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Tisoč in tisoč zvezd je nad nami, 
tisoč in tisoč zvez med nami, 

da gre po svetu - rama ob rami - 
svetloba z nami.

(Tone Pavček)

PARK 
“POD TISOČERIMI ZVEZDAMI“

KIDRIČEVO

DOGODKI, SREČANJA in PRIJETNA DRUŽENJA
december 2014/januar 2015

NAJ ZA VSAKEGA OD VAS SIJE 
POSEBNA ZVEZDA. 

SREČNO IN ZDRAVO 2015.



ZGODBE IZ PARKA POD TISOČERIMI ZVEZDAMI

Pod krošnjami parka se nekaj godi…na vejah na stotine 
zvezd z imeni otrok visi, tam hiška  z ognjiščem stoji in 
v hiški ZVEZDNA VILA živi.

ZVEZDNA VILA se je letos odločila, da bo otrokom in 
vsem prijaznim prebivalcem Kidričevega veliko lepih 
zgodb poklonila … Zato se že močno veseli, da vam na 
vseh dogodkih pozdrav podari. 

Zgodbe ZVEZDNE VILE v mesecu decembru:

6.12., sobota
16.00 - DVOREC STERNTHAL
Zvezdna vila vas pričakuje na pravljični urici. Zberemo 
se ob 16. uri pred dvorcem  Sternthal. Po pravljični uri vas bo 
Zvezdna vila popeljala v Park pod tisočerimi zvezdami.
*Ne pozabite kartice ZVEZDNEGA KLUBA!
** Vpis v ZVEZDNI KLUB! 

17.00 - PARK POD TISOČERIMI ZVEZDAMI
Svečana otvoritev Parka pod tisočerimi zvezdami in 
prihod MIKLAVŽA
Poišči svoje ime na zvezdi pod eno izmed krošenj mogočnih 
dreves, pokukaj v pravljično hišico Zvezdne vile ter sezi v roko 
dobrodušnemu, belobrademu gospodu Miklavžu. Zvoki lajne 
nas bodo popeljali v praznični čas. Vendar pozor … 
S seboj obvezno prinesite čisti škorenjc, saj angeli mečejo darilca 
prav vanj … Ples do nebes z angeli, parkljem in ZVEZDNO VILO.

Predstava vrtca in šole Cirkovce: BABICA ZIMA
Posebna gosta Zvezdne vile: župan občine Kidričevo in                        
Sv. Miklavž s spremstvom.
** Vpis v ZVEZDNI KLUB! 

19.00 - HIŠICA ZVEZDNE VILE 
KRAMLJANJE Z ŽUPANOM ob ognjišču

** Vpis v ZVEZDNI KLUB! Na posebni članski izkaznici boš zbiral 
štampiljke za svojo udeležbo na dogodkih in se tako potegoval 
za glavno nagrado za celo družino, ki jo bomo izžrebali 20. 12. 
2014. 

7.12., nedelja

16.00 - PARK POD TISOČERIMI ZVEZDAMI
Ob toplem ognjišču ZVEZDNE VILE ste vabljeni na 
ZVEZDNO ČAJANKO in slasten božični piškot. 
*Za člane ZVEZDNEGA KLUBA je napitek brezplačen!

17.00 - RESTAVRACIJA PAN
PRAZNIČNI KONCERT KD MoPZ KIDRIČEVO
Dirigent:  mag. Oliver Buček
Gost večera: TAMBURAŠKI ORKESTER CIRKOVCE pod vodstvom 
Draga Kleina.

13.00 - PARK POD TISOČERIMI ZVEZDAMI
ZVEZDNA VILA KUHA VROČO ČOKOLADO na ognjišču 
v svoji hišici … 
*Za člane ZVEZDNEGA KLUBA je vroča čokolada brezplačna!

16.00 - DVOREC STERNTHAL  
Zvezdna vila vas pričakuje na pravljični urici. Zberemo 
se ob 16. uri pred dvorcem  Sternthal. Po pravljični uri vas bo 
Zvezdna vila popeljala v Park pod tisočerimi zvezdami.
*Ne pozabite kartice ZVEZDNEGA KLUBA!

17.00 - PARK POD TISOČERIMI ZVEZDAMI
ZVEZDNA URA TALENTOV:
PRAZNIČNO-BOŽIČNI KONCERT malih vrtečanov in 
malček večjih šolarjev. 

PLESNI NASTOP skupine MAMBA IN MORENO. 
Vstopnina: nasmešek ZVEZDNI VILI.

18.00 - PARK POD TISOČERIMI ZVEZDAMI
ČAROVNIK GREGA, pevsko-čarovniški nastop. Nabrusite 
pete in ogrejte glasilke.

