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Zahvala za sodelovanje v akciji Drobtinica 2019
Jakob Brlek, 1. a Aljaž Zavec, 2. a

Novo leto prihaja in staro nas s hitrimi koraki zapušča. Vsakemu 
izmed nas je prineslo trenutke radosti, veselja, pa tudi žalosti kot 
odsev življenja v vseh svojih odtenkih. Preživeli smo to leto boljše 
ali slabše od prejšnjih, pa vendar, preživeli smo ga. Upamo, čakamo 
in prosimo, da nam bo prihodnje leto prineslo le dobro in boljše.

Želim, da se vam želje uresničijo. Naj  vam bo dobro, srečno in uspe-
šno leto 2020. Bodite zdravi, veliko se smejte in radi se imejte.

Vsem želim mirno in prijetno praznovanje božičnih praznikov ter 
vesel prehod v novo leto.

 Županja Antonija Žumbar

Ker se v današnjih časih veliko ljudi srečuje s pomanjka-
njem je prav, da si med seboj pomagamo, pa naj gre za 
materialno pomoč, objem ali stisk roke.

V soboto, 19. oktobra 2019, je potekala AKCIJA DROBTINI-
CA. Pred trgovino Mercator v Cirkulanah je bila postavljena 
stojnica, pri katerih ste lahko mimoidoči dobili kruh, peci-
vo, rezance, jabolčne krhlje,…. in s tem prispevali denar za 
otroke, ki si prehrane v šoli ne morejo privoščiti. Na stojnici 
so se trudile učenke Tjaša, Taja, Julija in Zala z učiteljico Dra-
gico. Veseli smo bili tudi tistih, ki ponujenih izdelkov niste 
kupili, a ste vendar prispevali kakšno drobtinico za otroke 
iz socialno šibkejših družin.

Iskrena hvala gre predstavnikom RK Ptuj, še posebej go-
spe Marjani Cafuta. Velika zahvala velja tudi poveljniku 
štaba civilne zaščite ter predsedniku Rdečega križa občine 
Cirkulane, g. Zoranu Dernikoviču. Hvala tudi društvu go-
spodinj Cirkulane.

Zbran denar bomo skrbno namenili za tiste, ki ga potre-
bujejo.

Besedilo in foto: Kolektiv OŠ Cirkulane
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Za mano je prvo leto županovanja naše male in zelo lepe, 
slikovite občine. Zato se najprej želim zahvaliti vsem tistim, ki 
s pozitivno naravnanostjo in delom pomagate za naš skupen, 
boljši jutri. Veliko vas je. Nekaj pa žal tudi takšnih, katerim ni-
koli ni mogoče ugoditi. Kot vedno pravim sama: občina smo 
vsi. Dolžnost vseh je, da postorimo tudi kaj za skupno dobro, 
v kolikor smo zdravi, sposobni in nam čas dopušča.  Veliko lju-
di dobre volje pomaga pri aktivnostih, predvsem pri urejanju 
naših cest in več nas bo, boljše nam bo šlo in tudi bolj bomo 
razumeli drug drugega. 

Veliko je bilo postorjenega v preteklem letu, kar je razvidno 
tudi iz tega našega časopisa. Še več bi bilo, v kolikor bi v Slove-
niji veljala in bila realizirana pravila enakomernega razvoja. Ob-
mejna področja, predvsem pa Haloze, so še vedno v razvojnem 
zaostanku, ljudje se odseljujejo, otrok je vedno manj.  Želim si, 
da bi bile za področje Haloz sprejete spodbude, dane državne-
mu zboru, ki jih, žal, ni potrdil. Tako se razvojni zaostanek pode-
želja, predvsem pa Haloz, še povečuje. Zelo veliko je tudi admi-
nistrativnih in birokratskih ovir, ki upočasnjujejo ali celo ovirajo 
razvoj podeželja. Čas pa tudi neusmiljeno teče … Morda bo 
kdo rekel, da sem obupala, vendar nisem in ne bom. Z ekipo 
občinskih sodelavcev in podporo občinskega sveta, društev in 
vaških odborov bomo voz razvoja gotovo premaknili naprej. 
Še hitreje pa ga bi, če bi imeli tako občina kot občani večjo 
možnost prijav na vsebine razpisov, ki so pomembni za našo 
občino in posluh državnih institucij za specifičnost naših ovir. 
Modernizacija in vzdrževanje cest in vodovoda sta na hribovi-
tem terenu bistveno dražja kot v naseljih in ravninskih delih, 
financiranje pa je povsod enako. Tu nastaja temeljni razkorak.

V obrtni coni podjetniki nadaljujejo s pridobivanjem doku-
mentacije, nekateri pa že z izgradnjo objektov, izvedena je bila 
tudi preplastitev ceste v Gruškovcu v skupni dolžni 1,7 km. Mo-
dernizirali smo dobrih 350 m v Slatini (Pintarič)  in 150 m v Po-
horju (Kokol). Začeli smo tudi z modernizacijo ceste v Brezovcu 
(Brlek) in Pohorje-Paradiž in upam, da nam bo za dokončanje 
teh del naklonjeno tudi vreme. Žal za izvedbo modernizacij 
cest v lokalnem upravljanju ni drugih virov sredstev kot lastni 
proračun. Žal je še kako resnično, da je izgradnja cest v Halo-
zah bistveno dražja kot na ravninskem delu, viri financiranja pa 
so  enaki. Pripravili smo projektno dokumentacijo za sanacijo 
obsežnega plazu v Gradiščah in Paradižu ter dveh mostov in v 
kolikor bomo dobili odobrena sredstva v prihodnjem letu, jih 
bomo sanirali. Skupna vrednost obeh plazov je čez 1 milijon 
evrov, kar predstavlja strošek že DDV, ki ga mora plačati občina, 
in to je izjemno visok strošek. Želim si, da bi čimprej pristopili 
k sanaciji, saj je varnost ljudi na prvem mestu, zato bomo na 
pristojno ministrstvo apelirali v največji možni meri.

Ob gradu Borl se iz državnih sredstev končuje izvedba utr-
ditve pečine,  zagotovljeno pa je tudi financiranje postopne 
obnove gradu Borl, zato z optimizmom zremo v prihodnost 
življenja na gradu Borl, saj bo na njem imel prostore tudi pri-
rodoslovni muzej. Upam, da bo naš biser na vzhodu Haloz in 
mejnik srednjeevropske kulture dobil pomen, ki mu že od nek-
daj pritiče, za kar si moramo vsi prizadevati.

Želim, da bi v Cirkulanah v večji meri iskali turistične produkte 

Dragi mi vsi, ki imamo radi Cirkulane.

in jih potem tudi tržili.  Ena izmed pridobitev bo Park dediščine, 
za katerega smo pridobili zemljišče, pripravili projektno doku-
mentacijo in v kolikor bomo uspešni na razpisu, bomo pričeli 
z gradnjo v prihodnjem letu.

Smo v postopku sprejemanja proračuna. Tako bomo v priho-
dnjem letu v okviru večjih investicijskih del pričeli s preplasti-
tvijo ceste Brezovec – Meglošak ter asfaltiranjem gramozirane 
ceste v Gradiščah (Maroh,Vegan). Na nevarnejših cestnih od-
sekih smo že namestili varovalne ograje, ki jih bomo nameščali 
tudi v prihodnje, prav tako pa obnavljamo tudi javno razsve-
tljavo. 

Seveda pa vsega tega zagotovo ne bi bilo, če ne bi skupaj 
sodelovali in se podpirali, tako vi, svetnici in svetniki, kot vsi 
ostali člani odborov in komisij v občini, kakor zagotovo tudi 
vi, spoštovani občanke in občani. Vse dobre projekte moramo 
podpreti, verjamem pa, da so za nekoga pomembnejši eni, za 
drugega pa drugi. Vendar, gledano dolgoročno, so zagotovo 
pomembni oboji. S tega mesta se iz srca zahvaljujem vsem, ki 
ste vlagali svoj čas in včasih tudi finančna sredstva, bodisi v  
društvih, vaških odborih ali kako drugače in ste s svojim delom 
doprinesli k večji prepoznavnosti, boljšim odnosom in boljše-
mu počutju vseh nas. Velikokrat slišim stavek: »Saj je občina 
za to, da nekaj stori.« Seveda, da je. Pa vendar smo občina mi 
vsi in le od nas je odvisno, kako bomo sodelovali. Zato vsem, 
ki delate v dobro drugih ljudi, iskrena in iz srca hvala. Kakšno 
je življenje v občini, kakšen je utrip v občini, je odvisno samo 
od nas. 

V tem turbulentnem obdobju, ko se dogajajo pri nas in v 
Evropi velike spremembe, se moramo zavedati, da bomo le 
s povezovanjem močnejši. Naša skupna skrb naj bo materin 
jezik, vrednote, način dela in odprtost do drugačnosti. Nobena 
vlada, naj bo takšna ali drugačna, nam ne bo prinesla zado-
voljstva in dobrega počutja. Na to lahko vplivamo le mi, sami. 
Torej, kot vedno, velja slogan: »V slogi je moč.« Ne glede na 
politično prepričanje vsakega izmed nas, se moramo zavedati, 
da s(m)o pomembni le ljudje, s katerimi in ob katerih živimo in 
s katerimi in ob katerih bomo naša življenja tudi končali.

Dragi mi vsi. V prazničnih decembrskih dneh vam želim, da se 
družimo skupaj na naših prireditvah, da pritegnemo k dogod-
kom tudi tiste, ki se sicer ne vključujejo v dogajanja v občini, da 
se poveselimo. Bodite zadovoljni, srečni, predvsem pa zdravi 
do naslednjega novega leta.

Vaša županja,
Antonija  Žumbar
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Spoštovane občanke in občani občine Cirkulane

Spoštovani občani, spoštovane občanke. 

Dovolite mi, da vas prvič nagovorim tudi tako, preko 
občinskega glasila. Mnogi že veste, mnogi pa še ne, da je 
prišlo do spremembe pri vodenju Župnije Sv. Barbare v 
Halozah. S škofovim dekretom sem s 1. avgustom postal 
župnik soupravitelj te župnije. Tako oskrbujem dve župniji, 
to sta Zavrč in Cirkulane. V veliko pomoč in veselje mi je, 
kakor verjetno tudi vam, da je gospod Emil Drev, dosedanji 
župnik, ostal tukaj in v pastorali župnije. Za velikodušno 
pomoč se mu iz srca zahvaljujem.

Seveda je s tem prišlo tudi do nekaterih sprememb:
−  Ob nedeljah je samo ena sveta maša, in sicer ob 9. uri. 

Razen seveda ob praznikih in žegnanjih na podružni-
cah, ko sta dve sveti maši. Možno je, da bo prišlo še do 
kakšnih sprememb.

−  Priprave in razgovori za krst so vsako zadnjo soboto v 
mesecu po večerni sveti maši. Primer: Kdor bi želel, da 
njihov otrok v decembru prejme zakrament svetega kr-
sta, bo priprava zadnjo soboto v novembru po večerni 
maši. Takrat se dogovorimo tudi glede datuma in ure 
krsta.

−  Urnik verouka smo uredili. Morda bo potrebna še ka-
kšna dodatna ura kakšno soboto ali v petek popoldan 

za otroke tistega razreda, ki se jim mudi na avtobus in je 
ura verouka res skrajšana na minimum (okoli 30 minut).

−  Zahvalili smo se tudi katehetu, Vladu Maru, za njegovo 
dosedanjo delo in trud. Ker je moja naloga tudi opra-
vljanje verouka, sem prevzel verouk otrok od 6. do 9. 
razreda.

Potem je tu še vprašanje, kdaj me lahko najdete? Vseka-
kor takrat, ko imam verouk ali pa ob sobotah zvečer, ko je 
sveta maša. In seveda ob nedeljah. Sicer pa se vedno lahko 
obrnete tudi na g. Emila in vam bo on svetoval ali me ob-
vestil o čemer koli. Lahko me pokličete tudi po telefonu na 
številko 041 604 011.

Upam, da bomo dobro sodelovali. Vse se da z dobro voljo. 
O vsem, kar se bo dogajalo, boste obveščeni v župnijskem 
glasilu in pa v oznanilih vsako nedeljo pri sveti maši.

Želim vam veliko uspeha in božjega blagoslova pri vašem 
vsakdanjem delu. Obenem veliko strpnosti, medsebojnega 
razumevanja in spoštovanja.

Jožef Pasičnjek, 
župnik soupravitelj

Mrzla jutra nas opominjajo, da smo 
že krepko zakorakali v novo šolsko 
leto. To pomeni, da je za nami že kar 
nekaj aktivnosti, ki so sad trdega dela 
naših učencev in učiteljev, prav tako 
pa tudi staršev in lokalne skupnosti. 

OŠ Cirkulane-Zavrč se tudi letošnje 
leto pridružuje številnim projektom in 
aktivnostim, ki stremijo k inovativnos-
ti, kulturi in medsebojni povezanosti. 
Prav vsak dan namreč opazujemo naše 
učence, ki v čudovit hram učenosti 
prinašajo nove ideje in sooblikujejo 
življenje v šolski skupnosti. Letošnje 
šolsko leto bo nekaj posebnega tudi 
zaradi mejnika, ki ga obeležujemo, saj 
bomo v drugi polovici šolskega leta 
dosegli pomembno obeležje – 240 
let šolstva v Cirkulanah. Ta, več kot 
dve stoletji stara, izjemna zgodba nas 
opominja, da je v tej čudoviti haloški 
občini »vzklilo« ogromno generacij, ki 
so ime naše šole ponesle v svet. Veseli 

smo, da lahko zmeraj znova pohvali-
mo tudi sodelovanje z vami, dragi star-
ši, ki prispevate, da s skupnimi močmi 
dajemo otrokom zgled in razvijamo 
njihove življenjske vrednote. Prav tako 
si tudi v prihodnje želimo močne po-
vezanosti z lokalno skupnostjo, saj se 
zavedamo, kako pomembno je med-
sebojno povezovanje v korist naših 
malih vedoželjnih občanov.

Dragi občani, drage občanke. Dragi 
starši, učenci in vsi ostali, ki si kakor-
koli prizadevate za dobrobit našega 
šolskega utripa. Želim Vam, da si v pra-
zničnem decembru »nasujete« najlep-
ših želja, ki jih boste pospremili v nov 
začetek. Za naslednje leto pa – naj bo 
obsijano s soncem, če ne na nebu, pa 
v naših srcih. 

Lepo Vas pozdravljam, 
ravnateljica Suzana Petek
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Investicije v letu 2019
PREPLASTITEV LC 102111 LOVSKI DOM–
GRUŠKOVEC,

Preplastitev LC 102111 Lovski dom–Gruškovec v skupni 
dolžini 2100 m. Izvedena je zamenjava zgornjega ustroja 
in preplastitev posameznih odsekov lokalne ceste ter sta-
bilizacija brežine z pilotno steno v dolžini 235 m. 

Občina Cirkulane je na portalu javnih naročil, dne 15. 4. 
2019, objavila obvestilo o javnem razpisu za oddajo jav-
nega naročila male vrednosti. Na povabilo so prispele štiri 
ponudbe. Kot najugodnejši ponudnik je bilo izbrano pod-
jetje CESTNO PODJETJE PTUJ, D. D., (za sklop 1, to je cesta) 
in GEODRILL, d. o. o., (za sklop 2, za stabilizacijo brežine). 
Vrednost gradbenih del je znašala 181.763,49 EUR z DDV za 
sklop 1 in 54.960,50 EUR z DDV za sklop 2. (23. člen ZFO-1 = 
116.602,00 EUR nepovratnih sredstev in povratna sredstva 
116.602,00 EUR; proračun občine Cirkulane 3.520,00 EUR). 
Dela so se pričela 16. 7. 2019 in so v zaključni fazi.

MODERNIZACIJA JP 603411 SLATINA 37 
(PINTARIČ)

Izvedena je rekonstrukcija občinske ceste v skupni dolžini 
350 m, ki je bila v gramozni (makadam) izvedbi. Izvedlo se 
je asfaltiranje vozišča in uredilo odvodnjavanje padavin-
skih voda. 

Občina Cirkulane je v skladu s 21. členom Zakona o jav-
nem naročanju izbrala najugodnejšega ponudnika, podje-
tje ASFALTI Ptuj, d. o. o. Vrednost gradbenih del je znašala 
37.195,60 EUR z DDV. Dela so potekala od 15. 7. 2019 do 
21. 8. 2019.

MODERNIZACIJA JP 603361 POHORJE 24 
(KOKOL)

Ureditev javne poti JP 603361, v skupni dolžini 140 m. 
Izvedena je rekonstrukcija javne poti, ki je bila v gramozni 
(makadam) izvedbi. Asfaltirano je vozišče in urejeno odvo-
dnjavanje padavinskih voda. Občina Cirkulane je v skladu 
s 21. členom Zakona o javnem naročanju, izbrala najugo-
dnejšega ponudnika, podjetje GMW, d. o. o. Pogodbena 
vrednost znaša17.844,99 EUR z DDV. Dela so se pričela 22. 
7. 2019 in končala 30. 9. 2019.

MODERNIZACIJA JP POHORJE–PRISTAVA
Modernizacija JP Pohorje–Pristava v skupni dolžini 420 m. 

Predvidena je zamenjava zgornjega ustroja in asfaltiranje 
makadamskega vozišča ter stabilizacija brežine s pilotno 
steno v dolžini 108 m. 

Občina Cirkulane je na portalu javnih naročil, dne 19. 9. 
2019, objavila obvestilo o javnem razpisu za oddajo jav-
nega naročila male vrednosti. Na povabilo so prispele 
tri ponudbe. Kot najugodnejši ponudnik je bilo izbrano 
podjetje ASFALTI Ptuj, d. o. o., (za sklop 1, torej za cesto) 
in GEODRILL, d. o. o., (za sklop 2, za stabilizacijo brežine). 

V mesecu novembru se je na večih odsekih cest izvedla postavitev 
jeklenih varnostnih ograj v skupni dolžini 536 m. Vir: Občinska 
uprava Občine Cirkulane

Pogodbena vrednost gradbenih del je znaša 54.416,63 EUR 
z DDV za sklop 1 in 30.980,89 EUR z DDV za sklop 2. Dela 
so se pričela 23. 10. 2019, dokončanje del je predvideno 
do konec leta 2019.

MODERNIZACIJA JP 602911 BREZOVEC 
BRLEK

Ureditev javne poti JP 602911, v skupni dolžini 250 m. 
Predvidena je zamenjava zgornjega ustroja in stabilizacija 
brežine s pilotno steno v dolžini 17 m. Asfaltira se vozišče 
in uredi se odvodnjavanje padavinskih voda. Občina Cirku-
lane je v skladu s 21. členom Zakona o javnem naročanju, 
izbrala najugodnejšega ponudnika, podjetje ASFALTI Ptuj, 
d. o. o., in podjetje GEODRILL, d. o. o. Skupna pogodbena 
vrednost znaša 53.533,31 EUR z DDV. Dela so se pričela 23. 
10. 2019, dokončanje del pa je predvideno do konec leta 
2019.

ZAMENJAVA VODOVODNIH INSTALACIJ V 
VRTCU CIRKULANE

Konec meseca marca sta bili izvedeni mikrobiološka 
analiza vode in kemijsko-fizikalna analiza vode. Rezultati 
mikrobiološke analize so pokazali, da je voda neoporečna 
oziroma ni bilo prisotnih nobenih organizmov in je skla-
dna z uredbo o pitni vodi. Kemijsko-fizikalna analiza vode 
je pokazala, da je povišana prisotnost železa. Občina Cir-
kulane je na podlagi opravljenih analiz izvedla investicijo 
zamenjave vodovnih instalacij v Vrtcu Cirkulane. V skladu 
z 21. členom Zakona o javnem naročanju je izbrala naju-
godnejšega ponudnika, podjetje K. B. KOKOT, d. o. o. (za-
menjava vodovodne instalacije). Dela so potekala od 5. 8. 
2019 do 20. 8. 2019. Skupna vrednost investicije je znašala 
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27.264,59 EUR z DDV (zamenjava vodovodne instalacije, 
slikopleskarska dela, keramičarska dela).

ZAMENJAVA SVETILK ZA OSVETLITEV 
CERKVE SV. BARBARA

Zamenjava energijsko neučinkovitih in ekološko nespre-
jemljivih MPF/HPS/MH 1000W svetilk z LED svetilkami 72W. 
Vrednost svetilk je znašala 973,94 EUR z DDV. Na podlagi iz-
računa upravičenosti investicije je razvidno, da se vrednost 
celotne investicije povrne v treh mesecih.

JEKLENE VARNOSTNE OGRAJE
V mesecu novembru se je izvedla postavitev jeklenih var-

nostnih ograj v skupni dolžini 536 m na naslednjih odsekih 
cest: JP 603 102 - Brezovec 83B, LC 483091-Korenjak-Brezo-
vec, JP 602981-Gruškovec, nekategorizirana občinska cesta 
- Meje 16, JP 603171-Medribnik, JP 603331-Pohorje, neka-
tegorizirana občinska cesta Paradiž 77, LC 456261-Repiče-
-Slatina, nekategorizirana občinska cesta - Mali okič 36, JP 
603611-Gradišča 65A, LC 102151-Cirkulane-Gradišča in JP 
6003 582 Gradišča 9. Vrednost investicije znaša 19.263,20 
EUR brez DDV.

Ivan Stopajnik

Utrinki iz 12. občinskega praznika cirkulanske 
občine

Občina Cirkulane je letošnje leto krepko »zakorakala« v 
najstniška leta. Že 12 jih šteje, kakopak. Seveda smo 12. 
občinski praznik naše občine tudi slavnostno obeležili. 
Prireditve so potekale vse od 18. maja pa do 16. junija. Do-
godke so organizirala razna društva, ki so del naše občine, 
zagotovo pa se je prav za vsakogar našel kakšen dogodek, 
ki nas je zvabil, da si popestrimo kakšen majski ali junijski 
dan. 

Društvo za oživitev gradu Borl je organiziralo vsakoletno 
čistilno akcijo na gradu, ki je bila ponovno dokaz, da nam 
je mar za našo naravo in kulturno dediščino. Urbanovo smo 
pospremili s pomočjo Društva vinogradnikov in sadjarjev 
Haloze ter Turističnega društva in izvedli pohod po poti 
Modre kavčine pri cerkvici sv. Ane, kjer je potekala tudi 
maša in druženje vinogradnikov. Glasbeno obarvan prire-
ditvenik nas je že isti dan popeljal v cirkulansko večnamen-
sko dvorano, kjer je Danijel Polajžer, skupaj s KD Cirkulane, 
predstavil s svojo novo zgoščenko. Zadnji majski dnevi so 
poskrbeli za različna obeležja. Društvo upokojencev Cir-
kulane je obeležilo svojih 40 let delovanja in pripravilo 
praznovanje obeležja. Tudi Planinsko društvo je v okviru 
občinskega praznika izvedlo pohod. Le kdo bi se lahko uprl 
svežemu majskemu zraku, ki je kar vabil v naravo? Praznik 
je »postregel« tudi z dnevi odprtih vrat  in delavnicami naj-
različnejših lokalnih društev. Naše gospodinje so zavihale 
rokave in pridno pripravile tradicionalno razstavo »opre-
šaka in povetice«, za medeno obarvan dan odprtih vrat. 
pa je pri sv. Ani poskrbelo Čebelarsko društvo Cirkulane. 
Tudi Društvo rejcev drobnice Haloze je pripravilo kulina-
rično obarvan dan in poskrbelo, da je, med pripravljanjem 
jedi iz mesa drobnice, v večnamenski dvorani tudi zadišalo. 

Čudovit prvi junijski dan je poskrbel za osrednjo občin-
sko proslavo. Občina Cirkulane je prireditev izvedla v Več-
namensko turistično prireditveni dvorani, kjer je potekal 
pester kulturni program. Kulturne proslave oz. 12. obelež-
ja Občine Cirkulane se je udeležilo zelo veliko ljudi, med 
drugim tudi nekateri lokalni politiki, ki so prišli pospremit 
slavnostno prireditev. Program je popestrila domača vo-
kalna skupina Mladi Veseljaki, prav gotovo pa ne smemo 

pozabiti na naše najmlajše občane, ki so s svojimi točkami 
ponosno in pogumno nastopili pred velikim občinstvom. 
Naj omenimo, da smo na proslavi razglasili tudi dobitnike 
priznanj Občine Cirkulane. Slednja so dobili posamezniki, 
ki so kakorkoli prispevali k razvoju občine. Prejemnike, ki so 
na podlagi predlagateljev in obrazložitve prejeli občinska 
priznanja ter priznanja županje, predstavljamo kar tukaj: 

VELIKO ZLATO PRIZNANJE OBČINE 
CIRKULANE V LETU 2019 PREJME KULTURNO 
DRUŠTVO CIRKULANE OB 120-LETNICI 
DELOVANJA.

PREDLAGATELJI: Društvo za oživitev gradu Borl, Društvo 
vinogradnikov in sadjarje Haloze, Turistično društvo Cirku-
lane.

V letu 2019 kulturno društvo obeležuje 120-letnico pri-
četka organizirane kulturne dejavnosti v kraju. Ob tem se 
spominjamo mnogih posameznikov in organizacij, ki so 
ustvarjali kulturno življenje v Cirkulanah v tem dolgem 
obdobju. Njegovi začetki segajo v davno leto 1899, ko je 
bilo ustanovljeno Bralno društvo Naprej, v okviru katerega 

Predsednica KD Cirkulane. Foto: Sandi Kelc
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so delovali knjižnica, moški pevski zbor, tamburaški zbor in 
igralska skupina.

Na temelju delovanja tega in kasnejših društev gradi svojo 
dejavnost danes Kulturno društvo Cirkulane. Že od ustano-
vitve leta 1948 v svoje vrste množično privablja ljubiteljske 
pevce, glasbenike, igralce in druge talente, ki se vključujejo 
v osem sekcij: to so Mešani pevski zbor, Dramska sekcija, 
Ljudski pevci iz Cirkulan, Ljudske pevke Sestre Kopinske, 
vokalna skupina Mladi veseljaki, Tamburaši iz Cirkulan, Fol-
klorna skupina in Društvena knjižnica. Bogastvo vsebin, ki 
jih ustvarjajo, združuje in povezuje našo lokalno skupnost, 
ne glede na to, ali z društvom sodelujemo kot njegovi člani 
ali pa kot obiskovalci njihovih številnih prireditev.

Če je kultura že pred stoletjem vsakdanjo, pogosto trdo 
realnost haloškega človeka razsvetljevala z glasbo, petjem, 
gledališkimi igrami, knjigami, torej vsem, kar dela naša ži-
vljenja lepša in bogatejša, danes ni nič drugače. In tako 
naj ostane tudi v prihodnje. V Kulturnem društvu Cirkulane 
svoje vrednote zato uspešno prenašajo na mlade, ki bodo 
naše izročilo negovali v prihodnosti.

V času, ko smo z vse strani obdani s hrupom vsemogočnih 
medijev in tehnoloških naprav, privabiti mladega pevca ali 
igralca v svoje vrste ni enostavna naloga. Članom Kultur-
nega društva Cirkulane to uspeva, saj so njihove vrednote 
zakoreninjene v preteklosti in izhajajo od naših dedkov in 
babic, ki so slovensko kulturo in kulturo haloškega človeka 
negovali, razvijali, ohranjali in prenašali naprej.

Zaradi izjemnega prispevka na področju kulture, s čemer 
prispeva k razvoju in ugledu Občine Cirkulane, prejme 
Kulturno društvo Cirkulane Veliko zlato priznanje Občine 
Cirkulane. Čestitamo!

VELIKO SREBRNO PRIZNANJE OBČINE 
CIRKULANE V LETU 2019 PREJME DRUŠTVO 
UPOKOJENCEV CIRKULANE OB 40-LETNICI 
DELOVANJA.

