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Vesel božič in
srečno v letu 2019!
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“Roža potrebuje sonce, da postane roža,
človek potrebuje ljubezen, da postane človek.«

(Phil Bosmans)

Zahvaljujemo se vam za vašo podporo
pri izvajanju skupnih aktivnosti

 in želimo, da boste zdravi, 
srečni in uspešni pri

svojem delu.

Naj bo srečno, naj bo zdravo
in uspešno leto 2019.

Županja občine Cirkulane,
Antonija Žumbar, 

svetniki in občinska uprava

OBČINA CIRKULANE

Max Korenjak Sawatzky, 2. a

Žiga Žuran, 3. a

Ela Kozel, 3. a

Nika Rejc, 1. a
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GLASILO OBČINE CIRKULANE izdaja Občina Cirkulane. Uredniški odbor: Milena Debeljak, Nina Gabrovec, Marica Zebec, Miro Lesjak, 
Nataša Podhostnik.  Odgovorna urednica: Tatjana Mohorko. Lektoriranje: Nataša Podhostnik. Oblikovanje in tisk: Vejica, Rado Škrjanec s. p., 
041 684 910. Naslov uredništva: Občina Cirkulane, Cirkulane 58, 2282 Cirkulane, telefon: 02/795 34 20. Elektronski naslov: tajnistvo@cirkulane.si. 
Natisnjeno: 900 izvodov, ki jih prejmejo gospodinjstva v občini brezplačno. Glasilo občine Cirkulane tudi na internetu: www.cirkulane.si. Naslovnica:   
Dani Turnšek.

V letu, ki se končuje, smo izvedli lokalne volitve. Izvolili ste novo župa-
njo, prav tako tudi predstavnike v Občinski svet občine Cirkulane. Svoj glas 
ste namenili ljudem, za katere ste prepričani in verjamete vanje, da bodo s 
svojim znanjem, izkušnjami in seveda z voljo prispevali k skupnemu razvoju 
občine. Verjamem, da ste ob izvolitvah namenili glas ljudem, ki so s svojim 
delom že dokazali, da znajo ravnati modro in v skladu s svojimi načeli, znanji 
in sposobnostmi. Hvala. 

Hvala vsem vam, ki ste svoj pečat »pustili« v razvoju občine, hvala nek-
danjemu županu gospodu Janezu Jurgecu in svetnikom, direktorici in za-
poslenim v občinski upravi, da  ste skupaj z njim realizirali zadane naloge. 
Hvala župniku pri sv. Barbari gospodu Emilu Drevu za dobro sodelovanje in 
duhovno oporo. Hvala vsem društvom občine Cirkulane za izjemno bogato 
aktivnost na vseh družbenih področjih, predsednikom vaških odborov za 
kooperativno delo v svojih sredinah in tudi predstavnikom političnih strank 
za spodbujanje k pozitivni klimi in sodelovanju.  Posebej gre zahvala vsem 
podjetnikom, ki v občini Cirkulane izvajate dejavnosti, saj s tem prispevate 
tudi k večji razvitosti in boljšim zaposlitvenim možnostim naših občank in 
občanov, hvala kolektivu OŠ Cirkulane-Zavrč za vse delo na vzgojno-izobra-
ževalnem področju in vsem vam, ki prispevate s svojim znanjem, delom in 
aktivnostmi, da nam je v danih razmerah čim bolje.

V letu 2019 si želim, da bo moje delo, delo svetnic in svetnikov ter občin-
ske uprave prepoznano med nami. Verjamem, da bomo delovali usklajeno, 
da bomo skupaj iskali rešitve v problemih, ki bodo zagotovo nastali, ob vsem 
tem pa prosim tudi za sodelovanje  vas, drage občanke in spoštovani občani, 
tam, kjer bo to potrebno. 

Prijetno in mirno praznovanje božičnih praznikov ter srečen prehod v novo 
leto 2019 želim;  bodite zdravi, veliko se smejte in radi se imejte. 

Antonija Žumbar,
županja občine Cirkulane

Drage mi vse občanke, spoštovani občani!



DECEMBER 2018

4 Medij občine Cirkulane

Konstitutivna seja Občinskega sveta občine Cirkulane 

Zimska služba v občini Cirkulane

Konstitutivna seja Občinskega sve-
ta občine Cirkulane je potekala v 

četrtek, 29. 11. 2018, ob 18. uri v sejni 
sobi občine Cirkulane.

Na seji se je najprej ugotovilo šte-
vilo navzočih novoizvoljenih članov 
Občinskega sveta občine Cirkulane. 
Predsednica Občinske volilne komisije 
občine Cirkulane Saša Prelog Žnidarič 
je podala poročilo o izidu volitev v Ob-
činski svet občine Cirkulane in volitev 
za župana občine Cirkulane. Občinski 
svet občine Cirkulane je potrdil man-
date članom Občinskega sveta občine 
Cirkulane; novoizvoljeni svetniki so: 
Danica Ranfl, Franc Milošič, Simon 
Milošič, Roman Pešec, Mitja Arbeiter, 
Mira Petrovič, Ivan Glavica, Herman 
Krajnc in Ivan Hemetek. 

Na seji je mandatna komisija na 
osnovi poročila Občinske volilne ko-
misije občine Cirkulane ugotovila, da 
je bila na volitvah dne 18. 11. 2018 za 
županjo občine Cirkulane izvoljena An-
tonija Žumbar. Na seji se je imenovala 
Komisija za mandatna vprašanja, voli-

tve, imenovanja in priznanja. Člani ko-
misije so: Franc Milošič, Ivan Hemetek 
in Ivan Glavica.

Na vseh sejah Občinskega sveta obči-
ne Cirkulane bo županja občine Cirku-
lane Antonija Žumbar sproti obveščala 

svetnike o realizaciji sklepov Občin-
skega sveta občine Cirkulane in poteku 
aktualnih investicij v občini Cirkulane.

Občinska uprava

Zimska služba obsega dejavnosti in opravila, ki so nujna 
za zagotavljanje prevoznosti ceste in varnega prometa v zim-
skih razmerah. Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi 
zimskih pojavov (sneg, poledica in drugo) lahko ovirano ali 
ogroženo normalno odvijanje prometa in pri tem prihaja do 
odstopanj od sicer zagotovljenih tehničnih lastnosti ceste. V 
zimskem obdobju, ki praviloma traja od 15. novembra teko-
čega leta do 15. marca naslednjega leta, oziroma v obdobju 
trajanja zimskih razmer, se ceste vzdržujejo v skladu z izved-
benim programom zimske službe. 

Vse ukrepe v zvezi z zimsko službo je potrebno opraviti 
pravočasno in v skladu s  Pravilnikom o rednem vzdrževanju 
cest (Uradni list RS, št. 38/16), kjer so določeni minimalni 
standardi vzdrževanja cest, s čimer je usklajen Program re-
dnega in zimskega vzdrževanja v občini Cirkulane 2018/2019. 
V zimskih razmerah je potrebno upoštevati naslednje:

–  Pomembnejše lokalne ceste, na katerih se mora zago-
toviti prevoznost med 5. in 22. uro, so ceste, po katerih 
poteka promet med deli cest v občini oziroma med ob-
činami in po njih poteka tudi avtobusni, šolski prevoz; 
na teh cestah so možni zastoji do 2 ur.

Novoizvoljeni člani Občinskega sveta Občine Cirkulane v mandatu 2018–2022 z novoi-
zvoljeno županjo Antonijo Žumbar. Foto: Črtica in druge zgodbe
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Foto: Dušan Sagadin

Odprtje drsališča v Čarobnem svetu vile Bele

–  Ostale lokalne ceste naj bi bile prevozne med 7. in 22. 
uro. Tudi tu so ravno tako možni krajši zastoji; v primeru 
močnega sneženja so možni zastoji do enega dne.

–  Javne poti, deli cest, ki potekajo po obrobju naselij, so 
v nižji kategoriji, zato so možni zastoji do enega dne, v 
primeru močnega sneženja so možni večdnevni zastoji.

–  Parkirišča in pločniki so glede na upoštevanje krajev-
nih potreb spluženi do enega dne, v primeru močnega 
sneženja do več dni.

–  Med 22. in 5. uro so možni zastoji oziroma so ceste 
prevozne z zimsko opremo (zimske pnevmatike in po 
potrebi verige).

Dežurna telefonska številka koncesionarja za izvajanje 
zimske službe: 02/788 08 26

V Cirkulanah je ponovno zaživel Čarobni svet vile Bele. 
V petek, 30. novembra, je ob 18. uri ob večnamen-

ski turistično prireditveni dvorani v Cirkulanah potekalo 
slavnostno odprtje drsališča, na katerem je vse zbrane poz-
dravila in nagovorila županja občine Cirkulane Antonija 
Žumbar. 

Za kulturni program in okrasitev so poskrbeli učenci 
Osnovne šole Cirkulane-Zavrč in Vrtec Cirkulane ter nasto-
pajoči Kluba Halonga. Po zaključenem kulturnem programu 
so otroci že komaj čakali, da letos ponovno obujejo drsalke in 

zadrsajo po drsališču. Še posebej pa so uživali ob obisku vile 
Bele s prijatelji škrati in drugimi čarobnimi bitji v animacijski 
predstavi v izvedbi ZUM Kreative. Ob drsališču niso manjkali 
niti topli napitki in jedača.  

Občina Cirkulane 

Utrinki s slavnostnega odprtja drsališča v Čarobnem svetu vile 
Bele. Foto: Občina Cirkulane
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V Cirkulanah tradicionalno postavili božični drevesi

Tradicionalno srečanje vaščanov Pristave

Odkar imamo drsališče, v naši ob-
čini postavimo tudi dve novoletni 

drevesi, od katerih ena krasi prihod na 
drsališče. V soboto, 24. novembra, smo 

Različne aktivnosti, ki jih v Prista-
vi pripravljamo skozi celo leto, so 

vedno tudi priložnost za druženje in 
tesnejše povezovanje vaščanov. Vrhu-
nec dogajanja je naš vsakoletni vaški 
piknik, ki ga že tradicionalno organi-

ziramo 31. oktobra in na katerem se 
nas zmeraj zbere lepo število. 

Letos smo se po enoletnem premoru 
ponovno zbrali in bilo nas je največ do-
slej. Srečanje je potekalo na Turistični 

Utrinek s srečanja vaščanov Pristave. Foto: arhiv VO

se zbrali predstavniki VO Cirkulane, 
PGD Cirkulane in TD Cirkulane. Na 
občinskem zemljišču smo podrli drevo 
in ga pripeljali ter postavili na prostor 

pred drsališčem. Hvala vsem, ki ste 
pomagali, posebej gostišču Krona za 
čudovito kislo juho in malico, direkto-
rici občinske uprave Mileni Debeljak 
za sladke dobrote in 'nekaj kratkega', 
kar nas je ogrelo. 

Tudi letos smo po Barbarnem posta-
vili božično jelko, vendar malo druga-
če kot prejšnja leta. Letos je postavitev 
opravil stroj, za kar se moramo zahvaliti 
našemu vaščanu Jakobu Kralju, kakor 
tudi za podarjeno jelko, ki krasi središče 
naše občine. Hvala tudi javnim delav-
cem za pomoč pri postavitvi. 

V imenu VO Cirkulane želim miren 
in blagoslovljen božič, v novem letu 2019 
naj bodo sreča, zdravje ter dobra volja 
vedno z vami.

Vaški odbor Cirkulane
Anton Kokot, predsednik

kmetiji Kozarčan. Hišnemu gospodarju 
in članu Vaškega odbora Pristava Francu 
Roškarju se zahvaljujemo za gostoljubje 
in pomoč pri organizaciji ter pripravi 
hrane. Ob kozarcu mošta so se odlično 
prilegli tudi pečeni kostanji. Pozabili ni-
smo niti na izrezovanje buč, s katerimi 
smo se spomnili noči čarovnic. V spro-
ščenem vzdušju smo poklepetali in si za 
trenutek oddahnili od vsakdanjih skrbi. 
S svojim obiskom so nas presenetili tudi 
člani harmonikarske skupine Modrasi, s 
katerimi igra naš vaščan Aljaž Korenjak.

Ob zaključku leta načrtujemo še en 
sestanek vaškega odbora, na katerem 
bomo okvirno začrtali program dela za 
prihajajoče leto 2019. Pri njegovi  reali-
zaciji se nadejamo dobrega sodelovanja 
z našo županjo Antonijo Žumbar in ob-
činsko upravo. 

Aleksander Petrovič, 
predsednik VO Pristava
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Praznični december smo pričeli veselo in družabno

Letošnjo drsalno sezono smo odprli tudi s peko palačink. Foto: 
DgB

Nedelja, 2. decembra je bila pri sveti Barbari v Cirkulanah pra-
znično obarvana.

