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Izdajatelj glasila: Občina Kidričevo, Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo.
Odgovorna urednica: Mojca Trafela  
Uredniški odbor: Anton Topolovec, Slavko Pulko, Mateja Krajnc, Angela Vindiš, Eva Žunkovič, 
Monika Šešo, Zvonko Milošič 
Lektoriranje: Vesna Voglar Pulko
Tisk: Ekart design d.o.o., Naklada: 2400 izvodov, 
Spletna stran: www.kidricevo.si. Glasilo je brezplačno in ga prejme vsako gospodinjstvo v              
občini Kidričevo. Glasilo je vpisano v  razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo RS, pod zaporedno       
številko 1401.

Obvesti lo uredniškega odbora: Uredniški odbor si pridržuje 
pravico do izbora člankov in fotografi j po lastni presoji, skladno 
z razpoložljivostjo prostora za objavo, ter do preoblikovanja 
besedil v vsebinsko in oblikovno primerne članke. Za vsebino 
in točnost podatkov odgovarja avtor prispevka. Reklame niso 
lektorirane.

Vljudno vabljeni, da nam svoje prispevke za naslednjo 
izdajo Ravnega polja pošljete do 20. 11. 2014.

Ker je to zadnja ti skana izdaja glasila Ravno polje 
v mandatu 2010–2014, je prav, da se ozrem               
nazaj in pogledam, kaj je bilo v zadnjih šti rih leti h                 
narejeno, kje smo delali napake in kaj bi morda še 
lahko izboljšali. Šti riletno obdobje, v katerem sem 
opravljala naloge urednice glasila Ravno polje, je 
bilo zame zanimiva in hkrati  zelo poučna izkušnja, 
ki mi je omogočila, da sem skozi pripravo in zbiranje 
prispevkov spoznala številne posameznike, slišala 
marsikatero zanimivo zgodbo in obiskala prireditve, ki jih morda brez 
te vloge ne bi. Tako zunanja kot tudi vsebinska podoba glasila se je 
skozi čas spreminjala, modernizirali smo tudi oddajo prispevkov, ki je 
v zadnjem letu potekala preko spletnega portala www.mojaobcina.si, 
uvedli nagradno križanko in recepte, ki so bili po odzivih, ki sem jih 
prejemala z vaše strani, dobro sprejeti  in zaželjeni. Vsekakor bi se želela 
na tem mestu zahvaliti  vsakemu izmed vas, ki ste skozi ves ta čas prid-
no pripravljali prispevke, fotografi rali okolico in prireditve ali pa zgolj 
kot bralci dajali mojemu in našemu skupnemu delu pomen. Pravijo, 
da je sreča na strani pogumnih. Temu bi se pridružila tudi jaz in vas                
prepusti la branju tokratne izdaje glasila. 

Mojca Trafela,
odgovorna urednica

beseda urednice

marsikatero zanimivo zgodbo in obiskala prireditve, ki jih morda brez 

Vsi udeleženci teka prejmejo majico in dve dnevni               
vstopnici za Fitnes studio FIT.SI.
htt p://fi tnesfi t.si/.

Nagrade za najboljše: pokali, medalje in nagrade

Predprijave sprejemamo do 9. 10. 2014 (ob prijavi         
navedite številko majice) na elektronski naslov: 
kidricevotece@gmail.com. Info: 041 983 897 Boštjan

Prijavnino za tek lahko poravnate na številko TRR: SI56 
6100 0000 3046 050
KUD Nika, Lovrenc na Dr. polju 11, 2234 Lovrenc na Dr. 
polju

Organizator: KUD Nika in Zgodovinsko društvo Kidričevo

Prireditev omogoča:
                   

12. oktober 2014 

PROGRAM PRIREDITVE:
9.00  Predstavitev nordijske hoje – »osnovni koraki«*
9.25  Pohod po poti  zgodovine Kidričevega in pohod – 
                nordijska hoja
9.30 Otroška teka na 300 m in 600 m
10.00 Start teka na 5 km in 9,1 km

Start – cilj teka: pred športno dvorano Kidričevo
Trasa teka na 5 km: izpred športne dvorane Kidričevo, po 
cesti , skozi gozd in nazaj
Trasa teka na 9,1 km: izpred športne dvorane Kidričevo, po 
cesti , skozi gozd in skozi učilnico v naravi in nazaj
* Predstavitev nordijske hoje in pohod pod vodstvom               
licenciranih inštruktorjev nordijske hoje – ŠD Pure Sport. 
Palice za nordijsko hojo bodo na izposojo na dan prireditve 
brezplačno. 
Za otroške teke ni prijavnine.
Prijavnina na pohod: 2,00 evra – na kraju dogodka
Prijavnina na tek na 5 km in 9,1 km:
- 10,00 evrov (predprijava do 9. 10. 2014)
- 15,00 evrov (na dan prireditve)

KIDRIČEVO TEČE   

Fitnes studio FIT.SI

e-vloge tudi v naši občini!
Sodobno e-poslovanje in 
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V preteklem mandatu županovanja 
sem se veliko naučil in s ponosom lahko 
rečem, da sem skupaj s številnimi posa-
mezniki, organizacijami, gospodarskimi 
družbami ... ne nazadnje skupaj z vami, 
dragi občanke in občani, realiziral številne 
projekte, ki so v preteklih letih prevečkrat 
ostali zgolj predvolilna obljuba in vsebina 
na papirju. 
 
Številni projekti, ki smo jih v tem obdobju 
zaključili ali jih še izvajamo, kot so ure-
ditev kanalizacijskega omrežja, cest in 
središč v naseljih oziroma vaseh, obnova 
dvorca Sternthal, ustanovitev Fundacije 
za pomoč ranljivim skupinam prebivals-
tva, ustanovitev društva Ekoregija Ravno 
polje, energetska sanacija obeh osnovnih 
šol ipd. so dober pokazatelj tega, kaj in 
kako se da narediti, kadar se združijo 
ideje, znanje in pogum. Še posebej 
sem ponosen, da smo uresničili projekt 
izgradnje novega zdravstvenega doma 
in s tem prispevali k vidnejšemu nap-
redku na nivoju zdravstvene oskrbe. Skozi 
številne dogodke, kot so veseli december, 
dogajanje na tržnici v naselju Kidričevo in 
drugo, je družbeni utrip med občani dobil 
nov zagon, kar se odraža tudi skozi obis-
kanost posameznih prireditev.

Kot že mnogokrat poprej bi želel tudi 
na tem mestu poudariti, da je razvoj         
lokalne skupnosti odvisen od zmožnosti 
in želje po sodelovanju vseh vključenih 
akterjev. Moja vizija in vizija naše občine 
je usmerjena v prihodnost. Pred nami je 
novo finančno obdobje 2014–2020, ki 
ponovno odpira možnosti za črpanje ev-
ropskih sredstev iz različnih skladov. Na 
tem področju smo v zadnjih letih pridobili 
veliko izkušenj, saj smo na razpise prijavili 
več kot 50 projektov ter bili učinkoviti 
pri črpanju razpoložljivih sredstev. Ver-
jamem, da bomo kot občina uspešni tudi 

Kidričevo na poti razvoja

v bodoče. Imamo ideje, imamo želje … 
imamo potencial in znanje, da poiščemo 
vire za njihovo uresničitev. Kljub finančno 
težkim časom nam je uspelo zastaviti do-
bre temelje za nadaljnje delo. V pripravi 
so novi projekti, ki bodo širili potencial na 
področju športno-rekreacijskega turizma, 
zaposlovanja, celovite ureditve vasi in 

naselij … Kidričevo se brez dvoma iz leta 
v leto bolj razvija v občino z vizijo in jasno 
strategijo, usmerjeno v boljši jutri. 

Anton Leskovar, župan

Spoštovane občanke, spoštovani občani!

Za nami je štiriletno obdobje, v katerem sem kot župan vodil občino v smer, za katero verjamem, da je dobra 
in razvojno naravnana. 



4

PREKO 11 MILIJONOV  EVROV ZA INVESTICIJE  V OBČINI

POSTAVITEV 35 SAMOSTOJEČIH OTROŠKIH IGRAL IN 
IGRALNIH STOLPOV

E-TRANSFORMER V KIDRIČEVEM

Energetska sanacija osnovnih šol OŠ Borisa Kidriča Kidričevo 
in OŠ Lovrenc na Dravskem polju

KANALIZACIJA: Izvedli smo 15.291 metrov kanalizacijskega 
sistema po občini s skupaj 453 priključki

OBNOVA DVORCA STERNTHAL 

CESTE/LED SVETILA: Izgradili 6.200 m cest in 3500 m2           
urejenih površin, 8,3 km javne razsvetljave s ca. 181 energet-
sko varčnimi led sveti lkami z drogovi in z napeljavo v tleh

ZDRAVSTVENI DOM KIDRIČEVO S STANOVANJI 

IDEJA

FINANCIRANJE

REALIZACIJA

V mandatu 2010-2014 je bilo investi ranih 11,5 mio evrov, od tega  pridobljenih 5,2 mio evrov nepovratnih 
sredstev. Na tem mestu je predstavljenih zgolj nekaj izvedenih investi cij.
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IZVEDBA PROJEKTA PO POTI ZGODOVINE

Agromelioracije na komasacijskem območju – UREDITEV 
POLJSKIH POTI

UREDITEV CENTRA CIRKOVC

TRŽNICA IN TRŽNI DNEVI

IZVEDBA PROJEKTOV V OKVIRU ČEZMEJNEGA SODELOVANJA

UČILNICA V NARAVI  

USTANOVITEV FUNDACIJE V OBJEMU SKUPNOSTI

JAVNA RAZGRNITEV ENOTE UREJANJA PROSTORA PL 
57 GRAMOZNICA PLETERJE – UREDITEV ZA ODDIH,                           
REKREACIJO IN TURIZEM
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V četrtek, 28. 8. 2014, je v Učilnici v naravi v Boldirjevi jami 
potekala ustanovna skupščina EKOREGIJE RAVNO POLJE. Ve-
liko število zbranih v učilnici v naravi so pozdravili najprej župan 
občine Kidričevo Anton Leskovar, župan občine Starše Bojan 
Kirbiš in idejni vodja Alexander Saša Goljevšek. Ustanovne 
skupščine Ekoregije Ravno polje se je udeležilo tudi 7 pred-
stavnikov Ekoregije KAINDORF, ki so našemu društvu zaželeli ve-
liko uspeha. Ustanovna skupščina društva Ekoregija Ravno polje 
je potekala v četrtek, 28. 8. 2014, od 17. ure naprej v Učilnici v 
naravi. 

Ustanovna skupščina društva Ekoregija Ravno polje

POZIV
Občinska uprava občine Kidričevo poziva vse, ki bi 
želeli opravljati  pogrebne govore na pokopališčih v 
Kidričevem, Lovrencu na Dr. polju in Cirkovcah. 

Z interesenti  bomo sklenili podjemno pogodbo. 

Neto plačilo po opravljenem govoru znaša 52,00 evrov. 

Interesenti  pošljite ponudbo za opravljanje pogrebnih 
govorov na naslov: Občina Kidričevo, 
Ul. Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo; ali na e-naslov: 
obcina@kidricevo.si.

Dodatne informacije dobite pri direktorju občinske up-
rave Damjanu Napastu, tel.: 02 799 06 11. 

POZIV
Občinska uprava občine Kidričevo poziva vse, ki bi želeli 
opravljati  delo skrbnika športne dvorane Cirkovce. Delo 
obsega: 
- redno vzdrževanje dvorane;
- manjša popravila v dvorani in funkcionalnih prostorih;
- oddaja dvorane in prostorov najemnikom in prevzem od 
le-teh ter po potrebi dajanje pojasnil o terminskem načrtu 
najema in hišnem redu;
- celovit nadzor nad dogajanjem v dvorani (npr. uporaba 
športnih rekvizitov, ravnanje z inventarjem in opremo, 
preprečevanje povzročanja škode in vandalizma …);
- oddaja in sprejem inventarja;
- redno čiščenje dvorane in funkcionalnih prostorov;
- o vsakršni škodi napisati  zapisnik in ga poslati  Občinski    
upravi občine Kidričevo;
- druga dela po nalogu Odbora za gospodarjenje s 
premoženjem in Občinske uprave občine Kidričevo.

Z interesenti  bomo sklenili podjemno pogodbo. 
Interesenti  pošljite ponudbo za opravljanje dela skrbnika 
športne dvorane Cirkovce na naslov: Občina Kidričevo, Ul. 
Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo, ali na e-naslov: 
obcina@kidricevo.si.
Dodatne informacije dobite pri direktorju občinske uprave 
Damjanu Napastu, tel.: 799 06 11.

Alexander 
Goljevšček je bil na 
skupščini izvoljen za 
predsednika društva 
Ekoregija Ravno 
polje.

Mark Lev Krajnc
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Na območju OPPN je predvidena ureditev površin za šport, re-
kreacijo in turizem v povezavi z naravnimi površinami. Predvi-
dena je ureditev površine za kampiranje, ribiče, prireditve, 
igrišča na mivki, razgledni plato, vlečnice za smučanje na vodi, 
plavajoče otoke in pomole, proge za veslanje, makadamske poti  
ob vodi in vzporedno z regionalno cesto, površine za parkiranje 
in postavitev premičnih sanitarnih enot in objektov, stene za 
breguljke in plitvine, ki omogočajo bivalni prostor dvoživkam in 
obvodnim rastlinam ter živalim.

Vabimo vas tudi na javno razgrnitev dopolnjenega osnutka 
OPPN za enoto urejanja prostora PL 57 in okoljskega poročila, 
ki bo v sejni sobi Občine Kidričevo, Ulica Borisa Kraigherja 25, 
Kidričevo. Javna razgrnitev bo potekala od srede, 17. 9. 2014, do 
vključno četrtka, 16. 10. 2014. V času javne razgrnitve bo javna 
obravnava dopolnjenega osnutka in okoljskega poročila, ki bo 
v sredo, 24. 9. 2014, ob 16. uri v dvorani X v Osnovni šoli Borisa 
Kidriča Kidričevo, Kajuhova 10, 2325 Kidričevo. 

V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati  pripombe in 
predloge k dopolnjenemu osnutku in okoljskemu poročilu za 
enoto urejanja prostora PL57 Gramoznica Pleterje (ureditve za 
oddih, rekreacijo in turizem). 
Pripombe in predloge se pošlje na naslov: Občina Kidričevo, 

3D javna razgrnitev – 
ureditev za oddih, rekreacijo in turizem

Občina Kidričevo je izdelala dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta za del enote urejanja pros-
tora za gramoznico Pleterje v delu, kjer je izkoriščanje gramoza zaključeno. Cilji, ki jih želimo v občini Kidričevo 
doseči, so sanacija degradiranega območja, dvig turisti čnega potenciala občine, zagotovitev površin za šport 
in rekreacijo ter ohranjanje kvalitete okolja in narave. 

Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo, ali pa se pripombe 
in predloge na mestu javne razgrnitve vpiše v knjigo pripomb. 
Rok za dajanje pripomb in predlogov poteče s potekom javne 
razgrnitve. Vabimo vas, da se akti vno vključite k javni razpravi in 
javni razgrnitvi ter s svojimi predlogi in pobudami prispevate k 
izboljšanju našega bivalnega okolja.
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Ko svoje moči združita dve gospodarski družbi, ki vsaka na svojem področju uspešno osvajata domače in 
tuje trge ter inovati vno snujeta prihodnost, je uspeh enostavno neizbežen. V 
letošnjem letu sta podjetji Boxmark Leather in Talum Kidričevo na tržišču pred-
stavili inovati ven skupni izdelek, namenjen za ladijske križarke. Gre za ležalnik 
iz aluminija, prevlečenega z usnjem. Prvič so ga svetovni javnosti  predstavili na  
sejmu v Miamiju, kjer razstavljajo dobavitelji za ladijsko industrijo. V Talumu so 
s pomočjo oblikovalke iz Boxmark Leatherja Sabine Serezegi izdelali aluminijas-
to ogrodje za ležalnik, blazina pa je, ker je ležalnik namenjen za ladijske križarke, 
prevlečena z vodoodpornim usnjem. O nastanku in načrti h, vezanih na nov inovati ven slovenski izdelek, ki 
so ga razvili ravno na območju naše občine, sem se pogovarjala z direktorjem podjetja Boxmark Leather         
Marjanom Trobišem in direktorjem podjetja Talum Kidričevo Markom Drobničem.

Boxmark Leather in Talum Kidričevo s 
skupnimi izdelki na svetovni trg

POGOVOR Z DIREKTORJEM PODJETJA TALUM KIDRIČEVO 
MARKOM DROBNIČEM:

Kdaj in kako se je rodila ideja o sodelovanju dveh po vsebini 
tako različnih gospodarskih družb?
Nekaj je bilo pri tem naključij, prevladala pa je želja po 
sodelovanju in prepoznana potreba na trgu. Naključje je ho-
telo, da sva bila z direktorjem Boxmarka na okrogli mizi, ki jo 
je vodil g. Peter Frankl, izzvana v tem, da bi naredili kaj skup-
nega. Porodila se je ideja, ki je izhajala iz poznavanja trgov, kjer 
je bil Boxmark s svojimi izdelki že prisoten. Težnja Boxmarka po 
ponudbi novega unikatnega izdelka z vodoodpornim usnjem 
tržišču in njihova pripravljenost za sodelovanje s Talumom, kjer 
smo ponudili lahko, obstojno in ergonomsko oblikovano kon-
strukcijo iz aluminija, je tako dala rezultat – nove produkte na 
trgu. Glede na prve odzive s trga za prototi pne izdelke – ležalnik 
in urbani komplet mize ter stolov – smo lahko z dosedanjimi 
fazami projekta zelo zadovoljni.

Sodelovanje s podjetjem Boxmark Leather je tudi vam 
omogočilo prodor na trg pohištva? Kaj od tega pričakujete v 
prihodnosti  in katere trge želite s temi izdelki doseči?
Talum je v letu 2013 začel z dejavnostjo za proizvodnjo in trženje 
urbane opreme pod blagovno znamko Kreal v družbi Kreati vni 
aluminij, kar je posledica strateških usmeritev, ki smo si jih 
zastavili v skupini, saj želimo programe prestrukturirati  v smeri 
dodajanja vrednosti  našim izdelkom in storitvam. Vstop na 
področje trženja urbane opreme je le en manjši segment naših 
razvojnih prizadevanj pri uresničevanju strategije prestruk-
turiranja z inovati vnostjo. Na tem segmentu, ki ga navajate v 
vprašanju, seveda želimo rasti , še pomembneje pa bo, da bomo 
uresničevali strategijo prestrukturiranja na vseh področjih v 
skupini Talum, še posebej na razvoju rondelic in z njimi poveza-
nih produktov, ulitkov in njihovih komponent ter storitev, kjer 
že uspešno prodajamo tudi svoje tehnološko znanje in opremo.

Ali načrtujete še kakšne skupne projekte, izdelke, za katere 
bomo s ponosom rekli, da so bili razviti  v občini Kidričevo?
Zagotovo se bo ob poziti vnih odzivih s trga linija Extreme 
Outdoor (made by Boxmark and Kreal) nadalje razvijala. Ob 
ležalniku, mizi in stolih potekajo dogovori še o izdelavi oblazin-
jenih sedežnih garnitur.Že sedaj pa lahko za vse Talumove izdel-
ke s ponosom rečemo, da izhajajo iz Kidričevega ter da so razviti  
in proizvedeni z znanjem, izkušnjami in s trdim delom vsakega 
Talumovca! 
Ne samo da sodelujete z drugimi gospodarskimi subjekti , v 

zadnjih leti h smo zaznali kar nekaj skupnih projektov tudi z 
lokalno skupnostjo, kot je npr. ustanovitev Fundacije v Objemu 
skupnosti . Ali imate tudi tukaj še kakšne načrte, ideje?
Slovenija s svojim obsegom ekonomije predstavlja izredno ma-
jhen delež glede na obseg svetovne ekonomije. Kakorkoli je to 
težko, pa si vseeno moramo priznati , da smo zelo majhni, včasih 
glede na svoja dejanja celo premajhni za državo. Zato je ključno, 
da se znamo povezovati  in sodelovati . Najsibo to v realnem sek-
torju, z nevladnimi organizacijami, društvi, lokalno skupnostjo 
ali s posamezniki iz okolja, v katerem delujemo. Le tako bomo s 
svojimi prizadevanji v globalni ekonomiji lahko uspešni. Zagoto-
vo so in bodo prilike za nove projekte – z dobrim sodelovanjem, 
kot ga imamo na lokalnem nivoju sedaj, verjamem v njihovo 
uresničevanje. V Talumu bomo s svojim družbeno odgovornim 
načinom delovanja nadaljevali in vztrajali, in to tako dolgo, dok-
ler bomo zaznavali korekten, odprt in objekti ven odnos vseh 
drugih deležnikov v lokalnem okolju do te naše drže! Pri tem se 
je potrebno zavedati , da je ta drža posledica vsakodnevnega pri-
zadevnega dela vsakega zaposlenega v skupini Talum!

Ko svoje moči združita dve gospodarski družbi, ki vsaka na svojem področju uspešno osvajata domače in Ko svoje moči združita dve gospodarski družbi, ki vsaka na svojem področju uspešno osvajata domače in 
tuje trge ter inovati vno snujeta prihodnost, je uspeh enostavno neizbežen. V tuje trge ter inovati vno snujeta prihodnost, je uspeh enostavno neizbežen. V 
letošnjem letu sta podjetji Boxmark Leather in Talum Kidričevo na tržišču pred-letošnjem letu sta podjetji Boxmark Leather in Talum Kidričevo na tržišču pred-
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POGOVOR Z DIREKTORJEM PODJETJA BOXMARK LEATHER                  
MARJANOM TROBIŠEM:

Kaj je po vašem mnenju skriti  adut tega izdelka in zakaj mislite, da 
ste na svetovnem trgu lahko z njim konkurenčni ostalim ponud-
nikom tovrstnih izdelkov?
Poleg novega dizajna izdelek predstavlja tudi svetovno novost, saj 
lahko naravni material – usnje X-treme, katerega smo v podjetju Box-
mark razvili in patenti rali, uporabljamo v vseh vremenskih razmerah 
na prostem. Trdimo lahko, da smo s tovrstno opremo edinstveni na 
svetu.

Skupaj s podjetjem Talum Kidričevo pa niste razvili zgolj ležalnika, 
temveč tudi druge izdelke, ki jih boste tržili skupaj. Nam lahko kaj 
poveste tudi o teh?
Res je, da smo pripravili pestro ponudbo izdelkov X-treme Outdoor. 
Poleg vrhunskega ležalnika smo skupaj s Talumom razvili tudi stole 
in mizo, ki prav tako sodijo v visokokakovosten razred in izpolnjujejo 
enako visoke zahteve kot ležalnik.

Kje vidite vi prednost povezovanja s podjetjem Talum Kidričevo in 
kakšna je prednost, da sta obe podjetji locirani znotraj iste občine?
Sinergijo med podjetjema Talum in Boxmark Leather vidimo prav v 
tem, da lahko sodelujeta podjetji, ki sta v svojih panogah popolnoma 
različni, in kljub temu najdeta skupno mesto na svetovnem tržišču. 
Kratka razdalja med podjetjema omogoča, da potekata razvoj in ko-
munikacija nemoteno. Lahko pa trdim, da je prav gotovo občina z 
županom g. Antonom Leskovarjem prispevala k uspešni komunikaciji 
med podjetjema, ki sta za regijo zelo pomembni.

Podjetje Boxmark Leather v zadnjih leti h veliko projektov usmerja 
tudi na področje sociale, humanitarnosti  in sodelovanja z lokalno 
skupnostjo. Kako pomembno se vam zdi, da gospodarska družba 

dobro sodeluje z 
občino kot tako ozi-
roma z županom in 
občinsko upravo?
V podjetju Boxmark 
Leather se zavedamo 
socialne odgovornosti  
do naših sodelavcev 
in občanov, kar iz-
kazujemo s tem, da 
podpiramo razne so-
cialno usmerjene pro-
jekte v občini. Zato 
pa je potrebno dobro 
sodelovanje z občino 
in občinsko upravo, 
pri čemer moramo 
poudariti , da smo v 
županu g. Antonu 
Leskovarju prepoznali 
sogovornika in part-
nerja pri uresničevanju 
naših projektov in ne 
administrati vno bari-
ero, kot se nam to dog-
aja marsikje drugje.

MT

V ponedeljek, 1. 9. 2014, so se ponovno odprla šolska 
vrata in šolo napolnila s smehom otrok. Med njimi je 
bilo tudi 81 prvošolčkov, ki so šolski prag prestopili 
prvič. 
Da bi bila njihova pot v šolo varna, da bi bili vidni in bi 
jih vozniki opazili, je tudi letos poskrbelo podjetje Box-
mark Leather iz Kidričevega, ki je vsem prvošolčkom 
podarilo rumene brezrokavnike in kapice. 
Ob obdaritvi sta direktor Boxmarka gospod Marjan 
Trobiš in župan občine Kidričevo gospod Anton Lesko-
var vsem otrokom zaželela, da bi se v šoli počuti li pri-
jetno in si nabrali veliko novih znanj.

Da bi bila njihova pot 
v šolo varna
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Prireditev so otvorile ljudske pevke Vesele 
polanke iz Prosvetnega društva Cirkovce. 
Običaje in pesmi iz Markovcev so nam 
predstavile tudi ljudske pevke Folklornega 
društva Anton Jože Štrafela. Za dobro vol-
jo so poskrbeli tudi Veseli Jožeki iz Vidma 
pri Ptuju, pevke katoliškega kulturnega 
društva Zvezdni dol iz Kidričevega, Fra-
jtonarji iz Kungote in Veseli prijatelji iz 
Majšperka. Na prireditvi so sodelovali 
tudi plesalci veterani Folklorne skupine 
Vinko Korže iz Cirkovc, ki so s pesmijo 
obujali spomine na stare običaje v jesen-
skem času. Ličkanje koruze, vezanje v 
pare in obešanje pod streho je bilo prav 
zabavno. Marsikdaj se je zgodila kakšna 
dogodivščina, pa tudi kakšna ljubezen. Ob 
boku veteranov so z veliko navdušenja in 
pod vodstvom vzgojiteljic iz vrtca OŠ Cirk-
ovce ustvarjali naši najmlajši. Iz koruze, 
ličja in drugih pridelkov so naredili prav 

8. Zahvala polju

V Starošincah je v nedeljo, 7. septembra 2014, potekala že osma Zahvala polju. Kljub ne preveč lepemu vre-
menu je prireditev, ki jo Turisti čno društvo občine Kidričevo organizira v sodelovanju s PGD Starošince in 
krajani Starošinc. Delavnost in prizadevnost vseh je letos obrodila lepo število obiskovalcev in nastopajočih.

lepe izdelke. Seveda pa so se na prireditvi 
predstavili tudi različni rokodelci. Iz Prek-
murja so prišli k nam mojstri in mojstrice, 
ki ustvarjajo izdelke iz koruznega ličja, 
slame, lesa. Manjkale niso tudi članice 
Društva podeželskih žena in deklet 
občine Kidričevo, ki so na svoji stojnici 
pekle »treske«, da je dišalo vse naokrog. 
Dišalo pa je tudi po »bobovem golažu«. V 
kuhanju bobovega golaža se je pomerilo 
kar deset ekip. Prvič so najboljše golaže 
ocenjevali tudi obiskovalci prireditve. 
Občinstvo je na koncu nagradilo kar dva 
golaža, ki sta si razdelila prvo mesto. Po 
oceni občinstva so najboljši golaž sku-
hale članice Društva podeželskih žena 
in deklet občine Kidričevo pod vod-
stvom Mire Čelofi ga ter skupina Skupaj 
za občino Kidričevo, ki jih je vodil Zlatko 
Zajc. Strokovna komisija pod vodstvom 
Mojce Polak, predavateljice z Višje šole 

za gosti nstvo in turizem Maribor, pa je 
prvo mesto podelila skupini Junaki pod 
vodstvom Denisa Kouterja. Mladi fantje 
iz različnih vasi naše občine so se izkazali 
v kuhanju in predstavitvi. 
In ker je glavna sestavina »bobovega 
golaža« krompir, po naše »bob«, smo 
zbirali tudi najtežjega na Dravskem polju. 
Najtežji krompir, ki je tehtal kar 1,38 kg, 
so pridelali na kmeti ji Ivančič iz Lovrenca 
48. Letošnje poletje je z dežjem pripomo-
glo k hitri rasti  vseh pridelkov, hkrati  pa 
je povzročilo tudi številne bolezni. Nekaj 
besed o pridelovanju vrtnin in poljščin 
na čim bolj naraven način je povedala 
tudi častna gostja Miša Pušenjak. Župan 
občine Kidričevo je podelil tudi priznanja 
za najlepše urejeno stanovanjsko hišo ali 
drugi objekt v občini Kidričevo. Najlepše 
lahko vidite na spodnjih fotografi jah.
Med samo prireditvijo so se odvijale 
tudi različne družabne igre. Tekmovalci 
so tekmovali v ličkanju koruze, luščenju 
koruze in trebljenju buč. Pri teh kmečkih 
opravilih so se najbolje odrezali člani sku-
pine Naprej z uspehi. Ne smemo pa po-
zabiti  tudi na oldti merje iz naše občine, 
ki so s starimi traktorji priredili prav 
posebno vzdušje. Otroci pa so bili najbolj 
navdušeni nad vožnjami s kočijo, za kar je 
poskrbel Jože Fingušt, ki se mu v imenu 
TD občine Kidričevo najlepše zahvalju-
jemo. Zahvala tudi vaščanom Starošinc za 
izredno lepo dekoracijo celotne vasi, ki je 
dihala s to prireditvijo.  Vidimo se nasled-
nje leto na 9. Zahvali polju!