PREDLAGATELJ: Kulturno društvo Cirkulane

Priznanje tudi za Društvo upokojencev

Društvo upokojencev Cirkulane v Občini Cirkulane deluje 
aktivno že 40 let.

Društvo šteje 160 članov, med njimi je tudi 16 prostovolj-
cev, ki aktivno sodelujejo v projektu Starejši za starejše in 
obiskujejo občane Občine Cirkulane, ki so starejši od 68 let.

V svojih letih delovanja so humanitarno zastopali Občino 
Cirkulane tudi v drugih državah. Tako so obiskali že Nemči-
jo, Avstrijo, Srbijo in sosednjo Hrvaško. Redno se udeležu-
jejo republiških srečanj v Ljubljani.

Društvo upokojencev povezuje občanke in občane v zre-
lih letih v skupne aktivnosti na področju športa, kulture, 
prostovoljstva in še čem. 

Zaradi navedenega in zaradi aktivnega dela na tem po-
dročju se Društvu upokojencev Cirkulane na 12. prazniku 
Občine Cirkulane podeli Veliko srebrno priznanje Občine 
Cirkulane. 

PRIZNANJE OBČINE CIRKULANE V LETU 
2019 PREJME JERNEJ GOLC ZA VEČLETNO 
AKTIVNO DELOVANJE NA DRUŠTVENEM, 
KULTURNEM IN TURISTIČNEM PODROČJU.

PREDLAGATELJI: Društvo vinogradnikov in sadjarjev Ha-
loze in Turistično društvo Cirkulane 

Jernej Golc je član Turističnega društva, Društvo vinogra-
dnikov in sadjarjev Haloze, Radiokluba Cirkulane, Društva 
za oživitev gradu Borl in Kulturnega društvo Cirkulane. Vsa 
leta je v večini društev zelo aktiven, tudi kot predsednik ali 
podpredsednik, predvsem pa kot tisti član, ki s svojim zna-
njem in izkušnjami pomaga pri kreiranju, načrtovanju in 
izvajanju mnogih projektov in aktivnosti. Zelo pomemben 
je njegov prispevek pri pripravi vlog za razpise, na katerih 
društva pridobivajo finančna sredstva za izvedbo svojih 
aktivnosti.

Zelo pomemben vidik Jernejevega delovanja je povezo-
vanje. S svojim delovanjem je povezal društva iz Cirkulan z 
mnogimi drugimi društvi, organizacijami in posamezniki in 
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na ta način zagotovil njihovo sodelovanje v širših projektih 
ali zgodbah. Tako so mnoga naša društva imela možnost 
promovirati svojo dejavnost in s tem Cirkulane v širšem 
haloškem, slovenskem ali mednarodnem prostoru.

Pomembno vlogo je odigral na področju turizma, kjer je 
s povezovanjem turističnih potencialov, ponudnikov in 
Turističnega društva Cirkulane pomagal pri prepoznavno-
sti Občine Cirkulane v širšem prostoru. Bil je tudi eden od 
ključnih članov tima za izdelavo turističnega vodnika.

Pri povezovanju vinogradnikov in nadgradnji društvenih 
dejavnosti je bil eden od najpomembnejših akterjev pri 
vzpostavitvi nove organiziranosti vinogradnikov. 

Zaradi izjemnega prispevka na področju dela v društvih, 
za prispevek k razvoju in prepoznavnosti občine ter ne-
sebične pomoči vsem, ki so potrebovali njegov strokovni 
nasvet, se podeli Jerneju Golcu priznanje Občine Cirkulane. 

ŽUPANJINO PRIZNANJE
Županjino priznanje za izjemnost srčnost pri vzgoji rejni-

ških otrok prejme gospa Marija Pintarič.

Marija Pintarič je ob moralni opori svojega partnerja Jo-
žeta postala rejnica, torej je postala MAMA petim otrokom. 
Danes so vsi odrasli, vsak s svojim kosom kruha v rokah. 
Vsem sta pomagala, v okviru njihovih sposobnosti, prido-
biti izobrazbo. 

Ko sta si zgradila še dom, sta vanj sprejela otroke, ki so iz 
kakšnih koli razlogov bili brez varstva in doma. Bilo je na-
porno. Otroci so potrebovali ogromno topline, pozornosti 
in ljubezni, kar jim je bila Marija sposobna nesebično dajati. 
Danes so ti otroci odrasli ljudje enakovredni vsem drugim, 
dosegli so poklice in so tudi zaposleni. Najprej sta bila spre-
jeta v družino Dejan in Sabina. Nato, leta 1995, sta svoj dom 
pri njima našla bratec in sestrica, Dani in Doris. Leta 1996 
pa je prišel Danijel. Najprej so ga za štirinajst dni namestili 
pri Pintaričevih, ko so njegovi takratni rejniki šli na dopust. 
Ostal je tri tedne. Slovo je bilo v znamenju solz vseh pri 
hiši. Danijel se pri prejšnjih rejnikih ni več znašel. Preveč 
nepozabnih spominov je imel na družino, pri kateri je bil 

ON na »dopustu«. Ko so Marijo povprašali, če bi sprejela še 
enega otroka, s telesno okvaro nog, sploh ni pomišljala. V 
treh tednih so Danijela vsi sprejeli kot svojega.

Za delo, ki ga je Marija opravljala, je pred leti prejela dr-
žavno priznanje Ministrstva za družino in delo. V lanskem 
letu pa je prejela zahvalo za dobroto, plemenitost in člo-
vekoljubno delo za ljudi odrtih rok od sedanje ministrice 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti gospe 
Ksenije Klampfer.

Marija pravi: »Zadovoljna in srečna sem s svojo preteklo-
stjo, saj puščam za seboj veliko doseženega v materialnem 
smislu in v srčni kulturi.« Res je, gospa Marija, zato vam hva-
la za vse, predvsem pa za izjemno srčnost pri vzgoji petih 
otrok, ki so pri vaju z Jožetom našli ljubezen, toplino in do-
broto ter so danes pripravljeni živeti odgovorno življenje. 

Za izjemno srčnost in pogum, ki bi ga zmogel malokdo, 
prejme gospa Marija Pintarič županjino priznanje. 

ŽUPANJINO PRIZNANJE 2019
Županjino priznanje za poseben prispevek k prepoznav-

nosti občine Cirkulane prejme profesor športne vzgoje, 
zaposlen na OŠ Cirkulane-Zavrč, gospod Mitja Vidovič.

Mitja Vidovič, ki izhaja iz učiteljske družine, je bil rojen v 
Murski Soboti, v naši osnovni šoli pa je zaposlen od leta 
2004. Vseskozi je s svojo energijo in znanjem pobudnik šte-
vilnih projektov v šoli. Pred leti je v Cirkulanah zaslovel z 
ženskim nogometnim klubom, sodeloval v mednarodnem 
projektu FIT, v medgeneracijskem projektu Simbioz@, v 
projektu Igrajmo se zunaj idr. Kot največji medgeneracijski 
dosežek in za občino najodmevnejši projekt je Mitja orga-
niziral v letu 2019 že dvanajstič. To je projekt z naslovom 
Pohod prijateljstva, ki povezuje obe občini, tako Zavrč kot 
Cirkulane. Gre za tradicionalno medgeneracijsko prireditev, 
namenjeno krepitvi vezi med otroki, starši, starimi starši, 
učitelji, vsemi prijatelji iz občin Cirkulane in Zavrč ter širše-
ga okolja, med organizacijami, društvi, podjetji. Že 12 let je 
na prireditvi združeno prijetno s koristnim; pohodništvo, 

DELO OBČINE



9Glasilo Občine Cirkulane – december 2019

kot eno najbolj zdravih oblik rekreaci-
je, ter druženje in zabavo. Na prireditvi 
je zadnje leto sodelovalo čez 70 raz-
ličnih organizacij, društev in zavodov, 
ter 200 prostovoljcev ter več kot 1200 
zadovoljnih udeležencev od blizu in 
daleč. Zaradi tega projekta je OŠ Cir-
kulane-Zavrč v letu med 142 šolami 
prejela naziv Naj Simbioza šola.

Zaradi prispevka k prepoznavnosti 
občine, tudi izven meja, Mitja Vido-
vič prejme županjino priznanje v letu 
2019 kot zahvalo za ves trud, požr-
tvovalnost in prizadevnost pri delu, ki 
sodi izven njegovega obsega del kot 
učitelja in za pozitivno naravnano po-
vezovanje.

       Vsem dobitnikom seveda še en-
krat iz iskreno čestitamo.

Do 16. junija se je (v okviru praznika) 
zvrstilo še veliko prireditev. PGD Cir-
kulane je 8. junija izvedla slavnostno 
predajo gasilskega avtomobila. Sledili 
so še razni turnirji (ribolov, nogomet 
itd.) v izvedbi Športnega društva Cir-
kulane, ki so privabili veliko športnih 
navdušencev, dejaven pa je bil tudi 

Prejemniki priznanj skupaj z županjo in 

Radioklub Cirkulane, ki je izvedel HAM 
fest. Nikakor pa ne smemo pozabiti, 
da smo se na junijski večer lahko iz 
srca nasmejali tudi skeču »Hanzeka in 
Micike«, ki sta nas opomnila, kako po-
membna je dobra volja. Prireditvenik 
12. občinskega praznika smo zaklju-

čili z glasbeno obarvanim dobrodel-
nim koncertom »Od orglic do ustne 
harmonike«, ki ga je organiziral Klub 
Halonga Cirkulane.  

Pripravila Laura Mohorko Kumer
Foto: Sandi Kelc

Delovanje Občinskega sveta Občine Cirkulane v 
obdobju od aprila 2019 do oktobra 2019

Županja občine Cirkulane, Antonija Žumbar, je v obdo-
bju od aprila 2019 do oktobra 2019 sklicala tri redne seje 
Občinskega sveta občine Cirkulane in 1. dopisno sejo Ob-
činskega sveta Občine Cirkulane.

Na 4. redni seji Občinskega sveta Občine Cirkulane, ki je 
bila dne 25. 4. 2019, so se svetniki seznanili z naslednji-
mi poročili: Poročilom o izvajanju obvezne gospodarske 
javne službe vodooskrbe v Občini Cirkulane za leto 2018, 
Poročilom o izvajanju obvezne gospodarske javne službe 
ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Cirkulane za leto 
2018 ter seznanili so se z odgovori OŠ Cirkulane-Zavrč. Na 
isti seji so svetniki sprejeli Zaključni račun proračuna Ob-
čine Cirkulane za leto 2018. Podali so pozitivno mnenje  
mag. Lidiji Hameršak Marin h kandidaturi za ravnateljico 
OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj, sprejeli Sklep o dopolnitvi na-
črta ravnanja s stvarnim premoženjem v Občini Cirkulane 
in sprejeli Programsko zasnovo javnega glasila Občine Cir-
kulane za obdobje 2019–2022 s podanimi spremembami. 
Občinski svetniki so na  seji sprejeli Sklep o ukinitvi statusa 
javnega dobra na nepremičninah s parc. št. 740/1 in 740/4 
obe k. o. Paradiž ter 357/4 in 357/6 obe k. o. Medribnik in 

Sklep o prodaji nepremičnine 250/5, 378/5 in 64/9 vse k. 
o. Cirkulane.

Na 5. redni seji Občinskega sveta Občine Cirkulane, 23. 5. 
2019, so svetniki sprejeli sklepe o podelitvi priznanj ob 12. 
občinskem prazniku Občine Cirkulane, in sicer: Veliko zlato 
priznanje Občine Cirkulane se podeli Kulturnemu društvu 
Cirkulane, Veliko srebrno priznanje občine Cirkulane se po-
deli Društvu upokojencev Cirkulane ter Priznanje Občine 
Cirkulane se podeli Jerneju Golcu. Županja je svetnike se-
znanila, da bo podelila dve županjini priznanji. Prejemnika 
bosta Mitja Vidovič in Marija Pintarič. Na isti seji so svetniki 
ugodili vlogi OŠ Cirkulane-Zavrč za povečanje deleža kri-
tja stroškov »Računalničarja organizatorja informacijskih 
dejavnosti« v OŠ Cirkulane-Zavrč, in sicer se odobri doda-
tnih 11 % stroškov plače za šolsko leto 2019/2020, sprejeli 
so Sklep o popravku odloka o ustanovitvi interesne zveze 
občin »Zveze haloških občin« in Sklep o potrditvi programa 
dela SOU v Spodnjem Podravju za leto 2019. Svetniki so se 
seznanili z doseženimi cilji Občinskega programa varnosti 
za leto 2018 in s Poročilom o doseženih ciljih in rezultatih 
dela SOU v Spodnjem Podravju v letu 2018.  
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Na 6. redni seji Občinskega sveta občine Cirkulane, ki je 
bila dne 4. 7. 2019, so svetniki podali soglasje k spremembi 
cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe 
varstva okolja oskrbe s pitno vodo, potrdili so Program 
dela, poslovni in finančni načrt OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj 
za leto 2019, Finančni, kadrovski načrt in program dela OŠ 
Cirkulane-Zavrč za leto 2019 ter potrdili so DIIP, torej gra-
dnjo regionalne kolesarske povezave Ptuj–Markovci–Gori-
šnica–Cirkulane. Svetniki so se na seji seznanili s Poročilom 
o trendih varnostnih pojavov na območju Občine Cirkula-
ne za leto 2018 ter v Svet lokalnih skupnosti CSD Spodnje 
Podravje so imenovali Danico Ranfl.

Na 2. dopisni seji Občinskega sveta občine Cirkulane, ki je 
trajala od 28. 10. 2019 do 30. 10. 2019, so svetniki sprejeli 
Sklep o spremembi Sklepa o Soglasju k spremembi cen sto-
ritev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva 
okolja oskrbe s pitno vodo v občini Cirkulane.

Na vseh sejah Občinskega sveta bo županja Občine Cirku-
lane, Antonija Žumbar, sproti obveščala svetnike o realiza-
ciji sklepov Občinskega sveta in poteku aktualnih investicij 
v občini Cirkulane.

Mihaela Fridauer

Uporaba šolskega avtobusa za občane

Polnilnici za električne avtomobile v Cirkulanah

Občina Cirkulane je s prevoznikom šolskih otrok, Vectorius 
d.o.o., sklenila dogovor o prevozu tudi drugih potnikov na 
obstoječih relacijah šolskega prevoza. 
Obveščamo vas, da se lahko v času šolskega pouka iz vseh 
krajev v občini, kjer so organizirani šolski prevozi, poslužu-
jete teh prevozov tudi drugi potniki iz Občine Cirkulane. 
Brezplačen prevoz je možno koristiti v kolikor so na avto-
busu ali kombiju prosti sedeži. 

VOZNI RED ŠOLSKEGA AVTOBUSA V 
CIRKULANAH

V ŠOLO
september, november, januar, marec, maj 

6.25 –  Cirkulane, Dolane, Brezovec (smer Meglošak), Ve-
liki Vrh, Borl, Dolane (do Kokola), Gradiški Hum 
(do farme), Gradišča (Štuhečova hosta), Tlačine, 
Pristava, Cirkulane

7.10 –  Cirkulane, Mali Okič (Bedrač),  Slatina, Pohorje 
(Žumbar), Paradiž (Oreški), Cirkulane

7.35 –  Cirkulane, Brezovec (do post. Zavec in Barasova 
kapela), Gruškovec- smer Lovski dom, Florjan, 
Medribnik (ekološki otok), Cirkulane

oktober, december, februar, april, junij
6.25 –  Cirkulane, Mali Okič (Bedrač), Slatina, Pohorje 

(Žumbar), Paradiž (Oreški), Cirkulane
7.00 –  Cirkulane, Dolane, Brezovec (smer Meglošak), Ve-

liki Vrh, Borl, Dolane (do Kokola), Gradiški Hum 
(do farme), Gradišča (Štuhečova hosta), Tlačine, 
Pristava, Cirkulane

7.35 –  Cirkulane, Brezovec (do post. Zavec in Barasova 
kapela), Gruškovec- smer Lovski dom, Florjan, 
Medribnik (ekološki otok), Cirkulane

IZ ŠOLE
14.00 –  Dolane, Brezovec (smer Meglošak), Veliki Vrh, 

Borl, Dolane (do Kokola), Gradiški Hum (do farme), Cir-
kulane šola

14.25 –  Gradišča (smer farma),  Tlačine, Pristava, Cirku-
lane

14.45 –  Cirkulane, Mali Okič (Bedrač), Slatina, Pohorje 
(Žumbar), Paradiž (Oreški), Cirkulane

15.15 –  Medribnik (ekološki otok), Florjan-Meje, Gruško-
vec-smer Lovski dom, Brezovec (do post. Zavec 
in  Barasova kapela)

Leonida Škrinjar

Novi polnilnici v občini Cirkulane, na lokacijah Dolane 
(Ekonomsko-poslovna cona) in pri stadionu sta začeli z 
delovanjem in čakata na uporabnike. 

Polnilnici sta v sistemu ELEVAT (www.elevat.si), ki omogo-
ča veliko praktičnih in uporabnih funkcij v omrežju več kot 
200 polnilnic na področju celotne Slovenije. 

AKTIVACIJA Z BREZPLAČNIM KLICEM
Za delovanje sistema je treba aktivirati polnilnico preko 

telefonskega signala, s tem je izpolnjen tudi pogoj za ta-
kojšnje polnjenje. 

Pri prvi uporabi polnilnice v sistemu ELEVAT se vaša te-

lefonska številka vpiše v bazo, kar je potrebno zaradi ob-
računskega sistema in delovanja osnovnih funkcij (preko 
SMS sporočila prejmete obvestilo o polnjenju). Vaša mo-
bilna številka ni vidna drugim uporabnikom ali organiza-
cijam ter se ne uporablja v druge namene. Prav tako se 
ne povezuje s fizično osebo in o uporabniku ne razkriva 
drugih podatkov. Številko se uporabi le v primeru težav 
ali okvar na strani polnilnice oziroma vozila, ko se o tem 
opozori uporabnika.

REGISTRACIJA
Sistem ELEVAT omogoča vrsto dodatnih uporabnih funk-
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Zimska služba

cij, zato se rednim uporabnikom polnilnic za električna vo-
zila priporoča registracijo. 

Inovativna prednost polnilnih enot ELEVAT je spletna in 
mobilna aplikacija MASTERCHARGE, ki je na voljo uporab-
nikom ANDROID mobilnih naprav, ter preko spletne strani 
www.napolni.me/app za uporabnike iPhone naprav in ra-
čunalnikov. Za uspešno registracijo je potrebno le slediti 
navodilom. LOGIN Prijava v aplikacijo je možna z vnosom 
vašega elektronskega naslova in gesla, ki ste ga dobili ob 
registraciji. Uporabnikom je tako s pomočjo aplikacije MA-

STERCHARGE, olajšano iskanje in uporaba polnilnic. 
Ko se uporabnik registrira, lahko preko brezplačne aplika-

cije upravlja vse funkcije ELEVAT sistema. Aplikacijo lahko 
dopolnjuje tudi sam z dodajanjem novih polnilnih mest, 
fotografij in komentarjev.

Z aplikacijo postane polnjenje električnih vozil zanesljivo, 
potovanje z električnim vozilom pa manj stresno, saj apli-
kacija omogoča uporabniku:

• najti najbližjo ustrezno delujočo polnilnico,
• rezervirati čas polnjenja,
• navigacijo do lokacije,
• enostavno aktivacijo polnjenja,
•  v primeru zasedenosti polnilnice rezervacijo časa po 

končanem polnjenju predhodnika, (po njegovem od-
hodu je uporabnik obveščen preko SMS sporočila),

•  nastavitev limita pri polnjenju (količina energije, znesek, 
čas),

•  povečanje ali zmanjšanje hitrosti polnjenja glede na pro-
izvodnjo sončne energije v okolici,

•  sprotno spremljanje polnjenja med drugimi dejavnost-
mi (sestanek, nakupovanje, ogledom predstave, ...).

Uporabnikom želimo veliko električnih kilometrov.

Leonida Škrinjar

Zimska služba obsega dejavnosti in opravila, potrebna 
za zagotavljanje prevoznosti ceste in varnega prometa 
v zimskih 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 
lastnostih ceste. V zimskem obdobju, ki praviloma traja od 
15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta, 
oziroma v obdobju trajanja zimskih razmer, se ceste vzdr-
žujejo v skladu z izvedbenim programom zimske službe. 

Vse ukrepe v zvezi z zimsko službo je potrebno opraviti 
pravočasno in v skladu s Pravilnikom o rednem vzdrževa-
nju cest (Uradni list RS, št. 38/16), kjer so določeni mini-
malni standardi vzdrževanja cest, s čimer je usklajen Pro-
gram rednega in zimskega vzdrževanja v Občini Cirkulane 
2019/2020. V zimskih razmerah je potrebno upoštevati 
sledeče:

− 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 dveh ur,

−  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 pre-
vozne z zimsko opremo (zimske pnevmatike in po po-
trebi verige).

Prevoznost je zagotovljena, če višina snega na cestah I. 
in II. prednostnega razreda ne presega 10 cm, na drugih 
cestah pa 15 cm, promet pa je možen z uporabo zimske 
opreme vozil.

DEŽURNA TELEFONSKA ŠTEVILKA KONCESIONARJA 
ZA IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE 02 / 788 08 26

Foto: Rado Škrjanec

Fotografija je simbolična. Vir: express.co.uk
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Odprtje modernizirane ceste in srečanje krajanov 
Gruškovca

Življenje in delo v Pristavi

Čudovit jesenski dan ob koncu okto-
bra je kar klical ljudi, da se namesto v 
hiši zadržijo zunaj, v naravi med sokra-
jani. 25. oktobra 2019 je datum, ki smo 
ga tako čakali, dan, ko smo moderni-
zirano cesto Lovski dom – Gruškovec 
tudi uradno predali svojemu namenu. 
Zares lepo število ljudi se je zbralo ob 
Lovskem domu v Brezovcu, kjer je po-
tekala uradna otvoritev. Tudi nasto-
pajočih ni manjkalo. Veseli me, da so 
nastopili Fantje s Haloz, Danijel Pola-
jžer, ter Folklorna skupina KD Cirkula-
ne. Svojo karikaturo je kot kamenček 
v mozaik dodala tudi Aljana Primožič 
Fridauer, in tako nam je uspelo še bolj  
nasmejati zbrane. Gospod župnik je 
blagoslovil cesto, županja Antonija 
Žumbar, predstavnik gradbenega od-
bora Anton Jurgec ter predsednica 
vaškega odbora Petra Kolednik smo 
prerezali trak, ter tako naznanili, da je 
sedaj zares čas za veselje in, da nam 
iz kotlov že omamno dišijo pečenke, 
ki jih pripravljajo naši gasilci. Po ura-
dnem delu je torej sledilo veselje. Zdaj 
že lahko rečem tradicionalno srečanje 
krajanov. 

Vsi vemo, da se vsak od nas želi iz 
točke a do točke b pripeljati na čim 

Odprtje ceste v Gruškovcu. Foto Petra 
Kolednik

Čistilna akcija. Foto VO Pristava

lepši, čim bolj varen in enostaven na-
čin. Da se na čim lepši način pripelje 
je že omogočeno, saj domujemo v res 
lepih haloških krajih. Da se pripeljemo 
na čim bolj varen način je marsikdaj 
odvisno od nas voznikov samih, ven-
dar pa si včasih lahko še tako previden 
pa pride do nesreče. Za ta del, o var-
nosti in pa smo lahko tudi pred zimo 
toliko bolj umirjeni, kajti verjamem, da 
bodo vse varnostne ograje in celotna 
preplastitev doprinesli k temu, da se 
bomo na potovanjih počutili toliko 
bolj varne, in se še raje zapeljali čez 
drn in strn. 

Naš aforist Milan Fridauer Fredi pra-
vi: Ker denar leži na cesti, jaz pa na 
kavču, nikoli ne prideva skupaj. Tudi 
zaposleni na občini se zavedajo, da to 
drži in da je tak projekt potrebnega 
precej dela in je tudi njim morda ta 
cesta povzročila kak sivi pramen las. 
Naj vam iskrena beseda hvala vsem 
skupaj tisti siv pramen nekako obarva 
nazaj in nariše nasmeh na licu in do-
bro voljo v srcu. Hvala gradbenemu 
odboru, hvala zaposlenim na občini za 
vso pomoč, za koordinacijo in organi-
zacijo ter seveda hvala izvajalcem. 

Za pripravo dogodka velja seveda 

zahvala tudi našim krajanom, ker so 
prispevali rujno kapljico, slastno pe-
civo, hvala da ste si vzeli čas da smo 
skupaj pripravili in vrnili lovski dom 
v stanje kot smo ga prejeli. Hvala za 
prejete čestitke, nasmeh in stisk rok, 
saj je to vodilo, ki te žene, da se je vre-
dno truditi. Hvala, da sodelujemo in 
korakamo skupaj. Naj vam bo vsaka 
pot, prehojena ali prevožena varna in 
srečna.

Predsednica VO Gruškovec 
Petra Kolednik

Listje počasi rumeni in odpada, prav tako se leto 2019 
poslavlja od nas ter prihaja novo, leto 2020. To je prime-
ren čas, da se ozremo nazaj, kaj vse je bilo postorjenega v 
našem kraju.

Leto 2019 je bilo prav gotovo zelo delovno v našem va-
škem odboru (VO) Pristava. Odbor šteje devet članov, ka-
teri smo se zbrali na treh sestankih vaške skupnosti. Vse 
sestanke smo imeli na Turistični kmetiji Kozarčan pri Francu 
Roškarju. Meseca marca in aprila smo člani vaške skupnosti 
naredili zelo podroben obhod našega kraja ter na osnovi 
videnega naredili načrt dela, katerega smo kasneje posre-
dovali na občino. Poudarek smo dali na vodotoke, odbojne 
ograje, gramoziranje posameznih odsekov, udrnin na asfal-
tnih površinah, zamuljenost obcestnih jarkov, odvodnjava-
nju ter košnji. Z veseljem lahko rečemo, da je veliko že bilo 
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13Glasilo Občine Cirkulane – december 2019

Kuluk. Foto VO Pristava

Srečanje krajanov. Foto VO Pristava

postorjenega v tem letu, nekaj pa nas čaka še v prihodnje.
Tako smo sanirali cesto v Obadekovo grabo, poglobil se 

je potok v smeri proti Gradiščam, izkopali lepo dolžino ob-
cestnih jarkov, sanirali so se cestni ugrezi na asfaltiranih 
cestah, postavili smo ustrezno prometno signalizacijo za 
umirjanje prometa in še bi lahko naštevali. Vse skupaj pa 
bi ne bilo opravljeno brez zelo dobrega sodelovanja med 
vaškim odborom in Občino Cirkulane, za kar se ji zahva-
ljujemo.

V mesecu maju smo izvedli delovno akcijo (kuluk) na vseh 
cestnih odsekih v Pristavi. Udeleženih nas je bilo zelo lepo 
število Pristavčanov, nekaj pa se jih je priključilo tudi iz 
sosednje Slatine. Požagali smo obcestno vejevje ter tako 
omogočili večjo preglednost cestišča, očistili in pometli 
mulde. Na pomoč pa so nam priskočili tudi gasilci PGD Cir-
kulane (Žan, Aljaž, Matic), kateri so poskrbeli za očiščenost 

cestnih kanalov in jaškov, za kar se jim 
zahvaljujemo. Istočasno smo poskrbe-
li za lep izgled kraja, saj smo na dva 
mosta in dve pozdravni tabli namesti-
li cvetlična korita z rožami, katere pa 
so skozi vse leto pridno zalivale naše 
vaščanke Sonja, Marija in Štefanija. 
Delovno akcijo smo nadaljevali s po-
gostitvijo pri Olgi in Slavku Koledniku, 
zaključili pa s prižigom kresa, za kate-
rega je poskrbel Sandi Petrovič. 