V decembru se ljudje radi udeležujemo različnih dru-
žabnih dogodkov, prireditev in koncertov, kjer že vse 

diši po praznikih. Praznično smo v december stopili tudi v 
Cirkulanah.

ODPRTJE DRSALIŠČA
Člani štirih društev (Društva za oživitev gradu Borl, Tu-

rističnega društva Cirkulane, Radiokluba Cirkulane, Kluba 
Halonga) smo v Cirkulanah skupaj s šolo in občino ter novo 
županjo Antonijo Žumbar 30. novembra odprli drsalno se-
zono s palačinkami, domačimi sendviči, kuhanim vinom in 
čajem. 

SEJEM BIL JE ŽIV ... BARBARNO 2018
V nedeljo, 2. decembra 2018, smo se v Cirkulanah zbrali 

že enajstič zapovrstjo, da bi praznovali god farne zavetnice 
sv. Barbare. Pričakal nas je sončen dan. Verniki so se lahko 
odpravili k rani ali pozni maši. Skladno s tradicijo sta grof in 
grofica Sauer prišla v Cirkulane k sv. Barbari pozdravit svoje 
podanike. Sprejela sta dajatve, razrešila nekaj dilem in težav 
ter se sprehodila med stojnicami, kjer so domači ponudniki 
na prodaj postavili svoje pridelke in izdelke. Okrepčali smo se 
lahko s čajem ali kuhanim vinom, za lačne pa je grajski kuhar 
pripravil odlično kokošjo obaro.

Po koncu dogajanja na prostem smo se zbrali v večnamen-
ski dvorani, kjer smo predstavili novi Vodnik po občini Cir-
kulane, ki ga je izdalo Turistično društvo Cirkulane.

Sonja Golc
Foto: Mateja Golc
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Vodnik je zagledal luč sveta

Leto 2019 bo v znamenju kulture

Na Barbarno je bila predstavitev turističnega vodnika
Foto: Jernej Golc

Na Barbarno nedeljo smo v sklopu praznovanja predsta-
vili Vodnik po občini Cirkulane. Na kratek in jedrnat 

način smo poskušali predstaviti lepote našega sveta Belanov, 
dogodke in zanimivosti. 

Skratka vse, kar Belani počnemo, kar ponujamo in na kar 
smo ponosni. Vse to smo strnili v dokument, ki ga bomo z 
veseljem pokazali turistom, pohodnikom in vsem naključnim 
gostom. Tudi za nas – Belane bo to zanimivo branje opremlje-

no s fotografijami, ki sta jih v večini prispevala Sandi Kelc in 
Dani Turnšek. Vsi ostali avtorji fotografij so tudi navedeni 
na drugi strani vodnika.

Mira Petrovič je vse opremila z zanimivimi teksti, Jernej 
Golc pa je vse skupaj zložil v dokument z glavo in repom. 
Fredi in Aljana sta prispevala aktualne aforizme in pomen-
ljivo karikaturo. 

Iskrena hvala vsem, ki so na kakršen koli način pomagali 
pri izdaji vodnika. Zahvala velja tudi občini, ki je finančno 
podprla izdajo.

Vsem, ki boste prebirali vodnik, želimo, da v njem najdete 
veliko informacij o lepotah naše občine in ga pokažete tudi so-
sedom.

Zvonko Bratušek, predsednik TD

Vodnik po občini Cirkulane so z zanimanjem prelistali  žu-
panja Antonija Žumbar ter grof in grofica Sauer. Grof je bil 
posebej zadovoljen, ker je v njem našel tudi omembo svoje 
slavne rodbine ... Foto: arhiv DgB 

V prihajajočem letu bomo slovesno 
obeležili 120-letnico organizira-

nega kulturnega delovanja v Cirkula-
nah.

Kultura v vseh svojih izraznih obli-
kah nas oplaja in bogati, zaradi nje so 
naša življenja polnejša in lepša. Tega se 
v Cirkulanah zelo dobro zavedamo, zato 
se že več kot stoletje trudimo za razvoj 
in prepoznavnost organizirane kulturne 
dejavnosti. Zelo ponosni smo na našo 
tradicijo, saj segajo začetki organizira-
nega kulturnega delovanja v Cirkulanah 
v leto 1899, ko je bilo ustanovljeno Bral-
no društvo Naprej, v okviru katerega so 
delovali knjižnica, moški pevski zbor, 
tamburaški zbor in igralska skupina.

Vse odtlej kulturno življenje v naših 
krajih ni več zamrlo, njegov nosilec pa 

Pri sv. Barbari v Halozah je že v 30-ih letih prejšnjega stoletja deloval komorni orkester 
(šraml godba), ki ga je vodil domačin  Franjo Korenjak (sedi prvi z desne). Fotografija je 
iz arhiva KD Cirkulane.
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Spominska soba za 
velikega rojaka 

je danes Kulturno društvo (KD) Cirkulane. V društvu trenu-
tno deluje osem sekcij: Mešani pevski zbor, Dramska sekcija, 
Ljudski pevci, ljudske pevke Sestre Kopinske, vokalna skupina 
Mladi veseljaki, Tamburaši iz Cirkulan, Folklorna skupina in 
društvena knjižnica.

Ob preteklih jubilejih smo naše delo že predstavili v več 
zbornikih, na razstavah in dogodkih, v letu 2019 pa se bomo 
jubileju poklonili zlasti s številnimi prireditvami, ki bodo 
potekale skozi celo leto. Posebno pozornost bomo posveti-
li povezovanju z mladimi, ki bodo naše izročilo negovali v 
prihodnosti. 

Vabljeni, da praznujete z nami! 

Mira Petrovič, Melita Meznarič

Načrtovane prireditve KD Cirkulane v jubilejnem letu

Januar: 
Gledališka predstava Dramske sekcije KD Jesenska po-
roka

Februar:
Koncert z Ditko in Ferijem Lainščkom (ob slovenskem 
kulturnem prazniku podarja Občina Cirkulane)

Marec:
Večer ljudske glasbe s pevci vseh generacij

April:
Predstavitev preurejene društvene knjižnice in odprtje 
izmenjevalnice knjig

Maj: 
Predstavitev zgoščenke Daniela Polajžerja

Junij: 
Najboljše zgodbe Hanzeka in Micike (jubilejni nastop 
Ane Črnivec in Mira Lesjaka s predstavitvijo publikacije 
zbranih skečev)

Julij: 
Tamburanje na Anino – Tamburaši iz Cirkulan

September: 
Osrednja slovesnost ob 120-letnici organiziranega kul-
turnega delovanja v Cirkulanah

Oktober: 
Literarni večer z Milanom Fridauerjem Fredijem ob 
30-letnici ustvarjanja

November: 
Koncert Folklorne skupine KD Cirkulane z gosti

December: 
Praznični koncert Mladih veseljakov

Podrobnejše informacije o načrtovanih dogodkih bomo 
objavljali sproti. Spremljajte nas tudi na naši spletni strani 
http://www.kd-cirkulane.si/  in družbenem omrežju Fa-
cebook.

Ob 100-letnici rojstva dr. Vladi-
mirja Bračiča, ki bo v letu 2019, 

bomo uredili spominsko sobo v nje-
govi rojstni hiši v središču Cirkulan.

Vladimir Bračič, (*27. 9. 1919, Cir-
kulane, †28. 5. 1996, Maribor) je za-
gotovo eden najbolj znanih in zaslu-
žnih mož iz Cirkulan, ki se je uveljavil 
kot velik slovenski geograf, pedagog 
in politik. Kot geograf je veliko pozor-
nosti namenil problematiki Haloz in 
rodnim Cirkulanam ter jih predstavil 
v več objavah. Kot visokošolski uči-
telj je vodil priprave za ustanovitev 
Univerze v Mariboru leta 1975 in bil 
njen prvi rektor. Bil je tudi poslanec 
Skupščine Ljudske republike Slove-
nije (LRS) in član njenega izvršnega 
sveta, zadolžen za šolstvo in kulturo. Kljub zahtevnim službam 
in številnim obveznostim pa ni nikoli pozabil na domači kraj, 
kamor se je redno vračal. Aktivno se je vključeval tudi v druž-
beno življenje Cirkulan in bil leta 1986 imenovan za častnega 
krajana. 

V Cirkulanah na dr. Vladimirja Bračiča  spominjata spo-
minska plošča iz leta 1999 na večnamenski dvorani in doprsni 
kip pri osnovni šoli, postavljen ob 90-letnici njegovega rojstva 
leta 2009. Tega leta smo v Cirkulanah izvedli tudi simpozij o 
njegovem življenju in delu, pripravili razstavo in posneli do-
kumentarni film. Zasnovana je bila tudi Bračičeva planinska 
pot, ki vodi pretežno ob občinski meji. 

V letu 2019, ob stoti obletnici njegovega rojstva, pa načr-
tujemo ureditev spominske sobe v njegovi rojstni hiši, tako 
imenovani  Rajherjevi hiši, ki stoji v centru Cirkulan.

Pobudo za realizacijo spominske sobe je dalo podjetje Halo 
d. o. o., ki je ponudilo tudi primeren prostor v Rajherjevi hiši. 
Nosilec projekta je Društvo za oživitev gradu Borl (DgB), v 
sodelovanju s podjetjem Halo d. o. o., Bračičevo družino in 
Kulturnim društvom Cirkulane.

V letu 2018 smo že zbrali nekaj gradiva, ki bi ga lahko 
predstavili v spominski sobi. Bojan Bračič je v imenu družine 
Bračič društvu predal izbrana priznanja, plakete, dokumente, 
knjige, slike in razne drobne predmete, ki pričajo o plodnem 
življenju dr. Vladimirja Bračiča. V zbirko bomo uvrstili tudi 
knjige, ki jih je napisal Vladimir Bračič. Nekatere smo dobili v 
dar, druge kupili v antikvariatu ali jih še iščemo. V sodelova-
nju s Kulturnim društvom Cirkulane iščemo in zbiramo tudi 
fotografije, pisma ali druge dokumente, ki bi bili primerni za 
predstavitev v spominski sobi. Vse, ki doma morda še hranite 
kaj od naštetega, prosimo, da se nam oglasite in nam omogo-
čite kopiranje ohranjenih dokumentov.

Mira Petrovič,
Društvo za oživitev gradu Borl

Doprsni kip dr. Vla-
dimirja Bračiča so 
postavili ob 90-letnici 
njegovega rojstva. 
Foto: arhiv DgB
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Koncert Mladih veseljakov ob 20-letnici

Leto mine, spomin na prijetne trenutke pa nikoli

V soboto, 8. decembra, je vokalna 
skupina Mladi veseljaki v stari 

cirkulanski večnamenski dvorani pri-
pravila koncert ob 20. obletnici delo-
vanja. Za jubilejni letni koncert smo 
Mladi veseljaki pripravili nabor nam 
najljubših skladb, posvečenih sodelo-
vanju s Slovenskim oktetom, pripravili 
smo tudi izbor slovenskih in hrvaških 
popevk Ota Pestnerja in Oliverja Dra-
gojevića. 

Mladim veseljakom so se na odru 
pridružili tudi ženska glasbena skupina 
Florentine iz Selnice ob Dravi, pianistka 
Katarina Pregl in operni solist Benjamin 
Pregl. Kot se za obletnico spodobi, smo 

Mladi veseljaki ob okroglem jubileju na domačem odru. Foto: arhiv KD

pripravili še edinstveno glasbeno prese-
nečenje, ko smo s posvetilom največjim 
legendam slovenske narodnozabavne 
glasbe s posebej za ta jubilej zbranim 
ansamblom odpeli in zaigrali najlepše 
viže Avsenika, Slaka, Štirih kovačev ter 
Tineta Lesjaka. 

Sicer smo Mladi veseljaki  skupaj peli 
že v najstniških letih, ko smo fantje, po 
večini še komaj prav polnoletni,  v želji 
po večglasnem moškem petju svoje pev-
sko znanje iz takratnega cerkvenega in 
prosvetnega pevskega zbora nadgradili 
tudi s pravo fantovsko vokalno skupi-
no. Vzor nam je bil zagotovo Slovenski 
oktet. Ker je bilo pevcev ob ustanovitvi 
deset, se po kakšnem slavnem oktetu 

nismo mogli poimenovati; nadeli smo 
si preprosto in zgovorno ime Veseljaki, 
zaradi mladosti pa kmalu postali Mladi 
veseljaki.