13.12., sobota

Hiška 
Zvezdne vile

Praznični čas je čas pričakovanj, vere in neskončne domišljije. 
Naj  letošnji  praznični čas z dogodki, srečanji in prijetnimi 
druženji, stke nova prijateljstva ter otroke  popelje v svet 
domišljije. 

Z željo, da za vsakega od vas v letu 2015 zasije posebna zvezda 
sreče, zdravja in osebnega miru, vas vabim, da pripeljete svoje 
otroke, vnuke, prijatelje in skupaj ustvarimo zgodbe v  Parku 
pod tisočerimi zvezdami.

                                                 Anton Leskovar, 
župan

Županovo voščilo!



17.00 - PARK POD TISOČERIMI ZVEZDAMI
BOŽIČKOV nabiralnik - pri pravljični hiški Zvezdne vile 
oddaj svoje pismo Božičku ... mogoče se odgovor iz dalnje 
Laponske znajde tudi v tvojem poštnem nabiralniku ... 
*Ne pozabite kartice ZVEZDNEGA KLUBA!

od 16.00 do 19.00 - 
PARK POD TISOČERIMI ZVEZDAMI
TOVARNA DARIL pri pravljični hiški ZVEZDNE 
VILE: prinesite 1 svoje darilo in palčki Pomagalčki ga bodo 
brezplačno zavili!

13.00 - PARK POD TISOČERIMI ZVEZDAMI
ZVEZDNA DELAVNICA pri pravljični hiški Zvezdne vile
PRAZNIČNI SEJEM in POGOSTITEV z »NAJ 
BOŽIČNIM ŠTRUDLOM«

16.00 - DVOREC STERNTHAL  
Zvezdna vila vas pričakuje na pravljični urici. Zberemo 
se ob 16. uri pred dvorcem  Sternthal. Po pravljični uri vas bo 
zvezdna vila popeljala v Park pod tisočerimi zvezdami.
*Ne pozabite kartice ZVEZDNEGA KLUBA!

17.00 - PARK POD TISOČERIMI ZVEZDAMI
ZVEZDNA VILA KUHA BOŽIČNI NAPITEK v pravljični 
hiški z ognjiščem. 
*Ne pozabite kartice ZVEZDNEGA KLUBA!

17.30 - PARK POD TISOČERIMI ZVEZDAMI
BOŽIČKOV SPREJEM … Božiček je mož, ki se najbolj      
veseli, ko otrokom darilca razdeli. Trije palčki bodo letos z njim 
vštric hodili, peli, plesali in želje nekaterim uresničevali. Da pa še 
bolj veselo bo, bodo pisani konfeti prekrili nebo.

*Glavna nagrada za srečnega izžrebanca s kartico ZVEZDNEGA 
KLUBA, ki ima vse štampiljke: TERME TOPOLŠČICA za celo 
družino (2+2) in 5 vstopnic v živalski vrt v Ljubljani. 
Presenečenje: Obisk Božičkovega prijatelja DEDKA 
MRAZA

Vožnja z BOŽIČNO KOČIJO, če kupiš CEKIN!

15.00 - PARK POD TISOČERIMI ZVEZDAMI
JANKO IN METKA palčko vrtita, da sladkorno peno               
naredita … Če tam se boš okrog vrtel, sladkorno peno boš prejel.

16.00 - PARK POD TISOČERIMI ZVEZDAMI
ZVEZDNA VILA ima OBISK: PEPELKA, dobra prijateljica 
Zvezdne vile je prišla na skodelico TOPLE ČOKOLADE. Bi jo tudi 
ti?
 
17.00 - PARK POD TISOČERIMI ZVEZDAMI
BOŽIČEK IN DEDEK MRAZ sta glavi staknila,                            
mlela, razmišljala, se odločila, da  bosta na ta večer  vsem                              
OGNJENO-SVETLOBNI  SHOW PODARILA! 
ČAROBNOOOOOOOOOOOO!

Vožnja z BOŽIČNO KOČIJO, če kupiš CEKIN!

14.12., nedelja

16.12., torek

17.00 - DVOREC STERNTHAL
GALA OTROŠKO SILVESTROVANJE z ZVEZDNO 
VILO IN ČAROVNIKOM GREGOM 
Gostitelj: Gospod ŽUPAN
Pozor: Uredite si frizuro, umijte zobe ter si oblecite najbolj »šik« 
oblačila, ki jih premore vaša omara. Na ta dan boste vi najbolj 
pomembni gostje V.I.P.! BODITE TOČNI.

16.00 - PARK POD TISOČERIMI ZVEZDAMI
SREČANJE Z ŽUPANOM v PRAVLJIČNI HIŠICI v 
ZVEZDNEM PARKU. Župan bo v knjigo zapisoval vaše želje 
in predloge za 2015!

