoljci. 
Projekt Simbioz@, vseslovenski pros-
tovoljski projekt za učenje veščin 
računalništva in mobilne telefonije za 
starejše, se bo v medgeneracijskem 
duhu odvil tudi v letu 2012, ki je evrop-
sko leto akti vnega staranja in medgener-
acijskega dialoga. Brezplačne delavnice 
se bodo po celi Sloveniji odvile med 15. 
in 19. oktobrom. Prijave potekajo preko 
spletne strani www.simbioza.eu, telefon-

Učenje veščin računalništva in mobilne 
telefonije za starejše

ske številke 040 940 888 in info točk na 
Si.mobilovih izpostavah po celi Sloveniji. 
Organizatorje je navdušila ideja, da bi 
povezali ti soče mladih in starejših, s 
čimer bi starejšim pokazali, da so cenjeni, 
in mladi bi dokazali, da na njih stoji svet. 
Nastala je vizija, v kateri bi mladi starejše 
popeljali do prvega sti ka z računalniško 
miško, jih naučili pisati  prve besede s 
ti pkovnico in jih navdušili za preživljanje 
prostega časa na internetu. 
Lanskoletni udeleženci projekta Simbi-
oz@ so izrazili željo, da bi poleg znanja o 
družbenih omrežjih osvojili tudi funkcije 
in uporabo mobilnega telefona. Tako je 
med letošnjimi delavnicami na vrsti  mo-

bilna telefonija, kjer se bodo udeleženci 
delavnic seznanili z osnovnimi funkcijami 
mobilnega telefona, se naučili poslati  
sms, shraniti  nov sti k v imenik, uporabiti  
fotoaparat, poslati  MMS in osvojili še 
mnogo drugih uporabnih in prakti čnih 
znanj.

M.T.M.T.
Brezplačne 
delavnice 
se bodo po 
celi Sloveniji 
odvijale med 
15. in 19. 
oktobrom.

Društvo “INVALID” Kidričevo je bilo organizator odprti h športnih iger Zveze društev “INVALID” Slovenije, ki so potekale dne 11. 
8. 2012 v Lovrencu na Dravskem polju. Na otvoritveni slovesnosti  pod prireditvenim šotorom se je zbralo 210 članov društev 
INVALID skupaj s predstavniki tekmovalnih in sodniških komisij iz cele Slovenije. Udeležbo je prijavilo kar 38 tekmovalnih ekip 
iz osmih društev “INVALID”: Bohinj, Brezno - Podvelka, Brežice, Konovo, Ruše, Termoelektrarne ŠOŠTANJ, Vuzenice in domačega 
društva “INVALID” Kidričevo. Igre je svečano odprl predsednik Zveze društev “INVALID” Slovenije Karol STRAŠEK, v imenu občine 
Kidričevo pa je tekmovalce pozdravil tudi župan Anton LESKOVAR.

Ekipa društva z županom.

Silvester SKOK,
predsednik DI Kidričevo
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T               uristi čno društvo Občine 
Kidričevo je v sodelovan-
ju s krajani Starošinc in 
tamkajšnjim prostovoljnim 

gasilskim društvom organiziralo pri-
reditev, s katero so počasti li jesen. Jesen 
je ti sti  letni čas, ko se na polju pobirajo 
pridelki. Med njimi so tudi ti sti  naj naj. 
Najtežjo bučo, ki je tehtala kar 29,50 kg, 
je na prireditev prinesla Irena Žunkovič 
iz Župečje vasi. Najtežji krompir je pride-
lala Stanka Ivančič iz Lovrenca in je tehtal 
kar 1,22 kg. Iz paradižnika Blaža Žitnika iz 
Starošinc pa bi lahko pripravili kosilo za 
več oseb, saj je tehtal kar 1,10 kg. Krom-
pir ali po domače »bob« je poljščina, ki je 
pogosto na naših mizah. Naše babice so 
znale skuhati  zelo dober »bobov golaž«, 
v kuhanju katerega se je pomerilo 9 ekip. 
Po mnenju strokovne komisije pod vod-
stvom Mojce Polak je najboljši »bobov 
golaž« skuhala ekipa s Krasa, ki so bili tudi 
osrednji gostje prireditve. Kraševci so s 
sabo pripeljali različne pridelovalce, ki so 
nam predstavili nekaj svojih značilnosti . 
Poleg pršuta ni manjkalo dobre žlahtne 
kapljice pa ekološki sir, med in medeni 
izdelki, brinjevec, mila in drugi izdelki iz 
zelišč ter dišavnic. Prav tako so s sabo 
pripeljali ljudske godce in pevce iz Plisko-
vice in okolice, ki so nam predstavili svoje 
značilne pesmi in plese. Prav zanimivo 
jih je bilo opazovati  pri kožuhanju ko-
ruze, luščenju koruze in trebljenju buč. 
Kraševci niso bili najboljši, so pa poskrbeli 
za dober umetniški vti s. So pa spretnost v 
teh igrah pokazali Veterani FS Vinko Korže 

6. Zahvala polju

iz Cirkovc, ki se še spomnijo vseh teh 
opravil iz svojih mladih let. Na prireditvi 
so se poleg gostov s Krasa predstavili 
s svojimi pesmimi Ljudske pevke iz DU 
Kidričevo, Ljudske pevke Žanjice, Ljudske 
pevke Vesele polanke in Ljudski pevci in 
godci Veseli prijatelji. Seveda so nam za-
plesali tudi člani Veterani FS Vinko Korže 
iz Cirkovc. Svoje spretnosti  pri izdelavi 
izdelkov iz jesenskih pridelkov so pokazali 
tudi otroci iz vrtca pri OŠ Cirkovce. Vsem 
se zahvaljujemo za sodelovanje in pop-
estritev prireditve. Naj ostane stalnica 
v turisti čni promociji naših krajev in pri-
reditev, ki prikazuje stare običaje skupaj 
s pesmijo.

Turisti čno društvo Občine Kidričevo

Maja Knaus
Tone Topolovec Njiverce 15
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Foto: Štefan Trčko

8. septembra 2012 je OLJARNA 
SREDIŠČE OB DRAVI ob svoji desetlet-
nici obstoja pripravila DAN ODPRTIH 
VRAT. Zraven ogleda oljarne je 
potekalo tudi tekmovanje v kuhanju 
bučkinega golaža. Odločili smo se, 
da na tem tekmovanju sodelujemo 
tudi člani KULTURNEGA DRUŠTVA 
LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU. Naša 
ekipa je štela pet članov. Že zgodaj 
zjutraj smo se odpravili proti  Središču 

Zmaga kulturnega društva Lovrenc 
na Dravskem polju

Zmagovalna 
ekipa kulturnega 
društva Lovrenc 
na Dr. polju.

4. avgusta 2012 je gosti lna Katra v Lovren-
cu na Dravskem polju ob svoji obletnici 
priredila 2. TRADICIONALNO KUHANJE 
CIGANSKEGA GOLAŽA. Tekmovanje je 
potekalo v prijetnem vzdušju. Prijavilo 
se je osem ekip. Vse ekipe smo se ob 10. 
uri zjutraj kar resno loti le priprav. Golaž 
smo kuhali v kotlih, vanj pa smo zraven 
osnovnih sestavin dodajali še vsak svoje 
začimbe in dodatke. Seveda pa je bil 
pomemben tudi način priprave. 
Ko smo vse ekipe končale z delom, je 
komisija, ki so jo sestavljale šti ri izkušene 
kuharice, pričela z ocenjevanjem. Im-
ele so kar zahtevno nalogo, vendar so se 
soglasno odločile, da je najboljši golaž 
ČLANIC IN ČLANA KULTURNEGA DRUŠTVA 
LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU.

                                        Milena Lutarič

Kuhanje ciganskega 
golaža v Lovrencu 
na Dravskem polju

ob Dravi. Najprej smo morali poskr-
beti  za dekoracijo našega prostora, 
nato pa so sledile priprave na kuhanje 
golaža. Jože se je preizkusil v pripravi 
ognja, ženske pa smo poskrbele za 
živila, ki sodijo v golaž.  Tekmovanje 
je potekalo v prijetnem vzdušju, saj 
ni bilo opaziti  nobene tekmovalnosti . 
Medtem ko je stroga komisija ocenje-
vala golaže dvanajsti h ekip (ocenje-
vali so golaž, postopek priprave, ure-
jenost delovnega prostora, dekoracijo 
…), so potekale šaljive igre. Tudi teh 
smo se udeležili. Od golažev dvana-
jsti h ekip je naš zasedel najboljše – 1. 
MESTO.