Če smo malo hudomušni, bomo to 
tudi ostali. Pojavljale so se tudi ideje, 
da bi postali le Veseljaki, pa vendar je 
beseda mladi še edino, kar nas lahko 
spominja na mlada leta. Zato pridev-
nik 'mladi' ostaja v našem imenu. Osta-
ja tudi veseljaška duša, ki je prav tako 
zasidrana v naše gene. Po fantovskem 
a capella petju, nastopanju, igranju in 
veseljačenju nas pozna širše občinstvo. 
Naše osnovno poslanstvo je še vedno 
ohranjanje ljudskega pevskega izročila 
in s tem ohranjanje tradicije v domačih 
krajih, na repertoarju pa se znajdejo 
tudi slovenske in tuje umetne pesmi, pa 
dalmatinske in črnske duhovne pesmi 
…

MLADI VESELJAKI DANES
Zasedba se je skozi leta nekoliko 

spremenila, današnji Mladi veseljaki 
so: Aleš Klinc in Dušan Debeljak (prvi 
tenor); Danijel Belšak in Blaž Erhatič 
(drugi tenor); Sebastijan Meznarič in 
Marjan Prašnički (bariton) ter Dušan 
Bratušek, Sandi Belšak in Ivan De-
beljak (bas). Skupino so vodili števil-
ni zborovodje (Jože Dernikovič, Jana 
Kovačec, Franc Lačen in Andrej Ranfl; 
zadnje leto jo ponovno vodi Peter Goj-
košek).

Aleš Klinc, 
KD Cirkulane

Vsakoletno pričakovanje božiča in novega leta vzbudi v 
naši zavesti občutek hitre minljivosti časa, saj vsak zase 

na nek način opravlja malo osebno inventuro. O letu, ki je 
mimo, lahko folkloristi Folklorne skupine KD Cirkulane 
naštejemo le pozitivne stvari in entuziastično verjamemo, 
da bo takšno tudi leto, ki prihaja. 

Ker ni dolgo od tega, odkar smo pisali o aktivnostih naše 
skupine, bomo tokrat skromni in kratki, besedo več pa ob 
prihajajočih praznikih raje namenili vam, dragim bralkam in 
bralcem, ter našim bodočim plesalkam in plesalcem.

Za nami je torej kar nekaj nastopov, naš zadnji pa smo Nastop na Barbarnem. Foto: arhiv FS Cirkulane
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Praznovanje 15-letnice pevk Sester Kopinski

Cirkulanski gledališčniki ne počivamo

Ljudske pevke Sestre Kopinske smo v letu 2018 dopolnile 
15 let aktivnega delovanja v Kulturnem društvu Cirku-

lane. 17. novembra smo pripravile 3. samostojni koncert. 

Koncert se je odvijal v večnamenski dvorani  v Cirkula-
nah. V goste smo povabile kar nekaj skupin od blizu in daleč: 
Ljudske pevce Cirkulane, Tamburaše KD Cirkulane, MePZ 
Cirkulane, Orgličarje, ljudske pevke iz Selc, pojočo družino 
iz Mozirja, družino Repenšek, sestre Nedeljko iz Podgorcev, 
pevke iz Zg. Leskovca in ljudske pevke KD Žeje z Dolenjske. 

Posebno vesele pa smo bile, da so se nam pridružili tudi 
učenci nižje stopnje OŠ Cirkulane z učiteljicama go. Dragico 
Kolednik in go. Meznarič, ki so prvo pesem zapeli z nami, 
sestrami, nato pa so večer popestrili še z venčkom ljudskih. 
Prav tako je sodelovanje učencev s starejšimi lepo pokazalo, 
kako prijetna so lahko medgeneracijska druženja. 

Ljudske pevke Sestre Kopinske smo ob obletnici prejele 
tudi zlate Maroltove značke, ki nam jih je podelil JSKD za 
petnajst let delovanja na področju ljubiteljske kulture, ljud-
skega petja.

Vesele smo, da smo uspele privabiti polno dvorano poslu-

Prva polovica letošnje jeseni je bila 
drugačna, kot smo je navajeni. Če ne bi 
bilo vedno krajših dni in pospravljanja 
kmetijskih pridelkov, bi jo z lahkoto za-
menjali za poletje. Šele z novembrom 
so postale temperature vsaj približno 
jesenske, narava pa se je odela v pisane 
barve in s tem nakazala, da se pripra-
vlja na zimski počitek. Druga polovica 
jeseni pa je tudi čas, ko se cirkulanski 
gledališčniki po poletnem premoru spet 
zberemo skupaj in pričnemo s študijem 

obeležili v začetku meseca na Barbarnem. To je bilo za nas 
izjemno leto. Vsak je zato prispeval veliko svojega prostega 

časa in dobre volje. Vse nas povezujejo skupni interesi, vendar 
so tudi naše osebne zgodbe tiste, ki na svoj način bogatijo sku-
pino. Naše delo je del skupne zgodbe, ki jo pišemo zase in za 
ljudi, ki nas obdajajo. Spoznajte tudi vi našo zgodbo. Zgodbo, 
brez katere ne bi že več kot desetletje delali to, kar delamo z 
vsem srcem. Plesali in ustvarjali nepozabne trenutke. Pridite 
in zaplešite z nami v novem letu tudi vi!

In ker ravno diši po praznikih, želimo vse lepo in dobro 
prav vam. Novo leto naj vam prinese poln koš sladkih sanj 
in zvrhano mero iskrivih domislic. Življenje je ritem, igra in 
pesem. Skupaj se naučimo zapeti svojo melodijo, zaplesati 
svoj ples ter prisluhniti klicu svojega srca in duše.

Srečno 2019!
Nina Gabrovec

šalcev, ki smo jim, upam, popestrile sobotni večer. Verjame-
mo, da to ni naš zadnji koncert in da se ob kateri obletnici 
ponovno predstavimo.

Ob tej priložnosti se lepo zahvaljujemo KD Cirkulane in 
predsednici ge. Meznarič za vso pomoč pri izvedbi koncerta 
in pa občini Cirkulane, saj so zmeraj pripravljeni ponuditi 
pomoč.

Marija Kokol

nove predstave. Tako je od novembra na 
cirkulanskem odru spet živahno, saj se 
člani dramske skupine intenzivno pri-
pravljamo na novo premiero, že četrto 
pod režijskim vodstvom Tončeka Žum-
barja. Režiser se je po posvetu s člani, 
pripravljenimi na sodelovanje, odločil, 
da bomo letos uprizorili njegovo kome-
dijo Jesenska poroka 1, ki je bila prvo-
tno namenjena uprizoritvi na prostem, 
a jo je priredil za oder. 

Dogajanje predstave je postavljeno v 

haloško vas sredi osemdesetih let prej-
šnjega stoletja. Osrednja oseba, okoli 
katere se zapleta in razpleta vse dogaja-
nje, je Potratnikova Micka, ki potem, ko 
sta njena sin in hči odšla s trebuhom za 
kruhom, bolj ali manj sameva na kme-
tiji. Medtem ko jo hčerka iz Maribora 
tu in tam še obišče, pa sina, ki je pobe-
gnil v Nemčijo, ni videla že 25 let. Ker 
je v tujino zbežal, ne da bi odslužil vo-
jaščino, mu ob vrnitvi grozi aretacija. A 
klima v državi se spreminja in omenje-
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ni zakon je ukinjen. Tako se izgubljeni 
sin po četrt stoletja lahko vrne domov. 
Slučajno se prav takrat domov vrne tudi 
njegova sestra.  Vaščani, prepričani, da 
prihaja s polnimi žepi nemških mark, 
Potratnikovemu Frančeku pripravijo 
veličasten sprejem. Kmalu se izkaže, da 
videz vara in da se Potratnikova otroka 
domov nista vrnila samo zaradi ljubezni 
do matere. Dogajanje dodatno zaplete 
še prihod  Frančekovega prijatelja Kurta 
in kmetovalke iz Podlehnika.

Tisti, ki ste si ogledali naše zadnje tri 
premiere, ste lahko opazili, da naš igral-

ski ansambel iz leta v leto raste. Tudi le-
tos je tako. Na odru se bo zvrstila skoraj 
celotna lanska zasedba. Priključilo se 
nam je nekaj novincev, ki že nestrpno 
pričakujejo ognjeni krst na odrskih de-
skah. Posebej nas veseli, da so se v naše 
vrste vrnili igralci, ki so včasih že nav-
duševali na našem odru.

PREMIERA JESENSKE POROKE 1 IN 
PONOVITVE ŽE V JANUARJU

Vse, ki vas zanima, kdo, če sploh 
kdo, bo imel jesensko poroko, vabimo 
na ogled naših predstav: 18., 19., 20., 

26. in 27. januarja v staro večnamensko 
dvorano. Čakata vas slabi dve uri dobre 
zabave, še posebej, ker smo spet posegli 
po domači haloški govorici, del predsta-
ve pa je tudi v nemščini. Vendar bodite 
brez skrbi! Za razumevanje dogajanja 
na odru ne boste potrebovali slovarja. 
Glede na to, koliko smo se ustvarjalci 
predstave presmejali na vajah, se lahko 
zgodi, da vas bo zaradi  smeha na koncu 
bolel trebuh.  Kljub temu ali pa ravno 
zaradi tega si predstavo splača ogledati. 
Torej, se vidimo januarja.

Mateja  Muršec

Obiskal nas je sveti Miklavž

December ni samo zadnji mesec v letu, ampak je tudi 
mesec, ko otroke obiščejo trije dobri možje. Prvi med 

njimi je sveti Miklavž, ki goduje 6. decembra. Le kdo ga ne 
pozna? Prijaznega moža s sivo brado in košem daril, ki nam 
polepša prve decembrske dni. Njegovih daril se veselimo 
vsi; otroci in tisti, ki to že dolgo nismo več, a ob takih prilo-
žnostih vedno znova odkrijemo otroka v sebi.  

Na predvečer miklavževanja se je ta dobrotnik po večerni 
sveti maši oglasil tudi v naši župniji. Kopica  pridnih otrok je 

Dobri decembrski mož sveti Miklavž je obiskal in obdaril otroke 
pri sveti Barbari v Cirkulanah. Foto: Silva Ilec

skupaj s starši že slabe pol ure pred napovedanim prihodom 
napolnila župnijsko cerkev svete Barbare in čakanje na pri-
hod dobrega moža se je začelo. Njegova  majhna zamuda je v 
cerkvi povzročila nemir in vznemirjenje, med otroki in med 
starši, zato je bilo veselje, potem ko so ga uspeli priklicati, 
toliko večje. Po uvodnem pozdravu je sveti Miklavž obdaril 
preko devetdeset pridnih otrok. Seveda se je prej pri starših, 
katehetih in otrocih pozanimal, kako je kaj z njihovo pridno-
stjo, znanjem molitev … Slednje so tudi praktično pokazali. 
Preden se je napotil naprej, se je še zahvalil za lep sprejem 
in otroke pozval, naj tudi v prihodnjem letu ostanejo tako 
pridni, kot so bili v minulem.

Kot je v navadi, so Miklavža spremljali tudi angeli in par-
klji. Slednji so bili bolj za dekoracijo, saj letos spet niso imeli 
nobenega dela, ker so bili otroci po pritrditvi staršev vse leto 
zelo pridni; doma, v šoli in pri verouku. 

Mateja Muršec

Nataša Hrnčič, 2. a
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Majhni in veliki vam iz srca želimo,
da v letu 2019

najdete tiste drobne poti,
ki vodijo od srca do srca.

In tiste, ki peljejo k uspehu,
sreči, zdravju in zadovoljstvu.

Otroci in delavci OŠ Cirkulane-Zavrč
ter Vrtca Cirkulane

Ko dolgčasa ne poznamo …
Hladna jutra, ivje in rdeča lička. Vse to smo v preteklih 

dneh, ko so nas prve snežinke že objele, z zanimanjem opa-
zovali pri naših najmlajših in v okolici. Nekje v kotičkih, čisto 
tiho, smo že načrtovali prve zasnežene hiške, snežake in vse 
tiste zimske vragolije, ki spadajo v vrtčevske dopoldneve.

Še preden nas bo bela odeja zares objela ter na plan pri-
vabila navihane nasmeške naših najmlajših, smo v naši hiški 
ponovno poskrbeli, da so aktivnosti gladko tekle naprej.

Meseca novembra smo izvedli prvo skupno ustvarjalno 
popoldne s starši. Ponovno nam je uspelo našo hiško napol-
niti vse tja do zadnjega kotička naših igralnic. Ustvarjalni dan, 
ki ga v letošnjem šolskem letu uvajamo nekako v drugačni 
obliki, smo izvedli v prijetnem vzdušju in z nadvse zanimivimi 

Ponovno smo pregledali zobke in se podučili o zdravi prehrani
Medtem ko se pridno odvajamo od pleničk, preberemo še kakšno 
pravljico

izdelki. Vse, kar smo ustvarili skupaj s starši, smo pokazali in 
ponudili na sejmu na Barbarnem. Nekaj izdelkov smo pri-
hranili ter jih pripravili za novoletno prireditev ob bazarju.