TD Občine Kidričevo

Tako kot vsako leto smo se tudi letos udeležili 
prireditve Pozdrav polju v Starošincah, ki jo je or-
ganiziralo Turisti čno društvo Kidričevo. Prireditev 
je potekala v nedeljo, 7. 9. 2014. Vzgojiteljice iz 
vrtca Cirkovce smo pripravile delavnice, kjer so 
otroci izdelovali izdelke iz različnih materialov, kot 
so ježki iz semen, koruze in fi žola, različne živali 
iz krompirja in zobotrebcev, punčke iz ličja in se-
men ter nizanje nakita iz testenin in bučnic. Naše 
druženje je potekalo v veselem in navihanem 
vzdušju. Vse izdelke smo razstavili, ob koncu pa so 
si jih otroci odnesli domov. Tako je minilo še eno 
prečudovito druženje z našimi najmlajšimi. 

Maja Kraner

Pozdrav polju
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Najlepše urejena okolica 2014
Najlepše urejene hiše:

Alenka in Zvonko Mlakar, 
Spodnje Jablane 26, 2326 Cirkovce

Anica Juršič,
Cirkovce 62 a, 2326 Cirkovce

Katarina in Ivan Napast, 
Dragonja vas 34, 2326 Cirkovce

Dragica in Zvonko Drevenšek, 
Mihovce 52, 2326 Cirkovce

Nežka Kirbiš, Župečja vas 32 a, 
2324 Lovrenc na Dravskem polju

Družina Bauman, Lovrenc 25 a, 
2324 Lovrenc na Dravskem polju

Nevenka Majar, 
Njiverce vas 2, 2325 Kidričevo

Nada Dobnik, 
Kungota 71, 2325 Kidričevo

Jerica Perkovič, 
Starošince 19, 2326 Cirkovce

Najlepše urejena kmeti ja:

Rozika in Vinko Drevenšek, Pleterje 44, 
2324 Lovrenc na Dravskem polju

Najlepši poslovno stanovanjski objekti :

Bar »Capri«, Apače 266, 2324 Lovrenc 
na Dravskem polju

Najlepši sakralni objekt:

Aleš Lah, 
Pongrce 28 c, 2326 Cirkovce

Foto: Marcela Krničar

Sonja Pučko, 
Stražgonjca 51 b, 2331 Pragersko

Kapela Forštat Šikole, 
Krajevni odbor Šikole
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Buče ali »ti kve« tako še danes vabijo v Središče ob Dravi skozi 
vse leto, posebej pa drugo soboto v septembru, ko se v okviru 
»praznika buč« zvrsti jo predstavitev proizvodnje bučnega olja, 
razstava buč, pestra kulinarična razstava, degustacije številnih 
jedi iz buč, bučnih semen, bučnega oplodja in bučnega olja, 
tekmovanje v kuhanju bučnega golaža in različnih spretnost-
nih igrah. Tretje leto zapored smo se člani Kulturnega društva 
Lovrenc na Dravskem polju odzvali vabilu in sodelovali v kuhanju 
bučnega golaža. V kuhanju se je pomerilo kar dvanajst ekip. Do-
bra organizacija, pridne roke, pravilne sestavine in usklajenost 
ekipe nas je popeljala kar do zlatega priznanja – do tretjega 
mesta. Po razglasitvi rezultatov smo se nato še poveselili v pri-
reditvenem prostoru, se družili s »starimi« prijatelji iz drugih 
društev ter spoznali nove. 

Sonja Stepanov

Bučni golaž v Središču ob Dravi

Odkar so v cerkvi, niso doživele večjih popravil. Mojstri pravijo, 
da se ta inštrument najbolje ohrani s tem, da ga uporabljamo, in 
v Cirkovcah smo vedno pridno sledili temu navodilu. Vendar pa 
je čas vseeno naredil svoje in orgle so bile potrebne temeljitega 
popravila, saj nekaj registrov sploh ni več igralo. Obnovo je prev-
zel orgelski mojster gospod Brane Košir iz Sodražice, in  sicer 
skupaj s svojo uglašeno ekipo, s katero dela že 25 let. Poleg 
samih orgel je bilo treba obnoviti  še orgelsko omaro in zamen-
jati  dotrajan pod na koru.
Najprej so orgle razstavili. Piščali in druge dele, ki jih je bilo 
možno odpeljati  v delavnico, so tam očisti li, popravili in pobar-
vali. Potem smo zamenjali pod na koru. Deske, stare 109 let, 
smo nadomesti li z novimi. Nato so se restavratorji loti li orgelske 
omare. Delno so jo restavrirali v delavnici, delno na koru. Te-
meljito so jo očisti li in zavarovali pred insekti , delno retuširali, 
pozlati li, posrebrili in pobarvali. Hkrati  so v enaki barvi uredili še 
ohišje za meh in omaro za note.  Sledilo je čiščenje, preverjanje 
in tesnjenje sapnic, nato pa nameščanje obnovljenih piščali. To 
je bilo zamudno delo, saj je vseh piščali kar 876. Največja meri 
dobre tri metre, najmanjša pa komaj nekaj centi metrov.  Ko so 
bile piščali spet na svojem mestu, je sledilo intoniranje. Vsaka 
piščal se mora namreč glasovno ujemati  z ostalimi v registru. 
Zvok in barva glasu pa sta odvisna od osnovne intonacije orgel. 
V tej fazi obnove je bilo že mogoče zaigrati  na orgle. Ko so zapeli 
vsi registri, se je poslušalcu kar milo storilo, saj je bil zven piščali 
nežen, mehak in topel. V drugi polovici septembra pa sledi še 
obnova igralnika in uglasitev inštrumenta.
K obnovi nas je spodbudila potreba, saj na orgle ni bilo več 
mogoče normalno igrati . Sredstva za obnovo so prispevali neka-

Obnova orgel v župniji Cirkovce

teri donatorji, predvsem pa naši farani. Iskreno se zahvaljujem 
občinama Kidričevo in Rače-Fram, enako pa tudi dobrim ljudem 
iz cirkovške župnije, saj so k obnovi prispevali največji delež. 
Celotna obnova je stala 25.000 €. Ta vsota bi bila višja, če naši 
možje ne bi naredili sami, kar so lahko, in če naše dobre gospod-
inje ne bi ves čas skrbele za hrano za delavce. Ta oblika pomoči 
je precej pripomogla, da končna vsota ni narasla. 
Obnovljene orgle so ponos kraja in znamenje žive vere sedan-
je generacije. Kot cerkveni inštrument so nujno potrebne za 
spremljavo petja pri liturgiji, organistom pa omogočajo, da raz-
vijajo svoje sposobnosti . Želimo si, da jih bomo v dobrem stanju 
zapusti li naslednjim rodovom. Še enkrat iskrena hvala vsem za 
pomoč pri tej obnovi.                                                  Janko Strašek

Tik ob hrvaški meji, v Središču ob Dravi, omamno diši po tradiciji. V oljarni že več kot stoletje predelujejo 
bučnice v bučno olje.

In še kot zanimivost …
Ste vedeli, da se buče uporabljajo tudi v kozmeti ki?
Olje uporabimo za masažo, bučno moko za piling, kožo pa lahko negujemo z bučnim milom.

Orgle v župnijski cerkvi v Cirkovcah je pred dobrimi 100 leti , natančneje leta 1909, izdelal orgelski mojster 
Jozef Brandl iz Maribora. Orgle so pnevmatske, srednje velike, imajo 13 registrov, dva manuala in pedal. 
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Med obiskovalci so bili tudi krajani Apač pri Gornji Radgoni, 
župan občine Kidričevo Anton Leskovar s soprogo, predstavnik 
slovenske vojske nadporočnik Silvo Lozinšek in drugi. Za dobro 
počutje in hrano so poskrbeli krajani. Pri pripravi vojaškega pa-
sulja in pečenju hrane so pomagali vojaki vojašnice iz Sloven-
ske Bistrice. Dogajanje je popestril srečelov z več kot 250 do-
bitki, tekmovanje v vlečenju vrvi in glasba, za katero je poskrbel 
ansambel iz Apač. Zahvala gre vsem sponzorjem, ki so prispevali 
dobitke, ŠD Apače, ki je prispevalo prostor, Občini Kidričevo,   
vojakom Slovenske vojske, ki so kuhali za nas, ter našim gospod-
injam, ki so spekle pecivo. Zahvala tudi vsem organizatorjem in 
pa seveda krajanom, ki so se udeležili piknika. 
Nasvidenje naslednje leto.

Krajevni odbor Apače

3. vaški piknik v Apačah 

DPD Svoboda Kidričevo je med poletnimi počitnicami ponovno 
poskrbelo za akti vne in ustvarjalne dni osnovnošolcev. V sklo-
pu projekta Akti vne počitnice so se od 4. do 8. avgusta zvrsti le 
delavnice, kjer so otroci s tempera barvami slikali na različne 
podlage (platno, papir, karton, sti ropor, steklenice, keramične 
lonce …). 
Delavnice, ki so se odvijale na prostem v Parku mladosti  v 
Kidričevem, smo popestrili z igro in druženjem, prav tako pa smo 
svoje izdelke vsak dan postavili v priložnostno razstavo na ogled 
mimoidočim in z njimi okrasili park. Delavnic se je udeležilo sku-
paj 29 otrok, zadnji dan pa so se ustvarjanju priključili tudi otroci 
iz Vrtca Kidričevo.

Aleksandra Vidovič, 
mentorica delavnic

Počitniške male in velike slikarije

Zadnjo soboto v avgustu je v Apačah potekal že 3. vaški piknik, ki se ga je udeležilo okrog 400 udeležencev. Pod 
okriljem krajevnega odbora Apače je prireditev dobila razsežnost, ki si jo iz leta v leto ogleda več obiskovalcev. 
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S samim tekmovanjem smo pričeli ob 19. uri, kjer so tekmovan-
je odprle domače gasilke, ki so uspešno izvedle dve vaji v spa-
janju sesalnega voda ter metu torbice v začrtan krog. Nato so 
na prizorišče prišle še ostale ekipe, ki so izvedle svoje vaje po 
svojih zmožnostih. Pri članih je sodelovalo 7 ekip, pri članicah pa 
6. Vendar smo na koncu dobili dva zmagovalca v svojih katego-
rijah. Najboljši so bili:

Člani: 
1.   PGD Starše   
2.   PGD Cvetkovci   
3.   PGD Mihovce-Dragonja vas 
4.   PGD Starošince   
5.   PGD Hajdoše 1   
6.   PGD Hajdoše 2   
7.   PGD Lovrenc na Dravskem polju

Članice:
1.   PGD Hajdoše
2.   PGD Starošince
3.   PGD Prepolje 1
4.   PGD Trniče
5.   PGD Prepolje 2
6.   PGD Mihovce-Dragonja vas

Prehodna pokala, pokale za prva tri mesta ter priznanja za 
sodelovanje sta podelila predsednik PGD Starošince tov. Bran-
imir Korez in poveljnik PGD Starošince tov. Anton Valentan.
Vsem ekipam, ki so sodelovale, se zahvaljujemo za udeležbo ter 
upamo, da se na naslednjem tekmovanju zopet vidimo. Prav 
tako gre zahvala sodnikom za korektno sojenje, PGD Lovrenc na 
Dravskem polju in GZ Kidričevo za izposojo določene opreme za 
izvedbo tekmovalnih disciplin in ustrezno opremljenost vodstva 
tekmovanja ter vsem domačim članom in ostalim za uspešno 
izvedbo tekmovanja, pripravo prizorišča ter gostinsko ponudbo. 
NA POMOČ!

PGD STAROŠINCE

I. Gasilsko tekmovanje za pokal PGD Starošince
Člani PGD Starošince smo 6. 9. 2014 organizirali gasilsko tekmovanje za člane in članice v dveh disciplinah: v 
spajanju sesalnega voda in metu torbice v začrtan krog. Tekmovanje smo organizirali pri vaškem muzeju pod 
šotorom. 
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Ob dnevu gasilca smo tudi letos razglasili 
dobitnike gasilskih plamenic in gasilskih 
odlikovanj. Tudi iz našega društva smo 
imeli tri dobitnike. Član PGD Mihovce-
Dragonja vas, Anton Drevenšek, je prejel 
gasilsko plamenico II. stopnje, gasilsko 
odlikovanje III. stopnje pa sta prejeli naši 
članici Zvezdana Godec in Simona Belca.

Tekmovanja se je udeležilo skupno 16 
desetin, od tega dve domači ekipi, ena 
članov in ena članic. Desetine smo se 
pomerile v izvajanju vaje z motorno briz-
galno. Domačini smo tekmovali izven 
konkurence, preostale desetine pa so 
se borile za osvojitev čim boljših mest. 
V kategoriji članic so slavile gasilke iz 
PGD Sovjak, drugo mesto so si priborile 
članice PGD Bresnica, tretje pa PGD Mes-
tinje. V kategoriji članov je s konkurenco 
pometla desetina iz PGD Podgorci, drugi 
so bili člani PGD Oplotnica, tretji pa gasilci 
iz PGD Jablane. Vse desetine so prejele 
diplomo za sodelovanje, prve tri ekipe v 
kategoriji članov oz. članic pa pokale. Le-
tos pa smo prvouvrščenima ekipama pre-
dali tudi prehodni pokal. Zbrana družba 

Gasilski praznik

se je pozno v noč zabavala in vrtela sku-
paj z Navihankami. Organizatorji smo 
poleg hrane in pijače pripravili bogat 
srečelov. Vsi zbrani smo se lahko pomerili 
v ugibanju teže ogromne klobase, ki je 
visela na odru.
Gasilci PGD Mihovce-Dragonja vas smo 

preživeli čudovit vroč poletni dan. Vsi se 
že veselimo prihodnjega leta, ko bomo na 
gasilskem prazniku v Mihovcah prazno-
vali 90 let našega gasilskega društva. 