Milena Lutarič
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Na povabilo Društva gospodinj iz Velikih 
Lašč smo se udeležile njihovega praznika 
gospodinj v nedeljo, 29. julija, ko goduje 
sv. Marta. Po prijetnem sprejemu na Tur-
jaku smo se odpeljale do podružnične 
cerkvice na Rogu. Pred cerkvijo so bila 
že zbrana številna društva z Dolenjske in 
Notranjske, seveda v prazničnih oblačilih 
ali predpasnikih ali pa so imela svoje 
prapore, da se je videlo, kam kdo spa-
da. Me smo na srečo imele s seboj naše 
predpasnike, na katerih je grb in napis 
naše občine. V cerkvi so bili rezervirani 

sedeži za vsa povabljena društva. Po maši 
smo se vsa društva predstavila. Gosti telji-
cam ter podžupanji Velikih Lašč sem 
prenesla pozdrave in spominska darila 
naše občine. Med govorom mi je šinila 
misel, kaj pa pri nas, ali se pri nas sploh 
kdo spomni, kdo je gospodinja in kakšno 
mesto ima. Mislim, da ne, saj beseda 
gospodinja zveni kot nekaj starodavnega, 
nepomembnega. Nihče niti  ne pomisli 
na številne gospodinje, pa naj delajo na 
kmeti ji, po službi ali so upokojene in se 
po svojih domovih trudijo, da je vsak dan 
kaj za pod zob, da je na vrtu vse mogoče 
pri roki, da ni potrebno stopiti  v trgovi-
no po vsako zelenjavo ipd. Nihče niti  ne 
pomisli, da če je gospodinja dobre volje, 
je vse ob pravem času in so vsi pri hiši 
zadovoljni in veseli, sicer pa bog ne daj, 

Gospodinja kdo si ti?

da bi bila bolna, saj si brez nje ne znamo 
predstavljati  vsakdana. Pa ji damo kakšno 
veljavo? Pri nas, mislim, da ne. Ni časa, 
vse je tako samoumevno. Kaj šele če bi 
si me zamislile zahvalno nedeljo za gos-
podinje! Verjetno bi bile »malo čez les« 
in ne bi prišli k maši, ker smo »tako malo 
neumne.« Pa vendar mislim, da je tudi pri 
nas potrebno dati  gospodinji svoje mes-
to, pa čeprav vemo, da za dobro gospod-
injo marsikje stoji tudi dober mož, in če 
je vse dobro, je dobra družina ali »hiša«, 
ki je osnova za dobro družbo. In lepo bi 
bilo sploh sedaj, da bi bila dobra družba, 
ki tvori državo. Gospodinja, tvoja vloga je 
zelo pomembna, le ceniti  in spoštovati  jo 
moraš najprej sama in potem to morda 
spregledajo še drugi.

Marija Metličar
DPŽD občine Kidričevo

Članice DPŽ Ve li ke Laš če s pra po rom in s 
svo jo no šo, kar je re zul tat pro jek ta Iztr ga ti  
po za bi in ohra ni ti  žen sko no šo iz ob dob ja oko li 
1900, ki je v ti  sti h le ti h ve lja la za praz nič no.

Pred 50 leti  smo zapusti li šolske klopi v 
Osnovni šoli Lovrenc na Dravskem polju, 
torej smo leta 1954 začeli in leta 1962 
končali. 24 nas je bilo, iz sosednjih vasi 
in iz Kidričevega. Bilo je le 6 fantov in en-
ega smo žal že zgubili. Vsi smo nadalje-
vali šolanje in odšli v bližnje ter oddaljene 

50 let od zaključka OŠ
kraje, tudi v tujino. Vsak si je poskušal 
urediti  življenje, kot si je lahko, vsi v veri 
najboljšega. Na srečanje nas je prišlo 17 
in smo se zbrali drugič, ob 30. in sedaj ob 
50. obletnici. Bilo nam je lepo ob obujan-
ju spominov na čase, ko je naše življenje 
bilo brezskrbno, nagajivo in nič stresno. 

Ugotovili smo, da smo še vedno mladi, 
mladi v srcu. V 20 leti h se nismo veliko 
spremenili, saj ni bilo zadrege pri prepoz-
navanju.  Smo upokojenci, še vedno ak-
ti vni na različnih področjih, in se veselimo 
naslednjega srečanja.

A. M.
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Za nami je še eno vroče in dogodivščin 
polno poletje. Kljub visokim temperatu-
ram in dopustom pa v športnem društvu 
Njiverce nismo bili nič kaj manj akti vni. 
V sklopu občinskega praznika smo se 
udeležili nogometnega turnirja v Lovren-

Kot že prejšnje leto smo se v društvu že 
v zimskih mesecih dogovorili, da bomo 
zadnji teden poletnih počitnic organ-
izirali športni teden za otroke. 
Športne akti vnosti  so potekale od 27. do 
31. 8. 2012 med 9. in 12. uro. Športnega 
tedna se je udeležilo 33 otrok v starosti  
od 6 do 14 let. Program dela je bil dokaj 
razgiban in pester. V ponedeljek nas je z 
nogometom v teoreti čnem in prakti čnem 
smislu seznanil trener Boštjan Kurež. V 
torek smo se posveti li košarki, pri čemer 
nam je pomagal Gregor Sevšek. V sredo 
smo se odpravili na pohod do Hajdine. 
Najprej smo se ustavili na kmeti ji pri 
Šlambergerjevih, kjer smo si ogledali kon-
je, krave, prašiče, kokoši, zajce, golobe, 
race mlakarice, gosi in pegatke. Prijazni 

Poletje v Njivercah

Športni teden v Njivercah

2. mesto na igrah 
brez meja v Apačah.

cu. V juliju smo se udeležili iger brez meja 
v Apačah, kjer smo se odlično odrezali 
in dosegli drugo mesto. Tekmovalo nas 
je 7 članov, spremljalo pa nas je tudi 
kar nekaj navijačev. Vsekakor je svoj del 
k uspehom prinesla tudi naša maskota 

gosti telji pa so nam postregli še s pijačo in 
sladkarijami. Pot smo nadaljevali do lovs-
kega doma Hajdina, kjer smo si ogledali 
njegovo notranjost in malicali. V četrtek 
so se otroci pomerili v dveh spretnostnih 
poligonih. Pri prvem poligonu so poka-
zali svoje spretnosti  pri vodenju žoge in 
metanju na koš, pri drugem pa so preska-
kovali ovire, tekali na hrib in na vrhu hri-
ba zbirali vodo. Ekipa, ki je v posodi zbra-
la več vode, je zmagala. V drugem delu 
četrtkovega druženja smo se seznanjali z 
odbojko. Voditeljica Anja Rajher je vodila 
najprej teoreti čni del, nato pa so se otroci 
pomerili še v igranju. V petek smo organ-
izirali tekmovanje v košarki in nogometu. 
Ekipe smo razdelili po starosti , tako da 
so se med seboj pomerili tako mlajši kot 

levinja Njiverčanka.  Celo poletje smo se 
največkrat ob petkih zbirali na igrišču in 
igrali »vaške« turnirje v nogometu. 
Predvsem v avgustu, ko se nas je večina že 
vrnila s počitnic, pa smo večkrat igrali tudi 
odbojko. Športno akti vno poletje smo 
zapečati li s športnim tednom za otroke, ki 
je popestril zadnji teden počitnic.
Vse poletne mesece smo se tudi trudili, 
da bi čim prej začeli z gradnjo brunarice 
na našem igrišču, in upamo, da bomo 
v prihajajočih jesenskih dneh z njo 
tudi začeli. Vse vabimo, da se še naprej 
udeležujete naših prihajajočih akti vnosti , 
kot bo jesenski pohod, kostanjev piknik, 
zimski termin v športni dvorani … Za vse 
dodatne informacije smo vam na voljo na 
e-naslovu: njiverce.sd@gmail.com. 