Zraven delovnih akcij pa smo vaščani 
Pristave zelo veseli tudi različnih dru-
žabnih dogodkov, ki so priložnost za 
druženje in utrjevanje stikov s sosedi, 
prijatelji in znanci. Ob občinskem pra-
zniku smo tako z nogometno ekipo 
sodelovali na vaški olimpijadi, z mlaj-
šo ekipo pa na igrah Belanov.

Za prijetno druženje Pristavčanov pa 
smo poskrbeli na že tradicionalnem 
srečanju vseh vaščanov Pristave, ki ga 

imamo na noč čarovnic, 31. oktobra. Srečanje imamo že ne-
kaj let na Turistični kmetiji Kozarčan. Za pogostitev poskrbi-
mo mi, z glasbo nas razveselijo člani Harmonikarskega or-
kestra Modras, druženje pa nadaljujemo s peko kostanjev, 
najmlajši pa izrežejo buče. Z veseljem ugotavljamo, da je 
udeležba vsako leto boljša. Na srečanju pa nista manjkali 
naša svetnica, Mira Petrovič, in županja, Antonija Žumbar.

Vsem, ki so kakor koli pomagali pri delu in ustvarjanju v 
našem kraju, se ob tej priložnosti zahvaljujem ter vas isto-
časno vabim, da nam pomagate tudi v prihodnje, kajti le 
tako bomo prispevali svoj del za boljši in lepši jutri. 

Decembrski praznični dnevi so tisti, ko so naše dobre želje 
namenjene našim najbližjim in prijateljem, posebej pa se 
takrat spomnimo tudi na tiste ljudi okrog nas, ki potrebu-
jejo kakršno koli pomoč. Ob prihajajočih praznikih pa vsem 
želimo veliko zdravja ter osebnega zadovoljstva, predvsem 
pa SREČNO 2020.

 Predsednik VO Pristava 
 Stanko Korenjak
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14 Glasilo Občine Cirkulane – december 2019

Dogodki v vaški skupnosti Mali Okič-Slatina
Čas, ko se poletje že pošteno pre-

vesi v zadnje dopustniške dneve, je 
za vaščane Malega Okiča in Slatine 
v sodelovanju s člani sekcije TD za 
ohranjanje starih običajev še pose-
bej pomemben. To je seveda čas po-
stavitve klopotcev, prvih znanilcev 
prihajajoče jeseni.

Priprava na tradicionalno postavitev 
klopotcev se prične že nekaj časa prej, 
in sicer s popravili le-teh, vsaj letos je 
bilo potrebno kar nekaj postoriti na 
njihovi obnovi. Za to je poskrbel An-
drej s pomočjo Silva Bedrača in Franca 
Meznariča.

V vročem popoldnevu, 10. avgusta, 
se je na cesti klopotcev naše vaške 
skupnosti zbralo lepo število sovašča-
nov in še kdo od drugod, česar smo 
bili zelo veseli.

Že od dopoldneva so potekale pri-
prave na postavitev treh klopotcev, 
vsi pa so v neposredni bližini.

Najprej so vaški možje postavili »klo-
potec velikan« na čudovito lokacijo, to 
je v vinograd Jožice in Tončeka Milo-
šič, od koder se klopotec najlepše vidi 
in bohoti z vso svojo veličino. 

Omeniti je potrebno, da postavitev 

klopotca ni »mačji kašelj« in zahteva 
kar precejšnjo mero spretnosti in fizič-
ne moči ekipe. 

Tudi mimoidočemu se pogled ustavi 
na njem, saj svoje poslanstvo opravlja 
v neposredni bližini vaške ceste.

Naslednji klopotec, ki je nekoliko 
manjši, se je postavil v vinogradu na-
šega predsednika vaške skupnosti. 
Ja, tukaj smo se družili kar nekaj časa, 
človek bi pomislil, da si je ekipa za po-
stavljanje pač morala malo oddahniti, 
vendar pa ob nepogrešljivi Ankini po-
tici človek kar obsedi. 

Zadnji klopotec se je postavil v manj-
šem vinogradu, ki ga je lastnik zaupal 
v obdelavo sekciji TD za ohranjanje 
starih običajev. Tako sekcija z Rajkom 
na čelu s pridelkom vedno poskrbi, da 
vaščani niso žejni ob pomembnih do-
godkih in akcijah.

Vse postavitve so se dobro končale, 
zato je bilo veselje ob druženju v pri-
jetni senci domačega dvorišča toliko 
večje, je pa že lepo dišalo po dobrotah 
izvrstne kuharice Dragice, po Blanki-
nem domačem kruhu in Darinkinih 
rogljičkih. 

Kramljanje s sovaščani ob poslušanju 
vaških pevcev in kozarčku domačega 
vina je v lepem poletnem večeru ne-
pozabno.

Ja, tako je en dogodek uspešno za-
ključen. Prijazno vabljeni vsi tudi na-
slednje leto!

Vaščani Malega Okiča in Slatine pa 
moramo pohvaliti tudi naše udeležen-

ce iger Belanov ob letošnjem občin-
skem prazniku, kjer so zasedli drugo 
mesto.

Omeniti pa velja tudi delovno akcijo 
na stari kmečki Debeljakovi hiši v ob-
činski lasti, ki se je opravila v septem-
bru z ožjo ekipo vaščanov in članov 
turističnega društva.

Ker so se nam porajale ideje, kako bi 
lahko haloško hišo ohranili in oživili 
za različne namene, smo kot prvo za-
krpali streho in jo s tem zaščitili pred 
nadaljnjim propadanjem ali vsaj pred 
zatekanjem.

Zavedamo se, da je hiša v slabem 
stanju in sami sanacije ne zmoremo, 
ampak kanček upanja vendarle vedno 
obstaja, zato se bomo naprej trudili 
ukreniti kaj v tej smeri.

Tako kot mineva čas, je v letošnjem 
letu preminil tudi naš vaščan in član 
turističnega društva, Anton Ciglar, za 
katerega moramo reči, da je bil vedno 
zavzet za vsako akcijo, človek, na ka-
terega si lahko vedno računal. Pogre-
šamo ga!

In tako je tukaj že oktober, ki je s pre-
krasnim vremenom poskrbel, da se 
je letina uspešno pospravila. Tudi mi 
smo se odločili, da pravočasno sna-
memo klopotce, kar smo 27. oktobra 
tudi storili in se ob pečenem kostanju 
in sladkem moštu malo pogovorili o 
tekočih in bodočih aktivnostih.

Tekst in foto: Marija Lesjak
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Nikolina Vuzem in Bernardka Ropić – dobitnici 
priznanja dr. Franja Žgeča

Na slovesnosti ob svetovnem dne-
vu učiteljev, ki je potekala 4. oktobra 
2019 v kulturno kongresnem centru 
dominikanskega samostana na Ptu-
ju, sta prejeli Žgečevo priznanje naši 
dolgoletni sodelavki Nikolina Vuzem 
in Bernardka Ropić.

Nikolina Vuzem je na OŠ Cirkulane-
-Zavrč zaposlena od leta 2005, in sicer 
kot učiteljica razrednega pouka.  Svo-
je znanje, spretnosti in sposobnosti že 
vrsto let predaja številnim generaci-
jam, hkrati pa njihovo znanje nadgra-
juje in oblikuje. Nikolina je pri svojem 
delu sproščena, prijetna, vedno opravi 
svoje naloge ter ohranja prijetno ko-
munikacijo med zaposlenimi. Njen 
prispevek k boljšemu delu in ugledu 
vzgojno-izobraževalnega zavoda je 
velik. Skozi vsa leta vzgajanja in uče-
nja v šoli je pospremila že številne 
dijake, študente in praktikante, pred-
vsem pa jim je lahko ponudila marsi-
katero življenjsko izkušnjo ali nasvet 
o vzgoji in poučevanju otrok. S starši 
ima odličen odnos. Vedno je pripra-
vljena pomagati pri vseh zastavljenih 
projektih šole in lokalne skupnosti. 
Sodeluje na vseh prireditvah šole in v 
okviru lokalne skupnosti. Je zelo de-
lavna, sposobna, vztrajna, fleksibilna, 
natančna, zanesljiva in uspešna delav-
ka, Naloge, ki so ji zaupane, opravlja 
zelo odgovorno. Ves čas se strokovno 
izobražuje, udeležuje študijskih sku-
pin, strokovnih regijskih srečanj in se-
minarjev v sklopu šole.

Bernardka Ropić je v OŠ Cirkulane-
-Zavrč, OE Zavrč zaposlena od leta 
1999, in sicer kot pomočnica vzgojite-
ljice predšolskih otrok.  Tudi ona je šte-
vilnim generacijam otrok že uspešno 
predala svoje znanja in sooblikovala 
njihove spretnosti in sposobnosti. S 
preteklimi generacijami ima še danes 
vzpostavljen dober odnos; konec kon-
cev so to generacije otrok, ki danes v 
vrtec pripeljejo že svoje otroke. Ber-
nardka je pri svojem delu sproščena, 
prijetna, vedno opravili svoje naloge 
ter ohranja prijetno komunikacijo 

Bernardka Ropić in Nikolina Vuzem. Foto: kolektiv OŠ Cirkulane-Zavrč

med zaposlenimi. Skozi vsa leta vzga-
janja in učenja v vrtcu je pospremila že 
številne dijake, študente in praktikan-
te, predvsem pa jim je lahko ponudila 
marsikatero življenjsko izkušnjo ali na-
svet o vzgoji otrok. S starši ima odličen 
odnos. Vedno je pripravljena pomaga-
ti pri vseh zastavljenih projektih vrtca 
in šole ter lokalne skupnosti. Sodeluje 
na vseh prireditvah šole, vrtca, lokalne 
skupnosti, prav tako pa je odličen or-
ganizator kostanjevih piknikov v vrt-
cu. Skozi vsa leta spremljanja različnih 
generacij otrok je sodelovala na vseh 
delavnicah s starši, pri dnevih odprtih 
vrat, na občinskih obdarovanjih otrok, 
pohodih in izletih s starši. Bernardka je 
dobra oseba, rada se pošali, predvsem 
pa hudomušne prigode svojega življe-
nja rada deli s svojimi sodelavci v vrt-
cu. Prosti čas najraje preživi v naravi. 
Je velika ljubiteljica slovenskih gora, 
seveda pa trenutke prostega časa 
najraje preživi v družbi svoje družine. 
Svoje življenjske izkušnje, nasvete in 
trmaste prigode različnega otroške-
ga starostnega obdobja rada deli s 
svojima otrokoma. Z njima se odlično 
razume, prepričana pa sem, da lahko 
tako znanje kot tudi nasvete uporabi 
tudi pri njiju.

Obe strokovni sodelavki vsa leta da-
jeta pomemben prispevek k razvoju in 
ugledu vzgoje in izobraževanja v širši 

strokovni javnosti Republike Sloveni-
je. Predvsem pa sta obe, tako  Nikoli-
na kot tudi Bernardka, osebi z velikim 
srcem – zelo pozitivni in topli, hkrati 
pa trdna opora svojim sodelavcem v 
vseh situacijah, ko je kakorkoli treba 
pomagati z nasveti.

Nikolina in Bernardka,  iskrene čestit-
ke.

Ravnateljica
Suzana Petek

Temna soba
Temna soba polna glasov

čaka name vsak dan,
vsak dan zate trudim se zaman.  

Ne pogledaš me v oči,
ne vrneš nazaj nasmeha mi,
zakaj vendar se vračaš k njej,

ki zavrača te brez mej. 

Minilo je že leto dni,
odkar se v svetu izgubil si.

Jaz še vedno v temni sobi sedim,
na list papirja si čustva izražati bojim.

Daša Dizdarevič, 9.a

ŠOLA NI ŠALA
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Mednarodni dan šolskih knjižnic
»Predstavljajmo si…«

Oktober je mesec, ko praznujejo šolske knjižnice širom 
sveta, tudi naša. V slovenskem prostoru projekt že tradi-
cionalno koordinira Sekcija za šolske knjižnice pri Zvezi 
bibliotekarskih društev Slovenije.

Letošnje geslo praznovanja je bilo »Predstavljajmo si…«. 
Tako smo letos povabili učence, da razmišljajo o povezavi 
med knjigami, branjem, šolskimi knjižnicami in domišljijo.

Leta 1999 so knjižničarji začeli praznovati svoj mednaro-
dni dan na četrti ponedeljek v oktobru, v Sloveniji smo ga 
prvič praznovali leta 2007 in sicer 22. oktobra. Mednarodni 
dan šolskih knjižnic je sčasoma prerasel v mednarodni me-
sec šolskih knjižnic.

S praznovanjem želimo slovensko javnost opozoriti na 
delo šolskih knjižnic in izpostaviti njihov pomen pri prido-
bivanju in povezovanju znanja, omogočanju empatije, raz-
vijanju domišljije, treningu socialnih veščin otrok, učencev 
in dijakov ter vzpostavitvi pozitivnega odnosa do knjižnic 
in branja.

Meseca oktobra je na obletnico rojstva Kristine Brenkove 
vrhunec meseca najboljših otroških knjig in praznik knjižne 
zbirke Čebelica. Praznujemo tudi s knjigami dveh sloven-
skih umetnic: Svetlane Makarovič (80.rojstni dan) in Jelke 
Reichman (80. rojstni dan). Veselimo se tudi štirih novih 
knjig zbirke Čebelica in nove slikanice avtorjev Zverjasca, 
ki nas uči o strpnosti in sprejemanju drugačnosti.

Z branjem knjig (za bralno značko, domače branje, Can-
karjevo tekmovanje) smo na naši šoli pričeli 17. septembra, 

na dan ZLATIH KNJIG. Prvošolčki so prvič obiskali šolsko 
knjižnico, v dar so prejeli knjigo Svetlane Makarovič Škrat 
Kuzma dobi nagrado.

Kaj smo počeli v mesecu šolske knjižnice? Na šolski spletni 
strani smo predstavili mesec šolskih knjižnic; učence smo 
poučili o pomenu šolske knjižnice; pripravili smo razstavo 
knjig pisateljice Svetlane Makarovič; ilustrirali knjižne juna-
ke in knjižne kazalke; prosti čas preživljali z branjem knjig v 
šolski knjižnici. Branje smo spodbujali s pripovedovanjem 
pravljic in zgodbic in se o prebranih knjigah tudi pogovar-
jali. Z učenci sedmega razreda pa bomo v mesecu novem-
bru v okviru projekta »Rastem s knjigo« obiskali Splošno 
knjižnico Ivana Potrča na Ptuju.

Tudi vas, dragi starši, vabimo, da tudi v naslednjih mese-

Utrip šolske knjižnice. Foto: Simon Simonič

cih  čim več berete, obiščete našo šolsko knjižnico ali kate-
rokoli knjižnico v drugih krajih in berete, berete… Pridruži-
te se nam vsaj s 15-minutnim branjem svojemu otroku na 
dan, kajti vsak otrok ima pravico do življenja, ki ga bogatijo 
knjige.

Marica Zebec

Ples
Jesensko listje pada z dreves, 

ko Ines in Eva gresta v gozd na ples.
Ptice pojejo dan in noč,

da Eva in Ines dobita moč.

Ko v grudnu sneg zapade, 
Ines in Eva po snegu poskakujeta dan in noč,

da veselje povzdigne njuno moč.

Eva Lazar in Ines Zamuda, 4.a

Prihaja zima
Prihaja zima!

To je najlepši čas,
ko vsi od navdušenja vzklikajo na glas.

Zakaj se ne bi šli igrat,
morda kepat?

Pazi, da te ne zadene kepa,
da še ti iz igre ne izpadeš zlepa!

Aljaž Emeršič in Elmin Čamdžić, 4.a

ŠOLA NI ŠALA



17Glasilo Občine Cirkulane – december 2019

Nagradna ekskurzija za NAJ UČENCE 
OŠ Cirkulane-Zavrč

Foto: kolektiv OŠ Cirkulane-Zavrč

Učenci, ki so se v minulem šolskem 
letu še posebej izkazali na različnih 
področjih, so se tik pred začetkom 
novega šolskega leta odpravili na ek-
skurzijo v Prlekijo in Prekmurje.

Čakalo jih je prekrasno doživetje, ki 
je bilo hkrati zelo poučno. 

Najprej so si ogledali prazgodovin-
sko najdišče Gradišče v Šafarskem v 
Občini Razkrižje, kjer je tamkajšnje 
kulturno društvo pripravilo predsta-
vo na prostem, prikaz življenja staro-
selcev v rekonstruiranem prazgodo-
vinskem naselju. Bilo je zelo zabavno 
in poučno. Čeprav so ugrabili nekaj 
naših učiteljev in učencev, so se jim 
le-ti uspeli izmuzniti in se odpeljati v 
prekmursko naselje Kapca, ki že leži 
na narodnostno mešanem območju. 
Tam so se okrepčali s tradicionalno 
prekmursko jedjo, z bogračem. Za 
sladico pa so se posladkali z »retaši«, 
prekmursko različico štrukljev. Tam so 

si ogledali še živali in se igrali na pro-
stem.

Nato so se odpravili do soboškega 
jezera, ob katerem stoji paviljon EXPA-
NO. Ogledali so si izjemno zanimivo 
interaktivno predstavitev Pomurja, ki 
nikogar ni pustila ravnodušnega. 

Najlepši del je sledil na koncu. Pre-

izkusili so se v različnih nalogah mo-
toričnega parka, se kopali, veslali v 
kanuju in se preizkusili v stoječem 
veslanju na deski.

Res nepozaben dan in dobra pripra-
va na začetek šolskega leta. 

Splačalo se je potruditi!
 Mitja Vidovič

ŠOLA NI ŠALA

Eva Gašperič, 1. a
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IZ PETOŠOLSKIH KLOPI …

JAZ SEM MIZAR
Jaz sem mizar, ti pa ne,

imam delavnico, ti pa ne,
v delavnici sem šef, ti pa ne.
V veliki pisarni vse sklicujem

in včasih se z delavci tudi 
posvetujem.

Vsak izdelek je unikat,
za stranko je to pravi zaklad.

Napišem račun, dobim plačilo
in zdaj je čas, da si vse skupaj

lepo razdelimo.

Zdaj si videl, kaj vsak dan delam,
če ti je to bilo všeč, brez problema,

pojdi v lesarsko srednjo šolo,
kjer te bodo vsega

potrebnega naučili in te v 
profesionalnega

mizarja izučili.

Vito Maučič

Jaz sem lev, ti pa ne
jaz rjovem, ti pa ne,

vsak se me boji
ujeti, tebe pa nobeden.

Jaz sem lev, ti pa ne,
lovim živali, ti pa ne,

ti bi mi jih hotel vzeti,
pa jih nisi vreden!

No, saj sam predobro veš,
kaj bi dal, da bil bi lev,

da lahko bi v zasedi
lovil svoj plen.

No, saj sam predobro veš
kaj bi dal, da bil bi lev,

da bi se s plenom
vsakomur pohvalil:                                                
jaz sem lev, ti pa ne,
imam grivo, ti pa ne,
kralj sem vseh živali,

ti pa ne!
Jaz sem lev, ti pa ne,

jaz sem glaven, ti pa ne,
velik sem in močan,

ti pa ne!

Maja Kozel

Zarja Hameršak, 1.a

Tim Lesjak, 1.a

Prvi šolski dan
2. 9. 2019 je datum, ko je nastopil prvi šolski dan tudi za prvošolčke, ki so polni 

pričakovanja zakorakali v učilnico 1. razreda, kjer sva jih pričakali učiteljica in 
vzgojiteljica. Da je bil prvi šolski dan še bolj slovesen, so se nam zraven star-
šev pridružili ravnateljica, ga. Suzana Petek, in županja, ga. Antonija Žumbar, 
ki sta prvošolčkom zaželeli veliko uspeha in dobrega počutja v šoli ter policist, 
g. Robert Ovčar, ki je podal napotke za varnost v prometu. Ga. županja in g. 
policist sta učencem razdelila rumene rutice in kresničke. Vsi učenci so prejeli 
tudi darilca. 

Prvošolčkom želimo, da jim prvi šolski dan ostane v lepem spominu, vsi na-
slednji šolski dnevi pa naj jim prinesejo veliko znanja in dobrih učnih dosežkov, 
novih prijateljev ter lepih doživetij.    

Marjana Duh, učiteljica 1.a razreda
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Športni popoldan za učence 7.–9.razreda

Foto: kolektiv OŠ Cirkulane-Zavrč

V Cirkulanah in v Zavrču je v sredo in četrtek, 16. in 17. 
oktobra 2019, več kot 80 udeležencev iskalo zaklad.

Učenci 7., 8. in 9. razredov (izbirni predmet Šport za zdrav-
je) in njihovi gostje (starši, stari starši, tete, strici itd.) so s 
pomočjo mobilnih telefonov in aplikacij ter lastnih hitrih 
nog in sivih celic iskali pot do zaklada. Pot jih je vodila čez 
8 točk v okolici šole, ki so bile označene z QR kodami, na 
vsaki postaji pa so morali rešiti enostavno nalogo iz osnov 
programiranja. Udeleženci so tekmovali v skupinah po štir-
je in so v povprečju med postajami pretekli vsak približno 
štiri kilometre. Vsem sodelujočim je uspelo najti zaklad in 
rešiti vse naloge. Predvsem pa so bili veseli druženja in gi-
banja na svežem zraku. Tovrstna aktivnost jim je bila zelo 
všeč, saj smo sodobne tehnologije, ki jih zanimajo, združili 
z gibanjem, ki ga prav tako zelo potrebujejo.

Aktivnost smo izvedli kot ena izmed treh šol v Sloveniji 
s podporo Digitalnega inovativnega stičišča Slovenije in 
podjetja Google v okviru evropskega Codeweek meseca 
in projekta @Simbioza. 

Najboljše tri ekipe smo tudi nagradili (USB zapestnice, 
Chipolo, e-knjige, nahrbtniki ipd.), ostali udeleženci pa so 

prejeli tolažilne nagradice v obliki čokoladic in spominskih 
nalepk Codeweek.

Mentorji, športni pedagogi, ki so aktivnost pripravili v so-
delovanju z učiteljem računalništva, so bili zelo zadovoljni 
z izvedbo, vložen trud pa je bil poplačan z zadovoljnimi 
obrazi vseh udeležencev.

Mitja Vidovič

Programerski lov na zaklad

Tinkara Horvat, 1.a
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Jesenski gozd
Megla je, a sveti se že gozd,

v vinogradu pa  najdemo še kak 
grozd.

Listopad smo čakali,
da z listi pod drevesom smo se 

zabavali.

Ptice se poslovijo,
spomladi spet nas razveselijo. 

Ela Kozel in Jan Petrovič, 4.a

Jesen v Halozah
Pridite k nam v Haloze, 

pogledat jesenske sadeže.

Barvno listje pada z dreves, 
vzemite ga za jesenski ples.

Ko boste v Halozah z listjem 
plesali,

bodo trije domači godci veselo 
zaigrali.

Žiga Žuran, Sabahudin Novalić 
in 

Amadej Mežnarič, 4. a

ŠOLA NI ŠALA

Krava
Krava živi v hlevu in na pašniku. Ima glavo, veliko telo, 

štiri noge in rep. Na glavi ima oči, dve ušesi, dva rogova 
in moker gobec. Telo meri okoli meter in pol. Pokrita je 
s kratko dlako, ki je različnih barv. Na nogah ima parklje. 
Hodi počasi ali hitro teče. Hrani se s seno, žitom, travo. 
Krava enkrat na leto skoti telička. Redimo jo za meso, 
mleko in kožo. Gnoj uporabimo za gnojenje njiv. Krava 
se umiva tako, da se liže. V Indiji je krava sveta žival.

Žan Bratušek, 3.a

Konj
opis živali

Konj živi v hlevu. Ima podolgova-
to glavo z velikimi očmi in gibljivi-
mi uhlji. Telo je dolgo in pokrito s 
kratko dlako. Ima tudi štiri visoke 
noge in dolg rep. Lahko zelo hitro 
teče. Rad je seno, travo, suhi kruh in 
nekatera žita. Vsak dan mora dobiti 
čisto vodo. Kobila skoti enega žre-
bička, ki ga nosi 11 mesecev.

Konje delimo na dve veliki skupini; 
na jezdne  in vlečne. Konji so zelo 
inteligentne in čuteče živali. Spo-
štujejo svojega gospodarja.

Nia Žuran, 3.a

Lana Mendaš Kokol, 2. a

Gal Fridauer, 2. a
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Moje počitnice
Začele so se dvomesečne počitnice. Nekega dne sem izvedel, da gremo na morje v Turčijo. 

Prišel je težko pričakovani dan, 2. julij, ko smo se z družino odpeljali na letališče Jožeta Pučnika 
v Ljubljano. Najprej smo se prijavili na let, nato pa odložili prtljago. Po prijavi smo dobili letal-
ske karte. Nadaljevali smo pot čez vse varnostne kontrole, sledilo je čakanje na letalo. Letalo 
se je imenovalo Adria Airways.  Vkrcali smo se na letalo. Z letalom smo leteli dve uri in trideset 
minut. Po pristanku smo spet šli skozi vse varnostne ko trole. Pri letališkem izhodu nas je čakal 
avtobus, s katerim smo se peljali eno uro in trideset minut. Bila je že noč, ko nas je pripeljal do 
hotela, kjer smo bivali. Naslednje jutro smo se razgledali po hotelu. Hotel je imel zraven morja 
še tri bazene. Otroškega, s tobogani in bazen za odrasle. Okrog hotela je bilo veliko barov s 
hrano in sladoledom. Imeli smo veliko športnih dejavnosti, tenis, mini golf, odbojko na mivki, 
pikado in vaterpolo. Vsak večer smo imeli razne prireditve, kjer so nas zabavali animatorji. The 
sedem dni je minilo zelo hitro. Sedmi dan smo žal morali spakirati kovčke in se počasi odpraviti 
proti domu. Pred hotelom nas je pobral avtobus tern as odpeljal na letališče Antalya v Turčiji. Po 
vseh varnostnih kontrolah smo se spet vkrcali na letalo in odleteli na letališče Jožeta Pučnika. 
Po pristanku smo prevzeli svojo prtljago in se z našim avtom, Dacio, odpeljali domov. Doma 
sta nas že naslednji dan obiskala bratranec in sestrična. Počeli smo različne stvari, med drugim 
smo obiskali zabaviščni park “Woop” v Ljubljani. Kupili smo karte, si ogledali varnostni videlo, se 
ogreli ter začeli skakati po trampolinih. Zelo smo se zabavali. Po petih dneh sta morala bratranec 
in sestrična domov. Med počitnicami sem bil večkrat z očetom v Avstriji, kjer vozi tovornjaka. 
Vozila sva živila v trgovine. To so bile nepozabne in najboljše počitnice.

Rok Šegula

ŠOLA NI ŠALA

Isabella Ban, 2. a
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Moje počitnice
Zadnji šolski dan sem se zelo veselila zasluženih počitnic. Na počitnicah sem bila pri sestrični 

Rebeki v Paradižu, pri mrzli sestrični Klari v Spodnji Gorici, na Lovrenških jezerih, v Termah Čatež 
in na otoku Pagu. Najbolj se mi je v spomin vtisnil dogodek, ko smo šli na morje. En dan pred 
odhodom sem bila zelo vznemirjena. Nisem mogla zaspati. Vso prtljago smo že zložili v avto. 
Zjutraj ob štirih smo se zbudili in odpeljali dogodivščinam naproti. Med potjo sva z bratcem  
zaspala. Zbudili so naju ob sedmih, da smo lahko pomalicali. Nadaljevali smo pot do trajekta. 
Imeli smo veliko smolo, ker smo morali čakati eno uro in pol, da smo se lahko vkrcali nanj. Peljali 
smo se na otok Pag, v kraj Gajac. Apartma je bil zelo lep. Razpakirali smo se in odpočili. Plaža je 
bila zelo lepa in peščena. Voda je bila čista, ampak mrzla. Kljub vsemu smo se kopali in uživali v 
vodnih radostih. Ob večerih smo šli na sprehod v mesto Novalja in obvezno na sladoled. Imeli 
smo se zelo, zelo lepo. Slišali smo tudi tuljenje siren in letal, ki so gasila požar v Zrčah. To se je 
zgodilo nekega jutra čisto nepričakovano, ko smo še vsi spali. Letala so zajemala vodo in z njo 
gasila požar. Zaradi velikega plamena so morali zapreti cesto. Bilo me je zelo strah, da bi plamen 
prišel do nas in bi vse naše stvari zgorele. Domačine smo vprašali, če smo v nevarnosti. Povedali 
so nam, da nismo. Gasilci so čez nekaj ur res vse pogasili. Gozd je bil zelo uničen. Na srečo ni 
bilo poškodovanih ljudi. Kljub temu dogodku je bil dopust na otoku Pagu zelo lep. Poskusili 
smo pozabiti na neprijetnosti in uživati. Zdaj pa vesela sedim v šolskih klopeh in o počitnicah 
le še pripovedujem.