Patricija Vindiš

Dobitniki odlikovanj na 17. dnevu gasilca 
Gasilske zveze Kidričevo.

PROSTOVOLJNO 
GASILSKO DRUŠTVO 

MIHOVCE-DRAGONJA VAS 

V nedeljo, 6. julija, se je pod šotorom v Mihovcah zbralo veliko število gasilcev. Praznovali smo namreč 17. dan 
gasilca Gasilske zveze Kidričevo, hkrati pa je potekalo tudi tekmovanje članov in članic za memorial Zvonka 
Jeriča. Za pravo veselico pa so poskrbele Navihanke.

Spoštovani gasilci, pripadniki Civilne zaščite in ostali 
sodelujoči !
 
Zahvaljujem se vam za nesebično pomoč pri reševanju 
premoženja naših občanov ob letošnjih septembrskih pop-
lavah. Iskrena hvala za vse aktivnosti, ki ste jih izpeljali, 
vse od utrjevanja nasipov, črpanja vode in vse druge ponu-
jene pomoči … Znova in znova dokazujete, da se na vašo 
pomoč in zanesljivost lahko danes kadarkoli zanesemo in 
brez skrbi na vas računamo tudi v prihodnje!
Vsem sodelujočim iskrena hvala. 

Župan Občine Kidričevo,
Anton Leskovar

ZAHVALA!
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Rodil sem se 17. 2. 1967 na Ptuju. Osnovno šolo 
sem obiskoval v Lovrencu na Dravskem polju in 
v Kidričevem, nato pa poklicno šolo smer Stro-
jni mehanik na Ptuju. Po uspešnem poklicnem 
izobraževanju sem se leta 1984 zaposlil v takratnem 
TGA v Kidričevem. Po odsluženem vojaškem roku sem 
se ob delu vpisal v srednjo kovinarsko šolo na Ptuju, 
kjer sem končal srednješolsko izobraževanje na smeri 
Strojni tehnik – tehnolog. Ker sem se zavedal pomem-
bnosti  znanja, sem se leta 1996 ob delu vpisal na 
Ljudsko univerzo na Ptuju, kjer sem preko študija na 
daljavo v letu 2002 diplomiral iz smeri Podjetništva 
na Ekonomski fakulteti  v Ljubljani in pridobil naziv 
diplomiranega ekonomista. Kar 26 let sem bil zapos-
len v TALUM-u d.d., kjer sem opravljal različna dela 
in pridobil različne delovne izkušnje. Zadnja leta v 
gospodarstvu sem opravljal naloge vodje priprave 
proizvodnje v DE Izparilniki, kjer sem bil zadolžen 
za nabavo vhodnih surovin, spremljanja stroškov, 
analizo proizvodnje in podobno. Z ženo Majdo sva 
si v začetku devetdeseti h let v Lovrencu na Dravs-
kem polju zgradila hišo. V zakonu sta se nama rodila 
hčerka Tadeja, ki končuje magistrski študij Manage-
menta informati ke in elektronskega poslovanja na 
Ekonomsko-poslovni fakulteti  v Mariboru, in sin Uroš, 
ki zaključuje dodiplomski program Informati ke in 
tehnologij komuniciranja na Fakulteti  za elektroteh-
niko, računalništvo in informati ko. V želji soustvar-
janja politi ke in razvoja lokalne skupnosti  sem se 
včlanil v stranko SDS in bil na lokalnih volitvah leta 
2002 in 2006 izvoljen za občinskega svetnika občine 
Kidričevo. V svojem prvem mandatu (2002–2006) 
sem bil predsednik Odbora za družbene dejavnosti  
občine Kidričevo, v mandatu 2006–2010 pa preds-
ednik Odbora za varstvo okolja in požarno varnost 
občine Kidričevo. Leta 2010 sem kandidiral za župana 
občine Kidričevo in bil v drugem krogu tudi izvoljen. 
S tem sem pričel s poklicnim opravljanjem funkcije 
župana v občini Kidričevo. Zaradi svojega akti vnega 
delovanja v različnih društvih – gasilskem, kulturnem, 
športnem, planinskem in turisti čnem – vem, kako 
pomembno je delovati  v skupnem interesu in za dose-
go zastavljenih ciljev. Prav tako pa sem v omenjenih 
društvih gojil potrebo po solidarnosti  in delovanju v 
korist vseh članov. Omenjeno želim pri opravljanju 
svoje županske funkcije nadgraditi  v korist vseh naših 
občanov občine Kidričevo. Glede na 26-letne izkušnje, 
ki sem jih pridobil v gospodarstvu in v šti rih leti h 
županovanja, mi vodenje in organizacija dela tako v 
podjetjih kakor tudi v občinski upravi nista tuji. Kljub 
številnim obveznosti m se še vedno najde prosti  čas, 
ko poprimem za diatonično harmoniko, rad kolesa-
rim, grem v planine, največkrat pa z našim hišnim 
ljubljenčkom na daljše sprehode po bližnjih gozdovih.

Z USPEHI NAPREJ!             

Anton Leskovar, župan Občine Kidričevo

Anton Leskovar
Vaš župan!
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Volilna enota 1:
1. Danilo Lendero, strojni tehnik, Apače
2. Anja Rajher, dipl. ekonomistka, Njiverce
3. Marjan Petek, upokojenec, Apače
4. Lidija Mlinarič, dipl. medicinska sestra, Kidričevo
5. Anton Panikvar, livar, voznik, Kungota
6. Sandra Ogrizek, ekonomski tehnik, Kidričevo
7. Luka Pepelnik, študent, Strnišče
8. Natalija Kutnjak, dipl. vzgojiteljica predšolskih otrok, Njiverce

Volilna enota 2:
1. Anton Leskovar, diplomirani ekonomist, Lovrenc na Dravskem polju 
2. Karmen Modec, frizerka, Sp. Gaj pri Pragerskem
3. Milan Fideršek, ključavničar, Zg. Jablane
4. Ivanka Korez, dipl. pedagoginja in sociologinja kulture, Starošince
5. Marjan Bezjak, univ. inženir elektrotehnike, Župečja vas
6. Nuša Ferenčič, univ. dipl. pravnica, Lovrenc na Dravskem polju
7. David Jerič, elektrotehnik računalništva, Dragonja vas
8. Maja Tominc, univ. dipl. sociologinja, Pleterje
9. Miran Hercog, avtoklepar, Šikole

Kandidati za svetnike vaše občine!

Ureditev športno-

rekreacijskega 

centra z vlečnico 

v Gramoznici 

Pleterje

Ureditev 
dnevnega centra  

v prostorih 
nekdanjega ZD v 

Kidričevem

Izvajanje 

aktivnosti 

za gradnjo 

športnega hotela 

z bazeni

2. Anja Rajher, dipl. ekonomistka, Njiverce

Izpeljava 

novega 

občinskega 

prostorskega 

načrta

8. Natalija Kutnjak, dipl. vzgojiteljica predšolskih otrok, Njiverce

Zagotovitev 

prostorov za 

novoustanovljena 

podjetja v sedanjih 

prostorih občine

Spodbujanje 
samooskrbe in promocije domačih izdelkov 

pod enotno blagovno znamko

Dokončanje 
izgradnje 

kanalizacije v Stražgonjci in Starošincah

 
Postavitev 

vrtnega 

pavilijona za 

poroke in 

prireditve v 

okolici dvorca

Kratek opis vaše 
ideje, projekta:

______________
______________

______________
______________

Dodatno pridobivanje 

evropskih in državnih 

nepovratnih sredstev za izboljšanje kakovosti življena 
vseh občanov 

Občine Kidričevo.
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Po nekajletnem delu v opoziciji in spre-
membah v vodstvu občinskega odbora 
Nove Slovenije krščanski demokrati  
Kidričevo se kot prenovljena ekipa 
vračamo polni energije in idej, s katerimi 
lahko obogati mo življenje v občini.
Člani občinskega odbora Nove Slovenije 
smo imenovali novega predsednika. Mitja 
Bek bo kot predsednik stranke svoje delo 
opravljal vse do kongresa stranke, ki bo po 
občinskih volitvah. Svež pridih stranki so 
ob mladem vodstvu prinesli tudi številni 
drugi novi obrazi. Našo listo za občinske 
volitve 2014 sestavlja ambiciozna ekipa, 
veselimo se izzivov in verjamemo v poli-
ti ko, ki je blizu ljudem. Pripravljeni smo 
deliti  svoje znanje in odgovorno zasto-
pati  naše občane. Z vrnitvijo na občinsko 
politi čno prizorišče želimo soustvarjati  
razvoj naše občine, delati  v dobro ljudi 

NSi Kidričevo – prenovljena ekipa še bližje ljudem!

“Odločili smo se, da kot kandidata 
za župana na letošnjih volitvah 
podpremo dosedanjega župana 
Antona Leskovarja. Verjamemo, 
da bomo lahko skupaj z njim 
uresničili naše programske cilje 
in uspešno sodelovali na vseh 
področjih delovanja občine.”

in poskrbeti  za zdravo okolje, v katerem 
bivamo. Prepričani smo, da lahko skupaj 
najdemo odgovore na vsa vprašanja, ki 
pesti jo naš vsakdan. Akti vno se bomo 
zavzemali za dokončanje projektov, ki so 
že v teku, za enakomerni razvoj vasi in 
naselja Kidričevo, za razvoj podeželja in 
ohranjanje kmeti jstva, za razvoj obrti  in 
podjetništva, za obnovo infrastrukture ter 
za spremembe, ki bodo zagotovile pozi-
ti vno okolje v naši občini. Odločili smo se, 
da kot kandidata za župana na letošnjih 
volitvah podpremo dosedanjega župana 
Antona Leskovarja. Verjamemo, da bomo 
lahko skupaj z njim uresničili naše pro-
gramske cilje in uspešno sodelovali na 
vseh področjih delovanja občine. Z nami 
do pravih rešitev. Veseli bomo vaše pod-
pore.

OO NSi Kidričevo

Kandidati  za občinski svet Občine Kidričevo:

1. volilna enota

1. Karmen Vaupoti č
2. Marko Godec
3. Vida Komljenović
4. Viktor Cafuta
5. Pavla Pfeifer

2. volilna enota 

1. Mitja Bek
2. Majda Krepfl  Leva
3. Bogdan Potočnik
4. Angela Vindiš
5. Mitja Krničar
6. Tina Mlakar
7. Boris Kidrič
8. Danica Dolenc
9. Jožef Pleteršek
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Socialni demokrati  smo izbrali 
odlično ekipo, ekipo novih, mla-
dih, izobraženih in sposobnih 
obrazov, ki se bo zavzemala za 
še večjo prepoznavnost občine 
Kidričevo v Sloveniji. Spodaj je 
nekaj glavnih prioritet, za kat-
ere se bomo ne samo zavzemali, 
ampak jih tudi omogočili. Za-
vedamo se, da občani potrebu-
jejo kvalitetne in zanesljive funk-
cionarje, ki se bodo zavzemali 
za njihove potrebe, jih poslušali 
in se že enkrat zavedali, da so 
tu zato, da služijo občanom. Za 
županskega kandidata smo  so-
cialni demokrati  podprli Rajka 
Jurgeca.

Kandidati  za Občinski svet občine Kidričevo:

V Kidričevem bomo:
- ponovno odprli kopališče;
- obnovili zunanjo podobo blokov v naselju (uredili nove fasade);
- ustanovili klub mladih;
- odprli prostor, kjer se bodo mladi lahko družili in povezovali;
- razvijali bomo sodobno komunikacijsko omrežje in zagotovili brezplačno brezžično omrežje 
v občini;
- spodbujali glasbene in družabne dogodke v občini;
- uredili trim stezo, kolesarske poti  ter športne površine na vseh primernih lokacijah v občini;
- uredili vaška jedra;
- dokončali kanalizacijo;
- obnovili vodovodno omrežje;
- spodbujali gospodarstvo in kmeti jstvo;
- razvijali kulturno, turisti čno, trgovinsko, obrtno, gosti nsko in kulinarično ponudbo občine;
- spodbujali lokalno pridelavo hrane;
- občanom pomagali pri upravnih postopkih, tako da bodo lažje prišli do informacij in rešitev.

OO SD Kidričevo

1. VOLILNA ENOTA 

1. Marko Perger  
2. Simona Gaiser  
3. Stanislav Lampič  
4. Tatjana Vidovič  
5. Janko Žnider  
6. Eva Žunkovič  
7. Suzana Merlak  
8. Franc Božičko

2. VOLILNA ENOTA
 
1. Slavko Krajnc
2. Dragica Leskovar
3. Sašo Gaiser
4. Natalija Sagadin
5. Zoran Žunko
6. Natalija Školnik
7. Boštjan Kmetec
8. Brigita Medved
9. Grega Baštevc
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»Prizadevanje družbe, da vsakomur omogoči, da si lahko 
z lastnim delom ustvari dostojno življenje, je izjemnega 
pomena.«

Dr. Miro Cerar   

“MOJA OBČINA, MOJA DOLŽNOST.”

Miran GOLUB,  mag. farm.
ZA ŽUPANA!

Kdo sem?
52-letni magister farmacije, tik pred zaključkom 
znanstvenega magisterija iz ekonomije.  Poročen 
in oče treh nadobudnih otrok. Sem lastnik Le-
karne Rače in Lekarniške podružnice Pragersko, 
ki ju vodim že 17 let. Pred tem sem 10 let nabiral 
delovne izkušnje v podjetju Lek, kjer sem delov-
al na različnih področjih, najdalj časa pa sem bil 
vodja marketinškega izobraževanja. Na Lekarniški 
zbornici Slovenije delujem v upravnem odboru že 
od leta 2004, od leta 2012 pa sem njen predsed-
nik. Od leta 2008 sem član različnih komisij na 
Ministrstvu za zdravje.

Zakaj kandidiram?
Za župana kandidiram, ker je v naši občini potreb-
no veliko spremeniti, verjamem pa, da sem s svo-
jim znanjem, z odločnostjo in delom – tako v lekar-
ni kakor na Lekarniški zbornici – dokazal, da znam 
komunicirati z ljudmi, jim prisluhniti ter na podlagi 
tega zastaviti in uresničiti projekte, ki so v dobrobit 
vseh. Prepričan sem, da z dobro organizacijo dela, 
predvsem pa z zaupanjem, lahko naredimo veliko 
več.