Športno društvo Njiverce

starejši. Pri nogometu in košarki je med 
starejšimi slavila ekipa »Dinamo Zagreb«, 
pri mlajših pa v košarki »Tigrice«, pri no-
gometu pa »Orli«. Vsak dan smo se zjutraj 
tudi dobro ogreli, za sprosti tev pa odigrali 
tudi kakšno igro med dvema ognjema. 
Prav tako smo vsak dan imeli tudi odmor 
za malico. Pred zaključkom športnega 
tedna je vsak udeleženec dobil priznanje, 
kapo in piščalko, prvaki med nogometaši 
in košarkarji pa še dodatne majhne na-
grade.  Za celotno izvedbo športnega 
tedna bi se posebej zahvalili Vrtcu in OŠ 
Kidričevo, Občini Kidričevo, družbi Vargas 
za izposojo šotora, Nogometnemu klubu 
Aluminij, Piceriji Moschkon ter vsem ani-
matorjem, ki so skrbeli za nemoten potek 
dela.

ŠD Njiverce
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Tradicionalno smo zadnji vikend v 
avgustu člani ŠD Šikole tudi letos 
pripravili t.i. športni vikend, na ka-
terem so se odvijala športna tek-
movanja v treh disciplinah: odbo-
jki, košarki in nogometu. 

Za razliko od prejšnjih let nam je 
letos bilo naklonjeno tudi vreme, 
česar smo se še posebej razveselili. 
Priprave na vikend so se začele že 
teden prej, saj organizacija trid-
nevnih prireditev ni mačji kašelj. 
Športni vikend so otvorili tekmov-
alci v odbojki na umetni travi. 
Sodelovalo je 10 ekip, ki so igrale 
borbeno, navijači pa so izkazovali 
podporo zdaj eni, zdaj drugi ekipi. 
Na koncu je zasluženo zmagala 
ekipa A. Brumec team, za las pa 
je zmaga spolzela iz rok ekipi mla-
dinskega kluba ŠIK, v boju za tretje 
mesto pa je slavila ekipa iz Hajdine. 
Hkrati  s turnirjem v odbojki je 
na drugem igrišču potekalo tek-
movanje v košarki, kjer so razves-
eljevali predvsem domači košarkaši 
ŠD Šikole, ki so na koncu slavili ter 
pomenljivo v zrak dvignili zasluženi 
pokal. Drugo mesto je pripadlo 
ekipi Gosti lne Kureš, tretje pa ekipi 
Internacional. Najboljšim trem v 
vsaki disciplini je organizator pode-
lil tudi prakti čne nagrade. Športni 
vikend se je nadaljeval v soboto s 
tekmovanjem v malem nogometu, 

kjer je sodelovalo 9 ekip. S svojim 
izvrstnim znanjem, predvsem pa 
borbenostjo so ogreli prisotne, ki 
jim je ob vzpodbujanju, pijači in 
jedači čas hitro minil. Po manjših 
poškodbah in prekinitvah so tretjo 
zmago zapored slavili nogometaši 
iz Kleparstva-krovstva Igor Trčko in 
s tem tudi odnesli veliki prehodni 
pokal v trajno last, drugo mesto so 
si priborili mladinski klub ŠIK, tretje 
pa je pripadlo ekipi iz moto kluba 
TULIPAN. Po končanem tekmovan-
ju so navijači in tekmovalci pod 
šotorom nadaljevali svoje druženje 
še pozno v noč, kar pa ni bilo ovi-
ra, da se v nedeljo ne bi udeležili 
kolesarskega maratona, ki je bilo 
tudi zadnje dejanje v okviru tega 
vikenda, saj je nadaljnje načrte 
pokvarilo vreme. Kljub mokremu 
zaključku smo člani ŠD Šikole ves-
eli, da smo ponovno uspešno izpel-
jali tridnevna tekmovanja, poleg 
tega pa s pijačo in jedačo poskrbeli 
za tekmovalce in obiskovalce. Tako 
smo z mislimi že v letu 2013, ko je 
pred nami mini obletnica (5 let), za 
katero pa pripravljamo posebno 
presenečenje. Kakšno? To pa je 
skrivnost!
Še enkrat česti tke vsem 
sodelujočim, organizatorju, pred-
vsem pa članom, ki so požrtvovalno 
pomagali pri pripravi in akti vno 
sodelovali v času trajanja vikenda, 
pa velik HVALA!

Nika Dovnik

Športni vikend ŠD Šikole 2012

Zmagovalci turnirja v odbojki, 
ekipa A. Brumec team.

Foto: Nina Babšek

Tretjo zmago zapored 
so slavili nogometaši 

iz Kleparstva-krovstva 
Igor Trčko in s tem 

odnesli veliki prehodni 
pokal v trajno last.

Foto: Matej Kirbiš

V košarki so slavili 
košarkarji ŠD Šikole.
Foto: Katarina Kirbiš 
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Neja Šoštar

S septembrom se je pričela sezona 
2012/2013 tudi za strelce Strelskega 
društva Kidričevo. Treningi so po krajšem 
premoru spet v polnem zagonu. Vpis 
novih članov je kot že prejšnjo sezono 
ob četrtkih od 17. do 20. ure. Prav tako 
bomo letos nadaljevali z izvajanjem strel-
skega krožka z učenci Osnovne šole Bo-
risa Kidriča, ki bo predvidoma ob petkih 
od 14:30 do 16. ure. V letošnji sezoni 
2012/2013 bo na strelišču v Športni dvo-
rani Kidričevo organiziranih kar nekaj tek-
movanj. Tekmovanje največjega obsega 
bo 1. Državna liga ter Državna mladinska 
liga, ki se ga udeleži približno 450 tek-
movalcev iz celotne Slovenije. Prav tako 
bodo organizirana manjša tekmovanja, 
kot so regijska liga, 2. državna liga, Veter 
v laseh, praznik občine Kidričevo … Naši 
strelci pa se bodo udeleževali tekmovanj 
po celotni Sloveniji ter tudi v tujini na 
mednarodnih tekmah. V prejšnji sezoni 
so naši strelci dosegali odlične rezultate, 
največje dosežke je dosegel Aleš Pernat, 

Strelsko društvo Kidričevo

 Aleš Pernat, 1.mesto
ki je osvojil 1. mesto na državnem prven-
stvu v Portorožu s standard zračno puško, 
2. mesto na državnem prvenstvu v Lju-
bljani z malokalibrsko puško leže, 1. mes-
to na regijskem prvenstvu. Za nastop na 
državno prvenstvo so dosegli normo tudi 
nekateri naši najmlajši strelci iz strelskega 
krožka iz osnovne šole Kidričevo. Med nji-
mi se je najbolje odrezala Neja Šoštar, ki 
je na svojem prvem državnem prvenstvu 
v Portorožu osvojila 2. mesto v kategoriji 
pionirke s serijsko zračno puško.

Gregor Kmetec, predsednik

Jan Sagadin, Maja Ferlež,
Niko Ferlež, Neja Šoštar, Kevin Petrovič

Poletje počasi zapira svoja vrata in  bližajo 
se hladnejši dnevi. Glede na to, da je po-
zimi težko teči v snegu ali opravljati  druge 
športne dejavnosti  v vlažnih in mrzlih 
dneh, se moramo temu primerno prila-
goditi . Obiskujemo lahko različne športne 
centre, ki nam omogočajo vsakodnevno 
telesno akti vnost na toplem. Da v zimskih 
dneh ne pozabimo na šport, vam pred-
stavljamo tri vaje za oblikovanje telesa, ki 
jih lahko izvajate doma.

Za čvrsto zadnjico
Stojimo, stopala so razmaknjena v širini 
ramen, roke iztegnemo predse. Z desno 
nogo naredimo velik korak nazaj in se 
hkrati  spusti mo v počep. Paziti  moramo, 
da se desno koleno ne dotakne tal in da 
levo ne pogleda čez nožne prste. V tem 
položaju vztrajajmo nekaj sekund, nato 
se počasi vrnemo v začetni položaj. Vajo 
ponovimo 10- do 15-krat in naredimo 2 
do 3 serije.

Vstopimo v jesen VITALNI in ZDRAVI!
Za raven trebušček
Postavite se v položaj za sklece, vendar 
tako, da bosta podlakti  na tleh. Glava, 
trup in nogi naj bodo v ravni liniji. Zdaj 
napnite trebuh, kot da bi vas želel kdo 
udariti  vanj, in zadržite ta položaj 30 
sekund. Vzemite si pol minute počitka in 
ponovite.