Lana Brlek, 6.a.

ŠOLA NI ŠALA

Danaja Debeljak, 2. a
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Ko pride jesen
Listje pada z dreves,

ko je gozd v barvah ves.

Ježek hodi po gozdu s hruško,
ko zagleda lovca s puško.

Ježek ves prestrašen iz gozda popiha,
da še hruška svobodno zadiha.

Jeseni kmalu bo spet konec,
zima je že skoraj tu,

zato tudi te pesmice je konec!

Nika Hozjan in Amadej Štumberger, 4. a

Iz jeseni v zimo
V jeseni se drevesa majejo

in listje pada.
Otroci, pazite! 

Saj počasi že zima prihaja!

Snežinke bodo padale,
zato z veseljem bomo vstali,

da snežake bomo delali
in lepo zasneženo naravo gledali.

V sneg bomo padali, 
se kepali in se veselo sankali.

Sankali se z brega na breg 
in padali v globok sneg.

Pozimi je zelo mrzlo,
a v hiši je toplo.

Zato v toplo hišo 
hitro smuknimo.

Alina Krajnc in Gal Černivec, 4.a

Pujs
Pujs živi na kmetiji v hlevu. Ima okroglo glavo, velika ušesa 

in rilec. Telo je kratko in debelo. Pokrito je s ščetinami. Ima 
štiri kratke noge, na njih ima trde parklje. Hodi počasi, lahko 
pa hitro steče. Hrani se z ostanki hrane in z žiti. Samica skoti 
na leto od 9 do 12 mladičev. Redimo jih za meso. Rastejo 
zelo hitro. Kadar so lačni krulijo.

Anej Žuran, 3.a

ŠOLA NI ŠALA

Amanda Štumberger, 2. a
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Pogumni in nagajivi …
Poletne radosti in brezskrbno poležavanje nekje pod do-

mačo senco je samo še bežen spomin. Danes, ko se vam 
oglašamo, sta za nami že dobra dva meseca spoznavanja, 
učenja in raziskovanja. In če je morebiti nekdo pomislil, da 
življenje v vrtcu poteka počasi, z majhnimi koraki, lahko 
tokrat potrdim, da smo pričeli s polno mero ustvarjanja, 
raziskovanja in učenja z dvignjeno glavo. Najprej mi dovoli-
te, da se seveda v našem članku zahvalim Občini Cirkulane, 
ki je tekom poletnih počitnic poskrbela za novo, še boljše 
in varnejše okolje za naše malčke in vzgojitelje. Meseca 
avgusta so se v vrtcu izvajala številna vzdrževalna dela, ki 
so kar klicala po prenovi. Z novim šolskim letom smo tako 
pridobili novo vodovodno napeljavo, uredili vrtčevsko ku-
hinjo in keramiko, prepleskali hodnike in avlo vrtca ter se 
s skupnimi močni podali v čiščenje in razkuževanje vsake-
ga posameznega prostora. Ko so naši prostori dokončno 
»zacveteli«, smo vrata vrtca odprli za 63 otrok. Seveda se 
tekom šolskega leta ne bomo ustavili pri tej številki, saj se 
nam bodo vse tja do meseca januarja vključevali novinci, 
s katerimi bomo poskrbeli, da bodo vse skupine našega 
vrtca ponovno polno zasedene.

Mesec september je že tradicionalno rezerviran za ureja-
nje naših kotičkov, spoznavanje pravil, prijateljev ter razi-
skovanje ob igri otrok. Ko smo veliki prijatelji dodobra spo-
znali naši otroke, se prilagodili letnemu delovnemu načrtu, 
smo medse povabili naše starše ter jim na prvem skupnem 
roditeljskem sestanku predstavili novosti novega šolskega 
leta, kasneje pa se zatekli še k oddelčnim sestankom, kjer 
so vzgojitelji predstavili program dela v posamezni staro-
stni skupini.

In če smo meseca septembra vse prilagodili igri otrok, 
smo tudi oktobra nadaljevali v tem ritmu. Že v samem 
začetku meseca smo pričeli z izvajanjem projekta »Trajno-

stna mobilnost«. S projektom bomo v letošnjem šolskem 
letu poskušali čim bolj ozaveščati tako majhne kot velike k 
čim manjši uporabi avtomobila vse tja do samega vhoda 
v vrtec. Namen projekta je spodbujati gibalnost na različ-
ne načine (uporaba kolesa, skirojev, avtobusov, pešačenje, 
tekanje itd.). Starši bodo tako del poti do vrtca skupaj z 
otroki prehodili peš, uporabili kolesa ali se znašli po svo-
je. In glede na to, kako kot so bili uspešni in sodelovalni v 
samem začetku izvajanja projekta, sem prepričana, da bo 
naš projekt odlično uspel. Navsezadnje je gibanje ključne-
ga pomena tako za odrasle kot tudi za otroke, navdušenje 
naših malčkov ob izvajanju projekta pa je največja nagrada 
vsakega posameznega dne.

Pa poglejmo, kaj in kako smo preživljali dopoldneve v 
našem vrtcu. 

Meseca oktobra praznujejo otroci. Takrat smo v sklopu 
izvajanja »Teden otroka« izvedli številne dejavnosti, ki še 

Na obisku pri muci Copatarici. Foto: kolektiv vrtca Cirkulane

Tržnica v vrtcu. Foto: kolektiv vrtca Cirkulane

Pohod s knjigo in kino v vrtcu, Foto: kolektiv vrtca Cirkulane

ŠOLA NI ŠALA
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Trgatev v vrtcu. Foto: kolektiv vrtca Cirkulane

danes prikličejo nasmeh vsakemu udeležencu. Obiskala 
nas je cirkuško-čarovniška skupina Arbadakarba, sodelova-
li smo na medobčinskem krosu Cicibanov in Ccicibank na 
Ptuju, izvedli športno gibalno dopoldne v vrtcu, se družili 
s policistom s Policijske postaje Gorišnica (Ulice otrokom) 
in učenci osnovne šole, izvedli pohod s knjigo in nadalje-
vali s kinom v vrtcu. Ob koncu tedna pa poskrbeli, da je 
zadišalo po pečenih kostanjih. Dnevi so bili zelo razgibani, 
predvsem pa so otrokom omogočili razvijanje domišljije 
in raziskovanje v drugačni luči. Kmalu smo nadaljevali s 
tržnico v vrtcu, izvedli še eno uspešno evakuacijsko vajo 
z gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Cirkulane, si 
ogledali gasilski dom, pričeli z izvajanjem projekta »Zdravi 
zobki«, se »sladkali« z okusnim krompirčkom, ki so nam ga 
pripravile gospodinje iz Cirkulan, se srečali z muco Copa-
tarico in medvedkom Jakom ter pridno in pogumno pričeli 
z izvajanjem nadstandardnega programa v vrtcu (Športna 
šola Športko, Plesni klub Moreno). Nekako takole lahko 
nakratko opišem vse skupne projekte, ki smo jih izvajali v 
vseh starostnih skupinah našega vrtca. Če bi morala zapi-
sati, kaj vse so dodatno izvajali in spoznavali naši otroci v 
posamezni skupini, bi bilo tega zagotovo preveč. Pa vendar 
samo za pokušino le nekaj izmed dejavnosti: raziskovanje 
v gozdu, učenje matematike, spoznavanje glasbil, obisk vr-
tčevske knjižnice, nabiranje naravnega materiala, učenje 
deklamacij in pesmic, spoznavanje prvih plesnih koreogra-
fij, trgatev v vrtcu, urjenje v namiznih igrah, spoznavanje 
likovnih tehnik, ureditev jesenske dekoracije v vseh pro-
storih, odvajanje od pleničk, raziskovanje igralnih dnevov, 
spoznavanje družine, prijateljev, spoznavanje jesenskih 
opravil, čiščenje buč, učenje prvih ljudskih plesov, prazno-
vanje rojstnih dni itd. 

Dragi prijatelji.
Resnično je veliko aktivnosti, ki jih vsekakor ne morem 

omeniti v celoti. Seveda vse aktivnosti pridno beležimo 
preko fotografskih utrinkov, zato lepo vabljeni, da si le ne-
kaj izmed njih ogledate na naši spletni strani vrtca.

IN KAKO NAPREJ? 
Pogumno, razgibano in hudomušno. V mesecih, ki priha-

jajo, se bomo srečali s številnimi zunanjimi izvajalci, ki bodo 

naše dopoldneve ponovno pričarali malce na drugačen 
način. Srečali se bomo z gledališko skupino iz Maribora, 
se ob tradicionalnem slovenskem zajtrku družili z našimi 
čebelarji, pričeli z izvajanjem obogatitvenih dejavnosti v 
vrtcu (Lutkovni krožek, Glasba in jaz), izvedli ustvarjalno 
delavnico ob Barbarnem ter nadaljevali s spoznavanjem 
vsebin ob igri naših otrok.

Vsak dan je unikaten. Nobenega dneva ne moremo pri-
merjati z dnevom, ki je že odšel. Veliko bo aktivnosti, ki jih 
vsekakor še ne morem izdati, zato naj ostanejo skrivnost 
do našega naslednjega »branja«. In kar je najboljše, vsak 
dan bomo naredili nekaj novega, pogumnejšega in naga-
jivega. To spada v vrtec. Biti pogumen, nasmejan in otroško 
nagajiv.

Pa nagajive dneve, dragi bralci.

Pomočnica ravnateljice za vrtec Simona Milošič

ŠOLA NI ŠALA

Moja soba
Opis prostora

Moja soba je v nadstropju. Je kvadratne oblike, saj je dol-
ga in široka 3 m. Strop je bele barve, stene pa so modre. Tla 
so prekrita z laminatom. Na stropu so štiri luči. Na sprednji 
steni je radiator. Nad radiatorjem je strešno okno. Na desni 
strani radiatorja je hiška za punčke in zaboj za igrače. Levo 
od radiatorja je postelja. Na levi steni visi moja slika. Na 
zadnji steni so rjava vrata.  Desno od vrat je zelena omara.

Maša Kozel, 3.a

Raca 
Raca živi na kmetiji. Ima ovalno glavo, na kateri je nazob-

čan, ploščat kljun. Telo je pokrito z rjavim ali sivim perjem. 
Samec ima perje različnih barv, samica pa samo ene barve. 
Na nogah ima štiri prste, med tremi pa plavalno kožico. 
V bližini bivališča mora biti voda, ker rada plava. Hani se 
s travo, s semeni in drobnimi ribicami v vodi. Raca znese 
od 7 do 17 jajc. Vali samo samica. Po 28 dneh se izvalijo 
majhne račke. Redimo jo za meso in jajca.

Maid Tursanović, 3.a
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Letos Jesenska poroka 2

Čebelarsko društvo: »Letina, da slabše ne pomnimo«

Kako hitro mine čas! Zdi se, kot bi včeraj zaključili z lan-
sko gledališko sezono, pa je že pred vrati nova. Člani dram-
ske skupine KD Cirkulane se že od začetka oktobra enkrat 
mesečno zbiramo na vajah za novo predstavo. Po nasvetu 
režiserja smo se odločili, da letos uprizorimo nadaljevanje 
lanske predstave, torej Jesensko poroko 2. Tonček Žumbar 
je trilogijo Jesenska poroka napisal za uprizoritev na pro-
stem, zato je imel kar nekaj dela z njeno prilagoditvijo na 
odrske deske. V letošnji predstavi je združil drugi in tretji 
del trilogije. Dogajanje se zopet odvija med haloškimi gri-
či v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Od dogodkov 
v lanski predstavi je minilo eno leto, ki pa protagonistom 
ni prineslo posebne sreče. Potratnikova Micka, ki ji je sin 
Franček razprodal praktično vso zemljo, dneve preživlja z 
Viktorjem, s katerim duševne bolečine blažita s šmarnico. 
Franček se je sicer preselil k Marjani v Podlehnik, a v iskanju 
izmuzljive sreče pogosto poseže po kozarcu. Olga, ki se je 
ob koncu lanske predstave polna upanja podala v Nemči-
jo, je kmalu spoznala, kako prazne so bile Kurtove obljube 
in se razočarana nad življenjem vrača k materi. Dogajanje 
zapleteta predvsem poštar Janko, ki po vasi razširi lažno 
novico o Mickini smrti, in gostilničar Lojz, ki je v želji, da 
bi postal »benzin könig« pripravljen narediti kar koli, da bi 
v roke dobil še preostalo Mickino posest. Voda na njegov 

mlin je tudi vest, da oče Mickinih otrok ni mrtev, kot so 
domnevali, temveč se vrača iz ruskega ujetništva. Njegov 
prihod dogajanje še dodatno zaplete, a kmalu sledi neko-
liko nepričakovan razplet. Zaključek predstave je tokrat 
malo drugačen in ne klasičen, kot smo ga navajeni in nam 
odgovori na vprašanje, kaj se je zgodilo z junaki predstave 
v prihodnosti. 

Glavni akterji predstave ostajajo isti kot v lanski, prav 
tako igralci, ki jih upodabljajo. Pojavijo pa se tudi novi liki 
in posledično novi igralci. Kdo so, pa naj za enkrat še ostane 
skrivnost. Vidna razlika z lansko predstavo je tudi v tem, da 
v letošnji predstavi sodelujemo samo odrasli igralci, med 
tem ko otroci pripravljajo svojo predstavo.

V delu se prepletata besedna in situacijska komika. Kot pri 
vseh predstavah pod režijsko taktirko Tončeka Žumbarja 
smo se tudi tokrat poslužili pristne domače govorice, ki je 
marsikateri dialog naredila še bolj smešen. 

Vsi, ki vas zanima, kaj se je zgodilo z Olgo, Frančekom, 
Lojzom in ostalimi, predvsem pa, ali je Potratnikova Micka 
končno dočakala svojo jesensko poroko, vabljeni na premi-
ero 17. januarja ter na ponovitve 18., 19., 25. in 26. januarja. 
Čakata vas slabi dve uri smeha in zabave, ki bosta vnesli 
nekaj barve v sivino vsakdana.

Mateja Muršec

Spremenljivo vreme kot je bilo v prvi polovici leta, je slaba 
napoved čebelarju. Že pomlad je bila precej mokra, tudi 
akacijo, našo osrednjo pašo, je odpihnil veter in opral dež. 
Pričakovali smo vsaj dobro medenje lipe in kostanja, ven-
dar so točili le v nekaterih predelih, količine pa so bile zelo 
majhne. Zadnja štiri leta so zelo prizadela čebelarje pri nas, 
posledice slabega opraševanja pa se čutijo že v ostalem 
kmetijstvu. 

Julija smo morali krmiti čebele, da so se družine obdržale, 
saj v naravi niso našle hrane za preživetje. Zajedavci, kot so 
varoja, se množijo in se ne ozirajo na slabo pašo. Po konča-
nem medenju smo morali opraviti zdravljenje s predhodno 
kontrolo.

DELO V DRUŠTVU
Ob praznovanju občinskega praznika smo pripravili pri-

reditev »Dan odprtih vrat« v sklopu Čebelarske zveze Slo-
venije pri Sv. Ani. Pripravili smo razstavo čebeljih panjev, 
satnic, čebelarskega orodja, čebeljih pridelkov, izdelkov 
iz čebeljih produktov, ni pa manjkalo niti izobraževalno 
gradivo. Obiskali so nas učenci s posebnimi potrebami 
iz Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka, stanujoči v Dijaškem 
domu na Ptuju. Mentor, Edvard Hojnik, je skupaj s krožkarji 
opravil točenje medu iz učnega čebelnjaka. Obiskovalce 
smo pogostili z medom, medenjaki in pijačami iz medu, 

Čebelnjak Stanislava Kitaka. Foto: Milan Kolednik

krožkarje in učence iz Ptuja pa z malico in sokom.
Člani društva se srečujemo vsak prvi petek v mesecu ob 

18.00 uri (prej ob 20.00 uri), kjer si izmenjamo izkušnje, pri-
kažemo pa tudi napake, ki se nam dogajajo, seznanimo 
se z dogajanji v zvezi z društvom. Novost je nova spletna 
stran (cd-cirkulane.si), kjer bomo začeli objavljati razne 
prispevke, med drugim tudi vabila, obvestila, zapiske sej, 
fotografije in podobno.

DRUŠTVENA DEJAVNOST 
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Društvo vinogradnikov in sadjarjev Haloze: 
»Odlična vina tudi v naši občini«

Medeni zajtrk v vrtcu. Foto: Milan Kolednik

Prejemniki najvišjih odličij na ocenjevanju Vino Ptuj 2019 s podeljevalci. Foto: Suzana 
Arnečič Zamuda

Pred nami je «Tradicionalni slovenski zajtrk«. Obiska-
li bomo osnovno šolo in vrtec v Cirkulanah ter Osnovno 
šolo dr. Ljudevita Pivka. Podarili bomo skupaj 12 kg našega 
medu, z besedo prikazali delo čebelarjev, odgovarjali na 
vprašanja, zgibanko Čebelarske zveze Slovenije pa dobi 
vsak učenec ali otrok vrtca.

Iztekla se nam je petletna pogodba s Čebelarsko zvezo 
Slovenije, odkar smo vpeljali »Čebelarski krožek« v Osnov-
no šolo Cirkulane-Zavrč. Novo pogodbo smo že podpisali, 
saj krožek že nemoteno poteka, obiskuje pa ga v povprečju 
15 učencev. 

Čebelje družine smo nakrmili, dali ustrezna zdravila, še 
nekaj dni in jih bomo zazimili za naslednjo sezono.

Udeležili smo se Regijskega posveta Čebelarske zveze 
Slovenije na Ptuju, seznanjeni smo bili z minulim delom 
in načrtom za naprej. Čebelarska zveza Slovenije ima volil-
no leto, predhodno smo nanjo poslali kandidaturo našega 
člana, Stanislava Kitaka, za delegata zveze. Na regijskem 
posvetu je bil izvoljen in bo delegat Zveze čebelarskih dru-
štev Ptuj. Želimo mu uspešno delo v Upravnem odboru 
Čebelarske zveze Slovenije.

Čebele se počasi pripravljajo na zimski počitek, mi pa na-
daljujemo z ostalimi dejavnostmi (razna popravila, nove 

satnice ipd.). Tudi leto gre proti koncu, približujejo se pra-
zniki. Občanom želimo lepo in mirno praznovanje ter veli-
ko uspeha v novem letu.

Kolednik Milan

Med številnimi dogodki, ki jih v naši 
občini in izven nje organizira Društvo 
vinogradnikov in sadjarjev Haloze, je 
prireditev VINO Ptuj zagotovo organi-
zacijsko najobsežnejša, medijsko naj-
bolj odmevna in za naše društvo naj-
bolj pomembna. Že vrsto let organizi-

ramo ocenjevanje vin v Minoritskem 
samostanu na Ptuju. Vina ocenjuje de-
setčlanska strokovna komisija. Predse-
dnica letošnje ocenjevalne komisije je 
bila vinska strokovnjakinja, mag. Tade-
ja Vodovnik Plevnik. Na ocenjevanju je 
letos sodelovalo 142 vzorcev vin, 18 

različnih sort. Povprečna ocena vseh 
ocenjenih vzorcev je bila 18,08 točke. 
S kakovostjo vin smo lahko zadovoljni, 
a kljub temu se moramo truditi, da jo 
iz leta v leto vedno izboljšujemo. 

Podelitev priznaj je potekala v re-
fektoriju Minoritskega samostana 
na Ptuju, kjer so za kulturni program 
poskrbeli Mladi Veseljaki iz Kulturne-
ga društva Cirkulane. Z vinskimi na-
pitnicami in ubranim petjem so nas 
razveseljevali ob podelitvi nagrad vi-
nogradnikom. Najvišja podeljena odli-
čja na našem ocenjevanju so šampioni 
in prvaki sort. Šampione smo podelili 
tri, prvakov sort pa je bilo podeljenih 
devet, od tega so trije nagrajenci iz 
Občine Cirkulane. 

V LETU 2020 ŽE JUBILEJNO 
30. OCENJEVANJE VINO PTUJ

Šampion vin rednih trgatev med su-
himi vini je bil podeljen družini Pun-
gračič iz Drenovca, Občina Zavrč, za 
rumeni muškat 2018 z oceno 18,30. 
Šampiona za najvišje ocenjeno polsu-
ho vino je prejel Marjan Kramer iz Maj-

DRUŠTVENA DEJAVNOST 
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skega vrha, Občina Videm, za renski rizling 2018 z oceno 
18,37. Šampiona med polsladkimi in sladkimi vini je dobil 
Mitja Golob iz Zagojičev, Občina Gorišnica, za laški rizling, 
suhi jagodni izbor 2017 z oceno 19,50. 

Odličje prvak sorte je podeljeno za najvišje ocenjeno vino 
posamezne sorte ali zvrsti redne trgatve, pod pogojem, da 
je na ocenjevanju vsaj 5 vzorcev iste sorte in da doseže 
vsaj zlato medaljo. Prvaki sorte prejmejo medaljo z zna-
kom Marka Avrelija Probusa. Ponosni smo, da so kar trije 
prvaki sort občani Cirkulan. Nagrajenci so bili: Ivan Glavica 

Trgatev Modre Kavčine 2019, na fotografiji so vinogradniki, ki so 
prinesli svoje grozde Modre kavčine na tehtanje. Foto: Suzana 
Arnečič Zamuda

Znak Bračičeve spominske sobe, ki ga je oblikoval Aleksander 
Brezlan. Foto: Mateja Golc

iz Gruškovca za zvrst, Boštjan Žumbar iz Pristave za rume-
ni muškat ter Martin Žuna iz Cirkulan za traminec. Ostali 
prvaki sort so sledeči: Vina Lubaj iz Kidričevega za šipon, 
Slavko Visenjak iz Moškajnc za laški rizling, Marjan Kramer 
iz Majskega vrha za renski rizling, Miroslav in Anka Majhen 
iz Cestice za sivi pinot, Marjan Kostanjevec iz Stojncev za 
sauvignon in Maks Kropec iz Sel za muškat otonel. Iskreno 
čestitamo vsem prejemnikom najvišjih odličij in seveda 
vsem ostalim prejemnikom priznaj in vas vabimo, da se na-
slednje leto v še večjem številu odzovete našemu povabilu, 
saj bomo imeli v letu 2020 jubilejno 30. ocenjevanje vin. 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sponzorjem in donatorjem, 
ki so nam pomagali pri finančni realizaciji projekta, še po-
sebej Mestni občini Ptuj ter občinam Cirkulane, Gorišnica, 
Majšperk, Podlehnik in Videm, ki so finančno podprli oce-
njevanje VINO Ptuj 2019, in vsem, ki nam pomagate pri 
realizaciji tudi drugih projektov. Med letom smo izpeljali 
številne projekte kot so: Urbanovo – dan vinogradnikov, 
postavitev klopotca pri sv. Ani, trgatev Modre Kavčine, 
delavnice pokušnje mladih vin, izbor Naj Martina in drugi 
manjši projekti, kot so sodelovanja na občinskih praznikih 
v več občinah. 

Za vino bi lahko zapisali, da je unikatna stvaritev umnega 
sodelovanja narave in človeka. Iz hladne, temne kleti mora 
priti na svetlo ob pravi priložnosti, ob primernih pogojih, 
pravim ljudem. Naj bo na zdravje, za zdravje!

Suzana Arnečič Zamuda

100. obletnica rojstva dr. Vladimirja Bračiča in 
otvoritev spominske sobe

Svečano, z globokim spoštovanjem in hvaležnostjo smo 
v Cirkulanah obeležili 100. obletnico rojstva dr. Vladimir-
ja Bračiča in odprli spominsko sobo v njegovi rojstni hiši, 
prav na njegov rojstni dan, 27. septembra 2019.

Slovesnost smo pričeli s polaganjem cvetja na grob na 
cirkulanskem pokopališču, kjer je Vladimir Bračič pokopan. 
Program smo nadaljevali v večnamenski dvorani v Cirku-
lanah. 

V uvodnem nagovoru je županja Občine Cirkulane, An-
tonija Žumbar, poudarila Bračičev prispevek za Cirkulane 
in Haloze ter se zahvalila vsem gostom za obisk, vsem sno-
valcem spominske sobe in slovesnosti pa se je zahvalila za 
trud in prispevek k ohranjanju dediščine za naše potomce.

Slavnostni govornik je bil prof. dr. Zdravko Kačič, rektor 
Univerze Maribor, ki je osvetlil pomen univerze in zasluge 
ter prispevek Vladimirja Bračiča kot prvega rektorja. 

Mag. Bojan Bračič se je v imenu družine zahvalil tako uni-
verzi kot vsem ostalim, ki so ali še bodo na različne obele-
žili 100. obletnico rojstva njegovega očeta in se poklonili 

njemu v spomin. Posebej se je zahvalil rojakom v Halozah, 
ki spomin na Vladimirja Bračiča negujemo že vsa leta. Spo-
minske sobe so veseli, saj bo na ta način trajno obeleženo 
Bračičevo delo.

V nadaljevanju je v funkciji predsednika Filatelističnega 
društva Maribor predstavil izdajo osebne znamke, ovitka 
in priložnostnega žiga, ki je bil prav tisti dan v uporabi na 
pošti Cirkulane.
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Spominsko sobo si je ogledal tudi rektor mariborske univerze. Foto 
Mateja Golc

Jernej Golc, direktor podjetja HALO, d. o. o., je v svojem 
nagovoru pojasnil, zakaj so sprejeli odločitev, da podjetje 
odstopi sobo v svojih prostorih Rajherjeve hiše za Bračiče-
vo spominsko sobo. 

Sonja Golc, predsednica Društva za oživitev gradu Borl, je 
v uvodu spomnila na lani preminulega mag. Martina Pra-
šničkega, častnega občana Cirkulan in prvega predsednika 
društva, ki je bil poleg pri snovanju spominske sobe od 
vsega začetka in bi bil prav vesel realizacije projekta. V na-
daljevanju pa se je zahvalila vsem sodelujočim pri pripravi 
spominske sobe in pri nastajanju brošure. 

Aktivneje smo začeli snovati zgodbo o spominski sobi 
pred dvema letoma, ko je postala ideja realna, in je bilo 
znano, da jo bomo uredili v Bračičevi rojstni hiši. Martin 
Prašnički je k projektu pristopil z vso resnostjo, kakor je k 
vsemu, česar se je lotil. Tudi Bojan Bračič je takoj podprl 
idejo. Podpora v Društvu za oživitev gradu Borl pa je bila 
od prvega dne. K sodelovanju smo povabili tudi Kulturno 
društvo Cirkulane in Občino Cirkulane, ki sta prav tako pri-
stopila k projektu. Zahvaljujemo se Kulturnemu društvu 
Cirkulane, ki je s sofinanciranjem omogočilo izdajo brošu-
re. Hvala pa tudi županji, Antoniji Žumbar, in svetnikom 
Občine Cirkulane, ki so jo podprli pri tem, da je občina 
prispevala za izdelavo vitrin, pogostitve in konstruktivno 
sodelovala v vseh fazah projekta. 