Meseca novembra smo se urili v fini in grobi motoriki, 
spoznavali senzoriko, utrjevali značilnosti jesenskih plodov, 
listkov ter se posladkali ob Tradicionalnem slovenskem zaj-
trku. Hvala gospodu čebelarju Milanu Koledniku, ki nas je z 
velikim veseljem obiskal ter nam pričaral dopoldan v dru-
gačni luči. Naše druženje je bilo zelo prijetno. Ponovno smo 
imeli pripravljenih kar nekaj vprašanj, predvsem pa smo se 
razveselili kostuma čebelice Sivke, ki nam ga je podarilo Če-
belarsko društvo Cirkulane.
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Tradicionalni zajtrk smo preživeli v družbi čebelarske družine Cir-
kulane

Ustvarjalni dan s starši in starimi starši

Ker se meseca decembra vse odvija zelo pravljično in ble-
ščeče, a žal s hitrim tempom, smo v vrtcu ob vseh aktivno-
stih zavihali rokave tudi vzgojitelji in izpeljali še en dodatni 
projekt. Kako okrasiti prizorišče, kjer se izpolnjujejo velika 
pričakovanja otrok? Kako poskrbeti, da bo druženje ljudi čim 
bolj sproščeno, prijetno in nadvse pravljično? Kako pravljično 
nakazati prihod veselega decembra ter se obenem imenitno 
razgibati na drsališču? Kako vse »to« zapakirati v celoto in 
postaviti v okolje, kjer vremenske razmere govorijo vedno 
po svoje? Ker nam idej nikakor ne primanjkuje, smo se lotili 
dela in pričeli pridno ustvarjati. Naši najmlajši so bili deležni 
marsikatere ure igranja več, a obenem bili strogi ocenjevalci 
našega ustvarjanja. Vprašanja »Zakaj je to tako?«, »Kaj pa 
delaš zdaj?« so bila redno na seznamu, a ob koncu je bil 
sprehod skozi »Čarobni svet Vile Bele« res pravljičen in kar 
je najpomembnejše, očarljiv za otroke. Tako smo vzgojitelji 
dobili še eno veliko petko »v redovalnico« od naših najmlaj-
ših prijateljev.   

Čopiče, barvo in ves material smo pridno pospravili v kabi-
nete, na plan pa privlekli radio ter se pridno pričeli učiti novo 
plesno koreografijo, ki vam jo bomo odplesali na prireditvi 
ob bazarju. Seveda smo predhodno poskrbeli še za zimsko 
dekoracijo na naših hodnikih ter se pogovorili o adventnih 
venčkih, času in samem pomenu. Nadvse zanimivo dogaja-
nje je bilo tudi ob prvem ogledu lutkovne predstave »Muca 
Copatarica«, ob čiščenju zobkov, ob spoznavanju glasbil, lutk 
ter spoznavanju in utrjevanju  novih deklamacij in rajalnih 
iger.

V prihajajočih dneh, ko bodo temperature postajale ve-
dno nižje, bomo poskrbeli za okrasitev naše jelke, si ogledali 
lutkovno predstavo, poskrbeli za pospravljene kotičke, pred-
vsem pa napisali pismo in narisali risbico trem dobrim mo-
žem. Prepričani smo, da bomo tudi letos dobili kakšno daril-
ce pod našo jelko, saj smo navsezadnje bili preteklo leto zelo 
ustvarjalni, pogumni in aktivni. Dodatne dejavnosti bomo 
pridno izvajali še naprej, ob snežni odeji se pogumno zapo-
dili na dvorišče ter poskrbeli za gibalno športne dopoldneve, 

medse pa ob začetku novega koledarskega leta povabili kar 
pet novinčkov. »Dolgčas« nikakor ni na našem urniku, za-
gotovo se pa najdejo navihanost, iskrenost in ustvarjalnost.

Ker se leto 2018 že potihoma in počasi poslavlja, lahko 
tokrat potegnemo črto in z dvignjeno glavo pogledamo vase. 
V vse naše dosežke, trenutke, projekte, srečanja, prireditve 
itd. Zagotovo se jih spominjamo, kot bi bili še včeraj. Kako 
iz majhnega kobacanja in oprijemanja še ene odrasle roke, 
lahko danes pred nami pogumno in ponosno skače naviha-
nec/ka, ki svojega prijatelja uči, graja ali mu pomaga. Kako 
iz majhnega strahu pred muho, danes pred nami stoji po-
gumna deklica, ki že piše prve vrstice. Kako iz nerodnega 
in plahega pripovedovanja, danes vsakodnevno poslušamo 
domišljijske in doživljajske zgodbe itd. Ja, to so naši otroci. 
Otroci, ki zmeraj povedo, kar mislijo, ki pokažejo, kar čutijo, 
predvsem pa si trenutke, dejanja in obljube še kako dobro 
zapomnijo.

Dragi prijatelji!

V letu, ki prihaja, si vzemite čas za žgečkanje, za poljub in 
objem. Vzemite si čas za smejanje, za pogovor in ljubezen. 
Verjetno imate do konca tega leta še veliko narediti, a vendar 
je zdaj dovolj samo minuta, da se ustavite, zadihate in pogle-
date vase. Vsrkajte vase vse spomine tega leta. Ne pozabite, 
kaj ste se naučili, kaj doživeli. In vse, kar ste se naučili, ste 
prenašali naprej. Prenašajte trenutke učenosti, smeha, igri-
vosti in iskrenosti tudi v letu 2019. Saj veste, naj bo čarobno 
in naj bo VAŠE leto.

Besedilo in foto: kolektiv Vrtca Cirkulane
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Dan slovenske hrane, Tradicionalnega 
slovenskega zajtrka, dan zdrave hrane

Tradicionalni slovenski zajtrk

Vsak tretji petek v novembru je dan slovenske hrane. V pe-
tek, 16. 11. 2018,  je tudi na naši šoli potekal že dobro znani 
projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, s katerim obeležujemo 
dan slovenske hrane. Pogosteje slišimo, kako pomembno je 
jesti zdravo. Vedno pogosteje ljudje dajemo prednost do-
mači in lokalno pridelani hrani. Letos bo v ospredju pomen 
zdravih tal za pridelavo varne in kakovostne hrane. V zadnjih 
desetletjih je izginilo več rodovitnih tal kot kadar koli prej. Tla 
morajo biti naša skupna skrb in odgovornost, ob zavedanju, 
da brez tal ni rastlin, ni življenja, ni človeka. Od nas danes je 
odvisno, kako bomo za prihodnje generacije ohranili tla, ki so 
temeljna naravna vrednota. V goste smo povabili dva lokal-
na pridelovalca hrane. Ta sta se šoli predstavila v intervjuju.  
Aljažu je na vprašanja odgovarjala gospa Ida Vindiš, ki s svo-
jim zgledom daje vtis domačnosti, pristnosti in predanosti 
zemlji in živalim. Pridružil se ji je še gospod Milan Kolednik, 
ki je poudaril, da brez čebel ni življenja in da ga veseli, da se 
vedno več mladih odloča za čebelarjenje. Zahvaljujemo se 
obema gostoma za čas in podarjeno mleko ter med. Delo 
smo nadaljevali v razredih, kjer smo učenci pekli, kuhali, 
spoznavali prehranjevalne navade po svetu. Dodobra smo 

obdelali tudi aditive v hrani, dotaknili pa smo se tudi ener-
gijskih pijač, po katerih žal posega vse več mladih. Zagotovo 
so nam predstavljeni podatki dali misliti in se bomo odslej 
bolj posvečali branju deklaracij in vrsti hrane, ki jo uživamo.

Učiteljice: Karla, Darka in Nikolina

V petek, 16. 12. 2018, na dan slovenske hrane smo imeli 
na šoli Tradicionalni slovenski zajtrk in naravoslovni dan.

Dan smo začeli s pogrinjkom za zajtrk. Jedli smo doma-
či kruh z maslom in medom, mleko in jabolko. Hrano smo 
dobili od lokalnih pridelovalcev. V intervjuju sta nam lokal-
na pridelovalca mleka in medu predstavila svojo dejavnost. 
Zajtrk nam je bil zelo všeč. Posebej smo uživali v druženju za 
skupno mizo. Bilo je prijetno.

Dan smo nadaljevali z naravoslovnim dnevom, z razisko-
vanjem aditivov v hrani. Spoznali smo, kateri so dodatki v 
hrani, zakaj jih dodajajo in kakšne učinke imajo.

Naučili smo se, da je bolj zdravo jesti domačo hrano, pri-
delano na kmetiji, saj kupljena predelana hrana pogosto 
vsebuje tudi škodljive snovi. 

Učenci 7. c

Aditivi – naravoslovni dan
Izvedel sem, kaj so aditivi, sladila, antioksidanti … in  kam 

jih dodajamo.
Tilen Resman, 7. a

Danes sem izvedel za novi spletni strani: Veš, kaj ješ in Ni 
nam vseeno, na katerih smo pogledali, kaj vse je v živilih.

Nik Brlek, 7. a

Izvedela sem, na kaj moramo biti pozorni pri živilih, spoznala 
sem spletne strani, na katerih lahko veliko izveš o aditivih, in 
da moramo biti pozornejši na hrano, ki jo jemo.

Julija Maučič, 7. a

Naučili smo se, da je zdrav zajtrk pomemben, na spletnih 
straneh smo veliko izvedeli o aditivih.

Žan Feguš, 7. a

Presenečena sem nad aditivi, ki jih mešajo v izdelke, še bolj 
pa nad posledicami, ki jih povzročajo. Najverjetneje bomo 
pozornejši, kaj kupujemo.

Lara Vidovič, 9. a

Na naravoslovnem dnevu smo spoznali, da vsi aditivi niso 
škodljivi.

Karin Purgaj, 9. a

Spoznali smo škodljive in neškodljive aditive in njihove po-
sledice.

Lea Finžgar, 9. a
Naučila sem se, da je nekatera hrana bolj škodljiva za zdravje, 
kot sem sprva mislila.

Nuša Štumberger, 9. a
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Naravoslovni dan je bil zelo poučen. Naučili smo se, da vsi 
aditivi niso nevarni in da moramo biti pozorni na tiste nevar-
nejše. Izvedeli smo, katere posledice imajo aditivi in ener-
gijske pijače in me je zelo presenetilo, kako hude so lahko.

Rebeka Štumberger, 9. a

Danes me je zelo presenetilo, kako aditivi vplivajo na zdravje.
Kaja Belšak, 9. a

Spoznal sem, da vse dobro ni zdravo in da je treba izdelek 
pred nakupom preveriti.

Žan Kokol, 9. a

Zdaj vem, kako nevarne so energijske pijače in hitro pripra-
vljena hrana.

Marsel Rihtarič, 9. a 

Preveril bom, kaj kupujem, saj je vedno več hrane nezdrave. 
Imamo srečo, da smo doma na podeželju.

Aljaž Bezjak, 9. a

Izvedel sem za več vrst aditivov.
Alen Meznarič, 9. a

Učenci nastopili na koncertu Sester Kopinski
Ljudske pevke Sestre Kopinske so v soboto, 17. novembra, 

ob petnajstletnici svojega delovanja priredile koncert, na ka-
terem so prepevale čudovite ljudske pesmi, ki so napolnile 
našo dušo. Koncert se je odvijal v stari večnamenski dvorani 
v Cirkulanah.

Oktobra so Sestre Kopinske sodelovale s šolo na kultur-
nem dnevu o kulturni dediščini. Na koncertu so skupaj s 
Sestrami Kopinski mladi pevci zapeli pesem »Jaz pa neka 
mam«.

Ob zvokih frajtonarice, ob spremljavi Matica iz 4. razreda, 
so učenci naše šole zapeli še venček ljudskih pesmi. V soboto 
je dvorano v Cirkulanah in naša srca zapolnila ljudska glasba. 
Koncert je polepšal novembrski večer. 

OŠ Cirkulane-Zavrč

Moja družina
V naši družini smo trije. Pišemo se Debeljak. Ati je Miro. 

Star je 45 let. Hodi v službo. Mamici je ime Milena in je stara 
37 let. Tudi ona hodi v službo. Jaz sem Taja in sem stara 7 
let.  Hodim v šolo. Mamica pride vsak dan pome. Ko prideva 
domov, gre mamica malo počivat, jaz pa naredim domačo 
nalogo. Ko naredim nalogo, jo vedno pokažem mamici. Po-
tem pride ati in je vesel, ko me vidi, da sem tudi jaz vesela.  
Zvečer se umijem in grem spat. Zjutraj me mamica zbudi in 
se oblečem.  Skupaj pozajtrkujeva in mamica me pelje v šolo. 
V šoli se imam lepo.