25Ravno polje,  september 2014 25Ravno polje,  september 2014

KANDIDATI ZA OBČINSKE SVETNIKE IN SVETNICE V PRVI IN 
DRUGI VOLILNI ENOTI OBČINE KIDRIČEVO

1. Zdravstvo
Odprtje ambulante v Cirkovcah, zagotovitev stalnih zdravnikov v občini – dolgotrajno, preučitev smotrnosti  odprtja lekarne za daljši 
delovni čas, jasna razmejitev javno – zasebno. Ljudje v občini Kidričevo bomo živeli v zdravem, neoporečnem okolju!
2. Infrastruktura
V sodelovanju z državo izgradnja krožišč na šikolski cesti  (izvoz Kungota in Kidričevo) in obvoznice okoli Kidričevega, postavitev 
omejevalcev hitrosti  na vseh vpadnicah, izgradnja pločnikov, preplasti tev določenih cest, izgradnja kolesarskih poti  ob večjih pro-
metnicah (npr. Ptuj–Ptujska Gora), ureditev lastništva in sanacija pokopališča v Lovrencu, energetska sanacija objektov in stanovanj 
– evropska sredstva in občinske subvencije, povečanje učinkovitosti  gospodarjenja (ki temelji na varnosti ) s planiranjem na osnovi 
realnih potreb, boljše vzdrževanje poljskih poti .
3. Javno podjetje Vzdrževanje in gradnje Kidričevo d.o.o.
Preučitev smotrnosti  obstoja tega podjetja (nepotrebni stroški) – organizacija dela za pocenitev storitev za vse občane!
4. Športni objekti 
Oživitev kopališča, cenovno dostopnega vsem občanom, večja dostopnost javnih objektov širšemu krogu ljudi, spodbudne akcije in 
projekti  za vključitev doslej športno neakti vnih, boljša izkoriščenost vseh športnih objektov v občini – dodati  vsebine!
5. Društva
Dvigovanje kakovosti  življenja v celi lokalni skupnosti  s spodbujanjem sodelovanja vseh prostovoljnih društev, predvsem gasilskih 
(na področju izobraževanja in pridobivanja mladih gasilcev in gasilk, saj so le-ti  nosilci varnega in društvenega življenja v prakti čno 
vseh vaseh) kakor tudi ostalih društev.
6. Javna dela in področje sociale
Preko javnih del urediti  kraje v občini, tudi travnike in gozdove (npr. ambrozija), organizacija izobraževanja starejših (npr. uporaba 
računalnika, tuji jeziki) preko brezposelnih, nadgradnja kompetenc ljudi, zadolženih za reševanje socialne problemati ke, podpiranje 
ustvarjalnosti , inovati vnosti  in nenehna skrb za odprt dialog s civilno družbo (organizirano ali neorganizirano), s pomočjo sredstev 
EU skrb za brezposelne in spodbujanje zaposlovanja!
7. Mladi
Omogočiti  akti vno vključevanje mladih v ustvarjalno okolje, socialno šibkim pa bomo pomagali do enakih izobraževalnih možnosti  
(tudi s študijskimi krediti  in z županovim skladom). Spodbujati  mlade brezposelne, da se npr. preko javnih del vključujejo v družbo, 
da pomagajo na kmeti jah brez mladih ali da celo obnavljajo starejše zapuščene hiše.
*Ne glede na starost smo za boljši jutri odgovorni vsi. Zato pojdimo na volišče!*

Miran GOLUB Frančiška MURATA         Branko ŠTRUCL             Smilja RAJHER       Radovan ŠOŠTAR

Tomaž GREIF          Olena GREIFONER        Denis KOUTER           Boštjan MILOŠIČ         Jana GOLUB, dr. med. spec.
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Drage občanke, dragi občani, veseli me, 
da vas lahko tokrat nagovorim v vlogi po-
slanke, za kar se moram iskreno zahvaliti 
vsem vam, ki ste vame verjeli in mi 13. 
julija 2014 zaupali svoj glas na predčasnih 
volitvah v Državni zbor RS. Iz volilnega 
okraja Ptuj III, ki zajema območje Haloz in 
spodnjega Dravskega polja, sem bila v DZ 
izvoljena le jaz, kot kandidatka SDS. Vsa-
kokratne volitve nas nekako pozivajo k 
izbiri in opredelitvi po strankarski pripad-
nosti, vendar si kot poslanka ne predstav-
ljam, da ne bi delala za dobro vseh nas. 
S svojo vlogo in z delom želim opravičiti 
zaupanje tako tistih, ki ste mi že zaupali, 
kot tudi tistih, ki me boste v prihodnje šele 
spoznavali. Do trenutka mojega pisanja je 
DZ zasedal na 3 sejah. Ustanovna seja 7. 
sklica Državnega zbora je bila 1. avgusta 
2014, na njej so bili potrjeni mandati vseh 
poslancev in izvoljen je bil predsednik 
Državnega zbora. Na prvi izredni seji smo 
izvolili dva podpredsednika DZ, sekre-
tarko in ustanovili vsa delovna telesa DZ, 
razen Komisije za nadzor obveščevalnih 
in varnostnih služb. Na drugi izredni seji 
smo med drugim potrdili Zakon o vladi, 
ki žal pomeni povečanje števila minis-
trstev s trenutnih 12 (+ 1 brez resorja) 
na 14 (+ 3 brez resorja). Sama predla-
gane spremembe zakona nisem podprla, 
saj verjamem, da s tem ne bo prišlo do 
večje učinkovitosti in operativnosti, kot 
so zagovarjali predstavniki koalicije, prav 

Pred nami so lokalne volitve, čas, ko 
razmišljamo, kaj je bilo dobrega, kaj slabega 
oziroma neprimernega v minulem manda-
tu. Vsaka politična stranka je imela in tudi v 

bodoče ima svoj program, kaj in kako izboljšati in narediti življenje 
občanov primernejše, predvsem pa varnejše in bolj sprejemljivo. 
Mnogo investicij je bilo opravljenih, takšnih ali drugačnih. Lepo 
je, če pridobivaš nove objekte, vprašanje pa se poraja, ali so res 
bili vsi na mestu ali mogoče že ni dovolj raznoraznih objektov, ki 
nam bodo pustili velik strošek vzdrževanja in obremenitve za dru-
ge, nujnejše naložbe, kot so kanalizacija, vodovod, varne pešpoti, 
ceste, ki še sploh nimajo asfaltne podlage, in še mnoge druge 
prijaznejše naložbe. Stranka SLS je tvorno sodelovala v iztekajoči se 
koaliciji, potrjevala in zagovarjala smiselne projekte, ki so razvojno 
naravnani na vseh področjih lokalnega življenja. Vendar bolj se je 
mandat bližal h koncu, vse manj informacij smo bili deležni, pred-
vsem so nam bila ponujena že izvršena dejstva, na katera ni bilo 
več mogoče vplivati oziroma se naša mnenja in pobude niso več 
upoštevale ali pa v minimalnih oblikah. Vse manj so se upoštevali 
predlogi raznih delovnih teles in odborov, nespoštovanja zahtev 
– pobud raznih skupin, predvsem na področju bivše KS Cirkovce. 
Zaposlovanje v podjetju Gradnje in vzdrževanje je nespametno – 
ljudje, ki niso gradbinci. Sprašujemo se, čemu potem podjetje, ki 
v glavnem kosi travo in opravlja manjša vzdrževalna dela. Grad-
bena dela pa so prepuščali drugim brez pravega zbiranja ponudb 
za razne storitve, potem takšnega podjetja NE potrebujemo. Aro-

Volitve – odraz demokracije
gantnega obnašanja je bilo preveč, preveč samovolje, enoumja 
in ideološkega razmišljanja. Samo Jaz, moji in nihče drug bomo 
vladali v naši občini. Takšno je razmišljanje večine, ki spremljamo 
dogajanja.  Zato smo v SLS dejali, dovolj nam je takšnega načina 
dela, želimo biti konstruktivni, povezovalni, zato je naša enotna 
odločitev, da je potrebno lokalno se povezovati in trdi politiki reči 
NE v lokalnem okolju. Razmišljanje, da skupno sodelovanje pomeni 
odkrito in pregledno v razvoj na vseh področjih delovanja, da na teh 
lokalnih volitvah strnemo misli, ideje in zahteve ter damo podporo 
nekemu nestrankarskemu in neodvisnemu kandidatu za župana, ki 
bi enotno povezal vse strukture in  pregrete glave nekaterih entu-
ziastov postavil na realna tla. V SLS smo v preteklosti že pokazali, 
da je v sodelovanju in povezovanju uspeh boljši in učinkovitejši. 
Pod sloganom SKUPAJ ZA OBČINO KIDRIČEVO smo združili pogum 
in razumevanje ter se enotno povezale stranke v sodelovanje: SLS, 
DeSUS, SD in ZARES. Mnogo občanov je dejalo, hvala bogu, da ste 
se že enkrat spomnili na sodelovanje in pustili ideološke misli in 
zahteve ter prisluhnili lokalnemu okolju, saj tako je uspešnost lažja 
in učinkovitejša. V SLS smo prepričani, da takšna dejanja prinašajo 
vsem napredek, sožitje in razumevanje, saj smo s takšnim dejanjem 
pomagali mnogim v  akciji pomoč poplavljenim ob reki Dravi pred 
nedavnim. V upanju, da takšnemu razmišljanju vsi občani damo pri-
trdilno podporo.Zato, spoštovani, pojdite na volitve, dajte podporo 
demokraciji s svojim glasom.                                                                         

Za OO SLS Kidričevo
                                                                                               Mihael Žitnik

Suzana Lep Šimenko, poslanka DZ
tako menim, da bo ta sprememba im-
ela negativne finančne posledice. Večje 
število ministrov in njihovih kabinetov 
ne bi smelo biti zanemarljiv strošek 
glede na zaskrbljujoče finančno stanje v 
državi. V prvih 7 mesecih smo v Sloveniji 
imeli že skoraj 920 mio € primanjkljaja, 
kar znaša 90 % celotnega planiranega 
primanjkljaja za letošnje leto. Na lestvici 
konkurenčnosti svetovnega gospodarstva 
smo v zadnjih 2 letih izgubili 14 mest in 
med skupno 144 državami padli na 70. 
mesto. Prehitele so nas celo Madžarska, 
Makedonija, Vietnam in številne druge 
nekoč veliko bolj nekonkurenčne države. 
Medtem pa Švica že šesto leto zapored 
ostaja na prvem mestu.  
Moje delo boste lahko spremljali pri 
sodelovanju v delovnih telesih DZ in ak-
tivni udeležbi na rednih in izrednih sejah 
DZ. Kot članica sem bila imenovana v Od-
bor za gospodarstvo, Odbor za finance 
in monetarno politiko ter Odbor za delo, 
družino, socialne zadeve in invalide. Ker 
so področja, ki se tičejo dela navedenih 
odborov, zelo pomembna za izboljšanje 
stanja v naši državi, bom zelo pozo-
rno proučevala vladne predloge, dane v 
obravnavo. Moje podpore bodo deležne 
vse rešitve, ki bodo pomenile dejansko 
izboljšanje, in nikakor ne tiste, ki bodo 
usmerjene v ohranjanje privilegijev posa-
meznih skupin ali dodatne proračunske 
obremenitve skozi novoustanovljena 

ministrstva.  V prihodnje si želim ne samo 
ohraniti, temveč okrepiti stik s krajani. 
Želim si obojestranskega sodelovanja in 
pretoka informacij, saj bom le tako lahko 
zagovarjala dejanske potrebe in težave, 
s katerimi se soočamo. V kratkem bo 
začela delovati poslanska pisarna, v kat-
eri se bomo lahko srečevali tudi osebno. 
Dodatna priložnost za naša srečanja pa 
bodo tudi ob različnih prireditvah in 
družabnih srečanjih, ki jih v naših krajih 
nikoli ne manjka. Ob bližajočih se lokalnih 
volitvah vam želim, da izberete v razvoj 
usmerjeno ekipo ljudi, ki se je s svojim 
delom za lokalno skupnost že izkazala.
Lepo pozdravljeni.

Suzana Lep Šimenko, poslanka DZ
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V ta namen je bil že v začetku julija na omenjenem 
pokopališču postavljen dobra dva in pol metra visok leseni 
ruski pravoslavni križ, ki ga je prispevalo veleposlaništvo 
Ruske federacije v Ljubljani, člani Zgodovinskega društva 
Kidričevo pa smo prispevali besedilo in slikovni material 
za spominsko tablo, ki stoji ob križu in katero je prav tako 
financiralo rusko veleposlaništvo. V petek, 25. 7. 2014, je 
nato Kidričevo obiskala delegacija Zveze ruskih vojnih vet-
eranov, ki so jo sestavljali: predsednik Zveze in poslanec 
državne dume general armade Mihail Alekseevič Moiseev, 
predsednik Ruske zveze veteranov armade in flote, gen-
eral armade Viktor Fedorovič Ermakov, generalpolkovnik 
Vladimir Ivanovič Gribenjuk, polkovnik Viktor Vasiljevič 
Šikerin, Ljubov Ivanovna Sorokina in Oleg Kalinin.
V prostorih Občine Kidričevo so delegacijo sprejeli 

podžupan občine Kidričevo Milan Strmšek, direktor 
občinske uprave Damjan Napast in člani Zgodovinskega 
društva Kidričevo. Sprejema so se udeležili tudi general 
Ladislav Lipič, polkovnik Vlado Žgeč in predstavniki Zveze 
veteranov vojne za Slovenijo. Po zaključku razgovorov je 
sledila položitev venca ob ruskem obeležju na vojaškem 
pokopališču v Kidričevem, ki so ji prisostvovali tudi minis-
ter svetovalec veleposlaništva Ruske federacije v Sloveniji 
Vladimir Prošin ter ruski vojaški ataše, kapitan bojne ladje 
Mihail Glagazin s pomočnikom.
2. 8. 2014 je nato na potekal še blagoslov ruskega pra-
voslavnega križa. Slovesnosti so se udeležili predstavniki 
Ruskega centra znanosti in kulture iz Ljubljane skupaj z 
direktorjem Rifatom Pateevim, župan občine Kidričevo 
Anton Leskovar, direktor občinske uprave Damjan Na-
past, župnik Anton Pačnik ter člani Zgodovinskega društva 
Kidričevo, Boris Bavdek, Janez Sagadin, Vladko Meglič in 
Radovan Pulko. Obred je izpeljal paroh Srbske pravoslavne 
cerkve v Mariboru Sava Kosojević.                              

Mag. Radovan Pulko, prof.