Ura Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek

18:00 Step aerobika Zumba Zumba 

Zahtevnost

Vaditelj Eva Tamara Tamara

19:00 Joga Step aerobika - TNZ

Zahtevnost

Vaditelj Vesna Eva

V septembru smo v Športni dvorani Kidričevo ponovno začeli s skupinskimi vadbami 
pod okriljem Centra Aerobike iz Ptuja. Termini so namenjeni začetnikom, pa tudi ti s-
ti m, ki ste vadbo že obiskovali. Za več informacij preglejte spletno stran www.aero-
bika.net, kjer najdete opise posameznih vaj, urnike in cenike. Vadba v Kidričevem pa 
poteka po sledečem urniku:

Eva Žunkovič

Za močan hrbet
Vlezite se na trebuh z obrazom obrnjenim 
proti  tlom. Roke naj bodo ob telesu, dlani 
prislonjene ob stegna. Vdihnite in počasi 
hkrati  dvignite prsni koš, roke in noge. 
Začuti li boste napetost v hrbtenici. Naj 
bo bolečina prijetna in znosna, z vajami 
boste ta prag postopoma povečevali. V 
tem položaju naredite par vzdihov in izdi-
hov, potem pa se vrnite v osnovni položaj. 
Naredite 5 ponovitev.
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Večnamenska dvorana Kidričevo – vhod B1, prvo nadstropje (mala plesna telovadnica).
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Eden izmed pomembnejših virov pri 
raziskovanju krajevne zgodovine je tudi 
slikovni material. Ta nima vloge le pop-
estriti predstavitev neke zgodovinske 
raziskave, ampak je ob podrobnejšem 
opazovanju in prepoznavanju možno iz 
njega razbrati tudi kaj takega, česar iz 
ustnih ali – pri raziskovanju najpogosteje 
uporabljenih – pisnih virov marsikdaj ni 
možno. Za slikovne vire, podobno pa vel-
ja tudi za vse ostale, seveda ni nujno, da 
so na razpolago v različnih javnih arhivih 
ali muzejih. Zato jih je v takšnih prim-
erih potrebno iskati »na terenu«, med 
udeleženci dogodkov, njihovimi potomci, 
zasebnimi zbiralci itd. To pa je dostikrat 
neprimerljivo bolj zamudno kot že tako 
dolgotrajno iskanje virov po različnih 
arhivih. Slikovnega materiala, povezane-
ga z zgodovino Kidričevega v prvi polovici 
XX. stoletja, ni ravno v izobilju, posebej 
redek pa je za leta po prvi svetovni vojni, 
ko so v takratnem taborišču v Strnišču 
prebivali begunci s Primorske, Krimski in 
Donski kadetski korpus z ostalimi ruskimi 
emigranti ter ko je Franc Čuček na os-
tankih avstro-ogrskih rezervnih vojaških 
bolnišnic odpiral svoje industrijske 
obrate. 
Nekaj takšnih edinstvenih, za zgodovino 
Kidričevega zanimivih fotografij in slik, ima 
v svoji zbirki Vladimir Kasteljanov iz Bele 
Crkve. Za športno zgodovino Kidričevega 
je najzanimivejša fotografija, ki prikazuje 

nogometno igrišče v taborišču ruskih be-
guncev. Ta je sodeč po času bivanja ruskih 
beguncev v Strnišču nastala med letoma 
1921 in 1922 ter je s tem najstarejša 
znana fotografija nogometnega igrišča 
na območju današnjega kraja Kidričevo. 
Z natančnejšim pregledom fotografije 
in z okvirnim poznavanjem razporeditve 
objektov v nekdanjem taborišču je to 
športno površino možno tudi locirati. 
V ospredju fotografije so opazni ruski 
oficirji in kadeti, ki jih je mogoče pre-
poznati po značilnih uniformah. Ti so 
bili takrat nastanjeni v barakah nekdanje 
avstro-ogrske rezervne 
vojaške bolnišnice, poi-
menovane po češkem 
mestu Klatovy (nemško 
Klattau). Te barake so 
se nahajale zahodno 
od dvorca Sternthal. 
Če se osredotočimo na 
človeške postave, pa je 
možno domnevati, da je 
bila fotografija posneta 
iz neke višje stavbe. Na 
tem območju je bila leta 
1921 in 1922 največja 
stavba dvorec Sternthal. 
Torej obstaja možnost, 
da je bila fotografija pos-
neta iz pripadajočega 
gospodarskega poslopja. Pri dovolj veliki 
povečavi fotografije je možno levo v oz-
adju, pred gozdom, opaziti železniški va-
gon. Opazna pa je tudi linija, ki je skoraj 
gotovo železniška proga. Zato je možno 
sklepati, da je nogometno igrišče takrat 
ležalo ob cesti, ki poteka od dvorca Stern-
thal proti železnici Ptuj–Pragersko in nap-

NOGOMETNO IGRIŠČE V KIDRIČEVEM 
ŽE PRED VEČ KOT 90 LETI?

avtor: mag. Radovan Pulko, prof.

rej proti današnjemu kraju Strnišče. Dom-
nevo do neke mere potrjuje eden izmed 
serije akvarelov, ki jih je med letoma 1920 
in 1922 naslikal ruski podpolkovnik Ivan 
Pavlovič Trofimov, takratni učitelj risanja 
v Krimskem kadetskem korpusu. Akvareli 
se danes prav tako kot obravnavana foto-
grafija nahajajo v zbirki njegovega sorod-
nika Vladimirja Kasteljanova. 
V zvezi s tem je zanimiva tudi slika, ki 
predstavlja tovarno sušenega sadja, ka-
kor je pod njo zapisal avtor. Sodeč po 
času nastanka akvarela gre zagotovo za 
Čučkovo »Slivo«, tovarno za predelavo 

sadja, saj druge takšne tovarne takrat, 
sodeč po razpoložljivih virih, ni bilo. Po-
dobno stavbo, sicer naslikano z drugega 
zornega kota in z nekaj »umetniške svo-
bode«, še posebej pa značilni dimnik, 
je možno opaziti desno na obravnavani 
fotografiji. Stavba te tovarne je stala ob 
nekdanji razkuževalnici taborišča, ki je 
bila v neposredni bližini železniške proge 
Ptuj–Pragersko.
Na podlagi obravnavane fotografije lahko 
torej trdimo, da je na območju današnjega 
Kidričevega bilo prvo nogometno igrišče 
vsaj že leta 1922. Zelo verjetno pa je, da 
je obstajalo igrišče za ta šport že v času 
1. svetovne vojne. Prva poročila o no-
gometu na Slovenskem segajo že v leto 
1900, zato bi bilo nenavadno, da v avstro-
ogrskem taborišču Sternthal, kjer so vo-
jaki imeli na razpolago objekt za kegljišče 
in celo plavalni bazen z vso takrat znano 
spremljajočo infrastrukturo, ne bi imeli 
vsaj preprostega nogometnega igrišča. 
Seveda pa bo za potrditev te domneve 
potrebno poiskati ustrezen vir. Če sploh 
obstaja …

Preprosto nogometno igrišče v ruskem begunskem taborišču v Strnišču. Fotografija 
je nastala okrog leta 1922 (zbirka Vladimirja Kasteljanova, v nadalj. V. K.).

Čučkova tovarna za predelavo sadja »Sliva«, ki je obratovala v Strnišču od 
leta 1922. Objekt je opazen tudi na fotografiji nogometne tekme 
(zbirka V. K.).