Taja Debeljak, 2. a

Zima
Zima je lahko zelo mrzla. Včasih tudi sneži. Ko je sneg, se 

smučamo. Pozimi pride tudi Božiček. Na novoletni dan, ko je 
praznik, imam rojstni dan. Takrat spuščamo rakete in pojemo 
zimske pesmice. Imamo se lepo in jaz sem zelo vesel.

Max Korenjak Sawatzky, 2. a

Taja Debeljak, 2. a
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Naša družina 
V naši družini nas je šest. Dedku je ime Milan, babici pa 

Marija. Mamica je Mateja, ati pa Miran. Imam tudi sestro 
Majo. Imamo tudi kužka Atrija in mačka Loleka. V hlevu ima-
mo pujse. V naši družini si razdelimo delo. Babi hrani pujse, 
ati ureja pri babici in dedku hodnik, mami kuha, Maja se 
uči, jaz pa se igram. Jaz sem Maša in hodim v drugi razred. 
Moj kuža se rad igra in jezi mačka Loleka. Ko pridem iz šole 
in imam umazane čevlje, si jih večkrat umijem.  Moja sestra 
je stara 9 let in noče veliko pomagati. Babica včasih poma-
ga atiju. Dedi rad bere, včasih pa počiva. V naši družini se 
imamo lepo.

Maša Kozel, 2. a

V naši družini
Ati je Samir, mama Sedina, brat pa Jusuf. Jaz sem Maid. 

Ati je star 37, mama pa 36 let. Brat je star 12 let, jaz pa 7 let. 
Z bratom hodiva v šolo, ati pa hodi v službo. Dela v tovarni 
ADK. Mama je doma in nam  kuha. Doma smo v Cirkulanah, 
nad občino.

Maid Tursanović, 2. a

Smučanje 
Pozimi sneži in je zelo mrzlo. Takrat grem na smučanje. 

Lani smo šli na Pohorje. Šli smo skupaj z Elino družino. Vsak 
dan smo se smučali. Naredili smo tudi iglu. Šli smo tudi na 
nočno smuko. 

Ker je bil takrat tudi pust, smo priredili zabavo v kostumih. 
Jaz sem bila Elza, Ela pa Soy Luna. Sodelovala sta tudi Ian in 
Lora. Starši so se zabavali in nas snemali. Imeli smo se zelo 
lepo.

Nia Žuran, 2. a
Pri Miklavžu

Sem Nataša in sem zelo pridna. Miklavž me je povabil v 
cerkev po darilo. Mamica, sestra Mateja in jaz smo odšle v 
cerkev. Miklavža sta spremljala dva parklja. Zelo sem se pre-
strašila. Otroke nas je bilo strah, zato sta parklja odšla nazaj k 
vratom. Miklavž nas je klical po imenih in nam delil darila. Ko 
sva s sestro dobili darilo, smo se slikali  s parkljema. Potem  
smo šli domov, nato pa sta prišla še k nam. Zunaj sta samo 
močno zaropotala in potrkala po oknu, nato pa odšla naprej. 
Prišel je moj boter in zunaj smo našli še več daril.  

Nataša Hrnčič, 2. a

Obiskal me je Miklavž
V sredo sta me obiskala Miklavž in parkelj. Bila je že tema 

in naenkrat je po vratih nekaj zaropotalo. Bil je parkelj, ki 
je imel težko verigo. Bilo me je strah in začela sem glasno 
moliti. Ko je vse potihnilo, sem šla na teraso pogledat, če mi 
je Miklavž pustil darilo.  Malo sem pogledala in videla darilo. 
Miklavža in parklja ni bilo več. Dobila sem belo zapestnico, 
majčko z lisičko, parklja in čokoladnega Miklavža.  Darilo sem 
dobila zato, ker sem bila vse leto zelo pridna.

Ana Klajderič, 2. a

Moja družina
Ati Marjan je policist in dela na carini. Mamica je Eva in 

dela v Mercatorju. Prodaja kruh in meso. Jaz sem Žan in sem 
star 7 let. Hodim v drugi razred. Jan je moj mlajši bratec in 
hodi v vrtec. Ko smo skupaj doma, jemo, se igramo, včasih pa 
gremo na sprehod. Vedno pa tudi naredim domačo nalogo. 
Zvečer skupaj gledamo televizijo.

Žan Bratušek, 2. a

Aljaž Zavec, 1. a

Maša Kozel, 2. a
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Presenečenje
Nekega lepega dne je mamica meni in bratcu rekla, da 

se naj greva zibat. Mislila sem, da na kaj namiguje, da naju 
pri gugalnicah čaka presenečenje. Potem sva šla h gugalni-
cam čakat. Prva sem pogledala in ničesar nisem videla. Kljub 
temu sva se šla z bratcem zibat. 

Nekaj časa sva se zibala, potem pa sem pogledala na bal-
kon in z njega je padala neka siva stvarca. Mislila sem, da je 
podgana ali miš! To sem povedala tudi bratcu Xandru. Skupaj 
sva šla k stopnicam pogledat to sivo stvarco. Ko sva prišla k 
stopnicam, sva videla mačjega mladička.  Ležal je kot mrtev. 
Ustrašila sem se, a muc je zamijavkal. Bila sem zelo srečna 
in vzela sem ga v naročje, kot bi bil moj otročiček. Začel se 
je crkljati pri meni. Mucek je bil zelo lep, bil je dimkasto sive 
barve, oči pa je imel sivozelene. Nato sva z bratcem pogle-
dala, ali je na balkonu še kak mladiček. Ko sva prišla gor, sva 
na starem stolu, ki je bil pokrit z odejo, našla še eno tigrasto 
muco. Mislila sem, da sta bratec in sestrica. Odločila sva se, 
da bom jaz imela sivo muco, moj brat pa tigrasto. Mucu sem 
dala ime Beauty. Ime za bratovo muco sva bolj dolgo iskala, 
potem pa sva izbrala ime Mici. Mamo sem vprašala, ali je ve-

Učenci 4. a razreda se veselijo praznikov, 
ker:

–  bo božič in bo praznično vzdušje (Alex),
–  bom dobil darila in se zelo veselim novega leta (Tibor),
–  bomo praznovali in se veselili (Emanuel),
–  bomo skupaj in  bomo po dolgem času med seboj po-

vezani (Teo),
–  bom dobil darila in se bomo skupaj z družinskimi člani 

družili (Vito),
–  bo božič, bomo dobili darila in se bomo zabavali (Ana 

Marija),
–  bomo lahko za božič in novo leto doma (Maja),
–  si bom lahko spočil in se bomo zabavali (Max),
–  bomo dobili darila, zbrala se bo družina in skupaj bomo 

preživeli počitnice (Matic),
–  bomo dobili darila, se bomo z družino veselili in bomo 

srečni (Marsel),
–  bomo dobili darila (Sara),
–  bomo doma (Lana),
–  bo božič, čas obdarovanja in novo leto, bom lahko šla 

spat k sestričnam (Lucija),
–  bo prišel Božiček, zapadel bo sneg in se bomo lahko 

igrali, okrasili bomo tudi smrečico (Nikita),
–  bomo dobili darila, bomo skupaj z babico in dedkom 

ter sorodniki, s katerimi si bomo voščili srečno novo 
leto (Patrik),

–  bo zabavno, bomo z družino skupaj praznovali in sku-
paj okrasili smrečico (Žiga).

Božiček za en dan
Ponovno se bliža božično-

-novoletni čas. Čas, ko naj-
večkrat pomislimo tudi na 
druge, ko se vprašamo, ali 
lahko komu priskočimo na 
pomoč. Predvsem pa je to 
čas za otroke, tudi za tiste, 
ki jim v življenju ni najlep-
še. Tudi oni imajo skrite že-
lje in prav je, da smo na OŠ 
Cirkulane-Zavrč nekaterim 
takšnim otrokom lahko po-
magali. 

Že drugo leto zapored 
smo se vključili v projekt 
Božiček za en dan in upamo, 
da bomo izbranim malčkom 
polepšali praznični čas. Le-
tos so v projektu sodelovali 
učenci 6. a, 7. a, 7. c in 9. b 

razreda s svojimi razredniki 
in sorazredniki (Janja, Izidor, 
Mitja, Maja, Nastja, Mirosla-
va, Robert in Marjana). Upa-
mo, da nas bo naslednje leto 
še več!

Marjana Protner

RESNICA
Ura je dve zjutraj,

jaz še bedim, na postelji sedim.                          
V moji glavi si ti in kar

ne morem naju pozabiti.

Nič več te ni. Le kje se izgubil si?
A ne prideš več nazaj?

Kaj pa vse tisto, kar si obljubil?
Dnevi zavajanja, pa kaj.

Hočem reči le, da želim si naju nazaj! 

Daša Dizdarevič, 8. a

dela za mucke. Rekla je, da ju je našla dan ali dva po skotitvi 
in mi zanju ni povedala, ker je želela, da je to presenečenje 
zame. 

Res sem bila vesela presenečenja, saj sem si vedno želela 
mucka. Beauty in Mici sta se tudi na snegu zelo lepo igrala 
z mano. Vsak dan sem si vzela čas, da sem se igrala z njima. 
Ko sem prišla iz šole, sta me vedno čakala. Tudi ko smo šli na 
sprehod do vikenda, sta šla vedno z mano. To je bilo moje 
najlepše presenečenje do zdaj.

Nikita Potočnik, 4. a
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ERASMUS+
"Ena od velikih skrivnosti življenja je, da je zares kaj vredno 

le tisto, kar naredimo za druge."
Lewis Carroll

S 1. 9. 2018 je bila naša šola sprejeta v evropski projekt 
ERASMUS+, Constellation. Projekt se bo končal 20. 6. 2020, v 
njem pa sodelujejo še: Slovenija: EMC, Latvija: občina Jelga-
va, NGO IDEA, Hrvaška: Forum za svobodo in izobraževanje. 

Cilji projekta so: poiskati mlade na območjih, kjer deluje-
jo partnerske organizacije, ki imajo težave z vključevanjem 
v družbo, težave z iskanjem službe, so žrtve psihičnega in 
fizičnega nasilja. Potrebno je  vzpostaviti sodelovanje med 
neformalnimi in formalnimi izobraževalnimi institucijami. V 
vsaki sodelujoči državi bodo partnerji izpeljali raziskavo na 
20 mladih, ki bi lahko sčasoma padli v ciljno skupino. Na 
osnovi pridobljenih rezultatov bomo zasnovali spletno apli-
kacijo, s pomočjo katere bomo lažje prepoznali takšne mla-
dostnike, ter vodnik za izobraževalce, s pomočjo katerega 
bomo pomagali „problematičnim“ mladim oz. preprečili, da 
bi padli v to skupino.

Vodji projekta na šoli sva učiteljici Nastja Pančič-Čurin in 
Marjana Protner, še nekaj učiteljev pa se bo dodatno izo-
brazilo. 

Marjana Protner

Odličen nastop gimnastične ekipe na polfinalu 
državnega prvenstva OŠ

Številčna ekipa naših mladih gimnastičarjev je zelo dobro 
zastopala ime naše šole na tekmovanju v Murski Soboti, ki 
je potekalo v petek, 23. novembra.

Najbolj se je izkazal Aljaž Kopša, ki je zasedel 1. mesto 
med najmlajšimi dečki. V isti kategoriji je dobro nastopil tudi 
Urban Vuzem s 5. mestom.

Najmlajše deklice: Taja Debeljak, Ajša Milošič, Iza Domjan, 
Teja Kokot, Taja Belšak in Maruša Gomboc so osvojile ekipno 
5. mesto izmed 11 ekip, kar je zelo dober rezultat za prvi 
ekipni nastop. 

Še bolje so se odrezale mlajše deklice: Sara Prelog, Teja 
Kolednik, Iris Petrovič, Katja Emeršič, Nuša Arnejčič, ki so iz-
med 16 nastopajočih ekip dosegle 4. mesto in za las zgrešile 
stopničke. Prav tako je odlično 4. mesto v ostri konkurenci 
osvojil naš najizkušenejši tekmovalec Blaž Kopša. V kategoriji 
starejših deklic je zelo dobro svoj krstni nastop na gimnastič-
nih tekmovanjih opravila sedmošolka Klara Cvetko.

Nastop mladih gimnastičarjev

Skupinski posnetek gimnastične ekipe s trenerjem

Nia Žuran, 2. a

Veseli nas, da naši športniki dosegajo dobre rezultate, 
predvsem pa se radi gibajo in družijo.