Večji delež gradiva so prispevali člani družine Bračič, pred-
vsem Bojan Bračič, ki nam je doniral tudi veliko originalov, 
veliko nam je veliko pomagal s svojimi izkušnjami in zna-
njem ter nam bil v veliko oporo.

Potrebno je poudariti, da so gradivo za spominsko sobo 
prispevale številne institucije in posamezniki in ker smo 
lahko le s skupnimi močmi iz drobcev sestavili celoto, jih 
na tem mestu omenimo: poleg družine Bračič so gradivo 
prispevali še Univerza Maribor, Univerzitetna knjižnica Ma-
ribor, Pokrajinski arhiv Maribor, Zgodovinski arhiv na Ptuju, 
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj, Pokrajinski muzej Ptuj Ormož, 
Občina Cirkulane, Kulturno društvo Cirkulane, dr. Mirko 
Pak, mag. Zdenko Rajher, Jožef Dernikovič - Pepček, Franc 
Golob, dr. Franci Pivec itd.

Vendar pa samo gradivo ni dovolj, potrebno ga je izbrati, 
urediti, sestaviti zgodbo. To smo naredili Mira Petrovič, Bo-
jan Bračič in Sonja Golc. Vendar pa tudi to še ni dovolj. Da 

slike in dokumenti na steni povedo zanimivo in privlačno 
zgodbo, jih je potrebno razporediti z občutkom za lepo in 
všečno. Aleksander Brezlan, akademski slikar in oblikova-
lec, je poskrbel za vizualno podobo spominske sobe. Kre-
iral je znak sobe, pripravil oblikovni koncept postavitve 
razstave in številne drobce, ki skupaj tvorijo celoto. 

Spominska soba pa ima tudi svojo brošuro, v kateri smo 
na kratko povzeli delo, življenje in največje dosežke dr. Vla-
dimirja Bračiča ter navedli gradivo, ki ga hranimo v spomin-
ski sobi. Besedilo smo prispevali Mira Petrovič, Bojan Bra-
čič in Sonja Golc. Jezikovno ga je pregledala Petra Letonja, 
oblikoval pa Jernej Golc. 

S kulturnim programom so dogodek spremljali pevci Me-
šanega pevskega zbora Kulturnega društva Cirkulane, ki 
so zapeli pesmi, ki jih je rad poslušal tudi Vladimir Bračič. 

Sledila je otvoritev in ogled spominske sobe v Bračičevi 
rojstni hiši. 

Zahvaljujemo se vsem, ki ste sodelovali na svečanosti, 
govornikom, ki ste v svojih nagovorih izkazali spoštovanje 
Vladimirju Bračiču, in vsem obiskovalcem, ki ste v tako ve-
likem številu počastili spomin na našega rojaka.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste pomagali pri izvedbi dogod-
ka in vsem, ki ste omogočili ureditev spominske sobe.

Sonja Golc

Spominsko sobo dr. Vladimirja Bračiča lahko obi-
ščete ob delovnikih med 8. in 16. uro. Za organizira-
ne skupine je ogled možen tudi izven tega termina 
po predhodnem dogovoru na elektronskem naslovu 
grad.borl@gmail.com ali na telefonski številki 02 795 
32 00. 

Z novembrom smo uvedli simbolično vstopnino, ki bo 
namenjena vzdrževanju spominske sobe. Za posame-
znike bo vstopnina znašala 2,00 EUR, za učence nad 12 
let, dijake, študente in skupine nad 12 oseb 1,70 EUR, za 
otroke do 12. leta pa je ogled sobe brezplačen.

Predsednica DgB, Sonja Golc, se je zahvalila vsem sodelujočim. 
Foto Mateja Golc
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Aktivno leto na gradu Borl
ČISTILNA AKCIJA BORL 2019

V soboto, 18. maja 2019, smo izvedli tradicionalno, že 13. 
čistilno akcijo na gradu Borl. Na Borlu smo se zbrali pro-
stovoljci, ljubitelji gradu, zanesenjaki, skratka vsi, ki nam 
ni vseeno. Pokosili in pograbljali smo travo, odnesli veje, ki 
so čez zimo popadale na tla, pobrali smeti itd. Hvala vsem, 
ki ste prišli. Hvala tudi vsem, ki ste nam pomagali izpeljati 
akcijo in donirali za njeno izvedbo.

MINISTER MAG. ZORAN POZNIČ NA GRADU 
BORL

Na povabilo županje Občine Cirkulane, Antonije Žumbar, 
je v četrtek, 13. junija 2019 grad Borl obiskal minister za 
kulturo, mag. Zoran Poznič.

Ogledal si je grajsko teraso, na kateri so arheologi izkopali 
najstarejši del gradu, in se zavzel, da se najdbe v največji 
možni meri ohranijo.

Med sanacijskimi procesi so odkrili tudi arheološke najdbe. Foto 
Jernej Golc

Predsednica društva je ministru predstavila pretekla prizadevanja. 
Foto Jernej Golc

Županja Občine Cirkulane, Antonija Žumbar, je poudarila 
pomen gradu Borl za občino in širše ter izpostavila, da za-
prt grad propada in nikomur ne služi.

Predsednica Društvo za oživitev gradu Borl, Sonja Golc, 
mu je predstavila predloge društva in konzorcija "Grad Borl 
kot družbeno odgovorna socialna inovacija".

Minister je predlagal pripravo vsebin, ki so nujno potreb-
ne, saj brez njih obnova ni smiselna. Dal je tudi nekaj usme-
ritev, kakšne naj bodo te vsebine oziroma kako naj bodo 
pripravljene. V ta namen smo skupaj z Občino Cirkulane 
pristopili k dopolnitvi in nadgradnji obstoječih dokumen-
tov. Predlog aktivnosti na gradu Borl je bil poslan na Mini-
strstvo za kulturo v mesecu avgustu. 

Veseli nas, da smo pričeli skupaj s pristojnim ministrstvom 
izvajati aktivnosti pri iskanju možnih rešitev za Borl skozi 
različne vire iz različnih področij. Minister, mag. Zoran Po-
znič, vidi reševanje čudovitega objekta, gradu Borl, v sku-
pnem medresorsko usklajenem sodelovanju. Grad Borl je 
spomenik državnega pomena, zato smo zanj odgovorni 
prav vsi. Mi mu bomo v lokalnem nivoju dali dušo, priča-
kujemo pa, da bodo pa za to zagotovljeni pogoji s strani 
države.

V PRIČAKOVANJU PRIČETKA DELNE OBNOVE 
GRADU BORL

Na Ministrstvu za kulturo so 8. oktobra 2019 najavili: 
"Začeli se bodo koraki k oživitvi dogajanja na gradu Borl. 
Dvomilijonski projekt, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo, bo 
s strani ESRR sofinanciran v višini 1,6 milijona evrov. Služ-
ba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je iz-
dala odločitev o finančni podpori projektu za ohranjanje 
naravne in kulturne dediščine na porečju Drave, ki je del 
Programa upravljanja območij Natura 2000, kamor spada 
tudi grad Borl.

Po izvedenem javnem naročilu za izvedbo del in izbiri 
nadzornega organa se bodo začela obnovitvena dela z 
zunanjo ureditvijo na gradu Borl in postavitvijo prirodo-
slovne razstave."

V Društvu za oživitev gradu Borl pozdravljamo potrditev 
projekta Delne obnove gradu Borl s strani SVRK. Na priče-
tek izvajanja projekta čakamo že dolgo in z veseljem bomo 
počakali še nekaj mesecev, da se dela pričnejo.

Glede na zavzetost ministra, Zorana Pozniča, na gradu 
Borl junija letos in glede na zagotovila, ki jih je dal ob 
obisku županji, Antoniji Žumbar, in Danici Ranlf v imenu 
Društva za oživitev gradu Borl na ministrstvu pred slabim 
mesecem, verjamemo, da se bo obnova gradu Borl pričela 
kmalu.

Veselimo se že snovanja vsebin in iskanja rešitev za ob-
novo ostalih delov gradu Borl in pri tem z Ministrstvom za 
kulturo in Občino Cirkulane tesno sodelujemo.

SANACIJA SKALE IN TERASE GRADU BORL
Že konec lanskega leta so se začele na terasi gradu Borl 

arheološke raziskave. Čeprav rezultati še vedno niso znani, 
pa je jasno, da so najdbe izjemne.

Ko so odkopali zasuto pritličje nekdanjega romanskega 
grajskega palacija iz 13. stoletja, ki je bil prvotni grajski bi-
valni objekt, so spodaj odkrili še starejše zidovje, ki je naj-
verjetneje stalo že v 11. stoletju, morda pa še prej.
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Še nivo niže pa so našli drobne predmete in ostanke iz 
bronaste dobe, ki segajo več kot tri tisoč let nazaj.

Po besedah dr. Igorja Sapača, vodilnega slovenskega 
kastelologa, so najdbe pomembno dopolnile vedenje o 
kulturnozgodovinskem pomenu gradu Borl in še dodatno 
poudarile pomen gradu kot kulturnega spomenika najviš-
je kategorije oziroma državnega pomena. Najdbe imajo 
za Slovenijo izjemen pomen in dokumentirajo najstarejše 
začetke gradnje gradov pri nas.

Vzporedno so potekala tudi dela na sanaciji skale, da bo 
le-ta varna za promet po državni cesti pod njo in za grad, 
ki stoji nad njo. Gre za dela v težkih pogojih in dela, ki so 
zelo zahtevna, ter smo jih vse leto lahko opazovali iz varne 
razdalje. 

Med tem ko gre dela na sanaciji skale proti koncu, pa za-
enkrat še ni znana usoda terase in na kakšen način bodo 
zavarovani najdeni in že spomladi odkopani stari zidovi. 

Strokovnjaki so mnenja, da je zidove potrebno ustrezno za-
ščititi pred zimo oziroma negativnimi vremenskimi vplivi. 
Za enkrat nimamo podatkov, ali je nova projektna doku-
mentacija pripravljena. Obstoječa namreč ni ustrezna, saj 
se pred pričetkom del ni vedelo, da bodo arheologi naleteli 
na tako dobro ohranjene stare zidove. Posledično torej tudi 
ni jasno, ali bo zidove možno zaščititi še pred zimo.

V Društvu za oživitev gradu Borl upamo in si želimo, da 
bodo stroka, naročnik in izvajalec našli soglasje in rešitev, 
da bomo v največji možni meri ohranili in zaščitili najdbe 
tako velikega pomena. To je pomembno po na eni strani 
za naše bodoče rodove, po drugi strani pa za dvig pomena 
gradu Borl in območja Haloz kot pomembne destinacije, 
kar bi ljudem, ki tu živimo in delamo, omogočilo boljše ži-
vljenje.

Sonja Golc

Kdor pleše, zlo ne misli
Jesenski veter že odnaša listje z dre-

ves, ki po zraku poplesujejo sem ter 
tja, dokler se na neki točki ne ustavijo 
in čakajo, da jih otroci z nadobudno 
igro poberejo in se z njimi tako veselo 
igrajo. 

Tudi leto cirkulanskih folkloristov je 
bilo tako, malo sem in tja, malo na tej 
strani in malo na drugi strani meje. 
V mesecu maju smo presenetili naša 
dva člana, ki sta kar na isti dan svoji-
ma izbrancema rekla DA. Solze sreče 
v očeh in radost se je razlegala med 
gosti, zato nam takšni nastopi še po-
sebej ostanejo v lepem spominu. 

Po kratkih poletnih počitnicah nismo 
odlašali in glas o naši haloški tradici-
ji ponesli v Lendavo, na mednarodni 
festival. Ker pa vemo, da je lepše, če 
nas je več, smo se na pot odpravili sku-
paj s Tamburaši iz Cirkulan, tako smo 
skupaj med madžarski in prekmurski 
naglas prinesli pristen »vareški« glas, 
zven tamburic in topot plesnih če-
vljev.  Ni minilo še mesec dni, ko smo 
se ponovno odpravili na pot v isti po-
stavi, tokrat preko meje v Varaždin. 
Veseli smo bili, da nas je iz prve vrste 
budno spremljala naša županja, ki je 
še bolj glasno zaploskala, ko je slišala 
znano melodijo. 

Tukaj pa se nastopi ne končajo, saj 
smo nastopali nekajkrat tudi kot pre-
senečenje večera in polepšali rojstne 
dni, zaplesali na srečanju ljudskih pev-

cev na Korenjaku ter zaplesali ob tako 
visokem jubileju, kot je 120 let delo-
vanja kulturnega društva v domačih 
Cirkulanah. Ne le doma, tudi v daljni 
Indiji so in bodo govorili o nas, saj so 
tudi oni spoznali delček naše  tradicije. 
Da je asfalt lepo in tudi za ples primer-
no urejen, smo preizkusili na otvoritvi 
modernizirane ceste v Gruškovcu ter 
spomin na mlade dni obudili obisko-
valcem Večera ljudskih pesmi v Skorbi. 

Kljub temu, da nam v hitrem tempu 
življenja čas ni najboljši prijatelj in nas 
mnogokrat omejuje pri stvareh, ki bi 
jih želeli početi, so nastopi tisto, ki 

Folkloristi in tamburaši iz Cirkulan. Foto: Arhiv FS

nam daje venomer nove energije in 
elana. 

Energijo in elan pa bomo potrebova-
li tudi vnaprej, saj bo 30. novembra ve-
čer namenjen folklori. Zaplesali bomo 
z gosti iz Hrvaške in tako poiskali tisti 
pristen Mejenski kolaž, ki je splet ple-
sov iz te in one strani meje. To pa niso 
edini gostje, ki se bodo vrteli po odru, 
zatorej vljudno vabljeni, da se tako kot 
jesensko listje v vetru tudi vi pozibava-
te v dvorani. 

Predsednica FS KD Cirkulane 
Petra Kolednik
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120 let Kulturnega društva Cirkulane

Kultura ne pozna meja in je vedno 
nekaj lepega. Je pesem in ples, zgod-
ba, nasmeh, lepa beseda, spomin, 
spoštovanje, druženje, tradicija …

… In tega se ljudje v naših prelepih 
Halozah zavedamo že dolgo. Prvi zapi-
si organiziranega kulturnega delova-
nja v Cirkulanah segajo torej v davno 
leto 1899. Takrat je bilo ustanovljeno 
Bralno društvo naprej, v okviru kate-
rega je delovala knjižnica, moški pev-
ski zbor, tamburaški zbor in igralska 
skupina. Duh društvenega življenja je 
v naših Halozah vedno živel in s svo-
jim poslanstvom razveseljeval tako 
ljudi v domačem kraju kot tudi dru-
god po Sloveniji in izven meja naše 
države. Resnično smo lahko ponosni 
na tako visoki jubilej in iskrena hvala 
vsem, ki so to zgodbo leta 1899 začeli 
ustvarjati, vsem tistim, ki so nadaljeva-
li in seveda hvala vsem, ki to zgodbo 
ustvarjate zdaj. 

Danes v društvu aktivno deluje 8 sek-
cij. Dramska sekcija, Folklorna sekcija, 
Tamburaši iz Cirkulan, vokalna skupi-
na Mladi Veseljaki, Ljudske pevke Se-
stre Kopinske, Ljudski pevci iz Cirku-
lan, Mešani pevski zbor in Društvena 
knjižnica. Vsak član se resnično trudi in 
hvala vam, ker svoj prosti čas tako ne-
sebično in složno namenite delovanju 
kulturnega društva.

Ob letošnjem velikem jubileju smo 
se odločili, da ga obeležimo z dogodki 

120 let KD Cirkulane. Foto: Sandi Kelc

naših sekcij skozi vse leto. In tako smo 
v januarju na našem odru že videli 
dramsko sekcijo z odigrano komedijo 
režiserja in tudi avtorja dela Tončeka 
Žumbarja z naslovom Jesenska poro-
ka. Februarja nas je Občina Cirkulane 
počastila z zelo čutnim in čudovitim 
koncertom Ditke in Ferija Lainščka. V 
mesecu aprilu smo imeli kar dva do-
godka. Najprej so se nam predstavile 
pevske sekcije kulturnega društva in 
nam nedeljski popoldan polepšale s 
svojimi glasovi in ubranim petjem. Ob 
koncu meseca aprila pa je sledila sve-
čana otvoritev knjižnice z izmenjeval-
nico knjig. Velika pridobitev in novost 
je tukaj prav prisrčna knjižna hiška, ki 
se nahaja pri OŠ Cirkulane-Zavrč ob 
fitnesu na prostem. V mesecu maju 
smo si lahko napolnili dušo s čudovi-
tim koncertom našega dolgoletnega 
člana (50 let), Daniela Polajžerja. Danči 
nam je predstavil svojo prvo zgoščen-
ko z naslovom Dve stenice lezejo, pri 
kateri so sodelovali tako domači pevci 
kot tudi pevci od drugod. Na koncer-
tu so se mu pridružili tudi učenci OŠ 
Cirkulane-Zavrč in Nejc Grobelšek iz 
društva Sonček. Junija smo počastili 
še dva naša dolgoletna člana in jubi-
lanta. Prav tako kot Danči sta v dru-
štvu aktivna že 50 let in nas s svojim 
nastopom razveseljujeta pri dramski 
sekciji, že skoraj 20 let pa nastopata 
in nasmejeta občinstvo tudi kot lika 
Micika in Hanzek. To sta seveda Ana 

Črnivec in Miro Lesjak. Ob tej priložno-
sti smo izdali brošuro Micike in Hanze-
ka, kjer so zbrani njuni najljubši skeči. 
Julija smo po krajšem premoru spet 
zaslišali glas tamburic, kjer so nam 
naši tamburaši skupaj s svojimi gosti, 
Mandolinsko skupino Amos, pričara-
li čudovit večer tamburanja. Seveda 
so poskrbeli tudi za razvajanje naših 
brbončic in so k sodelovanju pova-
bili Vinarsko zadrugo Haloze ter nas 
razvajali z degustacijo haloških vin, 
oprešaka in gibanice. V septembru pa 
je sledila glavna prireditev ob 120-le-
tnici Kulturnega društva Cirkulane. Na 
tej prireditvi so sodelovale vse sekcije 
društva, otroci OŠ Cirkulane-Zavrč, s 
svojim prihodom pa nas je počastil 
osrednji gost, slovenski pisatelj, dra-
matik in komediograf Tone Partljič. 
Na prireditvi smo imeli tudi možnost 
ogleda razstave umetniških fotogra-
fij Sandija Kelca. Ta mesec pa nas je 
zaznamoval še z enim dogodkom. 
Društvo za oživitev gradu Borl nas je 
povabilo k sodelovanju pri otvoritvi 
Bračičeve sobe. Seveda je kulturno 
društvo sodelovanje z veseljem spre-
jelo, saj je bil dr. Vladimir Bračič član 
našega društva, tudi predsednik dru-
štva, kasneje pa je postal tudi njegov 
častni član. Meseca oktobra pa smo 
bili spet deležni veliko smeha in spro-
ščenosti. K sodelovanju smo povabili 
znanega pisca aforizmov in našega 
krajana, Milana Fridauerja – Fredija, 
ter njegovo, kot pravi sam, zloglasno 
ženo in znano karikaturistko, Aljano 
Primožič Fridauer. Pripravili smo lite-
rarni večer, kjer je Fredi ob 30-letnici 
pisanja aforizmov predstavil že svojo 
10. knjigo. Mira Petrovič je odlično 
izpeljala dogodek, čeprav je Fredi le 
končno in enkrat dočakal, da je žen-
ska ostala brez besed, Aljana pa nam 
je s svojimi vedno odličnimi karikatu-
rami predstavila svet Belanov. Ob kon-
cu meseca novembra nas čaka večer 
ljudskega plesa, ko bo naša Folklorna 
sekcija pripravila še en sproščen večer, 
in kot smo že vajeni, nas meseca de-
cembra seveda čaka koncert vokalne 
skupine Mladi Veseljaki. Slišala sem, 
da nam letos pripravljajo eno lepo 
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presenečenje. Seveda nam pa letos 
tudi dramska sekcija pripravlja nekaj 
novega. Zanimanje otrok za tovrstno 
igranje je resnično veliko. Zato smo 
se v kulturnem društvu odločili, da 
jih z velikim veseljem podpremo ter 
vzpodbujamo in smo se prav za njih 
skupaj s Tončekom Žumbarjem od-
ločili za samostojno igro z naslovom 
Sneguljčica in poštar. Otroci vas pri-
čakujejo, saj bodo za vas odigrali igro 
6. in 7. decembra v večnamenski dvo-
rani.

Letošnje leto je bilo v našem kultur-
nem društvu res pestro in aktivno. Še 
enkrat hvala vsem članom društva in 
vsem, ki ste nam s svojo dobro voljo 
ter prispevkom pomagali do uresni-
čitve naše poti. S svojim delovanjem 
ste resnično pripomogli k odličnemu 
zaključku leta. In ko sedaj razmišljam 
za nazaj, ugotavljam, da od vas nikoli 
nisem slišala besed ne morem ali nima 
časa. In to zelo cenim. Znamo biti slo-

Kultura nam riše smeh na obraz. Foto: 
Sandi Kelc

žni, znamo skupaj delovati, si prisluh-
niti in pomagati. In dokler znamo vse 

to ceniti, nas čaka še lepa prihodnost.
Iskrena hvala seveda Občini Cirku-

lane, ga. Antoniji Žumbar in vsem so-
delavcem občine za vso podporo in 
pomoč.

Hvala tudi vsem ostalim društvom 
in OŠ Cirkulane-Zavrč za odlično so-
delovanje, katerega se veselimo tudi 
v prihodnje.

A kaj bi brez vas, dragi naši obisko-
valci dogodkov? Tudi vam gre prisrč-
na zahvala za vaš obisk, aplavz in lepe, 
vzpodbudne besede.

Iskrene čestitke vsem dobitnikom 
zahval kulturnega društva ter Linhar-
tovih in Gallusovih značk.

Želim vam zaključek starega in zače-
tek novega leta prav takšen, kot si ga 
želite. In ne pozabite. Nasmeh, lepa 
beseda in objem ne stanejo nič, po-
menijo pa ogromno!

Vse dobro vam želim!
Melita Meznarič

Predsednica KD Cirkulane

Mi trije in Dve stenice

Naslovnica zgoščenke Mi trije in dve stenice, oblikovanje Veronika 
Polajžer.

V sklopu praznovanja 120 let kulture v Cirkulanah in ob 
50-letnici mojega delovanja v Kulturnem društvu Cirkula-
ne, je le-to izdalo mojo zgoščenko z naslovom Dve stenice 
lezejo. Predstavitveni koncert smo izvedli 19. maja v stari 
večnamenski dvorani v Cirkulanah.

Naj se na kratko predstavim. Sem Daniel Polajžer - Dan-
či in nastopam pod psevdonimom Mi trije. V Kulturnem 
društvu Cirkulane sem bil član Mešanega pevskega zbora, 
Dramske sekcije in Ljudskih pevcev. Trenutno igram pri 
tamburaših, nekaj let pa se samostojno ustvarjam z orgli-
cami in bugarijo, zraven pa seveda tudi pojem. Kot upoko-
jenec imam, poleg dela doma v družini, nekaj več prostega 
časa za kulturno ustvarjanje, pisanje pesmi in glasbenih 
priredb za moj način igranja. Tako sem prišel do ideje, da 
bi posnel zgoščenko in društvo me je pri tem podprlo. Moj 
moto pri ustvarjanju je bil, da vključim čim več članov dru-
štva. K sodelovanju sem povabil tudi mlade iz domače šole, 
saj menim, da je medgeneracijsko sodelovanje zagotovi-
lo za obstoj slovenske besede in pesmi. Podpredsednica 
društva, Mira Petrovič, je v spremnem besedilu zgoščenke 
zapisala: »Pričujoča zgoščenka je odraz ustvarjalnosti ljubi-
teljskega glasbenika, ki mu glasba pomeni navdih, radost 
in sprostitev ob druženju v krogu prijateljev. Prav v tem pa 
je poslanstvo glasbe, ki naj tudi v naša vsakdanja življenja 
prinaša radost in lepoto.«

Na koncu se želim zahvaliti vsem, ki so sodelovali pri sne-
manju in predstavitvi zgoščenke. Tako se naslednje leto v 
maju spet srečamo v isti dvorani, »ka bomo vidli, kak dauč 
so stenice zlezale«. Še enkrat hvala vsem in nasvidenje.

Daniel Polajžer
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Nastop v Račni pri Grosupljem z novima članicama. Foto: Brane 
Petrovič

Božični koncert Mladih veseljakov
Koncert v sklopu praznovanj ob 120.obletnici delovanja KD Cirkulane

Vokalna skupina Mladi veseljaki, Kulturnega društva Cir-
kulane, pod vodstvom Petra Gojkoška, bo v sklopu prazno-
vanj ob 120-letnici delovanja Kulturnega društva Cirkulane 
in ob svoji 20. obletnici delovanja izvedla letni koncert, ki 
bo v soboto, 14. decembra, ob 18. uri, v cerkvi Svete Bar-
bare v Cirkulanah. 

Veseljaki se bomo tokrat predstavili v povsem drugačni, 
lahko bi rekli v »klasični« izvedbi, česar naši poslušalci do 
sedaj še niso bili vajeni, prav tako pa nas še niso slišali tudi 
v takšni izvedbi. 

Letošnji koncert bo zagotovo nekaj posebnega, tako iz 
organizacijskega kot izvedbenega vidika, saj pripravljamo 
izjemni sakralni program, posvečen predbožičnemu pra-
zničnemu času.

Na koncertu bomo izvedli glasbena dela tako v acapella 

izvedbi kot v glasbeni spremljavi trobil in godal.
Posebna poslastica za poslušalce pa bo zagotovo osre-

dnje glasbeno delo večera, ko bomo Veseljaki pod dirigent-
sko palico prof. Petra Gojkoška izvedli mojstrovino klasične 
glasbe, mašo, imenovano Missa Brevis in C znano tudi kot 
»Spatzenmesse«, avtorja Wolfganga Amadeusa Mozarta. 
V skladbi bo s pomočjo naših pevskih prijateljev in gostov 
nastopilo preko 70 pevcev in glasbenikov, s čemer vam 
bomo tako v glasbeni spremljavi mešanega zbora, solistov, 
trobil, godal, tolkal in orgel pričarali nepozabno doživetje 
v Cirkulanah. 

Veselimo se vašega obiska. 
Aleš Klinc, 

vokalna skupna Mladi Veseljaki

Tamburanje v Cirkulanah

Letošnje leto se je za Tamburaše iz Cirkulan začelo z re-
gijskim srečanjem tamburaških in mandolinskih skupin, ki 
je potekalo 16. februarja v Majšperku. Predstavili smo se s 
folklornim programom, ki smo ga začeli z Mejénskim kola-
žem, s katerim sicer spremljamo domačo folklorno skupi-
no. Sledili so Plesi z Razkrižja, ki so nas skupaj s folklornim 
društvom Rožmarin Dolena leta 2008 ponesli na državno 
srečanje folklornih skupin Slovenije. Za konec programa 
smo skupaj s pevci, bivšimi člani akademske folklorne sku-
pine Maribor, zaigrali Uskoške plese. Očitno smo strokovno 
komisijo, v kateri sta bila Damir Zajec in prof. Tomaž Habe, 
prepričali z izvedbo, saj nas je uvrstila na državno srečanje, 
ki je letos potekalo 11. maja na Ptuju. 

V jubilejnem letu, ko v Cirkulanah praznujemo 120 let 
organiziranega kulturnega delovanja, smo na Aninsko so-
boto priredili Tamburanje v Cirkulanah. V goste smo po-
vabili Mandolinsko skupino Amos, katere člani prihajajo 
iz različnih krajev Slovenije. Predstavili so se z izborom 
skladb različnih glasbenih zvrsti; vse od latino, črnske du-
hovne, židovske in klasične glasbe, pa do slovenskih na-
rodnih skladb. Tamburaši iz Cirkulan smo se predstavili z 
izborom slovenskih ljudskih pesmi in plesov, z nami pa je 
prvič na drugem braču zaigrala naša nova članica, Mateja 
Golc. Večer tamburanja smo zaključili z degustacijo halo-
ških vin članov Vinarske zadruge Haloze, ki sta jo s svojimi 
vini zastopala Kmetija AS-Arnečič in Vina Gorjup. Vina so 
spremljali siri iz kmetij Milke Bedrač in Ide Vindiš Belšak ter 
dobrote iz pekarn Blanke Arnečič in Darinke Arnečič. 