Obiski visokih predstavnikov 
Ruske federacije v Kidričevem

V poletnih mesecih smo v Kidričevem imeli dva pomembna obiska predstavnikov Ruske federacije, katerih 
namen je bil predvsem ohranjanje spomina na med prvo svetovno vojno in v letih po njej preminule ruske 
vojne ujetnike ter ruske emigrante iz časa po ruski državljanski vojni, ki so pokopani na vojaškem pokopališču 
v Kidričevem. 
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Čeprav je bilo vreme v soboto in nedel-
jo bolj kislo, se je vsak dan zbralo veliko 
predstave željnih otrok z odraslimi. Zaradi 
dežja prvi dan predstave ni bilo, smo si pa 
lahko ogledali njihove domače živali, ki po-
tujejo s cirkusom. Živali jim dajejo hrano 
(jajca, mleko, mlečne izdelke), člani cirku-
sa namreč živijo vegetarijansko.    Veseli 
so tudi zelenjave in sadja, ki ga dobijo od 
domačinov v kraju, kjer trenutno gostu-
jejo. Ko smo šli mimo majhnih, prepros-
tih starih potovalnih vagonov, kjer člani 
cirkusa stanujejo, smo dobili vpogled v 
njihov »nomadski« način življenja. Otroci 
in odrasli, preprosto oblečeni in zagoreli, 
so sedeli na zložljivih stolih ob odprtem 
ognjišču in se sproščeno pogovarjali. Na 
bližnji leseni ograji, ki je last sosedov, so 
kljub dežju »sušili« perilo. Cirkus Soluna 
funkcionira kot v starih časih, ko elektrika, 
ogrevanje, mobilni telefoni in računalniki 
še niso bili nekaj tako vsakdanjega in 
samoumevnega kot danes. 

Cirkus se predstavi
Cirkus Soluna že več kot 25 let potuje po 
svetu in nastopa večinoma na podeželju v 
vseh letnih časih. Nastanijo se na travni-
kih, kjer je dovolj hrane za živali ter pros-
tora za bivanje in predstavo na prostem. 
Konvoj se kot v starih časih počasi premi-
ka s konjsko vprego in potuje po Sloveniji. 
Pred Cirkovcami so nastopili že na Ptuju, 
v Mezgovcih, Veržeju, Ljutomeru ipd. Po 
različnih krajih v Sloveniji bodo nastopali 
še celo jesen in zimo. Vodja cirkusa Stefan 
je povedal, da smo Slovenci zelo prijazni 
in odprti ljudje ter da se ne bojimo tujcev. 
Pred Slovenijo so namreč potovali po 
Madžarski in tam jih publika ni tako do-
bro sprejemala.
Potujoči cirkus sestavlja 6 odraslih in 5 
otrok. Imajo 12 vprežnih konjev, 5 koz, 
1 ovco, 30 kokoši in 5 psov. Cirkusanti 
so iz različnih držav – Španije, Francije, 
Madžarske in Nemčije. Skupno jim je ves-
elje do nastopanja in preprostega načina 
življenja. Otroci zaradi stalnih potovanj 
ne hodijo v šolo, poučujejo jih kar starši 
sami. 
Cirkus se od klasičnih cirkusov razlikuje 
po tem, da nastopajo vsi člani cirkusa 
od odraslih do najmlajših, od živali pa le 
domača kokoš in pes, pa še to le v eni 
točki. Cirkusanti veliko pojejo, igrajo na 
inštrumente, plešejo in uprizarjajo skeče. 
Predstava obsega hojo po vrvi, žongliranje 

Potujoči cirkus v Cirkovcah

Konec meseca avgusta je 3 dni v bližini šole na travniku v Cirkovcah gostoval potujoči cirkus »Teater Circo 
Soluna«. Na predstave so vabili klovn na visokem »hoduljastem« kolesu, ki se je vozil skozi vasi, ter preprosti, 
doma izdelani plakati.

s keglji, figure na trapezu, ples z bak-
lami, pa tudi humorne družbenokritične 
točke (dogajanje ob volitvah, jedrska 
katastrofa, uničevanje našega planeta, 
rojstvo nove Zemlje ipd.). Da bi predstave 
približali slovenski publiki, so se naučili 
slovensko. Poskrbijo za veliko smeha in 
zabave, v svoje predstave pa vključujejo 

Cirkusantka na hoduljah vabi na predstavo. 
                            Foto: Nataša Fras Haslinger

Publika se zbira, vodja cirkusa pozdravlja obiskovalce.                           
                                             Foto: Nataša Fras Haslinger 

Prizorišče predstave pred pričetkom (med predstavo je bilo snemanje in 
fotografiranje prepovedano).                                       Foto: Vasja Crnjakovič

tudi posameznike iz občinstva. Sodelujoči 
v našem kraju so bili odlični. Celotna 
predstava deluje zelo sproščeno. Način 
življenja teh potujočih umetnikov Soluna 
nam lahko da misliti, da je človek lahko 
srečen in zadovoljen tudi z manj materi-
alnimi dobrinami.

Nataša Fras Haslinger
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Tudi za naše najmlajše smo v preteklih počitnicah pripravili nov-
ost, in sicer se je v juliju in avgustu na igrišču odvijal nogometni 
vrtec pod vodstvom Sebastijana Erhatiča za otroke do 8. leta sta-
rosti. Nogometne veščine, ki so jih pridobili z obiskovanjem vrtca, 
so pokazali na medsebojni tekmi v soboto, 30. 8., pred začetkom 
turnirja v malem nogometu. Ta se je odvijal v okviru tradicionalnega 
športnega vikenda ŠD Šikole. Športni vikend smo pričeli v petek s 
turnirjem v odbojki, kjer je bilo prijavljenih 11 ekip, in turnirjem v 
ulični košarki, kjer je bilo prijavljenih 5 ekip. V odbojki je po težkih 
tekmah zmagala ekipa Optimisti, v košarki je zmagala ekipa Borcev 
za severno mejo. V soboto pa smo pričeli že popoldan, in sicer z 
rekreativnim kolesarskim maratonom. Ko so se kolesarji vrnili, smo 
jim pripravili polžje dirke s kolesi. Potem so nastopili že omenjeni 
“mali nogometni upi”, katere je bodrilo veliko navijačev. Vsem 
udeležencem nogometnega vrtca smo poklonili spominske majice 
in kolajne. Ta tekma naših najmlajših pa je bila odličen uvod v nočni 
turnir v malem nogometu, kjer je bilo prijavljenih 7 ekip. Zmagovalci 
drugo leto zapored so bili ekipa Reklamni atelje Babšek. Ekipe, ki 
so si priigrale prva tri mesta v posameznem športu, so prejele tudi 
pokale in praktične nagrade. Udeležba na vikendu je bila zadovolji-
va z udeležbo kvalitetnih ekip na posameznih turnirjih, tako da je 
bilo priložnosti za “športanje” in zabavno druženje več kot dovolj. 
Proti koncu tega meseca ponovno pripravljamo predstavo ekipe                
Reporterja Milana, ki se bo odvijala 26. 9. v dvorani v Cirkovcah. 
Vabljeni!                                                                                     Vesna Kotnik

ŠPORTNI VIKEND “ŠD ŠIKOLE 2014”

Za člane športnega društva Šikole v času letošnjih počitnic ni bilo počitka. Na igrišču v Šikolah se je teden-
sko odvijala športna rekreacija, ki je prispevala k druženju in zabavi tako med člani društva kot tudi ostalimi 
vaščani Šikol. 

  Foto: Nina Babšek.Foto: Marcela Krničar.

BORCI ZA SEVERNO MEJO. 

Foto: Matej Kirbiš.

Foto: Bogdan Babšek.

Foto: Eva Kotnik.

Foto: Bogdan Babšek.

OPTIMISTI.                                          REKLAMNI ATELJE BABŠEK.                  

NOGOMETNI VRTEC ŠD ŠIKOLE. 

NOGOMETNI VRTEC ŠD ŠIKOLE. 

KOLESARJI. 
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V Ljubljani je 13. 7. 2014 potekalo 
državno prvenstvo v streljanju z 
MK-orožjem na 50 metrov. Pionirji 
so znova pokazali dobro priprav-
ljenost in so se s skupno 747 krogi 
ekipno povzpeli na 2. mesto. Posa-
mezno je največ krogov dosegel 
Ivo Cicmanovič Zimet, ki je z 260 
krogi dosegel prav tako 2. mesto. 
Domen Širovnik je z 250 krogi 
za malo zgrešil 3. mesto in tako 
pristal na kljub temu odličnem 4. 
mestu.

Gregor Kmetec

2. MESTO NA DRŽAVNEM PRVENSTVU 
Državno prvenstvo z malokalibrskim orožjem

TORKOV KRE-AKTIVNI DAN S KINOM NA 
PROSTEM 
V torek, 12. avgusta, smo člani skupine 
Sosednji prijatelji Kidričevo pripravili 
tako športno kot kreativno preživljanje 
zaključka počitnic naših mladih občanov 
z obiskom Učilnice v naravi v Strnišču. Z 
otroki smo se tja odpravili po gozdni poti, 
kjer nas je pričakala gospa ddr. Ana Vovk 
Korže s Filozofske fakultete v Mariboru. 
Seznanila nas je s prihodnjimi načrti dela 
v učilnici in nam predstavila tamkajšnje 
živalske in rastlinske vrste, ki jih bodo 
udeleženci lahko tudi sami spoznali v 
naravi. Nato pa smo poprijeli za motike 
in lopatke ter presadili in opleli dišeča 
zelišča ter tam živečim žuželkam pripravili 
ljubko prebivališče - tako imenovani hotel 
za žuželke. Ob zaključku programa pa smo 
se sprostili ob športnih igrah in risanju v 
kreativnih delavnicah. Skupaj smo tudi 
naredili prostorsko instalacijo - skupin-
sko drevo, na katerega je vsak izmed 
udeležencev obesil list, ki ga je oblikoval 
sam, ter tako postal del oživljanja Učilnice 
v naravi v občini Kidričevo. Za zaključek 
dneva so si udeleženci ogledali filme v 
kinu na prostem, ki smo ga pripravili ob 
Osnovni šoli Kidričevo, kamor se nam je 
pohvalno pridružilo čez 100 občanov, ki 
so se »zvrstili« ob gledanju filmov vse tja 
do polnoči. 

Patrik Komljenović, 
predsednik skupine - pomočnik

 
4. SKUPINSKI POLETNI IZLET V TERME 
ČATEŽ 
V sredo, 13. avgusta, smo se ob osmih 
zjutraj »vkrcali« na avtobus, se prešteli 
in odpeljali proti Čatežu. V vožnji smo 
uživali, nekateri bolj, nekateri manj. Po-
govarjali smo se, brali in zabavali. Po 
dolgi vožnji pa smo le prispeli v termalni 
park Čatež. Razdelili smo si karte in se z 
navdušenjem zapodili proti bazenom. 
Nadeli smo si kopalke in že smo bili v vodi. 
Vsi smo bili tako veseli, da si lahko čutil 
pozitivno energijo v ozračju. Nekateri smo 
se bolj navdušili nad bazeni in plavanjem, 
drugi pa bolj nad vsemi tobogani, ki jih ni 
tako malo. Ko je napočil čas kosila, smo se 
vsi počasi vračali proti mestom, kjer smo 
pustili nahrbtnike. Popoldanski del dneva 
pa so nekateri izkoristili za vroče sončne 
žarke, drugim pa je prijala zabava v vodi. 
Zabavno in nepozabno druženje s pri-

Sosednji prijatelji Kidričevo 
2 dejavna poletna dneva za otroke, mlade in starše

Dejavna dneva smo v skupini Sosednji prijatelji organizirali drugo poletje zapored. Potekala sta v torek, 12., in 
sredo, 13. avgusta 2014, pod geslom KRE-AKTIVEN.

jatelji pa se je kmalu zaključilo. Preoblekli 
smo se, pospravili stvari v nahrbtnike in 
se odpravili. Seveda smo pred odhodom 
posneli še zadnjo skupno fotografijo 
dneva. A zabava se še vseeno ni končala, 
temveč se je nadaljevala v bližnjem 
turističnem središču in lunaparku. Bilo 
je toliko zanimivih stvari, da se nisi mo-
gel odločiti, kam najprej. Po razburljivih 
doživetjih smo se namestili nazaj na av-
tobus in odpeljali proti Kidričevemu. Na 
avtobusu nas je večina spala, ko pa smo 
prišli domov, pa so se naše poti spet 
ločile. Ta dan je resnično bil nepozaben in 
pričakujemo še več takšnih zabavnih dni 
v prihodnosti.                            Lana Kozjak 

Zahvaljujemo se županu g. Antonu Lesk-
ovarju in občinski upravi za pomoč pri 
organizaciji dejavnih dni, ddr. Ani Vovk 
Korže, ki nam je predstavila učilnico v 
naravi, pekarni Strnad, ki nam je podarila 
štručke, Restavraciji Pan za malico - na-
menjeno pripravljavcem dejavnih dneh, 
vsem našim članom - pripravljavcem, 
spremljevalkam, staršem in otrokom, ki 
so se povabilu odzvali v lepem številu, 
ter Janu Emeršiču in Urošu Leskovarju za 
pomoč pri pripravi kina na prostem. Hva-
la pa še vsem voditeljem skupine, ki ste 
zavzeto bdeli nad organizacijo. 
Velika hvala! 

Žan Jerenko

Skupinska fotografija iz Učilnice v naravi.



Društvo podeželskih žena in deklet občine Kidričevo se je letos pod 
okriljem Zveze kmeti c Slovenije udeležilo 51. Europeade - to je ev-
ropskega festi vala glasbe, petja in folklore. Gosti telj srečanja je bilo 
poljsko mesto Kielce s tristo ti soč prebivalci. Na avtobusu smo bile 
pisana druščina žensk podeželja iz okolice Črnomlja, Novega mes-
ta, Izlak, Slovenj Gradca in pa me Štajerke. Namen udeležbe je bil 
spoznati  zanimivosti  drugih narodov in predstaviti  Slovenijo. Med 
13-urno vožnjo smo opazovale in primerjale pokrajine v Avstriji 
- urejeno in čisto; Češka  republika - kar pestra pokrajina, sicer pa 
veliki kompleksi ječmena, pšenice in ovsa. Po Poljski - pri vaseh ma-
jhne parcele, na katerih so bili še plasti  sena in pa žito, postavljeno 
v stave (to je bilo pri nas pred 50 leti ), ob cesti  za drevo privezane 
krave, ki se pasejo, hiše stare, potrebne pleskanja, po dvoriščih še 
kupi gnoja ... Skratka kaj hitro ugotovimo, da se našega blagostanja 
sploh ne zavedamo, še manj pa znamo ceniti , kar imamo. Poljaki 
skromni in prijazni, organizacija dodelana, vsaka skupina je dobila 
svojega vodiča, program natrpan, vsak dan pred zajtrkom vaje, po 
zajtrku pa nastopi po trgih lepega mesta, v katerem so tudi trgovs-
ki centri. Vendar je zvečer mesto zelo slabo razsvetljeno, ni veliko 
luči in ne reklamnih napisov. Mislim, da Poljaki niso razsipniški. Ko 
na odprtju vidiš v areni na enem mestu pisano množico narodov v 
različnih nošah, z raznimi orodji in pripomočki, in slišiš otvoritveno 
skladbo Avsenikovo Golico, se spomniš, da si ca. 1000 km od doma, 
dvigneš slovensko zastavo, kar se da visoko, in takrat začuti š, da je 
Slovenija res domovina tvoja. V petek nas je sprejel župan Kielc, kjer 
smo mu podarile belokranjsko pisanico, ki so jo izdelale Črnomaljke, 
in pa Zbornik občine Kidričevo. Med potjo domov smo si ogledale 
Čenstohovo, to je največje romarsko središče na Poljskem, in pa zna-
menitosti  Krakova - rudnik soli - neprecenljivo bogastvo podzemlja, 
v katerem so rudarji kopali sol, zaradi pogosti h nesreč pa izdelali iz 
kamna umetnine, dve kapeli in cerkev v globini ca. 121 m pod zemljo 
… Dobimo se na 52. Europeadi 2015 ... mogoče ...     Marija Metličar

Udeležba DPŽD občine Kidričevo na 
51. Europeadi  v Kielcah - Poljska

Društvo podeželskih žena in deklet občine Kidričevo se je letos pod okriljem Zveze kmeti c Slovenije udeležilo 
51. Europeade - to je evropskega festi vala glasbe, petja in folklore. Gosti telj srečanja je bilo poljsko mesto 
Kielce s tristo ti soč prebivalci. 