»Stara« železniška postaja v Strnišču, kakor jo je 
pred letom 1922 upodobil ruski polkovnik Ivan 
Pavlovič Trofimov (zbirka V. K.).
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Že njegova zunanjost je bila za vaško 
okolje nekaj posebnega. Imel je daljše 
lase, ki si jih je mazal z oljem. Negoval si je 
kožo, okoli vratu pa je nosil obesek Ilirija.
Tako urejen je šel v gledališče. Bil je tudi 
igralec, saj je igral v gledališču v Mariboru. 
Leta 1931 je ustanovil gledališko društvo 
in svojo folklorno skupino. Najprej je 
režiral druge tekste, kasneje pa je začel 
sam pisati  igre. Napisal je tri komedije: 
Micki je treba moža (1936), Čigav je grunt 
(1938) in Gobja župa. V začetku svojega 
delovanja je bil v slabem odnosu s šolo 
(učitelji so govorili, da je samo navaden 
kmečki fant), zato s svojo gledališko sku-
pino ni smel nastopati  v dvorani. Vadili in 
igrali so na skednju. Sam je povedal, da 
ni imel materialne, moralne in politi čne 
podpore. Težave je imel tudi kot režiser. V 
časih stare Jugoslavije je bilo v Cirkovcah 
več dramskih skupin: v šoli, cerkvi in pri 
Koržetu. Po prvem uspešnem nastopu pa 
je dokazal, da je sposoben. Igro Micki je 
treba moža so leta 1936 igrali v gledališčih 
na Ptuju in v Mariboru. Napisal je tudi 

fi lmski scenarij Gosti ja. Leta 1947 so po 
njem v Cirkovcah posneli fi lm, ki prikazuje 
običaje ob poroki. Sodelovala je folklora 
in nekateri domačini. Sam je igral ženina. 
V petdeseti h leti h je napisal še Venček 
narodnih običajev z Dravskega polja v 
šti rih slikah. Naslovi slik so: Hej, zaspan-
ci – ljudski običaji ob binkoštni nedelji, 
Plesni venček – večer pred poroko, Pri-
hod ženina po nevesto in Praznik žetve. 
V trideseti h leti h je začel zbirati  ljudska 
oblačila. Izbiral je mlade ljudi in jih učil 
ljudskih plesov. Skupina je nastopala na 
raznih kulturnih shodih in ob praznikih. 
Nastopali so v Mariboru, Ptuju in Ljublja-
ni – kar 92-krat v času njegovega vodstva. 
Skupina je prenehala delovati  le med dru-
go svetovno vojno, ko se je priključila kul-
turnemu molku. Njegova folklorna skupi-
na je bila precej vase zaprta. V skupino se 
je lahko vključil le ta, ki je bil podobnega 
nazora kot on, najbolje pa je bilo, če so 
bili plesalci povsem ti ho. Ko je izbiral 
ljudi, je sprejel predvsem  pevce in ti ste, 
ki so znali plesni korak valčka in polke 

ter so bili postavni. Plesalce je preizkušal 
tudi tako, da so se morali vrteti  z metlo. 
V skupini je plesal tudi sam. Umrl je 26. 
8. 1962.
S položitvijo cvetja na njegov grob smo 
se člani Prosvetnega društva Cirkovce 26. 
8. 2012 poklonili velikemu cirkovškemu 
igralcu, režiserju, piscu in ustanovitelju 
folklorne skupine, Vinku Koržetu.

Liljana Brglez
Mojca Metličar

Fotografi jo prispevala: Tanja Godec

PREDNOSTI ABONMAJA:
- stalni sedež
- ogled predstav po ugodnejši ceni
- plačilo na več obrokov
- vstop z abonentsko karti co
- redno obveščanje o terminih predstav
Predstave bodo enkrat mesečno ob 19. uri v 
večnamenski dvorani v CIRKOVCAH.

SPLOŠNE INFORMACIJE o časovni razporeditvi 
abonmajskih predstav bodo objavljene tudi na inter-
netni strani www.pdrustvo-cirkovce.si, v dnevnem 
časopisu Večer (Prireditveni vodnik) in časopisu 
Štajerski tednik. Cena posamezne predstave z 
vstopnico za izven je 8,00 €. Vstopnice za izven, če 
dvorana ne bo razprodana z abonmajskimi sedeži, si 
lahko zagotovite tudi brez čakanja v vrsti . Telefonske 
rezervacije lahko sporočate na telefonsko številko 
031 712 044 (Milan Munda).

Obeležitev 50. obletnice smrti 
VINKA KORŽETA – kulturnika in ustanovitelja 

najstarejše folklorne skupine v Sloveniji

ABONMA 
KOMEDIJA 
2012/2013 CENA ABONMAJA 2012/2013

Stari abonenti 
Parter od 1. do 6. vrste:                              35,00 EUR
Parter od 7. vrste dalje in tribuna:            33,00 EUR
Novi abonenti 
Parter od 1. do 6. vrste:                              37,00 EUR
Parter od 7. vrste dalje in tribuna:            35,00 EUR

Abonmajska karta je prenosljiva in velja za vse pred-
stave. Z njo si lahko ogledate 5 različnih predstav. Če 
katero predstavo izpusti te, je ta ostala neizkoriščena. 
Naročila abonmaja in rezervacije lahko sporočate na 
telefonsko številko 031 712 044 (Milan Munda). 
Informacije lahko dobite tudi na telefonski številki 
041 588 617 (Sabina Kelenc).

Več o abonmaju in dramski sekciji PD Cirkovce lahko 
preberete na www.dramska-cirkovce.si.

Vinko Korže se je rodil leta 1895 v Cirkovcah. V družini je bilo 5 otrok, trije fantje in 
dve dekleti . Delal je v gosti lni, ki stoji še danes in se tudi imenuje po njem. Bila je 
last njegove družine. Vinko se je kot mlad fant učil kuhanja celo v Parizu. Kasneje se 
je zaposlil v Trstu kot gosti lničar. V petdeseti h leti h je obiskal sestro v Ameriki, kjer je 
bil dva meseca. Po vrnitvi v domovino se je začel ukvarjati  s kmeti jstvom. 

Razpisujemo vpis 
abonmajev za gledališko 
sezono 2012/2013.
Abonma je sestavljen iz 
peti h predstav 
slovenskih gledališč. 
Predstave bodo pravilo-
ma enkrat mesečno od 
oktobra do marca ob 
sobotah ob 19. uri.
Šti ri predstave smo že 
izbrali, peto predstavo 
pa bomo s pomočjo 
vašega glasovanja.

www.dramska-cirkovce.si
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Glede na to, da bo ta pogovor objavljen 
v lokalnem glasilu, me zanima, kaj ti  
pomeni Kidričevo.
Ob besedi Kidričevo zmeraj pomislim na 
dom. Kidričevo je občina, v kateri živim, 
kjer stanujem s svojo družino in v kateri 
se dobro počuti m.
Za ti ste bralce glasila, ki te morda ne 
poznajo, lahko poveva, da je eden vidnih 
dosežkov tvojih osnovnošolskih dni izid 
domišljijskega spisa, ki je izšel v knjigi 
Moje življenje, neskončnost in težave. A 
ostajaš na poti  pisanja?
Pisanje sem žal dala nekoliko na stranski 
ti r. Zaradi številnih obveznosti  v šoli mi ne 
primanjkuje samo časa, temveč tudi mo-
ti vacije, iz katere bi zrasla kakšna dobra 
literarna ideja. Moram priznati , da so me 
knjige bolj pritegnile v osnovni kot srednji 
šoli. Takrat sem imela več časa za branje 
vsebin, ki so me resnično zanimale, danes 
in v času obiskovanja gimnazije pa je časa 
za prosto branje bolj malo, preveč je 
čti va, ki ga, če lahko tako rečem, moraš 
prebrati  že za potrebe izobraževanja. 
Hodila si na gimnazijo Ptuj, kako si jo 
doživljala?

Zlata maturantka Monja KrajncZlata maturantka Monja KrajncZlata maturantka Monja Krajnc

Letos je bilo med slovenskimi srednješolci 378 (julija lani 335) zlati h maturantov oziro-
ma ti sti h, ki so na spomladanskem roku splošne mature dosegli od 30 do 34 točk, med 
njimi je 252 deklet in 126 fantov. Vseh 34 točk je letos zbralo 31 kandidatov (julija lani 
16). Med zlate maturante se je zapisala tudi Monja Krajnc, bodoča študentka medicine 
na mariborski medicinski fakulteti , ki je z odliko zaključila osnovno šolo v Kidričevem, 
šolanje pa nadaljevala na gimnaziji Ptuj.  Z Monjo sem klepetala o njenih stališčih, 
spominih in načrti h za prihodnost.