Čestitke celotni ekipi in njihovim mentorjem!

Športni pedagogi OŠ Cirkulane-Zavrč
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Božično-novoletni koncert in bazar

Ustvarjanje prazničnih izdelkov

Ob smrečici vsi zbrani,
prepevamo lepo,

vsi dobro si želimo,
nam v srčkih je toplo.

(Milena Holc)

Kot  uvod v prihajajoče praznike je  v torek, 11. decembra 
2018, v večnamenski turistično prireditveni dvorani potekal 
božično-novoletni koncert. Božiček in gospa Božička sta nas 
s svojimi dogodivščinami popeljala po poteh naših sosednjih 
držav – po Italiji, Avstriji, Madžarski in Hrvaški. Na koncu sta 
ugotovila, da je najlepše doma, v Sloveniji, na katero ju ve-
žejo prav lepi spomini. Koncert so spremljale glasbene, pev-
ske in plesne točke šolskih otrok in otrok iz vrtca. Rdeča nit 
prireditve pa so bili kratki predstavitveni filmi vsake izmed 
držav. Božiček je svojo ženo presenetil s posebnim gostom, 
mladim pevcem Tomico Banfičem, ki je zapel dve prekrasni 
baladi in nam ogrel naša srca. Prireditev se je zaključila s sku-
pno točko gospoda Polajžarja in naših učencev, ki so zapeli 
pesem Lepo je to božično drevo. Sporočilo naše prireditve 
je bilo predvsem to, da si vzemimo čas za ljudi, ki jih imamo 
radi, in jih razveselimo z majhnimi pozornostmi, kot sta na 

Zadnji teden v novembru smo v šoli začeli bolj sproščeno 
in zelo kreativno. Vzgojno-izobraževalno delo za ponedeljek, 
26. 11. 2018, je bilo organizirano kot tehniški dan, na kate-
rem so učenci pod vodstvom učiteljev izdelovali novoletne 
voščilnice in praznične izdelke. Sodelovali so učenci cele šole. 
Na obeh lokacijah je delo v razredih potekalo razgibano. Uči-
telji so za učence pripravili predloge izdelkov, priskrbeli gradi-
vo in pripomočke ter učencem pomagali izdelovati novoletne 
izdelke. Nastali so različni angelčki in snežaki, smrekice in 
jelenčki, zvezdice, obeski, svečniki in drugi novoletni okraski. 
Novoletne motive je najti tudi na voščilnicah. Pokazali smo 
veliko volje in veselja do ustvarjanja. Razvijali smo kreativ-
nost in ročne spretnosti ter se ob delu zabavali.

V nedeljo, pred godom svete Barbare, letos 2. 12. 2018, je 
bil v Cirkulanah vsakoletni sejem, na katerem so se z izdelki 
predstavili tudi otroci naše šole in vrtca. 

OŠ Cirkulane-Zavrč

primer iskren nasmeh in objem.
Prireditev smo sklenili z bazarjem, na katerem smo lahko 

občudovali prekrasne novoletne izdelke, ki so jih otroci izde-
lali na tehniškem dnevu. 

Zahvaljujemo se vsem, ki ste si vzeli čas za nas in ob nas 
začutili srečo in toplino prazničnega vzdušja. 

Učenci šole Cirkulane-Zavrč
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Zahvalna nedelja pri sveti Barbari

Aktivnosti Župnijske Karitas v letu 2018

V želji, da bi birmance tesneje  povezali v župnijsko sku-
pnost in jih navdušili za delo v njej tudi po birmi, smo 

letos v naši župniji  med njihove obveznosti v pripravi na 
birmo dodali tudi obvezno sodelovanje v eni od ponujenih 
skupin (ministrantov, pevcev, bralcev, Karitas in krasilcev). 

Ena od nalog skupine krasilcev je bila tudi pomoč pri 
okrasitvi cerkve za zahvalno nedeljo. V petek, na dan vernih 
duš, po večerni maši je skupina okrog desetih birmancev in 
posameznih staršev pod vodstvom kateheta Vlada Mara iz 
zbranih pridelkov pripravila osnovno postavitev dekoracije. 
Dekoracijo je nato dopolnila in oblikovala družina Milošič 
iz Malega Okiča, ki je tudi lani poskrbela za zelo lepo in za-
nimivo okrasitev cerkve ob zahvalni nedelji. Tako kot lani so 
tudi letos poleg različnih pridelkov v dekoracijo vključili še 
makete številnih orodij, nujno potrebnih za njihovo pride-
lavo, pa tudi klopotec. Dekoracija je bila v cerkvi na ogled   
dober teden.

Mateja  Muršec
Okrasitev v župnijski cerkvi na zahvalno nedeljo 
Foto: Andrej Milošič

Na enem od številnih obiskov naših članov, ko smo obiskali 
90-letno Štefanijo Kozel iz Gradišč. Na fotografiji je slavljenka 
skupaj z domačimi in člani ŽK Cirkulane. Foto: arhiv ŽK

Začetki Župnijske Karitas Cirkulane (ŽK) segajo v leto 
1992, ko se je manjša skupina posameznikov skupaj z doma-
čim župnikom Emilom Drevom organizirala in pričela zbirati 
hrano in druge dobrine za prizadete v vojni na Hrvaškem. Ko 
se je vojna končala, so prostovoljci ostali organizirani naprej 
in pričeli pomagati domačim ljudem, ki so se znašli v stiski. 
Tako je ŽK sodelovala in pomagala pri izgradnji ali obno-
vi domov, ki jih je prizadel požar ali katera druga nesreča 
ter zbirala in razdeljevala hrano. Ker pa so potrebe postajale 
vedno večje, sredstev pa vedno manj, smo pričeli v zadnjih 
letih organizirati dobrodelni srečelov z namenom zbiranja 
sredstev. Tako smo v tekočem letu ponovno organizirali dva 
dobrodelna srečelova. Zahvaljujemo se vsem podjetjem, obr-
tnikom in posameznikom iz naše občine ter sosednjih občin, 
ki so nam prispevali material za dobitke. Posebna zahvala gre 
našemu rojaku g. Stanku Krajncu iz župnije sv. Kunigunda iz 
Gorenja nad Zrečami, ki nam izdatno in v veliki meri pomaga 
s pomočjo podjetnikov iz svoje župnije. Posebej pa se želimo 
zahvaliti vsem, ki preko srečk prispevate svoj dar. Ob koncu 
leta so na voljo tudi koledarji, v cerkvi pa sveče, preko kate-
rih prav tako zbiramo sredstva. Prav tako se  zahvaljujemo 
vsem posameznikom, ki namenite svoj dar preko koledarjev 
in sveč. 

Posebna zahvala gre Občini Cirkulane, ki vsako leto ugo-
di naši prošnji za finančna sredstva. V letošnjem letu smo 
bili veseli donacije naših društev – kulturnega, turističnega 
in Društva za oživitev gradu Borl, ki so namenili delež od 
svojih prostovoljnih prispevkov. Naše delo je povezano tudi 
z Dekanijsko Karitas Ptuj-Zavrč (DK), ki zajema širše ptujsko 
območje in velik del Haloz. DK nam priskoči na pomoč ob 

večjih katastrofah in finančno pomaga. Tudi DK zbira potreb-
na sredstva za delovanje. Zato vsako leto ob koncu novembra 
pripravi dobrodelni koncert na Ptuju. K sodelovanju povabi 
pevce in glasbenike od blizu in daleč. Tudi v Cirkulanah ima-
mo veliko dobrih umetnikov. Naj velja povabilo za naprej, da 
si vzamejo čas in se odzovejo vabilu, s tem pa s svojim ume-
tniškim udejstvovanjem pripomorejo k skrbi za ljudi v stiski.

Osnovna naloga ŽK je pomoč družinam, posameznikom, 
otrokom in ostarelim v materialni ali duhovni obliki. V letu 
2018 smo razdelili dve dobavi hrane iz sklada EU. Prav tako 
smo iz sredstev ŽK dodatno nabavili hrano in pomagali s pla-
čilom osnovne položnice eni družini. Pred praznikoma velike 
noči in božiča smo obiskali okrog 80 starejših in onemoglih 
občanov na njihovih domovih in jih počastili s skromnim da-
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Zlatih 50 let Antonije in Antona Kelc

Gospodinja in božični prazniki so močno povezani

Zlatoporočenca Antonija in Anton Kelc z družino

rilom. Odpravili smo se tudi v bližnje domove za upokojence, 
tudi v sosednjo Hrvaško. Še posebej med letom obiskujemo naše 
jubilante 90-letnike. Tudi za njih pripravimo kakšno pozornost. 
In na otroke nismo pozabili. Od sredstev, ki smo jih prejeli, 
smo pomagali otrokom OŠ pri plačilu šole v naravi in delovnih 
zvezkov. 

Redno se  udeležujemo izobraževanj in seminarjev ter sej, 
ki jih mesečno organizira DK. Tako smo v novembru v Cirku-
lanah po dveh letih ponovno gostili predstavnike posameznih 
župnij iz nekdanje skupne občine Ptuj. Zahvaljujemo se Ob-
čini Cirkulane, da je ustregla naši prošnji in smo to srečanje 
prvič izvedli v večnamenski dvorani, saj je v župnijski učilnici 
za vse udeležence premalo prostora.

V ŽK nas je trenutno 16 prostovoljcev iz različnih vasi in 
pokrivamo celotno območje občine, čeprav nekatere vasi še 

nimajo nobenega predstavnika. Imamo tudi nekaj občasnih 
sodelavcev. K sodelovanju vabimo nove sodelavce, ki so pri-
pravljeni narediti kaj dobrega za ljudi v stiski, pa naj gre za 
otroke, ostarele, bolne ali družine. Seje imamo vsak prvi torek 
v mesecu po maši. Povezujemo se s CSD Ptuj, Rdečim križem 
(RK) Cirkulane in OŠ Cirkulane-Zavrč in z njimi dobro so-
delujemo. Še posebej smo veseli sodelovanja z RK, saj delamo 
za skupno dobro vseh ljudi, ki potrebujejo pomoč.

Smo v adventnem času, ki nezadržno beži proti božičnemu 
prazniku in novemu letu. Iz tedna v teden je na adventnem 
venčku več prižganih luči, ki simbolizirajo ljubezen in dobro-
to do bližnjega. 

Člani ŽK vam želimo blagoslovljen božič, v novem letu 
2019 pa veliko luči, miru in osebne sreče.

 Metka Ferčec

V soboto, 1. decembra, sta zlato poroko v krogu družine, 
sorodnikov in prijateljev proslavila zakonca Antonija 

in Anton Kelc iz Cirkulan.

Poročila sta se leta 1968. Gospa Antonija, z dekliškim pri-
imkom Premožič, je rojena leta 1947 v Jelovcu, gospod An-
ton pa se je rodil leta 1945 v Gruškovcu. Skupni dom sta si 
zakonca ustvarila v Cirkulanah. Danes živita skupaj s hčerko 
Renato in  njeno družino ter sinom Sandijem. Njuno največje 
veselje pa je vnukinja Ana Marija.

Civilni obred zlate poroke je bil v prostorih Občine Cirku-
lane. Ob svečani razglasitvi zlatoporočencev je županja obči-
ne Cirkulane Antonija Žumbar čestitala Antoniji in Antonu 
v svojem imenu in v imenu občine Cirkulane. 

Zlatoporočencema iskreno čestitamo in želimo še dosti 
skupnih let, sreče, zdravja in osebnega zadovoljstva.

Občina Cirkulane

Na plečih gospodinj že od nekdaj leži priprava vseh 
dobrot ob bližajočih se božičnih praznikih. V naših 

krajih že vsaka gospodinja začuti duh praznika ob prihudu 
sv. Miklavža, saj tudi takrat naše članice veliko jedi pripra-
vijo po receptih naših babic. Tudi pekovskih izdelkov ne 
manjka na naši tradicionalni prireditvi ob martinovanju, 
ki ga prireja Društvo vinogradnikov in sadjarjev Haloze v 
Cirkulanah.

Pri nas tudi ne manjka adventnega duha. Zbralo se nas je 
veliko število članic in iz naravnega materiala smo izdelale 
lepe adventne venčke za naše domove.

Na martinovanju so cirkulanske gospodinje pripravile bogato 
obloženo mizo dobrot
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Dočakali pa smo tudi veliko veselje za naše otroke, in si-
cer Čarobni svet vile Bele, ki je čarobna prireditev in prav 
tako ponuja drsališče, ki pritegne naše mlade družine, da si 
popestrijo predpraznične večere v lepo okrašenem okolju in 
ob čudoviti glasbi, čaju in sladkem božičnem piškotu. Le-teh 
tudi letos ne bo zmanjkalo, saj se bomo gospodinje potrudile, 
da bodo naši najmlajši imeli sladke spomine na to prireditev.