Nastop na Europeadi skupaj z ZK Slovenije.

Udeleženke Europeade v nošah FS Vinko Korže.

V soboto, 19. 7. 2014, so se na kmečkem turizmu 
Medved zbrali sorodniki in prijatelji zlatoporočencev 
Franca Babška in Frančiške Babšek iz Šikol 7, ki sta tega 
dne praznovala zlato poroko. Obred zlate poroke je 
opravil župan Anton Leskovar. Zlati  ženin Franc Babšek 
se je rodil 3. 7. 1942 v Šikolah, zlata nevesta Frančiška 
Babšek, rojena Lukovnjak, pa 25. 3. 1945 v Okoslavcih. 
V zakonu sta se jima rodila dva otroka, danes sta pon-
osna na tri vnuke, razveseljuje pa ju tudi pravnuk.

V soboto, 17. 5. 2014, sta v cerkvi Sv. Lovrenca na Dr. polju 
praznovala zlato poroko zlatoporočenca Franc in Marija 
VINDIŠ iz Apač 238. Civilni obred zlate poroke je opravil 
župan Anton Leskovar, cerkvenega pa farni župnik Karel 
Pavlič. Zlati  ženin Franc se je rodil 5. 2. 1942 v Apačah, zlata 
nevesta Marija, rojena Krumpak, pa 22. 11. 1944 na Hajdini. 
V zakonu so se jima rodili dve hčeri in sin, danes pa ju razves-
eljuje šest vnukov in šti rje pravnuki.

ZLATA POROKA 
FRANCA IN FRANČIŠKE BABŠEK   

ZLATA POROKA FRANCA IN MARIJE 
VINDIŠ  
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Štefan Hergan še ureja živo mejo ob hiši
 
Za rojstni dan nas je gospod Štefan pričakal skupaj z ženo Angelo za mizo pod bra-
jdami. Odbornici KORK Cirkovce sva po čestitki v družbi gostiteljice hčerke Marine 
veselo nazdravili. Vnuk Marko je bil na počitnicah. Ob prijetnem klepetu in pogos-

titvi smo občudovali črnega in belega muca 
- očetova ljubljenca - pri igri.  Štefan Hergan 
se je rodil na Pragerskem 6. 7. 1923. leta. 
Po osnovni šoli je najprej končal trgovsko 
šolo, kasneje pa še srednjo ekonomsko 
šolo v Mariboru. Vsa leta do upokojitve je 
bil zaposlen pri Slovenskih železnicah. Delal 
je kot ekonom, vendar so ga zaradi njego-
vih sposobnosti uporabili tudi pri drugih 
pomembnih delih. Prepotoval je vso Ev-
ropo. Veliko lepega je doživel in bil vedno 

vedrega in dobrega srca, ne zna biti slabe volje ali jezen. Vedno je rad delal. Po 
upokojitvi je pridno skrbel za dom in družino. Sedaj večino dela opravi hčerka. 
Še vedno pa skrbi za lepo porezano živo mejo in urejeno trato za hišo. Letos z 
ženo praznujeta 60 let skupnega življenja. Hčerka Marina pravi, da ima srečo, ker 
ima takšna starša, in da jima želi še mnogo skupnih in čim bolj zdravih let. Leta 
prinesejo ovire, vendar počasi se tudi daleč pride. Tam, kjer več ne zmoreta starša, 
zmore ona, saj je tudi njo življenje utrdilo in naučilo, da se moraš veseliti majhnih 
srečnih trenutkov. Za 60 let poroke jima iskreno čestitamo tudi KORK Cirkovce in 
jima želimo še naprej zdravo in razumevanja polno skupno življenje.

Marija Prosenjak - 
naša najstarejša krajanka
 
Gospa Marija Prosenjak je najstarejša 
krajanka bivše KS Cirkovce. Zdravje ji na-
gaja. Jesen svojega življenja preživlja na 

domači kmetiji v 
Stražgonjci. Sin 
Milan s snaho 
Jožico in ostalimi 
domačimi lepo 
skrbi zanjo. Ob 
obisku je hiša 
dišala po dobro-

tah iz pečice. Marija je bila rojena 22. 8. 
1918 v Stražgonjci 37. Poročila se je leta 
1946 na kmetijo z vdovcem Štefanom. Ta 
je že imel 2 otroka. V zakonu se jima je 
rodil sin Milan, ki zdaj lepo skrbi zanjo. Po 
smrti moža je pridno skrbela za kmetijo 
in živela v majhni skromni hiški. Sedaj se 
je zaradi udobnejšega življenja preselila 
sinovo hišo, ki si jo je zgradil na dvorišču. 
Vajena trdega kmečkega dela je rada de-
lala vsa opravila, bila je redna obiskovalka 
maš in pogrebov. Najraje pa se je vozila s 
kolesom. Še pred dvema letom se je pel-
jala čez polje na obisk, sedaj pa to žal več 
ne gre. Veliko počiva. Če je vreme lepo, 
sedi pred hišo in opazuje dogajanje na 
dvorišču ter se veseli obiskov dveh vnu-
kov in petih pravnukov. Njeno počutje je 
odvisno od vremena. Najljubši del dneva 
pa je, ko jo pogostijo s krofom - ta je ob-
vezen.

Alojzija Pišek se vedno razveseli 
Veselih polank
 
Predstavnice KORK Cirkovce in ljudske 
glasbenice Vesele polanke smo gospo 
Alojzijo obiskale na lep, sončen ned-

eljski popoldan. Urice so kar prehitro 
minile ob veselem klepetu in pesmi. 

NAŠI DEVETDESETLETNIKI

Štefan Pišek - 
natančen, bister in prijazen  

KORK Cirkovce smo ga obiskali skupaj z 
Veterani folklore in Veselimi polankami v 
Domu Poljčane. Z osebjem doma smo se 
dogovorili za prireditev, ki je razveselila 

tudi ostale stanovalce. Bilo je nepozabno.
Štefan se je rodil 31. 7. 1924 v Sp. Jabla-
nah v veliki kmečki družini. Sorojenci so 
odhajali, na domačiji sta ostala s sestro 
Pavlo. Nikoli se nista poročila. V poznih 
letih so skrb zanju prevzeli nečaki. Pavla 
je umrla, Štefan pa si je poiskal nov dom v 
Domu upokojencev v Poljčanah. Še vedno 
je krepak, bistrih misli in poln predlogov 
za izboljšave. Zelo rad bere in pokomenti-
ra dogajanja. Bil je dober kmet, sicer je 
nekaj časa delal drugje, vendar se je 
hitro vrnil na kmetijo, kjer je skrbel za 
kmetijo in sestro. Zelo veliko je pomagal 

tudi sosedom. Slovi kot zelo natančen 
in dosleden pri delu. Lahko bi tekmoval 
v pluženju snega, precizni košnji in zasa-
jenosti njiv ali pa v postavljanju plastov 
sena v linijo. Nered ga moti tudi danes. 
Ima izjemno lepo izpisano pisavo. Rad se 
spominja starih časov in nam pripovedu-
je zgode in prigode nekdaj na vasi, mi pa 
smo hvaležni poslušalci. Posebno radi 
poslušamo pesem, ko jo deklamira. Pe-
sem ima več kot 20 kitic. Je prava odprta 
knjiga zgodovine dogajanja na našem 
območju. Želimo mu še dolgo, zdravo, 
lepo in prijazno življenje.

Poslovile smo se z obljubo, da se - če 
ne prej, pa čez leto - ponovno srečamo. 
Alojzija se je rodila 6. 7. 1923. leta na 
Dunaju, kamor je šla mama Katarina 
Bedenik služit. Po enem letu sta se vrnili 
na Podlože, kjer je bil materin dom. Po 
letu dni sta odšli na Ptujsko Goro služit. 
Mama se je po petih letih poročila v 
Pongrce. Alojzija je dobila dobrega 
očima, ki pa je žal kmalu umrl. Petna-
jstletna Alojzija je ostala sama z mamo 
v skromni kmečki hišici. Pridno sta dela-
li na skromni kmetiji in pomagali.  Šolo 
je obiskovala v Cirkovcah. Leta 1942 je 
odšla v Nemčijo v “arbeitsdienst” za 
sedem mesecev. Po vrnitvi domov se 
je kmalu poročila s Francem Piškom iz 
sosednje vasi. Rodilo se jima je sedem 
otrok. Mož je delal na železnici. Mama ji 
je umrla, kmalu zatem pa je hudo zbolel 

tudi mož. Negovala ga je in skrbela zanj 
sedemnajst let, vse do njegove prerane 
smrti. Otroci so odhajali. Ostala je sama 
pod isto streho z družino najmlajšega 
sina. Žal je tudi on umrl, star komaj 45 let.  
Sedaj živi v svojem lepo urejenem domu v 
prizidku s snaho in z vnukoma. Življenje ji 
je podarilo 8 vnukov in 8 pravnukov. Kljub 
temu je včasih osamljena in je vesela vs-
akega obiska.
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Alojz Klajnšek skrbi, da so v drvarnici 
drva zložena kot v škatlici
 
Ob 91. rojstnem dnevu sta ga s svojim 
obiskom razveselili članici Rdečega križa 
Cirkovce, Pavla Veler in Hermina Zajc. 
Zaželeli sta mu dobrega zdravja in še 

mnogo zadovoljnih dni med njegovimi. 
Rodil se je 29. 6. 1923 v Sp. Pleterjah v 
kmečki družini z osmimi otroki. Mladost 
je preživljal kot večina kmečkih otrok v 
tistem času – za igro je bilo malo časa, 
vedno je bilo kakšno delo, primerno za 
otroka vsake starosti. Kot mlad fant se je 
želel zaposliti pri železnici, vendar mu je 
načrte prekrižala druga svetovna vojna. 
Bil je mobiliziran v nemško vojsko, skoraj 
dve leti je preživel na bojiščih na Finskem. 
Po koncu vojne se je po dolgi in mukotrp-
ni poti preko Norveške in Rusije vendarle 
srečno vrnil v rojstno vas. Leta 1947 se 
je poročil z Nežo in se preselil na Vukovo 
domačijo v Mihovce, kjer živi še danes. 
Z ženo sta si ustvarila družino, rodile so 
se jima tri hčere in po 66 letih skupnega 
življenja se je leta 2013 Neža poslovila. 
Alojz živi skupaj z najmlajšo hčerko in 
zetom, radi pa ga obiščeta tudi hčerki 
Nežika in Zinka z družinama. Danes ga 
razveseljuje šest vnukov in devet prav-
nukov. Poleg dela na kmetiji se je vedno 
vključeval v vse aktivnosti na vasi, bil je 
dejaven v Krajevni skupnosti Cirkovce in 
kot delegat v skupščini občine Ptuj.
Kljub visoki starosti mu zdravje še dobro 
služi, tako da še vedno z veseljem pop-
rime za kakšno delo, ki je primerno njego-
vim močem. Še vedno je njegova skrb, da 
so drva pravočasno pod streho v drvarnici 
in zložena kot »šibice v škatlici«. Redno 
prebira tudi časopis in spremlja aktualne 
dogodke po televiziji.

Zaposlil se je v Tovarni glinice in aluminija v Kidričevem. 
Klic po družbeno aktivnem udejstvovanju in ustvar-
janju je bil močan sopotnik, s katerim je živela vsa 
njegova družina. Že pred poroko je aktivno deloval v 
dramski skupini v Šikolah. Po vojski je bil član DPD Svo-
boda Kidričevo. Pot kulturnega ustvarjanja je sledila poti 
srca in ga pripeljala v Cirkovce, kjer je l. 1958 prevzel 
predsedniško funkcijo Prosvetnega društva Cirkovce, ki 
mu je predsedoval dolgih 22 let. Po smrti Vinka Koržeta je njegovo folklor-
no skupino priključil prosvetnemu društvu in ji nadel ime po ustanovitelju. 
Pod njegovim vodstvom je folklorna skupina postala prepoznavna doma, v 
nekdanji Jugoslaviji in širom po Evropi. Skupaj s plesalci so nizali nastope in 
uspehe kot bisere drugega za drugim. V času njegovega vodenja je folklorna 
skupina izvedla preko 1000 nastopov doma in v tujini. Njen vodja je bil 36 let, 
vse do leta 1999. Vedno je stremel k perfekcionizmu. Bil je strog vodja, ki je 
znal pokazati tudi očetovsko in razumevajočo plat, ko je bilo to potrebno. Bil 
je povezovalen človek, močnih načel, trdne volje in velikega srca. Razdajal se 
je za prosvetno življenje. 
Bil je soustanovitelj moškega, kasneje še mešanega pevskega zbora ter 
tamburaškega orkestra. V sodelovanju z osnovno šolo Cirkovce je ustanovil 
otroško folklorno skupino, ki je uspešno nastopala doma in v tujini, ter tako 
poskrbel za podmladek članske skupine. Bil je pobudnik obuditve dram-
ske sekcije, avtor Kmečke gostije, ki je bila večkrat uprizorjena, cirkovškega 
fašenka, pobudnik ohranitve ljudskega običaja binkoštnega jutra. Navezal 
je stike za sodelovanje s koroškimi Slovenci iz Globasnice in poskrbel za po-
bratenje z društvom Seljačka sloga iz Nedelišča. Delo na lokalnem nivoju je 
nadgradil z aktivnim sodelovanjem v ZKO občine Ptuj, ki ji je nekaj časa tudi 
predsedoval, bil njen podpredsednik in član več odborov. 
Na nivoju države je bil aktiven v Zvezi ljudskih in tradicijskih skupin Sloveni-
je, bil je tudi predsednik te organizacije in predsednik odbora za folkloro za 
podravsko in pomursko regijo. Ko so mu začele jenjati moči za aktivno delo, 
je bil nagrajen za ves trud, energijo in požrtvovalnost, ki jih je vložil v pros-
vetno delo, s številnimi priznanji Javnega sklada za kulturne dejavnosti na 
občinskem in republiškem nivoju in z več častnimi nazivi. Postal je častni 
občan občine Kidričevo, častni član ZLTSS in častni predsednik Prosvetnega 
društva Cirkovce. Za svoje dolgoletno delo v folklorni skupini je bil nagrajen z 
vinkom za življenjsko delo, ki ga je prejel ob osemdeseti obletnici delovanja 
folklorne skupine Vinko Korže. Dokler bo v Cirkovcah odmevala ljudska pe-
sem, se razlegala ubrana melodija strun tamburic in se bodo plesali štajerski 
plesi, bo misel in bogata zapuščina Antona Brgleza z nami. 