Sicer pa tudi letos z veseljem sodelujemo z domačo fol-
klorno skupino. Tako smo se z njimi udeležili dveh medna-
rodnih folklornih festivalov, v Lendavi in v Varaždinu, so-
delovali pa smo tudi na njihovem koncertu v Cirkulanah. 
Poleg tega se nam je na naših zadnjih nastopih kot pevka 
pridružila predsednica folklorne sekcije, Petra Kolednik, ki 
je tako postala tudi naša članica. Seveda smo v jubilejnem 
letu v Cirkulanah nastopali na skoraj vseh prireditvah. Tako 
smo igrali ob otvoritvi društvene knjižnice in na koncertu 
našega člana Daniela Polajžerja. Na tamburaško muziko sta 
se zavrtela Micika in Hanzek, naša znamenita sokrajana Fre-
di in Aljana pa sta nas razglasila za njun hišni bend. 

Tamburaši iz Cirkulan smo naše tamburanje zabeležili na 
treh zgoščenkah: 100 let (2001), Hojladrija (2003) in Ku-
kafce (2013). Zato je mogoče prišel čas, da razmislimo o 
izidu nove. Do takrat pa nas spremljajte na YouTube-u.

Boštjan Polajžer
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Foto: Gordana Črnivec

Brez Hanzeka in Micike ne gre
Hanzek in Micika sta nam, občanom Cirkulan, zelo dobro 

znana lika. Preprosta haloška človeka, ki s svojimi hudo-
mušnimi dialogi in svojo edinstveno pojavo v belanskem 
domačem govoru nagovarjata obiskovalce raznih priredi-
tev, proslav in otvoritev novih objektov. Občinstvo že ob 
svojem prihodu prevzameta z iskrivimi komentarji, ki mar-
sikomu lahko pridejo tudi »do živega«, vendar vsebujejo 
vedno pravo mero zdravega humorja. Za to vselej poskrbi 
pisec besedil, Miro Lesjak, ki v vlogi Hanzeka tudi nastopa. 
Za prav vsako priložnost napiše novo besedilo, ki odraža 
tudi aktualne dogodke v občini in širše. 

 Na takšen način se lika Hanzek in Micika pojavljata že 
okoli 20 let. Zato smo se ob 120-letnici Kulturnega društva 
Cirkulane odločili, da pripravimo samostojno prireditev 
o Hanzeku in Miciki, ki je bila letos junija. S priznanji za 
petdeset let ljubiteljskega kulturnega delovanja smo se 
zahvalili članoma Dramske sekcije, Ani Črnivec, ki nastopa 
v vlogi Micike in Miru Lesjaku, ki nastopa v vlogi Hanzeka. 
Zanimiv kulturni dogodek, ki je pritegnil veliko gledalcev, 
so popestrili domači Tamburaši iz Cirkulan in Mladi Vese-

ljaki. Ob tej priložnosti je bila izdana tudi brošura, v kateri 
so Mira Petrovič, Mateja Muršec in Petra Letonja zbrale in 
uredile kar nekaj besedil Hanzeka in Micike. Tako se bo njun 
bogati kulturni prispevek ohranil tudi v pisni obliki. 

Gordana Črnivec 

30 aforističnih let Milana Fridauerja - Fredija
Aforist Milan Fridauer - Fredi, naš sovaščan iz Gruškov-

ca, piše aforizme že 30 let. Letos je izšla njegova jubilejna 
knjiga aforizmov, že deseta po vrsti. Z njo se je na lite-
rarnem večeru v Cirkulanah prvič predstavil tudi doma-
čemu občinstvu.

Milan Fridauer, prijatelji ga kličejo Fredi, je v mladosti že-
lel postati vojaški pilot, študiral je etnologijo, zgodovino 
in novinarstvo, postal pa eden najbolj znanih slovenskih 
aforistov. Njegovi prvi aforizmi so bili objavljeni leta 1989 v 
Večerovem Totem listu, objavljal je v Pavlihi, Tedniku, Delu, 
Kaju, Vročem kaju, Nedeljskem dnevniku, Slovenskih no-
vicah in drugih časopisih, pa tudi na radiu, na spletu in še 
kje. Do danes je objavil osupljivih 20.000 aforizmov in deset 
samostojnih knjig: Aforizmi za vse dni (Stigma, Ptuj, 1994), 
Mislim, torej s(m)em (Oko, Ptuj, 1998), 222 aforizmov Mi-
lana Fridauerja Fredija (Obzorja, Maribor, 1999), Najboljši 
aforizmi (Mondena, Grosuplje, 2000), Aforizem za vsako 
noč: erotični aforizmi (VED, Ljubljana, 2005), V vinu je re-
snica, resnost pa ne (Tovarna tradicij, Ptuj, 2006), Aforizem 
ni terorizem (VED, Ljubljana, 2007), Aforizmimitraljez (VED, 
Ljubljana, 2014), Smeh ni greh, je pa greh zasmeh (Kulturni 
center Maribor, 2018) in Aforizmi: XXX let (Kulturni center 
Maribor, 2019).

Čeprav sam pravi, da iz pisanja aforizmov ne dela kake po-
sebne filozofije, je vendarle potrebno njegovemu ustvarja-
nju nameniti nekaj besed. Pisanje aforizmov kot »romanov 
v enem stavku« namreč ni tako preprosto, kot bi se nam 
morda zdelo. Ddr. Damir Globočnik je v spremni besedo v 

Fredi med prijatelji in podporniki. Foto: Jernej Golc

njegovi zadnji knjigi zapisal, da pisanje aforizmov od »av-
torja zahteva posebno veščino besednega oblikovanja in 
sposobnost prodiranja v problemsko globino pojavov, do-
godkov, družbenih stanj, medsebojnih človeških odnosov 
in drugih vsebin …« in da je »včasih naravnost osupljiva 
sposobnost piscev aforizmov, da v nekaj skrbno strukturi-
ranih besedah izrazijo misel, v kateri se lahko hkrati skrivajo 
nenaden preobrat, duhovita domislica, vsebinska poanta, 
vpogled v značilnosti nekega pojava in v temeljne človeške 
vzgibe.« Da je Fredi eden od najboljših tovrstnih mojstrov 
besede, pričajo tudi prejete nagrade in številne izjemno 
laskave ocene, ki so jih o njegovih aforizmov med drugi-
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mi zapisali tudi Žarko Petan, France Forstnerič, Lada Zei, 
Srečko Niedorfer, dr. Marija Švajncer in dr. David Bedrač. 
Slednji je Fredija označil za »mojstra svoje obrti, ki idejo 
najprej ulovi, o njej poglobljeno razmisli in če je dovolj 
zanimiva, jo obleče v oblačilo svojih aforizmov«, njegove 
aforizme pa opisal kot »mikro družbene polemike, drobne 
kritične pamflete, cele zgodbe, skrčene v miniaturno lite-
rarno delo«.

Nekatere ob 1.500 aforizmov, ki jih je kot najboljše zbral 
v svoji deseti knjigi, smo lahko slišali tudi na nedavnem 
literarnem večeru, ki je potekal 19. oktobra v večnamenski 
dvorani v Cirkulanah. Dogodek je potekal v organizaciji 
društvene knjižnice Kulturnega društva Cirkulane, v sklo-
pu prireditev ob 120-letnici organiziranega kulturnega de-
lovanja v kraju. Moderirala ga je Mira Petrovič, vodja dru-
štvene knjižnice. K prijetno sproščenemu vzdušju večera 
je prispevala odločitev obeh sogovornikov, da se bosta kot 
domačina v domačem kraju v pogovoru izognila knjižni 

slovenščini in bosta raje gučala po domače. Fredi je kot 
odličen humorist ves čas skrbel za smeh in dobro voljo, ob 
tem pa mimogrede natresel kar nekaj informacij o svojem 
življenju, pisanju aforizmov in izdanih knjigah. Tako smo 
izvedeli tudi, kako usoden vpliv je imela na njegovo življe-
nje prva knjiga aforizmov, ki jo je proti koncu leta 1996 v 
branje poslal karikaturistki Slovenskih novic, Aljani Primo-
žič. Aforizmi so ji bili všeč, a še bolj jo je zinitrigiral Fredijev 
portret, ki ga je za knjigo narisal Aleksander Fenos. Toliko, 
da ga je želela srečati in spoznati. In je končno postala nje-
gova žena. Po besedah ddr. Globočnika, ki je Fredijevo delo 
predstavil tudi na tokratnem literarnem večeru, sta odtlej 
»najboljši tandem za generiranje smeha oziroma za humor 
na Slovenskem«.

Aljana, ki je s karikaturami opremila večino Fredijevih 
knjig, se je ob tej priložnosti predstavila z razstavo Aljanin 
svet Belanov. Na njej smo si lahko ogledali številne karika-
ture ljudi in dogodkov iz naših krajev, kjer s Fredijem tudi 
živita zadnjih 12 let. Žal je bila razstava na ogled samo ta 
večer, saj v Cirkulanah nimamo primernega prostora za 
daljše razstavljanje.

Frediju na čast so na literarnem večeru zaigrali tudi Tam-
buraši iz Cirkulan, ki so v preteklosti že večkrat sodelovali 
na Fredijevih in Aljaninih predstavitvah na Ptuju. Na Fre-
dijevo željo so »vrezali« nekaj veselih komadov, da ne bi 
bilo vse skupaj preveč duhamorno, kot je zapisal v vabilu. 
A skrb o duhamornosti je bila odveč. Številni, ki smo se ta 
večer ob njegovih iskrivih domislicah dodobra nasmejali, 
smo bili pač enotnega mnenja, da si v Cirkulanah lahko 
samo želimo še več podobnih prireditev.

Mira Petrovič

Na vajah je bilo naporno, a tudi zabavno. Foto: Janja Solina 
Črnivec

Zaživela otroška dramska skupina
Že odkar se je dramski skupini, ob začetku sodelovanja 

s Tončkom  Žumbarjem, po  nekaj sušnih letih ponovno 
priključil osnovnošolec, zanimanje za sodelovanje v dram-
ski skupini med osnovnošolci  nenehno raste.  Ker smo jih 
vedno težje vključevali v odrasle predstave, smo začeli 
resno razmišljati o snovanju samostojne otroške dramske 
skupine. Letošnje jubilejno leto se nam je zdelo ravno pra-
všnji čas za njen zagon. Sredi septembra, takoj po osrednji  
prireditvi, so mladi nadobudni gledališčniki pričeli z delom. 
Enkrat  tedensko  so pod vodstvom Tončka Žumbarja in 
Janje Solina Črnivec, polni energije in otroške razposaje-
nosti, zavzeto pripravljali svojo prvo predstavo: Sneguljčica 
in poštar. Pravljično komedijo s petjem in plesom, ki jo je 
po pravljici Sneguljčica, pravljičarjev Wilhelma in Jacoba  
Grimma, napisal Tonček Žumbar. Igralski ansambel sesta-
vlja 15 učencev, in sicer od četrtega pa vse do devetega 
razreda domače osnovne šole: Tjaša Bratušek, Lana Brlek, 
Teo Črnivec,  Zala Fridauer, Ana Gašperič, Patrik  Jurgec, Teja 
Kolednik, Ana Marija Lovenjak,  Vito Maučič, Taja in Nikita 
Potočnik, Tilen Resman, Ines in Niko Zamuda ter Ana Zavec. 

Kako uspešni so bili pri študiju predstave, se bomo lahko 
prepričali na premieri 6. decembra in ponovitvi 7. decem-
bra. Vsi snovalci predstave vas vabijo, da se v čim večjem 
številu odzovete vabilu k ogledu, v isti sapi pa zagotavljajo, 
da vam ne bo žal.  

Mateja Muršec

Na literarnem večeru so zaigrali Tamburaši iz Cirkulan . 
Foto: Jernej Golc
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Prikaz gašenja z peno ob evakuaciji šole. Foto: arhiv PGD 
Cirkulane

Vedno v akciji. Foto: Sandi Kelc

Cirkulanski gasilci skozi vse leto zelo aktivni
Dela in obveznosti za naše gasilke in gasilce nikoli ne 

zmanjka, vendar jih občasno popestrimo z družabnim sre-
čanjem ali s strokovno ekskurzijo.

V nedeljo, 16. 6. 2019, je bilo naše društvo organizator ga-
silskega tekmovanja Območne gasilske zveze Ptuj. Udele-
žilo se je 54 ekip, od najstarejših pa vse do najmlajših. Naše 
društvo je sodelovalo s petimi ekipami, kjer so mladinke 
dosegle drugo in pionirji tretje mesto. Iskrene čestitke. Bilo 
je potrebno ogromno prostovoljnih ur za organizacijo ta-
kšnega tekmovanja. Hvala Športnemu društvu Cirkulane, 
članom in članicam društva, domačinom in Občini Cirku-
lane.

Že čez nekaj dni, in sicer 28. in 29. 6. 2019, je naše društvo 
organiziralo dvodnevno ekskurzijo v Poreč v sosednjo Re-
publiko Hrvaško. Ogledali smo si poklicno gasilsko brigado 
v Poreču in se seznanili z njihovim delom ter gasilsko teh-
niko, ki jo uporabljajo v intervencijah.

V mesecu požarne varnosti je naše društvo izpeljalo dru-
štveno vajo, kjer je sodelovala tudi ekipa prve pomoči, Ci-
vilna zaščita Občine Cirkulane. Vajo smo izvedli v soboto, 
12. 10. 2019, ob 15.00 uri, pri objektu gostilne Pri Žigi, kjer 
smo prikazali gašenje notranjega požara ter reševanje po-
nesrečencev, ki so bili zajeti ob požaru v objektu. Ponesre-
čence smo rešili iz gorečega objekta, nakar jih je ekipa prve 
pomoči oskrbela.

V petek, 18. 10. 2019, je društvo sodelovalo na jesenskem 
preverjanju operativnih enot Območne gasilske zveze Ptuj, 
na lokaciji Markovci, kjer smo dopolnili znanje o postavitvi 
protipoplavnih zidov ter pravilnega polnjenja vreč z miv-
ko. Naslednja vaja je bila v gasilskem domu na Ptuju, kjer 
smo morali pogasiti notranji požar in rešiti ponesrečene. 
Sodelovali smo z vozili GVC 16/25 ter GVV- 1 in enajstimi 
operativnimi člani.

Že 23. 10. 2019 ob 10.30 uri smo v sodelovanju z OŠ Cir-

kulane-Zavrč izpeljali evakuacijo učencev in zaposlenih. Po 
evakuaciji smo prikazali gašenje najbolj pogostih požarov, 
kot je, na primer, vžig olja na štedilniku. Učenci so se preiz-
kusili v gašenju tega požara, kakor tudi v izdelovanju pene 
za gašenje požarov. 

V gasilskem domu smo 25. 10. 2019 gostili najmlajše iz 
našega vrtca, kjer so si lahko ogledali gasilsko opremo ter 
naša vozila. Med njimi je bilo velikokrat slišati: »Ko bom 
zrastel, bom gasilec.« To je vsekakor zelo spodbudno sli-
šati, saj le z mladim kadrom lahko krepimo naše vrste, ter 
nadaljujemo naše humano poslanstvo. 

Nedelja, 27. 10. 2019, je bila dan za obnovitev strojniške-
ga znanja, ki je pri gasilcih še kako pomembno. Udeležili 
smo se ga z devetimi operativci, kajti znanje na današnjih 
sodobnih vozilih je potrebno vedno dopolnjevati.

Bilo je še več dogodkov, ki jih nismo zajeli, saj smo gasilci 
prisotni vedno in povsod. Društvo je že pristopilo k izdelavi 
gasilskega koledarja, kar prinese obiske naših občanov z 
novoletnimi koledarji ter voščilom ob novem letu, s kate-
rim se našim krajanom zahvaljujemo za dobro sodelovanje 
ter jim želimo vse lepo v prihajajočem letu z željo, da nas 
še naprej podpirajo pri našem delu.

Proti koncu leta pripravimo zaključek z druženjem z na-
šimi življenjskimi sopotniki, saj nam pomagajo z moralno 
podporo, obenem pa nam omogočijo, da veliko svojega 
časa žrtvujemo za našo humano pomoč. 

Ob iztekajočem letu 2019 Vam želimo blagoslovljene božič-
ne praznike, v letu 2020 pa vam želimo zadovoljstva, sreče, 
zdravja in obilo uspehov z gasilskim pozdravom NA POMOČ!

Anton Kokot,
predsednik PGD Cirkulane

DRUŠTVENA DEJAVNOST 
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Dvodnevni pohod na Nanos in Slovensko primorje

Pohod med krošnje

Končno smo planinci Planinskega društva Cirkulane do-
čakali svoj dvodnevni izlet v prihajajoči jeseni. V soboto, 
28. septembra 2019, smo se ob pol petih zjutraj zbrali pri 
Osnovni šoli Cirkulane-Zavrč, se prijateljsko pozdravili in se 
polni energije odpravili s kombijema na pot. Na sredi poti 
smo spoznali, da nam dan ne bo ravno naklonjen. Začelo 
je deževati, vendar dež ni ustavil naše dolgoletne želje, da 
si ogledamo Nanos. Že v daljavi smo videli, da je le-ta ovit 
v močno meglo. Z avtoceste smo zavili na izvozu Razdrto 
in se povzpeli s kombijem vse do cerkvice Sv. Hieronima. 
Rosilo je, zato smo se odločili, da gremo samo do oddajnika 
in nato levo do Vojkove koče na Nanosu (1240 m). Kakšno 
uro smo posedeli v koči, popili čaj in se do solz nasmejali 
našemu »mesarju Janezu«. Ko smo prišli do kombija, smo 
se okrepčali in nadaljevali pot do Turistične kmetije Abram. 
Tam smo si pogledali velikega medveda, zaprtega v kletko, 
ki tehta okrog 250 kg. Oskrbnik nam je povedal, da na Na-
nosu poleg medvedov živijo še zveri. 

Pot smo nadaljevali proti Vipavi in v Podgorju štartali po 

Cirkulanski planinci na Primorskem. Foto: arhiv PD Cirkulane

Mladi planinci med krošnjami. Foto: Maja Tašner

V soboto, 12. 10. 2019, smo izpeljali jesenski planinski izlet 
mladih planincev in čebelarjev na Roglo. Natančneje, želeli 
smo si ogledati tamkajšnjo novo pridobitev, imenovano 
Sprehod med krošnjami. Spoznali pa smo tudi improvizi-
rano pohorsko vasico in jo mahnili po gozdnem kolovozu 
na Pesek. 

Čudovita jesenska narava se je kopala v sončnih žarkih 
in nam slikala čarobne jesenske podobe. Z dobro razpo-
loženimi osemindvajsetimi otroki smo uživali tudi njihovi 
spremljevalci. Posebej pohvalno je, da se nam je pridružilo 
veliko novih članov.

Pot med krošnjami leži v osrčju mogočnih pohorskih goz-
dov, na vrhu Rogle, na nadmorski višini 1517 metrov. 

Pot nam pokaže edinstvenost pohorske narave in v nas 
vzbudi občutek za njeno varovanje. Skupaj smo spoznali 
drevesa krajevnih gozdov, vse od korenin do vrhov krošenj, 

in se srečali s številnimi živalskimi in rastlinskimi vrstami, ki 
jih lahko najdemo le na Pohorju.

Po nakupu kart smo se torej podali dogodivščini naproti. 
Najprej nas je pozdravila veverica, nato pa poučne točke 
s slikovnimi, materialnimi in pisnimi pojasnili. Na posame-
znih odcepih pa je bilo poskrbljeno še za adrenalinske nav-
dušence. Marsikdo pa je ta dan premagal tudi strah pred 
višino.

Tako nas je kilometer dolga pot popeljala skozi raznolik 
gozd, v katerem smo naleteli na mnoga presenečenja, ki 
so nas poučila o naravnih procesih v gozdu. Pa tudi o tem, 
kako jih zaščititi in o zanimivih dejstvih, ki nam bodo po-
magala razumeti, kaj gozd in njegovi prebivalci potrebu-
jejo za življenje.

Seveda pa je krožno speljan, 37 metrov visok stolp s 
premerom 22 metrov, tudi kot tehnična stvaritev vredna 
ogleda, saj je konstruiran iz jeklenih in lesenih sestavov na 
nevsiljiv način. 

Po poučnem sprehodu med krošnjami smo pomalicali, 
kupili kak spominek in se podali do smučarske proge. Na 
poti smo uživali v improvizirani pohorski vasici, zagotovo 
pa je bil najbolj obiskan zip-line.

Nato smo prehodili, kot se za planinski pohod spodobi, 
še nekaj kilometrov poti proti Pesku, si v Domu na Pesku 
žigosali dnevnike, čemur je sledila le še vožnja proti domu.

Mentorja Maja in Ivo se zahvaljujeva matičnemu Planin-
skemu društvu Cirkulane za organizacijo in poravnavo stro-
škov prevoza, Viliju še za pomoč pri vodenju. Hvala tudi 
kolegici Sonji in mentorju Čebelarskega krožka, Ediju. 

Ivo Zupanič

makadamski poti, ki nas je vodila skozi gozd, ki se je vse 
bolj redčil, na Slavnik. Ta vrh imenujejo pohodniki tudi Is-

DRUŠTVENA DEJAVNOST 
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Med delovno akcijo. Foto: arhiv TD Cirkulane

Streha pred prekrivanjem. Foto: arhiv TD Cirkulane

TD Cirkulane: Debelakova hiša je pokrita
Pred leti smo v projektu iskanja primerne tipične halo-

ške hiše, primerne za obnovo, med ostalimi hiškami od-
krili tudi Debelakovo domačijo v Malem Okiču, ki je bila že 
v občinski lasti. Zgradba je bila takrat še v dokaj dobrem 
stanju. Vendar je v teh letih kljub poskusom zaščite vidno 
propadala.

Izvršni odbor Turističnega društva Cirkulane je na svoji 
seji sklenil, da objekt malo bolje zaščitimo, kajti prihajajoča 

zime ne bi preživel. K akciji smo povabili še Vaški odbor Mali 
Okič-Slatina in v sončni soboti družno popravili ostrešje, 
pripeljali opeko in vse skupaj pokrili. Načrtujemo še uredi-
tev okolice in čiščenje notranjosti. Tako lahko objekt čaka 
še naslednjo zimo, da se dogovorimo, kaj bomo iz objekta 
naredili.

Po obilni malici, ki jo je priskrbel vaški odbor, smo zado-
voljni odhajali domov, saj smo ob druženju storili nekaj 
dobrega za našo skupnost.

Zvonko Bratušek

trski Triglav. Zadnji del vzpona smo opravili po obširnem 
travniku, posejanim z redkim grmičevjem. Na travniku so 
cveteli vijolični grmički in tudi narcis ni manjkalo. Kljub 
oblačnemu vremenu smo videli Istro s Koprskim zalivom, 
od tod pa je tudi lep razgled na Alpe, Nanos, Snežnik, v 
jasnem vremenu pa lahko vidimo vse do Benetk. Močno 
je pihalo, zato smo hitro pohiteli v kočo (Turnova koča na 
Slavniku na višini 1018 m), kjer stoji oddajnik. 

Želela bi pohvaliti našega najmlajšega pohodnika iz vrtca 
Cirkulane, Aljaža, ki razigrano, veselo in nagajivo stopa po 
novih planinskih poteh. Njegova zgovornost in volja do 
hoje sta občudovanja vredni. Tokrat je na pohodu dobil od 
našega predsednika Dnevnik mladega planinca, v katerega 
bo odslej s starši beležil svoje osvojene vrhove.

Imeli smo srečo. Vreme se je izboljšalo in na naše obraze 
se je prikradel zadovoljen nasmeh. Za prvi dan smo opra-
vili svoje, zato smo se podali proti Kopru in poiskali naše 
prenočišče.

Ko smo se nastanili, smo šli na ogled po mestu. Vrvež po 
mestu je bil velik, saj se je ravno na ta večer odvijala pri-
reditev Sladka Istra. Povsod je bilo vse polno sladkih in še 
slajših dobrot. 

Drugo jutro smo pot nadaljevali proti Strunjanu. Bil je 
zelo lep, topen in sončen dan. Pravi dan za pohajkovanje 
ob morju. Pot smo pričeli v Strunjanu, šli smo po planinski 
poti, z lepim razgledom proti Piranu, vse do Marijinega kri-

ža. Zelo rada imam ta kraj, zato ga tudi vsako leto s srcem 
obiščem. Naredili smo kakšno dobro fotografijo in uživali 
v razgledu na morje in klif. Strunjanski klif je z višino do 
80 metrov najvišji flišni klif ob celotni Jadranski obali. S 
svojimi prepadnimi stenami omejuje edini neokrnjen del 
slovenske obale. Večji del te obale predstavlja Mesečev 
zaliv, ki kopalcem zaradi odmaknjenosti, ponuja mir in pa 
veličasten pogled na klife. Tudi morje je tu najbolj čisto, saj 
tukaj rastejo nekatere redke vrste alg ter do meter velike 
školjke, leščurji, raste tudi tipično mediteransko rastlinstvo. 
Celotno območje je zavarovano in spada v Naravni rezervat 
Strunjan. Ob obali smo pot nadaljevali proti Fiesi in vse do 
Pirana. Lepa sončna nedelja je v Piran privabila vse polno 
turistov. Bilo je kot sredi poletja. 

Vrnili smo se do kombijev in zadovoljno pokramljali. Ena 
skupina pohodnikov se je vrnila proti domu, druga pa je 
pot nadaljevala še do Spodmolov, ki se imenujejo po svoji 
značilni obliki tudi »Ušesa Istre«. Le-ta naj bi »poslušala«, 
kaj se ljudje pogovarjajo v dolini. To območje se imenuje 
Veliki Badin in je uvrščeno v območje Natura 2000. 

Gozd se počasi že odeva v jesenske barve. Jesenko rastje, 
megla, obala, morje, posebno zaobljeni kamni, skale in po-
gled na klif so bili nepozabni, nepozabno je bilo tudi naše 
prijateljsko druženje. S prijatelji, z ljudmi dobre volje, je na 
pohodih vedno lepo.

Marjetka Mlakar

DRUŠTVENA DEJAVNOST 



Glasilo Občine Cirkulane – december 201940

Radioklub Cirkulane
Prostovoljci iz Cirkulan pomagali pri izvedi 22. Evropskega prvenstva »lov na lisico

Na Rogli je med 2. in 8. septembrom 2019 potekalo 22. 
ARDF IARU Region v organizaciji Zveze radioamaterjev Slo-
venije. Lov na lisico je amatersko radiogoniometriranje, is-
kanje skritih oddajnikov na terenu. Na letošnjem prvenstvu 
je Ana Čufer - S52NOA osvojila zlato medaljo v kategoriji 
W21, sprint ter bronasto v classics 1.

Člani Radiokluba Cirkulane smo skupaj z radioamaterji iz 
Ptujske Gore in Ormoža prevzeli nalogo postavitve šotorov, 
ki so služili za opravila tekmovalcev na startu in cilju. Tako 
smo se iz Cirkulan v času prvenstva štiri kart odpravili v 
smeri Rogle na Pohorju in postavili - prestavili šotore, saj 
so ob različnih disciplinah bile različne lokacije. Ob koncu 
prvenstva smo šotore naložili na transport do regijskega 
gasilskega vadbenega centra v Ormožu tam smo jih očistili 
in so bili predani nazaj v Upravo za zaščito in reševanje na 
Ptuju.

