točk. Vreme nam vsekakor ni
bilo vedno najbolj naklonjeno, saj nas na dveh tekmah ni
bilo dovolj za sestavo polne
ekipe.

Ekipa veteranov na domačem igrišču ŠD Cirkulane.
(Foto: Anton Podhostnik)

densko, saj nam zaradi družinskih in službenih obveznosti čas ni več dopuščal.
Med vso zabavo na samih
treningih je čas hitro minil
in že je sledila prva prijateljska tekma v gosteh. In
tukaj se je pojavila največja
polemika, saj nismo vedeli,
ali bomo sploh imeli dovolj
igralcev za sestavo naše ekipe, kajti pred samim klubom
smo čakali samo trije aktivni
člani. Kljub vsej nervozi smo

se odpravili, z vso potrebno
opremo, proti gostujočemu
igrišču, kjer smo si z veliko
mero oddahnili, saj smo zagledali preostali del ekipe.
Nogometni dvoboj smo tako
pričeli z velikim olajšanjem,
a ga na koncu, proti pričakovanju, tudi slavili.
Po nekaj odigranih prijateljskih tekmah je sledila
prva prvenstvena tekma v
MNZ Ptuj, kjer smo pridno
pričeli z zbiranjem prvih

Le kdo ga ne pozna? Prijaznega moža
s sivo brado in košem daril, ki nam polepša prve decembrske dni. Njegovih
daril se veselimo vsi; otroci in tisti, ki
to že dolgo nismo več, a ob takih priložnostih vedno znova odkrijemo otroka
v sebi.
Kot vsako leto se je ta dobri mož tudi
letos ustavil v Cirkulanah. Na predvečer godu v ponedeljek, 5. decembra, ob
17. uri je v župnijski cerkvi pozdravil in
obdaril preko devetdeset pridnih otrok.
Seveda se je pri starših, katehetih in

Po Sloveniji raste odprto brezžično omrežje. Z uporabo splošno razširjenih brezžičnih tehnologij, a z
inovativnim pristopom in predvsem
medsebojnim sodelovanjem, povezujemo samostojno in neodvisno brezžično omrežje nad Slovenijo. V tem
Glasilo občine Cirkulane

Med veteranskimi ekipami je bil sklenjen dogovor, da se po končani tekmi
gostujočo ekipo pogosti.
Na samih pogostitvah smo
sklenili nova prijateljstva,
izmenjali šaljive dogodke in
si dokazali, da še nismo za
»staro šaro«. Kljub prvotnemu sodelovanju v veteranski
ligi smo uspešno prebrodili
»krst«. Drugi del nogometne
sezone bomo nadaljevali v
spomladanskih mesecih.
Če ste se ob branju našega članka malce nasmehnili,
vam ne moremo zameriti,
saj se s takšnim nasmehom
naših začetkov spominjamo
tudi mi. Kljub vsem preprekam smo imeli vedno v mi-

otrocih samih predhodno pozanimal,
kako je z njihovo pridnostjo, znanjem
molitev ... Preden se je napotil naprej, se
je še zahvalil za lep kulturni program, ki
sta ga pripravili osmošolki Ana in Vanja, ter otroke pozval, naj tudi v prihodnjem letu ostanejo tako pridni, kot so
bili v minulem.
Miklavža po navadi spremljajo tudi
parkeljni, ki pa letos v Cirkulanah
(spet!!) niso imeli nobenega dela, saj so
bili otroci po zatrdilu staršev vse leto
zelo pridni, tako doma, kot v šoli in pri

omrežju je dovolj prostora, svobode
in možnosti za nove vsebine, interakcijo in komunikacijo, raziskovanje,
izmenjavo podatkov, storitve in alternativen dostop do vsebin interneta.
Tako vzpostavljamo nov medij, ki je
prosto dostopen in katerega možnosti

slih predvsem druženje in
tisto sprostitev, v tem hitrem
tempu življenja, ki nam je še
zdaleč primanjkuje. Zagotovo bomo veseli vsake družbe,
vsakega posameznika, ki bo
z nami delil veselje, pa naj bo
to igralec ali simpatizer tega
svetovnega športa.
Veterani delujemo pod
okriljem ŠD Cirkulane, medtem ko si stroške prijetnega
druženja krijemo iz lastnih
virov. Da bi se ti lastni viri
čim bolj kopičili, sledi dogovor, da za vsako dogovorjeno
»pozabljivost« prispevamo k
delovanju in lažjemu shajanju sekcije.
V upanju, da smo koga pa
vendarle opogumili k pristopu v našo sekcijo, vas lepo
pozdravljamo, vaši veterani.
Za veterane:
Simon Milošič

verouku, zato so se parkeljni odločili,
da se namesto postanka v Cirkulanah
odpravijo pogledat v sosednje občine,
če je tam kaj porednih otrok.
Da so se naši malčki lahko razveselili
Miklavževih daril, pa sta poleg staršev
zaslužni še domača občina in župnijska
Karitas. S skupnimi močmi smo tako
otrokom narisali nasmeh na obraz, jih
nagradili za pridnost in jih spodbudili,
da takšni ostanejo še naprej.
Mateja Muršec

uporabe so omejene le z domišljijo in
ustvarjalnostjo.
Zaradi svoje brezžične in inovativne organske narave je tako obseg kot
dostop do omrežja omejen le s sodelovanjem uporabnikov v njem: več kot je

uporabnikov, bolj je omrežje
razširjeno in uporabno, za
več namenov ga uporabniki
uporabijo, več in bogatejše
vsebine ponuja.
Prav to odprto brezžično
omrežje sta s pomočjo kolegov iz Open WLAN Slovenija sredi lanskega leta pričela
širiti tudi na območju občine
Cirkulane dva entuziasta, in
sicer Marko Vidovič in David Kelenc.
Wlan Slovenija je iskal
primerno lokacijo za povezavo med Slovenijo in Hrvaško. Tako so me v začetku
lanskega leta kontaktirali kolegi iz Wlan Slovenija. Dogovorili smo se, da bomo uporabili radioamaterski stolp
za relejno postajo med Wlan
Slovenija in Wlan Hrvaška.
Hitro se mi je porodila ideja, da bi v Slatini naredili
vstopno internetno točko za
nekaj okoliških prebivalcev.