Svoj srednješolski čas lahko opišem kot 
zelo zanimivo in pestro obdobje, v kat-
erem sem spoznala številne nove ljudi, 
stkala tesna prijateljstva. Lahko rečem, 
da je to obdobje, v katerem mladi iščemo 
sami sebe, določamo svoj položaj v svetu 
in se odločamo za poklic, ki ga bomo (vsaj 
upam) lahko opravljali kasneje v življenju. 
Če se sedaj ozrem nazaj, moram priznati , 
da se mi zdi, kot da bi šele včeraj stopila v 
prvi letnik, sedaj pa je za mano že matura 
in nov začetek.
Si zlata maturantka. Kakšen je tvoj re-
cept za takšen uspeh na maturi, kot si ga 
dosegla sama?
Nekega splošnega recepta ni. Meni se je 
obrestovalo sprotno delo, predvsem mo-
ti vacija, brez katere ne gre, in vztrajnost 
tudi takrat, ko se ti  »pač ne da«. Ni pa to 
cilj, ki si ga zastaviš, ko prideš v srednjo 
šolo, je bolj pika na i ob zaključku gimna-
zijskega izobraževanja.
Kako si predstavljaš svoj študentski vsak-
dan? Kaj pričakuješ od študija?
Ne vem še, ne vem, kaj točno naj 
pričakujem. Zdi se mi, da ne bo ravno 
lahko, da bo treba kar hitro in konkretno 

PREKLETSTVO

»Ko sem prestopila 
mejo gozda, me je 
zgrabila panika; 
moje misli so se 
podrle, po glavi mi 
je šlo le: ‘’Nekdo 
hodi za menoj!’’
Stopala sem počasi 
in prestrašeno. 
Listje je šumelo, v 
drevju se je slišal let pti c, ob katerem me 
je kar zmrazilo. Nikoli si nisem mislila, da 
je gozd ob polni luni tako strašen …«
In več v moji knjigi Prekletstvo, katere 
namen je, da naj ljudje nikoli ne poza-
bimo moči domišljije, ki nam gradi naša 
življenja.

PRAVLJICA O AJDI

V veliko veselje 
mi je bilo, da sem 
lahko sodeloval 
tudi pri knjigi ge. 
Sonje Lenarčič: 
Pravljica o Ajdi, ka-
teri sem pripomo-
gel z ilustracijami. 
Že zgodba sama 
je po sebi navdih, 
zato pri izbiri likov ni bilo težav. Otrokom 
na prisrčen način približa vrednost že 
skoraj pozabljene ajde, nekdaj zelo cen-
jenega žita.

Patrik Komljenović, 9. b

Uspehi na literarnem natečaju z domišljijo na potep

zagristi  v knjige. Čakajo me nova šola, 
nova poznanstva, kar bom doživljala vs-
tran od svojih najbližjih. Prvič bom živela 
sama, kar vsekakor pomeni prelomnico v 
mojem življenju, vendar se je že zelo ves-
elim.  
Kozarec na mizi … a je zate na pol poln ali 
na pol prazen?
Na pol poln, skušam biti  poziti vno nara-
vnana, če se le da, čeprav se zmeraj pri-
pravim na vse – tudi na najslabši možni 
izid.
Kaj te pri ljudeh najbolj moti ?
Ni ničesar, kar bi izstopalo. Odvisno od 
človeka.
Za tabo so najdaljše in verjetno na-
jbolj brezskrbne počitnice. Kako si jih 
preživela?
Vsega je bilo po malem. Dela, uživanja, 
športa (rolanje, kolesarjenje, tekanje), 
druženja s prijatelji in z družino. Zdi se 
mi pomembno, da prosti  čas, ki ga imam, 
izkoristi m za druženje s prijatelji in z 
družino. Upam, da sem dovolj napolnila 
baterije za oktober.

Mojca Trafela

Osnovna šola Borisa Kidriča 
že vrsto let uspešno soust-
varja v literarnem projektu 
Z domišljijo na potep. 25. 
aprila 2012 smo bili izb-
rani kot najboljša slovenska 
šola, zato nas je počasti la 
predstavnica založbe Smar-
team iz Bevk ga. Tjaša Zorc 
Rupnik s prijetnim obiskom 
na svečani prireditvi pred-
stavitev vseh naših izdanih 
knjig. Ponosni smo na mladi 
pisateljski rod.

Sonja Lenarčič
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Učenci in učenke 4. in 5. razreda OŠ Cirko-
vce smo od 10. do 14. septembra v Poreču 
preživeli pet nepozabnih dni v šoli v naravi. 
PONEDELJEK, 10. 9. 2012
Ob šesti h zjutraj smo se zbrali pred šolo v 
Cirkovcah in se odpravili v Poreč. Peljali smo 
se skozi Slovensko Bistrico, Celje, Ljubljano, 
Postojno, Koper, Portorož in se ustavili v 
Sečoveljskih solinah. Tam smo si že od daleč 
ogledali solinarske hiše, od katerih so večina 
že porušene. Nekaj so jih obnovili, da si jih 
obiskovalci lahko ogledajo. Notranjost hiše v 
pritličju je polna pripomočkov, ki so jih nekdaj 
uporabljali solinarji za pridobivanje soli. Tukaj 
so živeli od konca aprila do začetka septem-
bra. V prvem nadstropju so imeli kuhinjo in 
sobe, kjer so spali. V morju na solnih poljih so 
naredili bazene, v katerih se je zbirala sol. Sol 
so pridobivali tako, da se je morje zlilo v ba-
zene in tam izhlapelo.  V Sečoveljskih solinah 
je bil posnet fi lm Poletje v školjki.
TOREK, 11. 9. 2012
Zjutraj smo imeli jutranjo telovadbo. Nato 
smo odšli na zajtrk. Potem nam je učiteljica 
prebrala prvo poglavje zgodbe o Lukcu in 
njegovem škorcu in pisali smo poročila o 

DNEVNIK ŠOLE V NARAVI
Sečoveljskih solinah. Po pouku smo odšli 
plavat. Popoldan smo se poleg kopanja vozili 
tudi s pedolini. Na njih so bili tobogani, po kat-
erih smo se z veseljem vozili in spuščali v vodo. 
Po večerji smo imeli disko, plesali smo do de-
sete ure. Utrujeni od plesa smo hitro zaspali. 
Jaz sem zaspala prva. 
SREDA, 12. 9. 2012 
Dopoldan nas je po plavanju s plaže prepodil 
dež. Popoldan se je vreme izboljšalo in šli smo 
na skakalnice. Hodili smo zelo dolgo. Skakali 
smo z višine treh ter šti rih metrov in pol. 
Učitelj nas je fotografi ral. Ko smo se vračali, 
smo se ustavili na stojnicah. Jaz sem kupila 
mamici in ati ju školjko, sebi in mojima sestra-
ma pa zapestnice. Po nakupih smo nadaljevali 
pot proti  počitniškemu domu. Po poti  smo se 
še ustavili na sladoledu. 
ČETRTEK, 13. 9. 2012
Zjutraj je deževalo. Veseli smo bili, ker nismo 
imeli jutranje telovadbe. Po zajtrku smo imeli 
pouk v sobi, kjer smo v torek imeli disko. Pisali 
smo dnevnike. Popoldan smo v šotoru imeli 
športne igre. Najprej smo za ogrevanje igrali 
med dvema ognjema. Nato smo se razdelili v 
šest skupin. Igrali smo tri športne discipline: 

nogomet, košarko in odbojko. Pri odbojki in 
košarki nisem bila najbolj uspešna, pri no-
gometu pa sem bila kar dobra. Zvečer smo 
imeli predstavitev sob. Sobe so nam ocenje-
vali, zato smo morali skrbeti , da so bile vedno 
pospravljene. Vrstni red nastopajočih je bil 
glede na ocenjevanje sob. Najprej so nastopili 
ti sti , ki so imeli najmanj pospravljene sobe, 
in nato po vrsti  do ti sti h z najlepše posprav-
ljenimi sobami. Zmagale so punce petega raz-
reda s pesmijo Dan ljubezni. Zato so še enkrat 
zaplesale.   
PETEK, 14. 9. 2012
Po zajtrku smo imeli najprej pouk. Nato se 
je pokazalo sonce in otoplilo se je. Odšli smo 
na plažo. Imeli smo testi ranje. Lovro je edini 
osvojil zlatega delfi nčka, jaz in večina mojih 
sošolcev in sošolk pa srebrnega.
Nato smo se odpravili v dom, da do konca 
spakiramo kovčke. Bližal se je odhod domov. 
Odšli smo še na kosilo. Potem smo se vkrcali 
na avtobus in se odpeljali proti  Cirkovcam. 
Tam smo proti  večeru vsi veseli objeli svoje 
starše, ki so nas že nestrpno čakali. 