V današnjih časih mora biti vsaka gospodinja zelo iznaj-
dliva, da pričara toplino in dobroto v svoj dom in kraj, kjer 
smo doma.

Toplo ognjišče in smeh v očeh vam iskreno želimo v teh 
prazničnih dneh. 

V novem letu 2019 pa obilo uspeha, zdravja in zadovolj-
stva vam vsem, občanom in občankam, želijo članice Dru-
štva gospodinj Cirkulane.

Ana Gabrovec, 
predsednica Društva gospodinj Cirkulane

Izdelki gospodinj na praznični ustvarjalni delavnici
Foto: Nada Koren

Utrinki z letošnjega Martinovega pohoda. Foto: Vili Jurgec

Martinov pohod po Halozah

V jeseni dobi narava čudovite pra-
vljične barve, listje na drevesih se 

obarva v rjavo rdeče barve. Tudi zlate 
barve v vinogradih, ki se prelivajo v 
žlahtni kapljici, dajejo martinovemu 
poseben čar. Vse to se še posebej odra-
ža v naši prelepi pokrajini, v Halozah, 
kjer ne manjka rujne kapljice domačih 
vinogradnikov.

Na prelepo sobotno Martinovo jutro, 
10. novembra, ko so žarki po nekaj dni 
meglenega vremena končno spet poku-
kali na plano, se je v Dolanah pri Mesa-
riji Kokol pod vodstvom PD Cirkulane  
zbralo lepo število pohodnikov od blizu 
in daleč ter se podalo po že znani trasi, 
po delu Bračičeve poti. Pridružili sta 
se nam planinski društvi iz Polzele in 
Preddvora kot tudi domači člani. Bilo 
nas je preko šestdeset. 

Po pozdravih, izmenjanih besedah 
in toplih stiskih rok smo se odpravili na 
našo začrtano pot po haloških planin-
skih poteh. Od Hiše usnja Kokol smo 
se odpravili po grebenu nad reko Dravo 
mimo bunkerja iz 2. svetovne vojne. Od 
tu smo imeli lep razgled na strugo reke, 
ki je v preteklih dneh ljudem spet poka-
zala svojo moč in poplavljala.

Opazovali smo čarobne barve goz-
da, narave, prisluhnili šepetu ptic, šele-
stenju listja pod nogami, prav tako pa 
uživali ob lepem vremenu, ki je bilo kot  



DECEMBER 2018

24 Medij občine Cirkulane

Vinogradniki pogosto v kleti

Predaja ključa dosedanjega Naj Martina XIII. novemu kletarju 
Boštjanu Žumbarju. Foto: Suzana A. Z.

Blagoslov mladega vina pri sv.Ani, Veliki Vrh, november 2018 
Foto: Suzana A. Z.

V Društvu vinogradnikov smo bili zelo aktivni tudi jese-
ni. Sodelovali smo pri projektu odprtja nove kuhinje v 

večnamenski dvorani v Cirkulanah. Gostom smo ponudili 
različna vina, da so se lahko poleg vrhunske kulinarike raz-
vajali še z odličnimi haloškimi vini. Veseli smo, da smo v 
občini končno pridobili večnamensko kuhinjo, ki bo služila 
številnim društvom in posameznikom ob različnih dogod-
kih v občini. 

V nedeljo, 21. oktobra, smo imeli vinogradniki izredno sejo 
in istočasno tudi piknik, ki ga je organiziral naš Naj Martin 
XIII., Martin Žuran. Na tej seji smo potrdili kandidaturo za 
novega Naj Martina in se zahvalili dosedanjemu Naj Martinu 
za dobro delo. Ob tej priložnosti smo se malo družili, pove-
selili in poskusili nekaj odličnih vin, ki jih imamo v arhivu 
društva. Društvo hrani številna vina z različnih ocenjevanj. 
Ob posebnih priložnostih, kot je bila ta, si vzamemo čas in 
odkrivamo, kako se vina skozi leta spreminjajo in bogatijo v 
okusu. 

BOŠTJAN ŽUMBAR JE NAJ MARTIN XIV.
Martinovanje v Cirkulanah je postalo že tradicionalno in 

tudi letos smo pripravili zbiranje mošta in kulturni program 
v sodelovanju z drugimi društvi. Izbrali smo novega Naj Mar-
tina XIV. Boštjana Žumbarja. Boštjan je že tretji Naj Martin 

v družini in verjamemo, da bo svoje delo več kot odlično 
opravil. Kot je že tradicija, je Naj Martin XIV. po inavguraciji 
prebral zaprisego in udaril sod na pipo. Mlado vino je razdelil 
med obiskovalce, ki so si ob odlični martinovi večerji z vese-
ljem privoščili kozarec ali dva. Naslednji dan je bila pri sv. Ani 
slovesna maša, kjer je tudi župnik Emil Drev blagoslovil mla-
do vino. Ob tej priložnosti je stari Naj Martin predal ključe 
od kleti novemu Naj Martinu in mu zaželel čim boljšo letino. 

Vinogradniki imamo po trgatvi še posebej veliko dela. V 
kleteh se zmeraj nekaj dogaja in spreminja, zato moramo re-
dno preverjati stanje mošta in tudi povabiti prijatelje na po-
kušino. Organizirali smo dve delavnici pokušnje mladih vin, 
naredili smo osnovne analize in ugotavljali, kje lahko napake 
še popravimo in kaj je potrebno v nadaljevanju še postoriti 
pri negi mladega vina. 

V teh predprazničnih dneh, ko se police trgovin šibijo pod 
količinami izdelkov na njih, se spomnimo, da ni pomembno, 
koliko podarimo svojim bližnjim, ampak kako to naredimo. 
Skromen dar, kot je na primer krožnik keksov, kozarec medu, 
steklenica vina, kos potice, lepa voščilnica …, če je izročen iz 
srca, z iskrenimi željami, pomeni veliko več kot obilo krame. 

V pričakovanju novega leta vam želimo veliko sreče, zdrav-
ja in dobrega sodelovanja! 

Suzana Arnečič Zamuda, DVS Haloze

naročeno. Pot smo nadaljevali po delu Bračičeve poti do naj-
višje točke Gradiški Hum (336 m n. v.), kjer smo imeli lep po-

gled na Ptuj, Ptujsko je-
zero, Boč, Donačko goro 
in nekoliko oddaljene 
Ivanjščico, Sleme ter ha-
loško pokrajino. Tu nas je 
presenetil in nas pogostil 
prijazen domačin gospod 
Zmazek ter nas povabil v 
svojo klet na kozarček 

mladega vina. Pot smo nadaljevali do Turistične kmetije 
Emeršič, kjer smo imeli čas za kosilo, za okrepčilo, druženje 
in prijetne pogovore s svojimi planinskimi prijatelji. Lastnik 
Šukov Hanzek nas je lepo sprejel in pogostil, zato se mu na 
tem mestu člani PD Cirkulane tudi zelo lepo zahvaljujemo.

Za nami je še en tradicionalni pohod, ki ga želimo ohraniti 
tudi v prihodnje z željo, da se ga udeležimo v še večjem številu 
in predvsem uživamo ob dobri haloški kapljici in seveda v 
dobri družbi. 

Marjetka Mlakar
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Delovno leto se končuje tudi za PGD Cirkulane

Niso še prav minile aktivnosti v mesecu požarne varno-
sti, grozeče poplave na območju občine Cirkulane, pa 

smo se že morali gasilci – operativci pripraviti na jesenski 
pregled operativnih enot, ki je bil letos v GPO Markovci.

Pregled je potekal na štirih kontrolnih točkah, na katerih 
smo morali pokazati gasilsko znanje z uporabo tehnike, ki jo 
imamo v naših vozilih. Prikazati smo morali črpanje vode iz 
zajetja s potopno črpalko ter motorno brizgalno 500L, s kate-
ro smo tudi naredili peno za gašenje. Nato smo se odpravili na 
postavitev trodelne lestve s podporniki ter izvedli napad v viš-
je prostore. Izvedli smo tudi razvrščanje ter korakanje gasilske 
enote. Vozniki gasilskih vozil so se pomerili v spretnostni vo-
žnji med stožci. Pri zadnji točki smo prikazali reševanje po-
nesrečenca in gorečega objekta ter pregled ostalih prostorov. 
Pri obeh vajah so morali napadalci uporabiti dihalne izolirne 
aparate. Kljub dežju smo se preverjanja udeležili z desetimi 
operativci ter voziloma GVC 16/25 ter GV–V1.

Ob praznovanju sv. Barbare smo gasilci poskrbeli za zapore 
cest ter varnost obiskovalcev Barbarnega. Ob vseh teh aktiv-
nostih pa nismo pozabili na obisk naših občanov z novoletni-
mi koledarji in voščili ob božičnih praznikih ter novem letu.

Zahvaljujemo se našim občanom za dobro sodelovanje. 
Želimo jim vse lepo in uspešno v prihajajočem letu z željo, 
da nas še naprej podpirajo pri našem delu. 

Ob iztekajočem se letu 2018 vam želimo miren in vesel 
božič, v letu 2019 pa veliko zadovoljstva, sreče ter uspehov z 
gasilskim pozdravom NA POMOČ!

Predsednik PGD Cirkulane:
Anton Kokot

Cirkulanski operativci na jesenskem pregledu operativnih enot
Foto: arhiv društva

Dragocenosti življenja so trenutki, 
ki dajejo spominom lepoto,

prihodnosti pa smisel. 
Želimo vam blagoslovljene božične praznike, 
miru, sreče in zadovoljstva v krogu družine 

in prijateljev ter vsega dobrega 
v novem  letu 2019.
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Spoštovane občanke in
občani občine Cirkulane!

V prihajajočih dneh Vam želimo
mirne in topline polne praznike,

v novem letu 2019 pa obilo zdravja,
sreče, ljubezni ter uspehov!

SOCIALNI DEMOKRATI

Spoštovani občanke in občani občine Cirkulane!
Vedno daljše noči in vsak dan več 

prižganih božičnih luči nakazujejo, da 
se leto 2018 počasi izteka. Smo v božič-
nem času, v času številnih prireditev, 
druženj, stisk rok ter raznolikih kulina-
ričnih dobrot. Je pa to tudi čas, ko pre-
mišljujemo o dogodkih in aktivnostih v 
iztekajočem se letu in čas, ko v glavah 
snujemo cilje in izzive prihajajočega 
leta. 

Ob izzivih, ki nas čakajo, seveda ne 
morem mimo neizkoriščenih priložno-
sti, ki jih imamo na območju Haloz. Ve-
liko prizadevanj tako s strani lokalnih 
skupnosti, iniciativ posameznikov, kot 
tudi politike se je izkazalo že v prete-
klih letih. Kljub vsemu se situacija bi-
stveno še ni izboljšala. V preteklosti se 
je zlasti zaradi neurejene infrastrukture 

in oddaljenosti do delovnega mesta vse 
preveč ljudi odselilo. Veliko težje jih je 
pritegniti nazaj. Zavedati pa se moramo, 
da Haloze ležijo na odlični geografski 
legi in da nam s svojimi naravnimi da-
nostmi lahko nudijo številne priložno-

sti, tako na področju malega gospodar-
stva, turizma, vinogradništva, ekološko 
pridelane hrane ter seveda kvalitetnega 
življenja. S skupnimi močmi nam lahko 
uspe. 

Prazniki so pred vrati. Uživajte v soju 
božičnih luči, obiščite prijatelje in soro-
dnike, specite dobrote ter si vzemite čas 
zase in za svoje najdražje. Želim vam 
blagoslovljene božične praznike ter po-
nosno praznovanje dneva samostojnosti 
in enotnosti. Leto 2019 pa naj bo uspe-
šno, polno zdravja, notranjega miru in 
lepih trenutkov. 

Suzana Lep Šimenko,
poslanka v DZ RS

(8. volilne enote, 11. volilnega 
okraja, občin z območja Haloz in 

Dravskega polja)

Občinski odbor SLS – Slovenske ljudske stranke Cirkulane
želi vsem občankam in občanom občine Cirkulane vesele in lepe 
božične praznike ter srečno, zdravja in uspehov polno leto 2019!
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29. 12. 2018 Društvo rejcev drobnice Haloze, občina Cirkulane 

 
Sobota, 29. december 2018 

Od 17. do 21. ure: prosto drsanje ob mehanski glasbi in aktivnosti po programu društva 
Ob 18. uri: predstava “OTROŠKO SILVESTROVANJE Z VILO BELO”, v izvedbi ZUM Kreativa 
 
Eno leto je minilo, odkar smo odštevali sekunde. Tudi sedaj jih bomo. Z vilo Belo bomo s 
plesom in vragolijami pričarali najbolj čarobno leto 2019. 
 