22. Evropsko prvenstvo Lov na lisico. Foto: Jernej Golc

S strani organizatorja smo udeleženci omenjene akcije 
urejanja šotorov, dobili posebne pohvale za opravljeno 
aktivnost. 

Mateja Golc 

V Radioklubu Cirkulane smo tiskali 3D-predmete

Mlajše nogometne selekcije ŠD Cirkulane

Prosta mesta za delavnico 3D tiskanja so se hitro zapolnila. Foto 
arhiv Radiokluba Cirkulane

V mesecu oktobru smo v prostorih Radiokluba Cirkulane 
organizirali brezplačno delavnico za uporabo 3D-tiskalni-

ka in spoznavanje strojev za digitalno ustvarjanje, za di-
gitalno fabrikacijo. Udeleženci smo s programom Fusion 
360 zasnovali enostavne objekte in jih natisnili iz različnih 
materialov z dvema različnima 3D-tiskalnikoma. Vsak ude-
leženec je s pomočjo mentorjev iz FabLaba naredil svoj 
izdelek. Spoznali smo tudi, kako izdelati enostavne nado-
mestne dele za orodja, kalupe za izdelavo iz drugih ma-
terialov in raznovrstne prototipe. Delavnica je potekala v 
sklopu projekta SocioLab ter v sodelovanju s KreatorLabom 
iz Maribora. Njihova organizacija ima različne stroje za di-
gitalno ustvarjanje, ki jih lahko po usposabljanju brezplač-
no uporabljate med odpiralnim časom ali po dogovoru. V 
KreatorLabu v Mariboru so na voljo za uporabo različni tipi 
3D-tiskalnikov, CNC-rezkar, toplotna preša za prenos tiska, 
stroj za lasersko rezanje in graviranje, rezalnik folij ipd. Več 
lahko najdete na www.kreatorlab.si/oprema.

Mateja Golc

DRUŠTVENA DEJAVNOST 

Športno društvo Cirkulane v sezoni 2019/2020 zraven 
članske ekipe, ki tekmuje v Super ligi, tekmuje tudi s se-
lekcijami U9, U11, U13 in U15 v Medobčinski nogometni 
zvezi Ptuj. 

Najmlajši otroci selekcije U6 in U7 (vrtec in 1. razred) so v 
mesecu oktobru začeli s svojimi prvimi treningi. Vreme je 
dopuščalo, da so lahko naši najmlajši, »Messiji in Ronaldo-

ti«, odigrali svojo prvo pravo tekmo 24. oktobra na »vareški 
Marakani« proti ekipi iz Dornave. Tekma je bila zelo napeta 
in borbena, na koncu sta zmagali obe ekipi, tako je bilo 
veselje še večje, saj so dobili vsi igralci in igralke po tekmi 
sok in pico. Na tekmi se je zbralo veliko gledalcev (staršev, 
babic, dedkov itd.), ki so si prvo tekmo svojih malčkov ogle-
dali povsem navdušeni. Selekcija U7 šteje 13 igralcev in 2 
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Veterani Zavrč-Cirkulane

DRUŠTVENA DEJAVNOST 

igralki, selekcijo U6 pa sestavlja 6 malih mojstrov okroglega 
usnja. Ekipo vodi Damjan Kokol.

Selekcijo U9 je v jesenskem delu prevzel izkušeni nogo-
metni veteran Matej Žuran. Sestavlja jo 10 igralcev in ena 
igralka. Ekipa nastopa v ligi U9 Vzhod MNZ Ptuj. Selekcija 
je v jesenskem delu pridno trenirala dvakrat na teden in 
odigrala veliko prvenstvenih in prijateljskih tekem. Da jih 
bo žoga čim bolj ubogala in da bodo podaje in goli lepi, 
bodo v zimskem času pridno in redno trenirali. 

Najštevilčnejša je selekcija U11 in nastopa v dveh ekipah 
MNZ Ptuj. Starejša nastopa v ligi U11 Center, druga pa v 
ligi U11 Vzhod. Igralci moštva trenirajo dvakrat tedensko, 
nogometno znanje pa jima predajata Uroš Prelog in Da-
mjan Kokol. 

Mlajše dečke, selekcijo U13, vodi igralec Zavrča, Žiga Do-
mjan. Dečki, ki so jesenski podprvaki, pridno trenirajo dva-
krat tedensko. Cilj ekipe je postati prvak v tej ligi, zato bodo 
v zimskem času pridno in trdno trenirali v športni dvorani.

Starejše dečke vodi članski igralec Cirkulan, Miha Lesko-
var, ki resno in vztrajno dela z njimi (U15). Fantje nastopajo 
v zelo močni skupini (Drava, Aluminij, Slovenska Bistrica 
itd.), zato je vsaka tekma posebej težka. Prav tako bodo 
starejši dečki pridno in redno trenirali v zimskem času ter 

Dopoldan v vrtcu, popoldan na vareški zelenici. Foto: ŠD Cirkulane Selekcija U7. Foto ŠD Cirkulane

Nogometni podmladek v Cirkulanah. Foto: ŠD Cirkulane

se udeleževali dvoranskih turnirjev.
V sezoni 2019/2020 se je večina mlajših selekcij Športne-

ga društva Cirkulane združila z NK Zavrč, kar je bilo nujno 
potrebno zaradi primanjkljaja otrok tako pri nas kot v Za-
vrču. Po prvi polovici sezone opazimo, da je bila to prava 
odločitev, zato si želimo takšnega sodelovanja tudi vnaprej.

Damjan Kokol,
vodja mlajših selekcij

Veterani … Hmm, no, ja, tako stari še nismo, kot je slišati 
po nazivu. Pravzaprav bi se morali imenovati »Starejši deč-
ki«, ampak je to ime žal že uporabljeno pri nekoliko mlajši 
selekciji.

No, šalo na stran. Bivši nogometaši Zavrča in Cirkulan smo 
se lani poleti odločili, da bomo poiskali klin, na katerem 
visijo nogometni čevlji, si jih obuli in spet začeli z nogo-
metom, ker medobčinska nogometna zveza aktivno vodi 
kar tri veteranske lige, saj je na področju Ptuja več kot 20 
klubov, ki imajo tudi ekipo veteranov. Torej je kar nekaj no-
gometnega naboja pri vsem tem. Cirkulane so že pred leti 
nastopale v ligi veteranov, ampak jim je takrat številčno pri-
manjkovalo igralcev, zaradi česar je nemogoče nemoteno 
odigrati sezono. Prav zato smo se tokrat združili in skupaj 
naredili ekipo ter se v sezoni 2018/2019 prvič prijavili v ligo. 

Rekli smo, da ni vrag, da nam skupaj ne bi uspelo. In uspelo 
nam je.

Vsak začetek je težak, zato smo se zavedali, da niti nam ne 
bo lahko. Ekipo smo sestavili iz vseh, ki so bili zainteresira-
ni in si zadali glavni cilj, to je druženje in dobra volja, šele 
potem rezultat. Moramo povedati, da smo osnovni cilj v 
prvi sezoni popolnoma izpolnili. Družili smo se in ostali ve-
dno pozitivni, čeprav so bili rezultati slabši od pričakovanj. 
Toda nismo se dali in borili smo se do konca sezone ter na 
koncu zasedli zadnje mesto s tremi osvojenimi točkami. 
Naučili smo se marsikaj iz te sezone. Videli smo, da je nekaj 
ekip že skoraj profesionalnih, saj trenirajo kot članske eki-
pe. Obenem pa je bilo na vsaki tekmi polno adrenalina in 
borbenosti, pa čeprav na koncu koncev igramo zaradi dru-
ženja. Nogometaši pač ne moremo iz svoje kože, ko sodnik 
zapiska začetek tekme, smo popolnoma osredotočeni na 
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nogomet, pa naj bo to tekma cicibanov ali veteranov. Ob 
tem, ko smo odigrali prvo sezono, pa smo seveda morali 
poskrbeti tudi za to, da bomo na tekmah, pred in po tekmi 
izgledali kot ekipa. V glavnem s svojimi sredstvi, nekaj je 
bilo tudi sponzorskih sredstev, smo kupili drese, v katerih 
igramo. Potem nam to ni bilo dovolj in smo se odločili, da 
si kupimo trenirke, majice in kratke hlače. Tako, da sedaj 
izgledamo, kot se za Zavrč in Cirkulane spodobi.

No, sedaj pa nastopamo že svojo drugo sezono, katere 
jesenski del se je pravkar končal. Tokrat pa naša ekipa zra-
ven druženja in dobre volje izpolnjuje tudi tisti cilj, ki se tiče 
rezultatov. Po koncu prve sezone smo rekli, da bi bilo do-
bro, če bi povabili še nekaj kvalitetnih nogometašev v svoje 
vrste in tako dvignili kvaliteto igre. Tako nam je uspelo pri-
peljati nekaj dobrih nogometašev in rezultat je takoj viden. 
Naj povemo, da imamo v ekipi tudi igralce, ki so nastopali v 
1., 2. in 3. slovenski ligi. Po polovici sezone zasedamo odlič-
no 3. mesto. Prej smo prejemali po 5 zadetkov, sedaj pa jih 
toliko dosegamo in zelo malo prejemamo. Postali smo zelo 
močna ekipa, ki ima še mnogo rezerv. Upamo, da jih bomo 
v prihodnje pokazali in se bomo enakovredno kosali tudi z 
vodilno ekipo iz Podvincev, ki je druga najboljša veteranska 
ekipa v Sloveniji. 

V tej veteranski ligi je neko nepisano pravilo, da se po 

tekmi počasti nasprotno ekipo s pijačo in jedačo. Tako se 
včasih tekme kar zavlečejo. Še bolj veseli bi, bili če bi na 
tekme prišlo tudi kaj navijačev in bi se skupaj poveselili in 
kako spili po tekmi. Zaenkrat bi bilo dovolj govoričenja, na 
igrišču pa nas boste lahko spet videli spomladi, ko se nada-
ljuje prvenstvo. Vljudno vabljeni na naše tekme.

Primož Belšak,
trener veteranske ekipe Zavrč-Cirkulane

DRUŠTVENA DEJAVNOST / POUČNI KOTIČEK

Iz Policijske postaje Gorišnica
Smo že pri koncu leta 2019, ko že lahko ocenjujemo uspe-

šnost celotnega leta. Pa vendarle, se moramo v prvi vrsti 
osredotočiti na sebe in bližnje, ki so nam blizu, da to vzduš-
je ustvarimo takšno, kot si ga želimo. Vsak dan nas pesti-
jo razne težave in problemi, dogajajo pa se tudi prijetne 
stvari, katere moramo nekako združiti in se z njimi prebiti 
skozi prizmo našega življenja. Da pa bo vse potekalo vsaj 
približno tako, kot si želimo, pa je tudi policija tista, ki želi 
preprečiti ter opozoriti na najhujše dogodke in pojave, ki 
bi slabo vplivali na vse nas. Vsakodnevna opozorila, objave, 
napotila pa tudi represivni ukrepi, ki jih izvaja policija, bi 
bila nepotrebna, če bi se vsak zavedal, kaj je prav in narobe 
ter ne bi škodoval drugemu in mu povzročal bolečine, ško-
do ali celo ogrožal njegovo življenje. Res je ritem tega življe-
nja tako hiter, da mu včasih ne moremo tako hitro slediti, 
pa vendarle je potrebno včasih zajeti sapo in se zamisliti, 
preden storimo kaj napačnega.

Ponovno opozarjamo vse občanke in občane, da je v času 
martinovanja in veselega decembra veliko dogodkov, ko se 
proslavlja in zabava, predvsem pa prihajajo prazniki, ko se 
zberemo v večjem številu kot običajno skozi vse leto. Neka-
teri »preveliko« veselje in navdušenje pokažejo z zaužitjem 
alkohola, kar ima lahko za posledico kršitev javnega reda 
in miru, vandalizem, kršitev cestno prometnih predpisov, 
storitve kaznivega dejanja ali drugi negativnih deviantnih 
dejanj, zaradi česar pa mora na koncu ukrepati policija.

Zato vam za ta zimski čas podajamo nekaj nasvetov.

1. NE MEČI PETARD, OBDRŽI VSE PRSTE
Ne meči petard! Če se tej izkušnji ne moreš upreti, piro-

tehnične izdelke uporabljaj tako, da to drugih ne moti in 
ne ogroža. Mnogim državljanom in živalim je namreč upo-
raba pirotehničnih izdelkov neprijetna in jim vzbuja strah, 
nelagodje in občutek nevarnosti! Uporaba pirotehničnih 
izdelkov kategorije 1, katerih glavni učinek je pok, je do-
voljena le od 26. decembra do 2. januarja, pa tudi takrat 
teh izdelkov ni dovoljeno uporabljati v strnjenih stano-
vanjskih naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v 
bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet 
in na površinah, na katerih potekajo javna zbiranja. V stano-
vanjskih zgradbah in drugih zaprtih prostorih je dovoljeno 
uporabljati le ognjemetne izdelke kategorije 1, ki so name-
njeni takšni uporabi. Izdelki so v ta namen tudi označeni. 
Mladoletnikom do 14. oziroma 16. leta starosti je dovolje-
no uporabljati pirotehnične izdelke kategorij 1 in 2 le pod 
nadzorom staršev ali skrbnikov. Prepovedana je predelava, 
uporaba v drugih predmetih, lastna izdelava ter preprodaja 
pirotehničnih izdelkov. V policiji ugotavljamo, da je največ 
poškodb ravno pri takšni prepovedani uporabi izdelkov in 
uporabi pirotehničnih izdelkov, ki niso bili kupljeni v pro-
dajalnah z dovoljenjem pristojnega organa oziroma so bili 
kupljeni na črnem trgu. Policisti bodo dosledno ukrepali 
proti vsem, ki bodo kršili določbe o uporabi pirotehničnih 
izdelkov. Za posameznike je predvidena globa od 400 do 
1200 evrov.
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2.  PRIPOROČILA ZA VOŽNJO V ZIMSKIH 
RAZMERAH IN POZIMI:

−  Hitrost vozila zmanjšajmo in jo prilagodimo razmeram 
ter stanju vozišča,

−  povečajmo varnostno razdaljo med našim vozilom in 
vozilom, ki vozi pred nami,

−  zavirajmo narahlo in po potrebi postopno, z večkratnim 
pritiskom na stopalko,

−  ne spreminjajmo smeri vožnje sunkovito, saj vsako tako 
ravnanje lahko povzroči zanašanje vozila, podobno ve-
lja tudi za sunkovito speljevanje,

−  zelo pomembna je izbira pravilnega prestavnega raz-
merja, ker lahko premajhna moč na pogonskih kolesih 
zmanjša učinkovitost vodenja vozila in onemogoči po-
trebne popravke smeri vožnje, prevelika pa povzroči 
zdrsavanje pogonskih koles in zanašanje vozila,

−  vozimo čim bolj enakomerno, brez premočnega pospe-
ševanja ali zmanjševanja hitrosti,

−  posebej bodimo pozorni na izpostavljene dele ceste, 
kjer se pogosteje pojavlja poledica,

−  računajmo z daljšim časom potovanja, zato se od doma 
odpravimo prej kot običajno,

−  med vožnjo bodimo zbrani, predvsem pa strpni do dru-
gih udeležencev v prometu. V takih razmerah so še po-
sebej pomembni vozniška kultura, etika in solidarnost.

3.  BODI PREVIDEN! NASVETI PEŠCEM ZA 
VARNEJŠO UDELEŽBO V PROMETU

Pešci so med najbolj ogroženimi prometnimi udeleženci. 
V policiji ugotavljamo, da so pogosto žrtve nesreč zaradi 
neustreznega ravnanja voznikov motornih vozil (kadar vo-
zijo z neprilagojeno hitrostjo, pod vplivom alkohola, pre-
blizu desnemu robu vozišča, vozijo z neočiščenimi ali zaro-
šenimi stekli na vozilu ipd.). Veliko nesreč pa se zgodi tudi 
zaradi napak ali neustreznega ravnanja pešcev, saj prečka 
vozišče, pred tem pa se ne prepriča, ali lahko to stori dovolj 
varno, ni izenačen z odsevnim telesom, oziroma kresnič-
ko itd. Še posebej pogosto so pešci v prometnih nesrečah 
udeleženi v jesenskih in zimskih mesecih, ko so vremen-
ske razmere neugodne (megla, dež), svetli del dneva pa je 
krajši. Zlasti starejši so največkrat žrtve prometnih nesreč 
zaradi svojih napak ali ker kršijo cestnoprometne predpise.

Vozniki!
−  Upoštevajte, da so na cestah tudi pešci, odstopite jim 

prednost,
−  hitrost prilagodite razmeram in dosledno upoštevajte 

omejitve,
−  na območjih, kjer se običajno zadržujejo pešci, vozite še 

posebej previdno (pred šolami, v naseljih),
−  izven naselij vozite po sredini voznega pasu, da zmanj-

šate možnost trka s pešcem, ki hodi ob vozišču.

Pešci!
−  Poskrbite, da boste v prometu vidni; nosite svetla 

 oblačila in predmete, ki izboljšajo vidnost pešcev (od-
sevne trakove, kresničke),

−  upoštevajte prometne predpise,
−  prečkajte cesto na označenih prehodih za pešce,
−  hodite po pločnikih (če obstajajo) oziroma ob levem 

robu vozišča v smeri hoje,
−  poskusite predvideti ravnanje drugih udeležencev v 

prometu.

4. ALKOHOL UBIJA, NAJVEČKRAT NEDOLŽNE
Od 4. do 10. novembra ter od 2. do 20. decembra bodo 

policisti poostreno preverjali psihofizično stanje voznikov. 
V zadnjih letih se je delež prometnih nesreč, ki jih zakrivijo 
pijani vozniki, ponovno zvišal in predstavlja 10 odstotni 
delež vseh povzročiteljev prometnih nesreč. Zaskrbljujo-
če pa je, da več kot petina voznikov, ki povzročijo smrtno 
prometno nesrečo, vozi pod vplivom alkohola.

Nasveti voznikom!
−  Vozite le trezni! Če boste uživali alkoholne pijače (ne 

glede na zaužito količino), se ne odločite za vožnjo v 
cestnem prometu.

−  Če ste uživali alkohol, naj vozi kdo, ki alkoholnih pijač ni 
užival, ali uporabite javna prevozna sredstva.

−  Dosledno upoštevajte tudi druga cestnoprometna pra-
vila, še zlasti pravila o hitrosti, prednosti, prehitevanju, 
uporabi varnostnih pasov in mobilnih telefonov ter var-
nostni razdalji.

Nasveti lastnikom gostinskih lokalov!
Vsem organizatorjem javnih prireditev in lastnikom go-

stinskih lokalov priporočamo pazljivost pri točenju alko-
holnih pijač in spoštovanje določb Zakona o omejevanju 
porabe alkohola, saj so med gosti tudi vozniki, ki bodo po 
odhodu iz lokala udeleženi v cestnem prometu. Ne točite 
alkoholnih pijač tistim, ki so že pod vplivom alkohola, mla-
doletnim, še posebej pa tistim, za katere veste, da bodo 
zatem sedli v vozila!

Sankcije za vožnjo pod vplivom alkohola
Prisotnost alkohola v izdihanem zraku pokažejo indika-

torji alkohola. Sankcije za vožnjo pod vplivom alkohola po 
Zakonu o pravilih cestnega prometa so globa, kazenske 
točke, prepoved vožnje motornega vozila, začasen odvzem 
vozniškega dovoljenja ter tudi možnost pridržanja voznika.

Za konec, kolektiv Policijske postaje Gorišnica želi vsem 
občankam in občanom, da bi vam prazniki minili varno, 
brez skrbi in v veselem družinskem vzdušju!

Tomislav Sledič, pomočnik komandirja, policijski in-
špektor specialist I

Igor Belšak, pomočnik komandirja, policijski inšpektor 
specialist III
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Moj otrok je zasvojen, kaj naj naredim?
Mnogim se zdi, da besedi zasvojenost in otrok ne gresta 

skupaj. Pa vendar, ste se kdaj vprašali, koliko časa vaš 
otrok preživi pred zaslonom? Lahko je to televizija, ra-
čunalnik ali telefon. Če bi sešteli te ure, kakšno številko 
bi dobili?

 Elektronske naprave nam resda lajšajo življenje, brez njih 
si težko zamislimo vsakdan, a prav je, da se zavedamo po-
sledic, če jih prekomerno uporabljamo. Pretirana uporaba 
namreč lahko vodi v zasvojenost. Zasvojenost se, enostav-
no rečeno, kaže kot bolezenska potreba po določeni snovi, 
stvari ali početju. Pri odraslih se najpogosteje srečamo z 
odvisnostjo od tobaka, alkohola, drog, igrami na srečo ipd. 
Vse odvisnosti, pa imajo kar nekaj skupnega, in sicer je prvi 
korak zmeraj zanikanje in minimaliziranje problema, kot, na 
primer, jaz pa že nisem zasvojen, neham lahko, kadar koli 
želim, stanje ni tako hudo ipd. Pri prekomerni rabi sodobne 
tehnologije pa so pogosto prisotni tudi pogosti konflikti 
z bližnjimi, izguba občutka za čas, odmik od prijateljev in 
družine, opuščanje telesnih in družabnih dejavnosti, slabši 
rezultati v šoli, zanemarjanje obveznosti ipd.

Vir: www.whatdoctorsknow.com

KJE SE VSE SKUPAJ ZAČNE?
Otroci so že od prvega leta življenja obkroženi z elektron-

skimi igračkami intenzivnih barv in zvokov. Če se otrok več 
ur na dan igra s takšnimi igračkami in ga potem peljemo v 
naravo, bo zunaj nezadovoljen, zdolgočasen. V naravi na-
mreč ni močnih barv in ni tako intenzivnih dražljajev, kot 
jih lahko proizvede elektronska igrača. Njegovi možgani 
so vajeni drugega, zato mu je v naravi dolgčas, počuti se 
izgubljen. Tak otrok starše po navadi prisili, da se čim prej 
vrne v 'varno' okolje, ki mu jo nudijo elektronske igrače, 
pozneje pa televizijski in računalniški zasloni. Starši morajo 
zato omejiti čas, ki ga otrok preživi pred televizijo ali raču-
nalnikom.

KAKO TO OPAZITI? 
Najpomembnejše je, da z otroki preživimo čim več časa, 

da spremembe v vedenju opazimo čim hitreje in tako ukre-
pamo hitro, preden se težava ne razvije še bolj. Ta nasvet 
velja za boj proti vsakršni odvisnosti, posebnost pri preko-
merni rabi tehnologije pa opazimo po naslednjih znakih: 
otroci izgubijo občutek za čas, telesno so vse bolj nedejav-

Vir: www.makeofuse.com

ni, nedružabni, najrajši se prehranjujejo za računalnikom 
ali s telefonom v roki, njihovo razpoloženje zelo niha, ne 
upoštevajo dogovorov s starši, zanemarjajo šolske obve-
znosti, imajo težave s spanjem (nemiren spanec, jutranja 
razdraženost in utrujenost), sporazumevajo se s kratkimi 
in odrezanimi stavki, njihov besedni zaklad je vse bolj si-
romašen, poleg tega jih ne zanima nič več.

KAKO UKREPATI? MEJE, MEJE IN ŠE ENKRAT 
MEJE

Otroku morate postaviti mejo in mu privzgojiti zdrave 
vzorce že dovolj zgodaj. Bolj ko bo otrok samostojen, to-
rej kmalu po vstopu v osnovno šolo, bolj bo vpliv okolice 
močnejši, njegova samovolja vse bolj izrazita in težave se 
bodo kopičile in kopičile, tako njihove kot vaše.

Ne glede na to, za kakšno zasvojenost gre, ste vi kot starši 
tisti, ki morate postaviti mejo. Mejo, ki jo boste v prvi vrsti 
zgledno upoštevali vi, šele potem lahko enako pričakujete 
od otrok.

Na to, ali bo otrok ali mladostnik postal odvisen od spleta, 
najbolj vpliva družina. V družini morajo veljati jasna pravila 
in red povsod, prav tako torej pri uporabi tehnologij. Če 
otrok v naprej dogovorjenih pravil ne spoštuje, so posle-
dice nujne. Kot starši se moramo namreč zavedati svoje 
vloge. Mi moramo odločati o tem, kdaj, kje in kako bo otrok 
uporabljal sodobno tehnologijo. Otrok tega ne zmore sam 
in potrebuje našo usmeritev.

 Nekaj pravil, ki jih je vredno upoštevati:
−  Brez telefonov za mizo in med obroki.
−  Nnatančno odmerjena uporaba televizije, igralnih kon-

zol in telefona dnevno.
−  Zvečer (pred spanjem) telefoni ostanejo v drugi sobi, saj 

ob postelji nimajo kaj iskati.
−  Starši naj preverijo, za kaj bodo otroci računalnik sploh 

potrebovali, kaj bodo počeli in koliko časa bo trajalo.
−  Mnenja strokovnjakov o času, ki ga otroci in mladostniki 

lahko preživijo pred ekrani, so različna. Najbolj je odvi-
sno od tega, kaj je tisto, zaradi česa so otroci pravzaprav 
za računalnikom. Najpogostejše smernice navajajo, da 
osnovnošolski otroci spletu ali uporabi tehnologije za 
zabavo ne namenijo več kot eno uro na dan.

−  Nenehno nadzorovanje otroka seveda marsikdaj ni 

POUČNI KOTIČEK
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mogoče. Če ste pogosto zdoma, je priporočljivo, da v 
pravila vključite tudi to, da otrok naprave uporablja le 
takrat, ko ste doma.

−  Izhod v sili pri omejevanju uporabe tehnologije pa 
so lahko v takih trenutkih tudi aplikacije za starševski 
nadzor, kot so AppLock, Kids Place, Screen Time, Secure 
Teen in druge. Te lahko staršem pomagajo pri beleženju 
časa, ki ga otrok preživi ob napravi. Seznanijo pa se tudi 
z vsebinami, ki jih uporablja. To so seveda zgolj pripo-
močki, ki pa ne smejo biti ključni element.

STARŠI SMO ZGLED
Starši smo prvi in najpomembnejši vzgojitelji svojih otrok. 

V vzgojo svojega naraščaja smo tudi pripravljeni vložiti ve-
liko energije, truda in dobronamernih nasvetov vseh okoli 
nas. Pogosto pa pozabimo, da najbolj vzgajamo ravno ta-
krat, ko tega sploh ne nameravamo početi. Ko preprosto 
smo z otrokom in delujemo spontano, brez namena vzga-
janja. Otroci nas opazujejo, poslušajo v vseh trenutkih, še 

najmanj takrat, ko bi to želeli. Če se hitro razjezimo na vo-
znika v drugem avtu, sodelavca, soseda ali pa zaradi tega, 
ker stopimo na odvržen žvečilni gumi, smo svojim otrokom 
dali zgled situacij, v katerih reagiramo z jezo. Tako je tudi z 
uporabo digitalne tehnologije. Nemalokrat smo na žalost 
priča situacijam v parku na igralih, ko mame brskajo po 
spletu in preverjajo družabna omrežja, med tem ko otrok 
pleza po igralih in vsakih 5 min zakriči: »Mami, poglej!«, 
ona pa sploh ne odreagira. Izrednega pomena je postaviti 
dober zgled. Če v družini velja, da se za jedilno mizo ob jedi 
telefoni ne uporabljajo, potem ga ne sme uporabljati nihče, 
tudi starši ne. Družina naj bo čim bolj ustvarjalna, aktivna 
in komunikativna. 