Nuša Korez, 4. razred

V mesecu avgustu je društvo DPD Svoboda or-
ganiziralo počitniške delavnice za otroke. 
Takoj prvi dan smo si že umazali roke. S prsti  
smo namreč ti skali poletne moti ve, uporablja-
li čudovite žive barve in na koncu smo se po-
sladkali s sladoledom. Naslednji dan delavnic 
smo pričeli z zgodbico in igrico »ugani, kdo je 
to«. Bilo je zabavno! Delavnic se je udeležilo 
kar nekaj otrok, in to smo bile same punce. 
Okraševale smo začetnice svojih imen. Tretji 
dan smo imeli precej težko delo. Na pomoč 
nam je priskočila gospa učiteljica Irena Tušek. 
Izdelovali smo šablone iz vrvic na karton. Bilo 
je naporno, a hkrati  smo se zabavali. Vsakič 
so nam prinesli okusno malico, ki smo si jo 
lahko sami izbirali. Šablone smo naslednji dan 
uporabili in jih odti snili, nato pa še okrog en-
ega odti sa narisali končno risbo. Nato smo se 
še malce pošalili in na tablo narisali zgodbo. 
Začela je učiteljica Aleksandra Vidovič in na 
tablo narisala oko. Vsak izmed nas je nar-
isal smešno stvar in nastala je prav zanimiva 
umetnina. Ta dan je bil meni najljubši. Zad-
nji dan smo pred občino predstavili razstavo 

naših del. Potem smo začeli risati  
s kredami. Na tla smo narisali in 
napisali KIDRIČEVO DPD SVOBODA. 
Vsak je narisal eno črko in jo likovno 
opremil. Iz vrtca nas je prišla obiskat 
skupina otrok, ki se nam je pridružila 
pri risanju. Tudi starši ustvarjalcev 
so si ogledali naše umetnine. 
Kot se spodobi za zadnji dan, 
smo odšli še na sladoled. 
Hvala gospe Majdi Vodušek, 
gospe Alenki Brumen in gospe 
Aleksandri Vidovič ter vsem, 
ki so pripomogli, da so bile 
počitniške delavnice tako za-
nimive, igrive in sproščujoče. 
Bilo je koristno in zabavno, 
želimo si še več takih delavnic.

ANDREJA PEVEC PODGORNIK
6. r. OŠ Borisa Kidriča 

Kidričevo

POČITNIŠKE DELAVNICE
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Marsikdo se v času počitnic in dopustov 
odloči, da obišče naš edini samosto-
jni arboretum blizu Kamnika. Arbore-
tum je strokovni izraz za zbirko dreves 
in grmovnic. V Volčjem Potoku je tako 
zbranih preko 3500 vrst in sort listavcev 
in iglavcev, trajnic in samoniklih zelnatih 
rastlin. Posebnost tega arboretuma 
je ta, da so te rastline posajene z na-

Poletni sprehod po Arboretumu Volčji Potok

menom ustvarjati raznoliko zbirko in ne 
slučajno sajenih rastlin. Med veličastnimi 
drevesi, grmovnicami in potmi je ve-
liko prostranih zelenic. Ob njih so dokaj 
skrbno negovane gredice z raznovrst-
nim cvetjem trajnic, vrtnic in enoletnic. 
Spomladi so te gredice polne živopisanih 
tulipanov in drugih okrasnih čebulnic. 
Tako je ta prostor v vsakem letnem času 

zanimiv za ogled. Obišče ga veliko ljubi-
teljev lepe krajine, narave, cvetja, dreves 
in grmovnic. Veliko turistov, učencev, di-
jakov in študentov ter naključnih obisko-
valcev se z lepimi vtisi vrača s sprehoda 
po tem našem biseru narave.

Tekst in foto: Jože Šafranko

Priprava
Maslo narežemo na 
manjše kocke. V večji 
skledi zmešamo moko 
in sodo bikarbono. Do-
damo sladkor, limonin 
sok, jajci in maslo ter vse 
skupaj z rokami hitro ugnetemo v krhko testo. Testo oblikujemo v kepo, ki jo zavijemo v folijo 
za živila in za približno 30 minut shranimo v hladilnik. Slive očistimo, operemo, razpolovimo 
in izkoščičimo. V primeru, da imamo velike slive, jih razrežemo na četrtine. V skledi zmešamo 
moko, lešnike, sladkor in cimet. Dodamo kocke masla in mešanico tako dolgo drobimo med 
rokami, da dobimo zrnato kašo. Skledo z maslenimi drobtinami do uporabe shranimo v 
hladilniku. Pekač obložimo s papirjem za peko (ali ga dobro namastimo z maslom). Pečico 
segrejemo na 180 stopinj Celzija. Testo na pomokani delovni površini razvaljamo v velikosti 
pekača. Previdno ga preložimo v pripravljen pekač in s prsti rahlo pritisnemo ob dno in obod 
pekača. Z vilicami ga na več mestih prebodemo in gosto obložimo s slivami (prerezana stran 
je obrnjena navzgor). Slive potrosimo z maslenimi drobtinami in pekač za približno 45 minut 
potisnemo v ogreto pečico. Ko se drobtine zlato rjavo obarvajo, pekač vzamemo iz pečice 
in pecivo ohladimo. Ohlajeno pecivo razrežemo na poljubno velike kose, ki jih serviramo na 
krožnike in postrežemo.

M.T.

Pecivo s slivami in 
maslenimi drobtinami

Sestavine:
700 g svežih sliv

Krhko testo 
300 g moke
1 žlička sode bikarbone
150 g hladnega masla
120 g sladkorja
2 žlici limoninega soka
2 jajci

Maslene drobtine 
100 g moke
100 g sladkorja
1 žlička cimeta
70 g mletih lešnikov
150 g hladnega masla

RECEPT
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bo dokončno spremenila podobo Cirko-
vc. Še posebej če bo kraj s cestami med-
krajevno dobro povezan. Cirkovc se širša 
slovenska javnost spominja po tragičnih 
nezgodah na železniškem prehodu in de-
setletja dolgem prizadevanju domačinov, 
da bi prehod zavarovali. Danes je pot v 
Cirkovce varna!

V korist krajem občine Kidričevo je, 
da je poskrbela za Zbirni center 
za ločeno zbiranje odpadkov, kar 

jo uvršča med okoljsko bolj ozaveščene 
občine. V ponos je tudi pihalni orkester 
z dolgo tradicijo. Na gospodarskem 
področju smo pred časom lahko prebrali 
novico o odprtju  razvojno-raziskovalne-
ga centra v Kidričevem, ko je slovenski 
premier Janez Janša v svojem nagovoru 
vlival nova upanja, »da tovrstne uspehe 
potrebujemo, da je mogoče uspeti tudi 
v kriznih časih in tudi v panogah, ki so 
bile v preteklosti že odpisane …« Spom-
inska obeležja po občini pričajo, da je 
preteklost močno zaznamovala te kraje, 
a čas zdravi bolečino … Nove generacije 

danes prisegajo na sožitje in manj na 
delitve med ljudmi. Sledijo bolj »filozo-
fiji štorkelj«, da bi slovenskim krajem 
povrnili življenje! Zdrav duh je čutiti že v 
zraku – visoko na drogu v Cirkovcah.