Otroci bodo na animacijskih predstavah dobili pobarvanko, na kateri 
bodo lahko zbirali štampiljke. Vsak, ki bo zbral najmanj tri štampiljke, bo 
dobil manjšo nagrado, hkrati bo pa uvrščen v žrebanje za glavno 
nagrado. 

 
 

Od 1. 1. 2019 do 6. 1. 2019 Društvo vinogradnikov in sadjarjev Haloze, 
Čebelarsko društvo Cirkulane, občina Cirkulane 

Torek, 1. januar 2019 
Od 1. ure naprej: srečanje občanov ob NOVEM LETU  

 
Petek, 4. januar 2019 

Od 17. do 21. ure: prosto drsanje ob mehanski glasbi in aktivnosti po programu društva 
 

Sobota, 5. januar 2019 
Od 17. do 21. ure: prosto drsanje ob mehanski glasbi in aktivnosti po programu društva 
 

Nedelja, 6. januar 2019 
Od 16. do 20. ure: prosto drsanje ob mehanski glasbi in aktivnosti po programu društva 
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V Cirkulanah ob Večnamenski turistično prireditveni dvorani od 30. 11. 2018 do 6. 1. 2019

 

   

Vse prireditve bodo potekale ob Večnamenski turistično prireditveni dvorani Cirkulane. V primeru ekstremno neugodnih vremenskih razmer (dež, sneg) je 
drsališče zaprto. 

 

Od 30. 11. 2018 do 1. 12. 2018 Društvo za oživitev gradu Borl, Turistično 
društvo Cirkulane, Radioklub Cirkulane, Klub Halonga, občina Cirkulane 

 
Petek, 30. november 2018 

Ob 18. uri:  OTVORITEV DRSALIŠČA, pozdrav županje Občine Cirkulane, kratki program 
učencev OŠ Cirkulane-Zavrč ter nastop Kluba Halonga 
Ob 19.30: predstava “VILA BELA IN PRIJATELJI”, v izvedbi ZUM Kreativa 
Vila Bela se vrača v Čarobno deželo. Z njo se vračajo tudi škratje in vsa čarobna bitja. 
Pokazali nam bodo, kaj vse se jim je dogajalo čez leto in česa novega so se naučili. Skupaj 
bomo zakorakali v najbolj čaroben čas v letu 
Od 18. do 21. ure: prosto drsanje ob mehanski glasbi in aktivnosti po programu društva  
 

Sobota, 1. december 2018 
Od 17. do 21. ure: prosto drsanje ob mehanski glasbi in aktivnosti po programu društva 
 
 

Od 7. 12. 2018 do 9. 12. 2018 Športno društvo Cirkulane, občina Cirkulane 

Petek, 7. december 2018 
Od 17. do 21. ure: prosto drsanje ob mehanski glasbi in aktivnosti po programu društva 
 

Sobota, 8. december 2018 
Od 17. do 21. ure: prosto drsanje ob mehanski glasbi in aktivnosti po programu društva 
Ob 18. uri: predstava “ZAČARANO KRALJESTVO”, v izvedbi ZUM Kreativa 
Kraljestvo vile Bele so začarali mali škratje nagajivčki. Sedaj sta na vrsti škrat Matjaž in 
njegova čarobna palčka. Ampak Kraljestvo lahko odčaramo samo s pomočjo otrok in 
čarobne besede. A jo že poznate? 
 

Nedelja, 9. december 2018 
Od 16. do 20. ure: prosto drsanje ob mehanski glasbi in aktivnosti po programu društva 
 
 
 

Od 14. 12. 2018 do 16. 12. 2018 PGD Cirkulane, Društvo gospodinj 
Cirkulane, občina Cirkulane 

 
Petek, 14. december 2018 

Od 17. do 21. ure: prosto drsanje ob mehanski glasbi in aktivnosti po programu društva 
 

Sobota, 15. december 2018 
Od 17. do 21. ure: prosto drsanje ob mehanski glasbi in aktivnosti po programu društva 
 

Nedelja, 16. december 2018 
Od 16. do 20. ure: prosto drsanje ob mehanski glasbi in aktivnosti po programu društva  
Ob 17. uri: predstava “RAJANJE Z MASKOTAMI”, v izvedbi ZUM Kreativa 
Vračajo se Gospod Snežak, Jelenček Rudolf, Pingvinček in Medvedek! Najbolj zabavno 
rajanje do sedaj! Vsaka maskota nas bo naučila svoj zabavni ples in rajali bomo skozi celo 
Čarobno deželo! 
 

Od 21. 12. 2018 do 23. 12. 2018 Kulturno društvo Cirkulane, Planinsko 
društvo Cirkulane, občina Cirkulane 

Petek, 21. december 2018 
Od 17. do 21. ure: prosto drsanje ob mehanski glasbi in aktivnosti po programu društva 
 

Sobota, 22. december 2018  
Od 17. do 21. ure: prosto drsanje ob mehanski glasbi in aktivnosti po programu društva 
Ob 18. uri: predstava “KAKO SMO NAŠLI UKRADEN BOŽIČ”, v izvedbi ZUM Kreativa  
V Kraljestvu vile Bele se škratje nagajivčki radi pošalijo in kakšno ušpičijo. Tako so ukradli 
tudi božič. A vas zanima, kako smo ga našli? Obiskal nas bo tudi Božiček, ki bo vsem 
otrokom razdelil presenečenja. 
 

Nedelja, 23. december 2018 
Od 16. do 20. ure: prosto drsanje ob mehanski glasbi in aktivnosti po programu društva 
 

  

29. 12. 2018 Društvo rejcev drobnice Haloze, občina Cirkulane 

 
Sobota, 29. december 2018 

Od 17. do 21. ure: prosto drsanje ob mehanski glasbi in aktivnosti po programu društva 
Ob 18. uri: predstava “OTROŠKO SILVESTROVANJE Z VILO BELO”, v izvedbi ZUM Kreativa 
 
Eno leto je minilo, odkar smo odštevali sekunde. Tudi sedaj jih bomo. Z vilo Belo bomo s 
plesom in vragolijami pričarali najbolj čarobno leto 2019. 
 

Otroci bodo na animacijskih predstavah dobili pobarvanko, na kateri 
bodo lahko zbirali štampiljke. Vsak, ki bo zbral najmanj tri štampiljke, bo 
dobil manjšo nagrado, hkrati bo pa uvrščen v žrebanje za glavno 
nagrado. 

 
 

Od 1. 1. 2019 do 6. 1. 2019 Društvo vinogradnikov in sadjarjev Haloze, 
Čebelarsko društvo Cirkulane, občina Cirkulane 
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Od 1. ure naprej: srečanje občanov ob NOVEM LETU  

 
Petek, 4. januar 2019 

Od 17. do 21. ure: prosto drsanje ob mehanski glasbi in aktivnosti po programu društva 
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Od 17. do 21. ure: prosto drsanje ob mehanski glasbi in aktivnosti po programu društva 
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Od 16. do 20. ure: prosto drsanje ob mehanski glasbi in aktivnosti po programu društva 
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V Cirkulanah ob Večnamenski turistično prireditveni dvorani od 30. 11. 2018 do 6. 1. 2019

 

   

Vse prireditve bodo potekale ob Večnamenski turistično prireditveni dvorani Cirkulane. V primeru ekstremno neugodnih vremenskih razmer (dež, sneg) je 
drsališče zaprto. 

 

Od 30. 11. 2018 do 1. 12. 2018 Društvo za oživitev gradu Borl, Turistično 
društvo Cirkulane, Radioklub Cirkulane, Klub Halonga, občina Cirkulane 

 
Petek, 30. november 2018 

Ob 18. uri:  OTVORITEV DRSALIŠČA, pozdrav županje Občine Cirkulane, kratki program 
učencev OŠ Cirkulane-Zavrč ter nastop Kluba Halonga 
Ob 19.30: predstava “VILA BELA IN PRIJATELJI”, v izvedbi ZUM Kreativa 
Vila Bela se vrača v Čarobno deželo. Z njo se vračajo tudi škratje in vsa čarobna bitja. 
Pokazali nam bodo, kaj vse se jim je dogajalo čez leto in česa novega so se naučili. Skupaj 
bomo zakorakali v najbolj čaroben čas v letu 
Od 18. do 21. ure: prosto drsanje ob mehanski glasbi in aktivnosti po programu društva  
 

Sobota, 1. december 2018 
Od 17. do 21. ure: prosto drsanje ob mehanski glasbi in aktivnosti po programu društva 
 
 

Od 7. 12. 2018 do 9. 12. 2018 Športno društvo Cirkulane, občina Cirkulane 

Petek, 7. december 2018 
Od 17. do 21. ure: prosto drsanje ob mehanski glasbi in aktivnosti po programu društva 
 

Sobota, 8. december 2018 
Od 17. do 21. ure: prosto drsanje ob mehanski glasbi in aktivnosti po programu društva 
Ob 18. uri: predstava “ZAČARANO KRALJESTVO”, v izvedbi ZUM Kreativa 
Kraljestvo vile Bele so začarali mali škratje nagajivčki. Sedaj sta na vrsti škrat Matjaž in 
njegova čarobna palčka. Ampak Kraljestvo lahko odčaramo samo s pomočjo otrok in 
čarobne besede. A jo že poznate? 
 

Nedelja, 9. december 2018 
Od 16. do 20. ure: prosto drsanje ob mehanski glasbi in aktivnosti po programu društva 
 
 
 

Od 14. 12. 2018 do 16. 12. 2018 PGD Cirkulane, Društvo gospodinj 
Cirkulane, občina Cirkulane 

 
Petek, 14. december 2018 

Od 17. do 21. ure: prosto drsanje ob mehanski glasbi in aktivnosti po programu društva 
 

Sobota, 15. december 2018 
Od 17. do 21. ure: prosto drsanje ob mehanski glasbi in aktivnosti po programu društva 
 

Nedelja, 16. december 2018 
Od 16. do 20. ure: prosto drsanje ob mehanski glasbi in aktivnosti po programu društva  
Ob 17. uri: predstava “RAJANJE Z MASKOTAMI”, v izvedbi ZUM Kreativa 
Vračajo se Gospod Snežak, Jelenček Rudolf, Pingvinček in Medvedek! Najbolj zabavno 
rajanje do sedaj! Vsaka maskota nas bo naučila svoj zabavni ples in rajali bomo skozi celo 
Čarobno deželo! 
 

Od 21. 12. 2018 do 23. 12. 2018 Kulturno društvo Cirkulane, Planinsko 
društvo Cirkulane, občina Cirkulane 

Petek, 21. december 2018 
Od 17. do 21. ure: prosto drsanje ob mehanski glasbi in aktivnosti po programu društva 
 

Sobota, 22. december 2018  
Od 17. do 21. ure: prosto drsanje ob mehanski glasbi in aktivnosti po programu društva 
Ob 18. uri: predstava “KAKO SMO NAŠLI UKRADEN BOŽIČ”, v izvedbi ZUM Kreativa  
V Kraljestvu vile Bele se škratje nagajivčki radi pošalijo in kakšno ušpičijo. Tako so ukradli 
tudi božič. A vas zanima, kako smo ga našli? Obiskal nas bo tudi Božiček, ki bo vsem 
otrokom razdelil presenečenja. 
 

Nedelja, 23. december 2018 
Od 16. do 20. ure: prosto drsanje ob mehanski glasbi in aktivnosti po programu društva 
 

Vse prireditve bodo potekale ob Večnamenski turistično prireditveni dvorani Cirkulane. V primeru ekstremno neugodnih 
vremenskih razmer (dež, sneg) je drsališče zaprto.
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28 Glasilo občine Cirkulane

 

 

 

 

OBČINA CIRKULANE 

 

Vabimo vas na 
 

NOVOLETNO 
SREČANJE OBČANOV Z 

OGLEDOM OGNJEMETA IN 
NAGOVOROM ŽUPANJE 

ANTONIJE ŽUMBAR 
 
  
 

 
 
 

 

 

 

 

Foto: Sandi Kelc 

Dobimo se v torek, 

1. 1. 2019, ob 1.00 uri 

ob večnamenski turistično 
prireditveni dvorani v 

Cirkulanah. 
 

Prisrčno vabljeni, da skupaj zakorakamo v novo leto! 

 

Danaja Debeljak, 1. a

Eva Lazar, 3. a

Vita Obran, 1. a

Aljaž Emeršič, 3. a Rukija Novalić, 2. a