Spoštovane občanke in
občane bi na kratko želel
seznaniti s problematiko, ki
lahko nastane v povezavi z
oborami, ki jih je vsak dan
več v našem lovišču. Čeprav
so obore, kjer imajo lastniki
v ograjenem prostoru divjad,
nekako kratkoročno pozitivne rešitve za področje naše
občine, ker zadržujejo zaraščanje krajine, prinašajo pa
tudi določena tveganja, ki pa
žal niso dovolj predstavljena
širši javnosti, včasih pa o tem
ne vedo kaj dosti celo sami
lastniki omenjenih obor. Moj
namen je, da opozorim na
neljube posledice, ki se v primeru pobega divjadi lahko
pripetijo lastnikom obor. Da
bo zadeva bolj jasna, citiram
navedbe iz Zakona o divjadi
in lovstvu, ki v svojem 50.

Ker pa sem opazil, da imajo
prebivalci naše občine zelo
velike probleme z dostopom
do interneta, prav tako imajo doma šoloobvezne otroke,
internet pa je že skoraj nuja,
sva se s kolegom Davidom
odločila, da pričneva z izgradnjo odprtega brezžičnega omrežja v naši občini.
Kot prioriteto sva si zadala,
da postaviva omrežje na tistih lokacijah, kjer dostopa
do interneta sploh nimajo,
imajo šoloobvezne otroke ali
dijake ali je zaradi obstoječe
infrastrukture nemogoč internetni priključek katerega
od internetnih ponudnikov.
Kontaktiral sem župana občine Cirkulane Janeza
Jurgeca in mu predstavil projekt, za katerega je dejal, da
je zelo zanimiv in ga je tudi
pripravljen podpreti.
Poudariti moram predvsem to, da mi nismo no-

ben ponudnik internetnih
storitev, ampak samo širimo
odprto brezžično omrežje.
Vsa zadeva deluje samo in
izključno v amaterske raziskovalne namene.
Trenutno je v ta sistem
vključenih že več kot 30
uporabnikov. Povedati je
potrebno, da se še od časa
do časa pojavljajo napake,
tudi kratki izpadi, ki pa jih
skušava z Davidom karseda
hitro odpraviti. V izgradnji
je »hrbtenica« celega sistema na lokaciji Slatina 77 a
in ko bodo odpravljene vse
anomalije, bo cel sistem deloval brezhibno, prav tako pa
bodo tudi hitrosti večje.
Na naslovu Slatina 77 a
je v obratovanju tudi amaterska meteorološka postaja. Najdete jo na spletnem
naslovu: http://www.s52sk.
com/wmr200/wx.html

Na zgoraj omenjeni lokaciji v sodelovanju s Stanford
solar centrom iz Amerike
obratuje tudi SID monitor
(z njim zaznavamo nenadne spremembe v zemeljski
ionosferi, ki jih povzročajo
izbruhi na Soncu). To je prvi
tovrstni projekt v Sloveniji in
eden redkih v Evropi.
Prav tako je v sodelovanju s Stanfordsko Univerzo
in Univerzo Riverside v Kaliforniji v Halozah pričela
obratovati prva zasebna potresna opazovalnica v Sloveniji.
O zgoraj omenjenih projektih pa kaj več v naslednji
številki glasila.
Za vse dodatne informacije sem dosegljiv na e-mail:
s52sk@yahoo.com ali na
mobi: 031 735 736.
Marko Vidovič

členu (divjad v oborah) govori sledeče:
(2) Za postavitev vseh
obor iz prvega odstavka tega
člena je potrebno pridobiti
dovoljenje, ki ga izda minister v soglasju z ministrom,
pristojnim za varstvo narave.
Predpis o pogojih za postavitev obore izda minister, pristojen za varstvo narave.
(7) O pobegu divjadi iz
obore mora lastnik oziroma imetnik obore takoj
obvestiti Zavod za gozdove
Slovenije, lovsko inšpekcijo
in upravljavca lovišča (LD
Cirkulane). Lastnik oziroma
imetnik obore mora pobeglo
divjad ujeti v osmih dneh od
dneva, ko je bil pobeg ugotovljen, sicer se pobegla divjad
šteje za prosto živečo divjad.

Damjaki v lovski obori.

O nadaljnjem ravnanju s pobeglo divjadjo odloča Zavod
za gozdove Slovenije v skladu
s strokovnimi usmeritvami
iz načrtov lovsko upravljalskih območij in v dogovoru
z upravljavci lovišč ter lovsko
inšpekcijo.

Foto: FM

Iz citatov je jasno razvidno, kakšno odgovornost
imajo lastniki obor ob morebitnih pobegih divjadi,
zato tudi pričakujem, da
prvenstveno poskrbijo, da
do pobega ne pride, če pa
že, da ukrepajo v skladu z
zakonom. Tako se bomo vsi
Glasilo občine Cirkulane