Franc Fras, Zgornji Duplek  

Obiskovalca Cirkovc v občini 
Kidričevo v središču vasi najprej 
pozdravi številčna štorkljina 

družina, ki gnezdi na »A-drogu«. Nji-
hovo klopotanje je kot dobrodošlica. Da 
kraj živi s štorkljami, ni dvoma, saj v sebi 
še ohranja nekaj podeželske pristnosti 
in domačnosti. Vas je obdana s širnimi 
polji in travniki, kjer ptice najdejo dovolj 
hrane zase. Pri bolj sonaravnih načinih 
kmetovanja z uporabo manj fitofar-
macevtskih sredstev proti boleznim ras-
tlin, škodljivcem in plevelu je okolje bolj 
ohranjeno, podtalnica pitna. Naravno 
ravnovesje v ekosistemu je še ohranjeno, 
kar je bistveno. Štorklje so zelo subtilne 
ptice – so »barometer« kakovosti okolja, 
kjer živijo. Da se mlada štorkljina družina 
v Cirkovcah počuti tudi »varovano«, pa 
lahko sklepamo po spodaj parkiranih 
vozilih …
Sicer pa štorklje nastopajo v literarnih 
delih – povestih, romanih, potopisih, 
slikanicah … O štorkljah govorijo številni 
miti, tudi verski. Te ptice selivke sim-
bolizirajo »veliko ljubezen do svojega 
doma« – v njihovi naravi je namreč, da 
se vedno znova vračajo v kraj – v svoje 
gnezdo. Nanj ostanejo navezane tudi po 
več let. Ptice si svoje domovanje pravilo-
ma izbirajo v urbanem naselju blizu ljudi 
in manj v prosti naravi. Prav zaradi te 
svoje »navezanosti« na ljudi so se v pre-
teklosti globoko vtisnile v kulturno zav-
est človeka. Prav mitološko skrbijo tudi 
za svojo družino – ohranjanje vrste. V 
ljudskih izročilih veljajo za simbol rojstva 
in dolgega življenja, zato so pri ljudeh im-
ele v preteklosti vedno posebno mesto. 
V tem duhu so odraščale tudi generacije 
… spomnimo se, starejši so nam pogosto 
govorili, kako štorklje prinašajo otroke … 
in spoštljivo smo opazovali gnezdišča na 
dimnikih – za sestrico ali bratcem več. Bil 
je to čas številčnejših slovenskih družin. 
Danes si lahko le želimo, da bi štorklje 
svoje poslanstvo še ohranjale – da 
Slovenci na svoji zemljici ne bomo izum-
rli. Štorklja, ptica dobrega znamenja, je 
upodobljena v motivu na evrokovancu za 
en cent. S tem je povezana s sodobnim 
človekom danes. 
Da je življenje v Cirkovcah še razgibano 
in z nekaj več zdravega duha, obiskovalec 

kraja kaj hitro opazi. Domača društva so 
širši javnosti znana po svojih aktivnostih 
na različnih področjih družbenega 
življenja in dela. V času, ki ga živimo, je bo-
gato kulturno življenje nepogrešljivo. Ak-
tivna je mladina na športnem področju, 
nogometnih turnirjih, tudi mednarodnih 
selekcijah, pa na ravni občine odmevni 
Aluminij Cup 2012, prvenstvo v kegljanju 
… Prosvetno društvo Cirkovce – Dram-
ska sekcija, ki skrbi za kulturni utrip v 
kraju z lastnimi gledališkimi stvaritvami 
in iz abonmaja. Plesne folklorne skupine 
Vinko Korže vključno z veterani, liko-
vniki pevske skupine pa žanjice … Moto 
klub MK –Tulipan je znan po odmevnih 
srečanjih v domačem kraju in blagoslovu 
motorjev na Ptujski Gori (priprošnja za-
vetniku popotnikov Sv. Krištofu), kamor 
radi prihajajo tudi motoristi MK Black 
Dragons iz Dupleka. Cirkovce ohranjajo 
bogato etnografsko dediščino: na medn-
arodnem karnevalfestu na Ptuju vsako 
leto občudujemo cirkovške ploharje 
(po cirkovškem ljudskem običaju, vleki 
ploha) – v družbi 
avtohtonih pustnih 
likov iz soseščine, 
oračev iz Lancove 
vasi, pokačev iz 
Lovrenca na Dravs-
kem polju in drugih. 
Pa vsakoletno ok-
ronanje fašenskega 
carja v domačem 
kraju.

Posebnost Cirk-
ovc je župnijska 
cerkev Sv. 

Marije Vnebovzete, 
ki je bila pred 
časom obnovljena 
s pomočjo vernikov 
in dobrotnikov, notranje stene so mar-
morirane, kar daje svetišču poseben 
čar. Gre za mlajšo cerkev, ki je nado-
mestila po arhitekturnem stilu baročno 
iz 18. stoletja. Še prej se omenja kape-
lica. Cirkovce se spreminjajo, dosežki 
so vidni (vodovod, kanalizacija, novejša 
dvorana, osvetljene ceste). Že dolgo 
pričakovana ureditev središča Cirkovc s 
pločniki, parkirnimi površinami in zasa-
ditvami – vključno s pokopališčem – pa 

Štorkljina družina se v 
Cirkovcah počuti varno. 

Letos je imela 5 mladičev.

Štorklje se v Cirkovcah  
počutijo varno
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Na kmeti ji pri Šlambergerjevih, so si ogledali konje, krave, 
prašiče, kokoši, zajce, golobe, race mlakarice, gosi in pegatke. 
Prijazni gosti telji so jim postregli še s pijačo in sladkarijami.

V okviru Športnega tedna, ki ga je v zadnjem tednu počitnic 
organiziral ŠD Njiverce, so otroci obiskali tudi lovsko družino.
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V nedeljo, 12. avgusta, so 
člani PGD Lovrenc na Dr. 

polju organizirali že 19. 
turnir v curkometu. Na 

tekmovanje se je prijavilo 
14 ekip, vsaka izmed njih 

je imela  pet članov. V 
igri, ki traja 2 x 5 minut, je 

bila najuspešnejša ekipa 
PGD Majšperk, ki je tokrat 

zmagala že tretjič zapovrst-
jo in prejela prehodni pokal 

v trajno last. Za gledalce 
izredno atrakti vno in 

zanimivo tek-
movanje se 
je zaključilo 
z veselico z 

ansamblom 
Novi spomini.

Curkomet v Lovrencu

V pokalu GZ Slovenije 
je organiziranih 6 tekmovanj, 
organizator enega izmed teh 
je tudi PGD Lovrenc na Dr. 
polju. Ekipa starejših gasilcev je 
bila ena izmed 29. ekip na 15. 
meddruštvenem tekmovanju za 
pokal Lovrenca.                         

V petek 21. 9. 2012 je bila ob dnevu brez avtomobila 
popolna zapora Ulice Borisa Kraigherja in sicer od Tovarniške 
ceste do Kajuhove ulice v Kidričevem. V tem času so lahko 
otroci risali po vozišču.

Več fotografi j najdete na 
www.facebook.com/kidricevo.
Prijavite se na brezplačne 
e-novice na spletni strani 

www.kidricevo.si. 



2323

V ponedeljek, 3. 9. 2012, je stalna gledališka skupina učiteljic 1. triletja in OPB 
na OŠ Borisa Kidriča Kidričevo uprizorila predstavo z naslovom Radovedna Miša. 
S tem smo želeli popestriti  prvi dan ne samo prvošolcem, ampak tudi ostalim 
učencem 1. triade mati čne in podružnične šole Lovrenc na Dravskem polju. Namen 
predstave je bil sporočiti  staršem in otrokom, da je največja vrednota prijateljstvo, 
kar sta dokazala glavna lika v predstavi, mačka in miš. 

Milena Prstec in Tina Emeršič

Predstava za prvi šolski dan

Prijatelja Miša in Mišo … »No, mogoče 
pa imaš prav, Miša. Mogoče pa »nevar-

nost« sploh ne obstaja in to govorijo 
samo naši starši, da nas prestrašijo. Če 
bi »nevarnost« obstajala, bi tudi njih 

zgrabila in jih ne bi bilo več …«

Glavne osebe v predstavi: Irena T., Jasna M. 
in Irena Š. (od leve proti  desni).

Z glasbo in plesom do src 
obiskovalcev.

Župan občine Kidričevo in župan 
občine Crikvenica med podpisom 
sporazuma o sodelovanju.

Nastop folklorne 
skupine Vinko Korže.

KIDRIČEVO NA 
OBISKU V CRIKVENICI

Fantje treh vasi.

V Crikvenici so bili tudi člani 
Motoristi čnega kluba Tulipan. 

Na slavnostnem podpisu.

Dogajanje so si z zanimanjem 
ogledali številni mimoidoči.



NAGRADNA KRIŽANKA: rešitev križanke in vaše podatke pošljite v zaprti ovojnici na naslov Občina Kidričevo, ul. Borisa Kraigherja 
25, 2325 Kidričevo, s pripisom “Nagradna križanka”, najkasneje do 31. 10. 2012.  Sponzor nagradne križanke je Restavracija Pan 
Kidričevo, ki bo vsakemu od petih izžrebancev podarila bon za kosilo za eno osebo.