Mojca Metličar, predsednica PD Cirkovce

Pavla Veler

V spomin Antonu Brglezu

Anton Brglez je bil rojen v Šikolah 20. 2. 1927. 
Osnovno šolo je obiskoval v Cirkovcah, šolanje 
nadaljeval v meščanski šoli na Ptuju, med 
vojno v trgovski šoli, po vojni je zaključil še 
ekonomsko šolo. 
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Sestavine:
• 1 šalotka ali majhna čebula
• 2 stroka česna
• 8 manjših rezin kruha
• 30 dag gob (šampinjonov, ostrigarjev ali pa zamrznjenih jurčko)
• suho belo vino
• nekaj vejic peteršilja
• parmezan ali pecorino
• olivno olje
• sol, poper

Priprava:
Šalotko oziroma čebulo olupite in narežite na kolesca, česen olupite in nasekljajte. Gobe očisti te in narežite na listi če. Na                           
olivnem olju popražite čebulo. Ko postekleni, dodajte česen in kmalu zatem gobe. Solite, poprajte in pražite nekaj minut. Ko voda, 
ki jo spusti jo gobe, izpari, prilijte malo suhega belega vina in dušite naprej, da izpari tudi vino. Odstavite in vmešajte nasekljan 
peteršilj.Kruhke obložite z gobami in zelo tankimi rezinami parmezana ali pecorina. V nekaj minutah zapecite v vroči pečici in takoj               
postrezite – po želji vroče kruhke še malo pokapajte z olivnim oljem.

Kruhki z gobami in sirom

RECEPT

Do julija letos sem si prihranila denar in se s šti rimi prijateljicami 
odpravila na pot. Priznati  moram, da me je bilo zelo strah dolge 
vožnje z letalom. Let iz Benetk do Filadelfi je je trajal 9 ur. Na 
letalu me je najbolj impresioniral ekranček pred sedežem, zara-
di katerega sem se sprosti la, in tako je let minil dokaj hitro. Po 
pristanku v Filadelfi ji nas je manjše letalo popeljalo do Miamija. 
Miami. Vroč, vlažen, prekrasen. Čisto drug svet, za katerega si 
vsak zasluži, da ga vidi. Še boljše kot v fi lmih. Na letališču nas 
je čakal najet avtomobil, s katerim smo se odpeljale do apart-
maja. Prvič sem vozila avtomati ka. Prvič sem bila tako daleč 
od doma. Bila sem ponosna na sebe. Prvi dan smo si ogledale 
najbolj znano peščeno plažo v Miamiju – Miami Beach. Najbolj 
me je preseneti lo to, da so se kopalci zadrževali in plavali v 
bližini obale. V morju namreč lahko hitro naleti š na kakšnega 
morskega psa. Naslednji dan smo se z avtomobilom odpeljale 
na najjužnejši del celinske Amerike – Key West. Tamkajšnja nar-
ava je bila prekrasna, morje čisto in čudovito, raj za deskarje. 
Tretji dan smo obiskale farmo aligatorjev v bližini Miamija. S 
čolnom smo se vozile po močvirju, v katerem so plavali aliga-
torji. Po končani vožnji nam je voznik čolna povedal, da aligator 
zlahka prevrne tak čoln. Še sreča, da nam je to povedal šele po 
končani vožnji. Ogledale smo si tudi hranjenje aligatorjev. Tiste 
ribice so bile zanje le majhen prigrizek. V naslednjih dneh smo 
si ogledale tudi naravni park, kjer so imeli predstave z delfi ni in 
orkami. Ti vodni sesalci so se mi vti snili v spomin zaradi svoje 
izredne inteligentnosti . Hrana v Miamiju je dobra, raznovrstna 
in dokaj poceni, poskušale smo se izogibati  hitri prehrani. Nočno 
življenje je vrhunsko. Klubi, diskoteke, lokali ob morju – meni 
pisano na kožo. Najrazličnejše zvrsti  glasbe za vsak okus. Po 
6 dneh Miamija smo se odpeljale v New York. Moje sanjsko 
mesto, veličastno, veliko, svetleče. Times Square, kjer kar mr-
goli reklamnih svetlečih panojev, rdeče stopnice, na katerih je 

PRVIČ V AMERIKIPRVIČ V AMERIKIPRVIČ V AMERIKI
Še leto dni nazaj sem lahko le na zemljevidu z občudovanjem opazovala Ameriko. Zdela se je tako daleč, tako 
nedosegljiva. Ko sem septembra diplomirala, sem se odločila, da Amerika ne bo več le na zemljevidu, ampak 
da bom storila vse, da jo obiščem. 

sedelo že na milijarde ljudi, in seveda nešteto trgovin, ki se jim 
kot strastna in že malo odvisna zapravljivka nisem mogla izogni-
ti . Prekrasno je bilo kolesarjenje po uradno najlepšem parku na 
svetu. Centralni park je res prava paša za oči. Z grenkim prioku-
som sem opazovala prizorišče teroristi čnega napada – Ground 
Zero. Lep spomenik, s katerim so se poklonili žrtvam napada. In 
potem je tukaj še Kip svobode ob ustju reke Hudson. In prekrasen 
razgled z Empire State Buildinga. In še in še bi lahko naštevala. 
Mislim, da bi vsak mlad moral – če ne prej, pa vsaj po končani 
diplomi – prihraniti  denar in se odpraviti  na izlet čez lužo. Vredno 
je vsakega evra oz. dolarja. Pa čeprav mi zdaj že 3 mesece po po-
tovanju mama posoja denar, dokler ne pridem na zeleno vejo.

 Eva Žunkovič
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V zadnjih leti h se o pomenu čebelarstva 
veliko govori, obstajajo različna mnenja 
o ustreznih načinih čebelarjenja in soob-
stoju le-tega v sistemu kmetovanja in na-
ravovarstva. O tem, zakaj se nekdo odloči 
biti  čebelar, in o pomenu osveščanja o 
pomembnosti  medu in čebel nasploh 
sem se pogovarjala s čebelarjem Jožetom 
Vidovičem iz Apač.

* Kdaj in kako ste postali čebelar? S 
čebelarstvom sem se srečal po končani 
osnovni šoli, ko sem med počitnicami de-
lal pri našem največjem čebelarju Janku 
Pislaku. To delo sem tako opravljal osem 
sezon. Potem sem bil tri leta zaposlen v 
avtošoli, zadnjih 16 let pa v čebelarstvu 
Pislak. Ker pa ima vsak človek kakšen 
izziv, sem se letos odločil za samostojno 
pot. 
* S koliko čebeljimi družinami gosp-
odarite? Trenutno imam 110 družin, ki so 
nameščene na treh lokacijah v Halozah.
* Kaj potrebujemo, če želimo danes 
postati  čebelar? Če nekdo danes želi 
postati  čebelar, potrebuje najprej do-
brega mentorja, ki ga bo uvedel v 
čebelarstvo in mu pomagal z nasveti . 
Najbolje, da se udeleži tudi kakšnega 
začetnega tečaja čebelarjenja, ki jih or-
ganizira ČZS, in si tako pridobi vsaj prva 
osnovna znanja. Največ znanja pa lahko 
pridobiš s samim delom s čebelami. Sam 
sem svoje znanje pridobil z dolgoletnim 
delom pri g. Pislaku, ki je svoje znanje in 
izkušnje prenašal na svoje zaposlene, za 
kar sem mu seveda zelo hvaležen. 
* V vrtcu in osnovni šoli se že nekaj let 
izvaja akcija »Tradicionalni slovenski za-
jtrk«, med drugim je del tega tudi med. 
Kako otroke prepričati , da je med boljši 
kot npr. nutela? Sama akcija je vredna 
vse pohvale, vendar je premalo samo en-
krat na leto govoriti  o slovenskem zajtrku 
v vrtcih in šolah. Tak zajtrk s slovenskimi 
pridelki bi lahko bil vsak dan. Otroke 
prepričaš, da je med boljši kot nutela 
samo z lastnim zgledom in pa tako, da jih 
od malega navadimo na uživanje medu, 
ki je vsekakor veliko bolj zdrav kot pa vsi ti  
»umetni« sladkorji. Govorim pa seveda o 
slovenskem medu, za katerega vemo, da 
je med kvalitetnejšimi, in za katerega tudi 
vemo, kje je bil pridelan.
* Imate kak dober recept, kako s 
pomočjo medu dvigniti  odpornost v 
hladnejših dneh, ki so pred nami? Re-
ceptov, kako dvigniti  odpornost, je veliko. 
Priporočljivo je uživati  med že pred hlad-
nim vremenom, saj si le tako dvignemo 

INTERVJU: Jože Vidovič
Čebela nas – kot simbol pridnosti , varčnosti  in skrbi za druge – spremlja že od malih nog. Ko pa odrastemo, 
občudujemo predvsem njeno organiziranost, socialni red, gospodarnost in učinkovitost.

odpornost pravočasno. Ker pa čebele ne 
proizvajajo oz. nabirajo samo medu, am-
pak tudi cvetni prah, mati čni mleček in 
propolis, čebelarji priporočamo uživanje 
vseh teh čebeljih dobrot. Še posebej bi tu 
izpostavil mati čni mleček, ki nam lahko 

zelo hitro okrepi naš imunski sistem. 
* Kakšna je torej ponudba vašega 
čebelarstva? Pri nas na domu smo na 
voljo vsak dan, kjer lahko kupite različne 
vrste medu, mati čni mleček, cvetni prah 
in vosek.                                                   MT

Tempo modernega časa ogroža človekovo duševno in telesno ravnovesje. Športna de-
javnost je ti sta, ki ima pomembno nalogo preprečevanja in terapije negati vnih pojavov 
današnje družbe. Vsak človek želi biti  zdrav, uspešen in zadovoljen. Lahko rečemo, da 
vsak človek teži k biološkemu, sociološkemu in psihološkemu ravnovesju. Ker je proces 
treniranja proces transformacije človekovih sposobnosti , lastnosti  in značilnosti , lahko 
sleherni posameznik z vadbo v fi tnes centru vzpostavi ravnovesje ter dvigne duševni 
in telesni potencial, s tem pa vpliva na večjo kakovost življenja. Sodoben fi tnes center 
in proces treniranja v njem pripomore k biopsihosocialnemu ravnovesju. Fitnes center 
tako naj ne bi bil le prostor, kjer se »pridobivajo mišice« ali razvijajo aerobne sposob-
nosti , temveč prostor, kjer se razvija celotna človekova osebnost. 
Po uvodnem delu vadbe (ogrevanju) in glavnem delu vadbene enote (npr. trening raz-
voja moči, hitrosti , koordinacije …) je vsako fi zično akti vnost potrebno tudi smiselno 
zaključiti . Namen zaključne faze je, da se telo umiri, sprosti  in da se počuti mo manj 
utrujeni in napeti  kot pred vadbo. Sredstva, s katerimi lahko to dosežemo, so številna. 
V zaključni fazi vadbe običajno izberemo stretching (beseda je angleškega izvora in 
pomeni raztezanje, natezanje in napenjanje), lahko pa tudi preproste jogijske asane 
(jogijske položaje – vaje), ki jih izvajamo v gibanju skladno s pravilnim dihanjem, kar 
blagodejno deluje na duha in zavedanje telesa. Stretching je metoda mišičnega raz-
tezanja in se je razvila iz joge. V sodobnem času pa se vse bolj uveljavlja v rekrea-
ti vnem in vrhunskem športu kot metoda razvoja gibljivosti  v različnih športnih pan-
ogah. Stretching je ena od tehnik raztezanja mišic, ki temelji na vztrajanju v določenem 
položaju. Nekatere novejše raziskave so pokazale, da je ta metoda učinkovitejša od 
dinamične (balisti čne) metode razvoja gibljivosti . Gibljivost je povezana tudi z boljšim 
izvajanjem tehnike, z večjo gibalno izraznostjo in natančnostjo gibanja. Raziskovalci 
so enotnega mnenja, da imajo trenirani ljudje boljši spanec. Tako o poziti vnem učinku 
telesne akti vnosti  na kakovost počitka poročajo že Walker (1978), Griffi  n (1978) in 
drugi. Paxoton in sod. (1984) pa opozarjajo, da na kakovost spanja vpliva predvsem 
sestava telesne mase in osebnostne lastnosti , ki so vezane na psihično življenje posa-
meznika. Prav telesna akti vnost vpliva na sestavo telesne mase in s tem na počutje, 
zato priporočajo redno telesno akti vnost kot terapijo za izboljšanje spanca. Vabljeni v 
sodoben Fitnes studio FIT.SI v športno dvorano Kidričevo, kjer boste pod vodstvom 
vaditelja/inštrukturja fi tnesa spoznali učinkovito fi tnes vadbo. Prvi obisk fi tnesa je 
brezplačen!                                            Info: 041 983 897, 031 693 890, www.fi tnesfi t.si
                                                                                                 Boštjan Zupanič, vaditelj fi tnesa

Pozitivni učinki telesne aktivnosti in 
vpliv na kakovost spanca



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. 2014.  Sponzor nagradne križanke je Čebelarstvo Vidovič.

Srečni izžrebanci iz prejšnje izdaje glasila so: Stanko Zafošnik, Lovrenc na Dr. polju 53 a, Lovrenc, Kacijan Franc, Stražgonjca 17, Prager-
sko, Nada Aubelj, Cesta v Njiverce 36, Kidričevo.