Povzeto po besedilu Katje Muršič,
vodje preventivnega dela programa Mostovi, 

financiranega iz strani Ministrstva za zdravje ter
Ars Vitae – društva za razvoj in izvajanje

programov pomoči

Romarski utrinki: odkrivali smo lepote savinjske in 
dravske doline

Barbarski farani se še vedno trudimo vzdrževati tradicijo 
vsakoletnih župnijskih romanj. Ker smo iz preteklih izku-
šenj spoznali, da je najprimernejši čas za njihovo organi-
zacijo čas pred poletnimi dopusti, je avtobus romarjev le-
tos na pot krenil v soboto, 22. junija. Ob začetku poti smo 
zmolili kratko molitev za srečno pot in ko je sonce začelo 
sramežljivo kukati izza zbirajočih se nevihtnih oblakov, kre-
nili proti Savinjski dolini in našemu prvemu cilju, Gori Oljki. 
Ob prihodu je bilo sonce že popolnoma skrito za oblaki. 
Tudi zato smo pohiteli v cerkev Svetega Križa, kjer nam je 
domači župnik na kratko predstavil cerkev in njeno zgodo-
vino. Na mestu, kjer danes stoji cerkev, je že v 12. stoletju 
stal križ in ljudje so že takrat na veliko romali k njemu. V 18. 
stoletju pa so zaradi množice romarjev začeli razmišljati o 
izgradnji cerkve. Domačini so jo postavili v dveh poletjih 
ter jo postopoma opremili. V času jožefinskih reform je bila 
cerkev zaprta, opremo pa so razprodajali. Ko pa so hoteli 
sneti zvonove, so se domačini uprli. V 19. stoletju je bila 
cerkev spet priljubljeno romarsko svetišče. Osrednje mesto 
v cerkvi zaseda klesani leseni oltar. Na njem je še posebej 
impozanten prizor zadnje večerje, saj so apostoli izklesa-
ni v naravni velikosti in delujejo, kot bi bili živi. Posebnost 
oltarja je tudi ta, da je sestavljen tako, da ga ob pretekli 
obnovi niso znali razstaviti niti največji strokovnjaki. Ob 
koncu predstavitve nam je gospod še razložil, od kod iz-
vira ime kraja. Po njegovih besedah je kraj dobil ime po 
sliki Jezusa, ki na Oljski gori poti krvavi pot in jo najdemo 
v cerkvi. Razlagi je sledila romarska maša, po njej pa ogled 
podzemne cerkve. 

Pot smo mimo TE Šoštanj in razvalin velenjskega gradu 
nadaljevali proti Muti. Vmes se je zunaj razbesnela nevihta, 

vendar to na razpoloženje na avtobusu ni vplivalo. Eni so 
obujali spomine na čase, ko so hodili na Savinjsko »hmela 
brat«, drugi stresali dovtipe, tretji prepevali itd. Ker smo na 
Muto, kjer sedaj župnikuje naš nekdanji diakon, Marko Dre-
venšek, prispeli sredi najhujšega naliva, je bil naš tamkaj-
šnji postanek nekoliko okrnjen. Najprej smo se v veroučni 
učilnici posladkali s svežimi jagodami in ogreli s kavico ter 
poklepetali z gospodom Markom. Nato smo se preselili v 
cerkev in prisluhnili kratki predstavitvi župnije. Ime Muta 
izhaja iz besede Mauta (kanal). Cerkev je stara okrog 300 
let, župnija, ki naj bi jo ustanovili celjski grofje, pa dobrih 
petsto let. Zanimivost cerkve je popolnoma ženski oltar 
(na njem so same svetnice) in posamezni deli opreme iz 
rotunde, ene najstarejših cerkva, ki naj bi jo leta 1052 po-
svetil papež Leon IX. Slednje si zaradi slabega vremena žal 
nismo uspeli ogledati.

Polni vtisov in novih spoznanj smo krenili na pot proti 
domačim krajem. Ravno, ko je sonce uspelo pregnati ne-
vihto in je zasijalo v vsej svoji moči, smo prispeli v Ruše, kjer 
službuje še en naš nekdanji diakon, to je Robert Senčar. Na-
smejan kot vedno nas je prijazno sprejel in nam na kratko 
predstavil župnijo. Ruše so samostojna župnija od konca 
17. stoletja. Kraj je sicer največji razcvet doživel po drugi 
svetovni vojni, ko je tukaj obratovala kemična tovarna. V 
novozgrajene bloke so se naseljevali prebivalci iz bližnjega 
Pohorja pa tudi delavci iz južnih republik nekdanje skupne 
države. Posledično je to območje zelo kulturno mešano. 
Od osamosvojitve naprej se je število delavcev v tovarni 
drastično zmanjšalo in danes praktično ne obratuje več. 
Bogato okrašena cerkev s številnimi pozlatami je zgrajena 
v visoki gotiki. Po poročilu farne kronike je bil prvi verski 
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Živahen utrip Barbarške fare

objekt na tem mestu zgrajen v 10. stoletju. Takrat sta na-
mreč zakonca, ki nista mogla imeti otrok na priporočilo 
modrega duhovnika za pomoč prosila Marijo in v zahva-
lo na tem mestu postavila versko znamenje (verjetno ka-
pelico). V začetku 18. stoletja je bila cerkev preurejena in 
prizidane so ji bile stranske kapele, od katerih je zanimiva 
predvsem križeva kapela, saj se v njej nahaja železni križ, 
ki bi ga naj po poročilu kronike leta 1522 naplavila reka 
Drava. V sredini glavnega oltarja je kip noseče Marije, ki 
pod srcem nosi sveto hostijo. Cerkev pa obdajajo ostanki 
obrambnega zidu pred Turki. Potem ko smo opravili večer-
nice in se kratko osvežili v bližnjem župnišču, je bil že čas, 
da se opravimo proti domu.

Da pa ne bi bili prehitro doma, kjer nas, kot pravijo, tako 
ali tako vsi poznajo, smo se kratko ustavili še v Markovcih 
in se posladkali z bogato izbiro sladolednih okusov. Ko se 
je sonce ravno poslavljalo od sveže umitih haloških gričev, 
smo spet prispeli v domači kraj. Veseli, da smo zopet spo-
znali nekaj drobnih biserov naše domovine, katere lepote, 
žal, velikokrat ne znamo ali pa premalo cenimo. Tudi zato 
se letošnji romarji že sedaj veselimo prihodnjega romanja, 
ko bomo spet odkrivali lepote naše bližnje in daljne oko-
lice.

Mateja Muršec

Že res, da spadamo med manjše 
župnije in da število rednih nedeljni-
kov vztrajno pada, toda to ne pome-
ni, da se v naši župniji nič ne dogaja. 
Kljub prej omenjenemu dejstvu ali 
pa ravno zaradi njega je v župniji 
vedno živahno. Dokaz temu je tudi 
sledeči zapis.

Nadvse slovesno in veselo je bilo v 
naši župniji v soboto, 11. maja, ko je 
g. Janez Lesnika 35 birmanskim kandi-
datom podelil zakrament svete birme. 
Štirinajst dni kasneje pa smo se veselili 
z 11 prvoobhajanci, ki so ta dan prvič 
prejeli sveto hostijo.

Mesec junij je bil z dogodki najbolj 
natrpan mesec v letu. Prvo nedeljo 
v mescu smo pri pozni maši sklenili 
veroučno leto in se odpravili na bolj 
ali manj zaslužene počitnice. Na Bin-
koštno nedeljo so se pri pozni maši 

srečali zakonski jubilanti. Po maši, pri 
kateri so ponovno izrekli zakonske za-
obljube, so se zbrali v veroučni učilnici 
ter ob kozarčku in prigrizku prijetno 
poklepetali. Škoda le, da se je vabilu 
odzvalo tako malo povabljenih pa-
rov. Na telovo smo imeli pri Sveti Ani 
v Velikem vrhu tradicionalno srečanje 
župnijskih sodelavcev. Kot je že v na-
vadi, smo ga začeli s sveto mašo in za-
ključili s piknikom. Predzadnjo soboto 
v mesecu pa smo se odpravili na tra-
dicionalno župnijsko romanje. Letos 
smo poromali v Savinjsko in Dravsko 
dolino. Najprej smo se ustavili na Gori 
Oljki, kjer smo imeli v cerkvi Svetega 
Križa romarsko mašo. Po ogledu cer-
kve in okolice smo pot nadaljevali pro-
ti Muti, kjer župnikuje naš nekdanji di-
akon Marko Drevenšek. Po prisrčnem 
snidenju nam je z veseljem predstavil 
župnijo in njeno življenje. Žal je bil Družini Milošič in Tetičkovič sta ponovno 

poskrbeli za praznično okrasitev za zahval-
no nedeljo. Foto Andrej Milošič

Praznično okrašen oltar v župniji sv. Barbare. Foto: Lajči

zaradi naliva naš postanek nekoliko 
okrnjen. Večernice smo opravili v žu-
pnijski cerkvi v Rušah, kjer prav tako 
službuje naš nekdanji diakon, Robert 
Senčar. Tudi on je bil vesel našega obi-
ska tako, da smo se s težavo poslovili 
in krenili proti domu.

Konec julija smo pri Sveti Ani v Ve-
likem vrhu obhajali tradicionalno 
Anino žegnanje, ki pa z leti nekoliko 
izgublja na množičnosti.

Z dekretom nadškofijskega ordinari-
ata je bil z 31.julijem g. Emil Drev raz-
rešen župniške službe v naši župniji 
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in za župnika soupravitelja imenovan g. Jože Pasičnjek, 
župnik iz Zavrča. Razrešitev župniške službe g. Dreva pa 
ne pomeni njegovega slovesa od župljanov, saj ostaja v 
župnišču in po svojih močeh pomaga nasledniku. Novi 
upravitelj župnije se je župljanom predstavil na Ožbaltovo 
nedeljo, ko v župniji obhajamo žegnanje pri Sveti Elizabeti 
v Pohorju.

V septembru smo obhajali dan celodnevnega češčenja 
Svetega Rešnjega telesa. V drugi polovici meseca smo z 
manj zapleti kot minula leta pričeli novo veroučno leto. 
Nekaj težav je bilo sicer z vpisom prvošolcev, a se je do 
jesenskih počitnic stvar bolj ali manj uredila.

Hvala. Beseda, ki jo včasih morda težko izrečemo. Vsako 
leto nas Cerkev povabi, da Bogu in sočloveku iz srca re-
čemo hvala. Po izročilu sovpada zahvalna nedelja, ki jo v 
Cerkvi na Slovenskem obhajamo na nedeljo po prazniku 
vseh svetih, z zaključkom jesenskega pobiranja pridelkov. 
Seveda pa zahvala vsebuje mnogo več. Je izraz naše od-
prtosti, da v življenju vidimo in priznamo Božjo dobrotlji-
vost in želimo tako Bogu na široko odpirati vrata svojega 
življenja. Cerkev je bila praznično okrašena, kajti pred oltar 

so bile postavljene dobrote, bogata mera pridelkov, sadov 
zemlje in dela pridnih človeških rok. Tudi letos sta za okra-
sitev poskrbeli družini Milošič iz Malega Okiča in Tetičkovič 
iz Paradiža, za kar se jim iskreno zahvaljujemo. Ob koncu 
maše se je župnik zahvalil vsem, ki pomagajo, da je naša 
cerkev živa za svoje župljane. Ob tej priložnosti smo prine-
sli še polne vrečke naših pridelkov za pomoči potrebne. Te 
so nam razdelili naše požrtvovalni člani Karitasa, saj je bila 
zahvalna nedelja lepa priložnost tudi za to.

Pred nami so božično-novoletni prazniki, v katerih bo 
zaradi menjave župnijskega upravitelja veljal nekoliko 
spremenjen urnik maš v primerjavi s preteklimi leti. Tako 
bo 24. decembra ob 20. uri po nekaj letih premora spet 
polnočnica pri Sveti Ani v Velikem vrhu, ob polnoči pa bo 
polnočnica v župnijski cerkvi. Na božič, štefanovo, janževo 
in na novega leta dan bo maša ob 9. uri. Na štefanovo ste 
povabljeni, da k blagoslovu prinesete vodo in sol ter na 
janževo vino. Pri sveti maši na praznik Svete Družine (29. 
decembra ob 9. uri) bo blagoslov otrok. 

Mateja Muršec

Župnijska Karitas Cirkulane v letu 2019
Čas nezadržno beži, leto gre h koncu, člani Župnijske 

Karitas Cirkulane pa še hitimo z zadnjimi aktivnostmi, ki 
smo si jih še zadali v tem letu. Naš letni program dela je že 
ustaljen, ekipa sodelavcev je enaka, dobili pa smo novega 
duhovnega voditelja g. Jožeta Pasičnjeka, ki je prezvzel 
upravljanje naše župnije po odhodu domačega župnika, 
g. Emila Dreva, v zaslužen pokoj.

V letu, ki se izteka, smo razdeljevali hrano iz sklada EU, 
obiskovali smo starejše, pomagali smo družinam in po-
sameznikom, ki živijo v težkih življenjskih razmerah, pri 
plačilu položnic in drugih sredstev, ki jih potrebujejo za 
človeka vredno življenje. K našemu delu sodi tudi izobra-
ževanje. Zato smo se tudi v tem letu udeleževali seminar-

jev in drugih srečanj. Ob vsem tem pa nastajajo stroški, ki 
jih je potrebno pokriti. Sredstva pridobimo z organizacijo 
dobrodelnega srečelova, prodajo koledarjev ob koncu leta 
in sveč, ki so na voljo v cerkvi skozi vse leto. Z donacijo 
nam pomaga tudi Občina Cirkulane, ki se ji zahvaljujemo 
za kakršno koli pomoč. Prav posebna zahvala pa naj velja 
vsem posameznikom in podjetjem, ki ste se tudi v tem letu 
odzvali našemu klicu in nam pomagali na različne načine.

Na koncu pa še misel našega duhovnega voditelja g. Jo-
žeta iz ene od zadnjih rednih sej: 

»Narediti nekaj dobrega tistemu, ki veš da ti ne more po-
vrniti, je nekaj neprecenljivega.«

 Metka Ferčec

 IZ BARBARŠKE FARE / VOŠČILA
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VOŠČILA / DROBCI POEZIJE

ZAKAJ?

Spominjam se loputanja vrat 
in kako skrčen v dve gubi za njimi je jokal brat.

Trepetanja zaves na razbitih oknih,
kletvic in psovk,

ki letele so vsevprek.
Udarcev težke žuljave dlani,
ki risali so pečat v moji duši.

V spominu ostal mi je vonj po razliti pijači in 
zažgani jedači.

Še čutim udarce in slišim besede,
ki ni jih izbrisal čas.

Spominjam se let,
ki naj bi brezskrbne bile,

Prečutih noči,
prestrašenih otroških oči,

proseče zazrtih vame, ukradenega otroštva ...

Na vesti ležijo mi drobne otroške ročice,
ki zaman so prosile pomoči.

Ali res nikogar ni,
ki pomagal bi?

Ali res nikogar ni,
ki slišal krik otroški bi?

Zakaj, zakaj, zakaj nikogar,
da branil nedolžne otroške bi oči?

Kje so vsi,
da slišali bi?

Kot črv v meni kljuva,
sem kriva, bi lahko storila več?

Bi bilo drugače,
če ne bi se skrila v senco svoje nemoči?

Zdi se,
kot bi vse to že doživela,
isti film še enkrat vrtela. 

Ubogi otrok zdaj si odrasel,
vame si zrasel.

Nekoč drobna, danes težka dlan,
zdaj tu in tam,

trdo pristane na otroškem licu.
Zakaj, zakaj?

Vem, te otroške ročice
bile so moje

in ta otrok bila sem nekoč, takrat.

Ubogi otrok, zdaj si odrasel,
vame si zrasel.

Nekoč drobna, danes težka dlan,
zdaj tu in tam,

trdo pristane na otroškem licu.
Zakaj, zakaj?

Mateja Muršec

Drage občanke,
dragi občani! 

V letu, ki prihaja,
vam želimo veliko 
osebnih uspehov, 
odprto srce in

drobnih trenutkov sreče.

 

   Vse dobro!

Socialni demokrati Cirkulane
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Srečanje generacije 1974

Foto: Breda Zavec

V znani slovenski pesmi se avtor 
sprašuje: »Kam le čas beži, kam se mu 
mudi?« Prav to smo se 12. oktobra 
spraševali tudi letniki 1974, ki smo se 
ob 30-letnici zaključka osnovne šole 
zbrali v baru Veselič v Turškem vrhu. 
Srečanja, ki ga je organizirala Breda 
Zavec, se je udeležila dobra polovica 
sošolcev od 52 še živečih, v naših mi-
slih pa so bili seveda tudi tisti, ki jih, 
žal, ni več med nami.

Po medsebojnem pozdravljanju in 
hitrem ocenjevanju kako (ne)prijazen 
je bil z nami čas, je sledila hitra izme-
njava novic o tem, kje in kako živimo. 
Mnogi se namreč nismo oziroma niso 
videli vse, od kar smo zapustili osnov-
nošolske klopi. Na srečo pa listkov z 
imeni še nismo potrebovali. Ob večerji 
smo obujali spomine na lepe in tiste 
malo manj lepe dogodke iz šolskih 
dni. Pogovor pa je tekel tudi o tem, 
kako smo preživeli minula tri dese-

tletja. Kljub različnim pogledom na 
svet pa smo se vsi strinjali, da je naša 
generacija posebna in da takšnih več 
ne delajo. Vmes smo malo zaplesali in 
razdrli kakšno šalo in kot bi mignil se 
je začel rojevati nov dan, ko se je bilo 

potrebno posloviti. Preden smo se 
razšli vsak na svoj dom, smo si oblju-
bili, da se čez pet let, ko bomo abraha-
movci, ponovno srečamo.

Mateja Muršec

Sandi Kelc – Fotografija ni samo klik na fotoaparatu
INTERVJU Z OBČANOM

Sandi Kelc je mlad fotograf iz Cirkulan. Največkrat fo-
tografira naravo, a tudi portrete ter različne družabne, 
kulturne in športne dogodke. Njegova dela je mogoče 
občudovati na Facebook strani Sandi Kelc Photography, 
prav na spletnih družbenih omrežjih pa je fotograf tudi 
hitro opozoril nase in požel številne pohvale. Septem-
bra so v prostorih Občine Cirkulane odprli njegovo prvo 
samostojno razstavo z naslovom Opazovalec. Prejšnji 
mesec so njegova dela na ogled postavili tudi v prosto-
rih Občine Podlehnik, saj je bil fotograf eden od devetih 
izbranih avtorjev fotografske razstave Jesenske podobe 
Haloz. Ker nas je zanimalo, od kod izhaja takšna ljubezen 
do fotografiranja, smo ga nekaj stvari tudi povprašali. 

Sandi, mogoče nam za začetek zaupaj, kakšen je 
bil tvoj prvi fotoaparat.

»Moj« prvi fotoaparat je bil pravzaprav očetov. Seveda je 
bilo takrat pomembno samo, da imam fotoaparat in da lah-
ko z njim posnamem kakšno fotografijo. Ker je šlo za tako 
imenovani kompakten fotoaparat, s katerim nisem mogel 
kaj dosti sam upravljati, sem ga hitro prerasel. Tako je bil 
res moj prvi fotoaparat zrcalno-refleksni Nikon D90. Zanj se 

lahko zahvalim prijateljici, ki je opazila moje veselje do fo-
tografiranja in mi je aparat posodila. Takrat sem doumel, da 
fotografija ni samo klik na fotoaparatu, temveč veliko več.

Od kod torej strast in zanimanje za fotografije, 
za fotografiranje? 

Odkar pomnim, sem rad fotografiral. Vedno mi je bilo za-

JUBILEJI / INTERVJU Z OBČANOM
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nimivo, kaj lahko vse ulovimo na fotografijo. Ta strast je 
med odraščanjem sicer malo zbledela, vendar sem pred 
kakšnimi štirimi leti navdih spet našel. Rekel bi, da moraš 
to preprosto imeti v sebi.

Vidimo lahko, da te izjemno zanimajo podobe iz 
narave. Kaj v naravi je fotografirati najtežje?

Najbrž je najtežje lovljenje strel. Pa še to samo zato, ker je 
v neurju in dežju vidljivost velikokrat slaba in je dober po-
snetek takrat težko narediti. Sicer pa fotografu pravzaprav 
v vsakem letnem času in ob vsaki uri kaj malo oteži delo. 
Na primer slaba vidljivost, preveč megle in tako dalje. Pri 
fotografiranju v naravi je velikokrat treba imeti tudi srečo, 
da si na pravem mestu ob pravem času.

Si se morda na področju fotografije še kaj 
posebej izobrazil ali si samouk?

Nikoli nisem hodil na kakšne fotografske tečaje ali izo-
braževanja, torej sem samouk. Večino tega, kar vem, sem 
se naučil preko spleta. Z gledanjem videoposnetkov sem 
pridobil nekaj teorije, v prakso pa sem jo potem pretvoril 
sam. Seveda mi je tu in tam z nasvetom pomagal tudi kak 
fotograf, ki je vedel, kako in kaj je treba.

Opazili smo, da veliko fotografij narediš v 
večernih oz. nočnih urah, ko se nad pokrajino 
spusti mrak. Se je kdaj zgodilo kaj takega, da te 
je prestrašilo, pregnalo iz fotografske »poze«? 

Res je, najraje fotografiram ponoči ali ob sončnem zaho-
du. Takrat namreč lahko na fotografiji zajamem to, kar želim 
in česar s prostim očesom ni mogoče zaznati. V temi se mi 
še ni nič takega pripetilo, samo enkrat sem tik ob državni 
meji iz gozda zaslišal čudne zvoke. No, seveda potem tam 
nisem vztrajal več dolgo …

Kakšne podobe iz narave te najbolj fascinirajo in 
zakaj? 

Bom rekel, da kar vse. Vse ima določen čar, še posebej 
narava. Zjutraj ali zvečer, vedno lahko opazimo kaj lepe-
ga. Morda pa so mi res najbolj pri srcu jutranje ali večerne 

meglice.

Zdi se, da nas vedno znova spomniš, kako 
premalokrat se zavedamo, da živimo v prelepem 
haloškem »kotičku«, ki se še vedno bohoti s 
čudovitimi gozdovi, barvito vinorodno pokrajino 
in pristnimi haloškimi viničarijami. Domači kraji, 
pri tebi Haloze s Cirkulanami seveda, te torej 
inspirirajo, da vzameš fotoaparat in si rečeš: 
»Grem slikat.« Kako sprejmeš odločitev za kraj 
izdelave fotografije?

Včasih si naredim cel načrt in si izberem ali lokacijo ali do-
ločen motiv, najraje kakšno starejšo hiško v Halozah. Potem 
spremljam vreme, čas sončnega zahoda, nastanek neurij in 
kam se premikajo. Pri nočnih fotografijah je pomembno 

Ko pade noč

Nevihta nad Varežem

še, kje na nebu je vidna Rimska cesta in kdaj vzide Luna. 
Šele ko so izpolnjeni vsi tovrstni pogoji, lahko naredim 
dobro fotografijo. Včasih pa do tega pride čisto spontano. 
Vzamem fotoaparat, se malo zapeljem po naših hribih in 
poiščem navdih.

Kakšni so tvoji načrti za prihodnost? Se boš 
preizkusil tudi v kakšni drugi fotografski tehniki? 

Načrtujem predvsem, da še bom najprej užival v naravi 
in fotografiranju. Zaenkrat se še učim fotografske tehnike 
slikanja s svetlobo oziroma »lightpaintinga«. Sredi noči z 
baterijsko svetilko osvetlim kakšno staro haloško hiško, 
grad Borl, dvorec v Dornavi, klopotec pri Sveti Ani, lahko 
tudi buče ali kak drug motiv. Všeč so mi fotografije, na ka-
terih se vidijo zvezde. Ko bom izpopolnil »lightpainting«, 
se bom morda preizkusil še v kakšni drugi fotografski teh-
niki. Glede tega, kaj bo prinesla prihodnost, pa se pustim 
presenetiti.

Naj ti prihodnost prinese torej še mnogo klikov in čudo-
vitih fotografskih umetnin. Srečno!

S Sandijem Kelcem se je pogovarjala 
Laura Mohorko Kumer

INTERVJU Z OBČANOM 
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POSEK ČERNE EVA OPERNI SPEV, 

NAPEV 

REDKA 
KOVINA 

SREBRNE 
BARVE 

 (V) 

 
 

ČETRTI RIMSKI 
KRALJ (IZ ČRK: 

KANI) 

     RAZSVETLJAVA 
(STARIN.)       

 

     
PAPEŽEVA 
PALAČA V 

RIMU 
      

 

     

KRILO RIMSKE 
LEGIJE 

   

JUŽ. AMER. 
INDIJANEC 

  

 

ZDRUŽBA POBIRALEC 
NAROČNINE 

            

 
STARORIMSKI  
POZDRAV (IZ 

ČRK EVA) 

KRIŽANKE 
BISTRIJO UM 

ODKRITJE S 
KOPANJEM 

PROZORNA 
SLUZASTA 

SNOV V JAJCU 

SL. MODNI 
KREATOR 

HRANITELJ     

SLOVENSKA 
SLIKARJA 
LUKEZIČ    

 

TOVARNA V 
CELJU 

PTICA UJEDA 
 

 

NOSILEC 
AVTO- 

MOBILSKEGA 
KOLESA 

     

STRUJA 

   

RIMSKA 4 

 

 

SL. NEKDANJI 
TELOVADEC 

ŠROT 

SKLADATELJICA 
FORTE 

ZANIKANJE, 
PREKLIC    

 

       

 

HALOGEN 
PLIN Z 

DUŠLJIVIM 
VONJEM (CL) 

    

UKRAJINSKA 
ATLETINJA 

KRAVES 
     VAS V NAŠI 

OBČINI 

 
ŠKATLICA ZA 

OČALA, TULEC 

IRIDIJ 

OLGA JANČIČ   

KRAJ PRI 
ZADRU 

   

AMERIŠKA 
IGRALKA 
(JESSICA) 

    

 

PLIMA IN 
OSEKA, 

PLIMOVANJE 

DEBELA 
PALICA 

SADEŽ, KI GA 
OB PRVEM 
POBIRANJU 

SPREGLEDAM
O 

       

ZGORNJI DEL 
STOPALA 

   

 

AMERIŠKI 
REŽISER 
WOOD 

 IZDELEK BREZ 
VREDNOSTI    MOŠTVO, 

EKIPA 

KONICA 

   

ENAKI ČRKI 

 

 

KRUŠNI OČE BREZREPA 
DVOŽIVKA 

TEŽJE BESEDE: 
ASANA, 

ERARD, INESA 

PLANOTA NA 
NOTRANJSKEM 

MESTO V 
MAKEDONIJI 

      

MAJHNI 
ZAJEDAVCI 

  

 

NASILEN TAT, 
RAZBOJNIK 

POLOŽAJ PRI 
JOGI 

ZNAMENITI 
GEOGRAF V 
NAŠI OBČINI 

      

AM. PISEC 
TWAIN 

    

 
VRATA, DVERI 

(STARIN.) 

DELEŽ, OBROK 

POGON NA 
DIVJAD    

ČAS BREZ 
VOJNE 

   

ZBOR LJUDI 

   

 

MLEČNI 
IZDELEK 

DRUŽABNA 
IGRA 

BESEDNI 
PRIKAZ, OČRT     

CERKVENI 
OBRED 

    

ČRKI  S KONCA 
ABECEDE 

 

 

NEODIM KAREL JIRAK 

NEKDANJI 
MINISTER IN 

POLITIK 
(JELKO) 

     
LADJA ZA 
PREVOZ 
TEKOČIN 

     

 

FRANCOSKI 
IZDELOVALEC 

KLAVIRJEV 
(SEBASTIEN) 

     

PREBIVALCI 
GRŠKE 

POKRAJINE 
AHAJE 

     

 

 

Pravilno rešitev križanke pošljite na naslov Občina Cirkulane, Cirkulane 40a, 2282 Cirkulane, in sicer do 10. 
1. 2020, ko bomo na spletni strani občine objavili nagrajence križanke, da boste lahko prevzeli nagrade. 

1. nagrada: buteljčno vino  
2. nagrada: kolač kruha 
3. nagrada: piškoti 