15.00 - PARK POD TISOČERIMI ZVEZDAMI
TURŠKA KAVA v parku za vse, ki vas boli glava … Za otroke 
pa vroč kakav s smetano … 

16.00 - PARK POD TISOČERIMI ZVEZDAMI
NAJBOLJŠI DRSALEC ali DRSALKA lahko povabi          
prijatelje v pravljično hiško ZVEZDNE VILE na čokoladni muffin.
*Ne pozabite kartice ZVEZDNEGA KLUBA!

17.00 - PARK POD TISOČERIMI ZVEZDAMI
PRINESI LATERNO ALI LAMPIJON, ki si ga prejel na 
pravljični urici in ga obesi na DREVO ŽELJA. Zvezdna vila vabi v 
pravljično hiško ob ognjišču na TOMBOLO ZA SREČKOTE!
*Ne pozabite kartice ZVEZDNEGA KLUBA!

19. 12., petek

20.12., sobota

21.12., nedelja

27.12., sobota

29.12., ponedeljek

31.12., sreda

1.1., četrtek

od 19. ure dalje - 
PARK POD TISOČERIMI ZVEZDAMI

SILVESTROVANJE ZA SREČKOTE V PRAVLJIČNI 
HIŠICI Izkoristite priložnost in s prijatelji silvestrujte v zelo                            
posebni  hišici Zvezdne vile. ŽREBANJE PRIJETNE DRUŽBE bo
20.12.  SREČNO! Listek z imenom in priimkom do 19.12. 
dostavite v posebni nabiralnik ob hišici Zvezdne vile!



URNIK DRSALIŠČA:
Ponedeljek, torek, sreda, četrtek in          
petek od 15. do 21. ure. Sobota in nedelja 
od 13. do 21. ure. Izposoja drsalk v času 
odprtega drsališča. Uporaba drsališča je 
brezplačna.

DRSALNA ŠOLA: vsako soboto in    
nedeljo od 13. do 14. ure.  Kontakt: 
Helena Gornjak, telefon 040 297 954.

DRSALNI DISKO pod žarometi: vsak 
petek od 17. do 21. ure.

PRAZNIČNI SEJEM: ob prireditvah.

Vrtci, šole, društva in ostali zainteresi-
rani POZOR! PRAVLJIČNA HIŠKA Z 
OGNJIŠČEM:
Pravljično hišico si lahko za posebne        
aktivnosti ob ognjišču vrtec, šola, društvo 
ali posamezne skupine rezervirajo med       
tednom v dopoldanskih ali popoldanskih 
urah. 
Maksimalno število oseb v hišici: 15. 
Rezervacije in kontakt: telefon pisarne 
Zvezdne vile 031 609 454 ali 
PANOVA HIŠKA v Parku pod 
tisočerimi zvezdami.

NOVO IN POSEBNO!
OBISK PRI BOŽIČKU V 
PRAVLJIČNI HIŠICI z ognjiščem 
v Parku pod tisočerimi zvezdami:
25. in 26. 12. od 16. do 19. ure. 

Dragi starši, tete, strici, dedki in babice! 
V čarobno okrašeni hišici sredi Parka 
pod tisočerimi zvezdami si lahko ob 
ognjišču pogrejete roke in se srečate 
s   sladkosnedima JANKOM IN METKO 
ter rdečeličnim gospodom BOŽIČKOM. 
Nepozabna in pravljična dogodivščina za 
vašega otroka, nečaka ali vnuka.
V pravljično hišico vstopate po                      
predhodno dogovorjeni rezervaciji na pol 
ure (npr. 16.00, nato ob 16.30, 17.00 …) 
Trajanje srečanja: 20 minut.
Maksimalno število gostov v hišici: 12.
Predhodna rezervacija termina in ure 
je OBVEZNA. Rezervacija se potrdi z             
nakupom vstopnic v PANOVI HIŠKI 
v Parku pod tisočerimi zvezdami.
Kontakt: telefon pisarne Zvezdne vile 
031/609 454
Cena vstopnice: 
Individualno: 1€ po osebi (vključuje: 
srečanje z Božičkom, Jankom in Metko v 
pravljično okrašeni hišici ob ognjišču, čaj 
in  sladko presenečenje).
Lično zavita darila, ki jih bo otroku           
podaril Božiček, dostavite pol ure pred 
srečanjem! Označena morajo biti z 
imenom in priimkom otroka. PODARITE 
OTROKU POSEBNO BOŽIČNO DOŽIVETJE!

ZA PODJETJA ali 
ORGANIZIRANE SKUPINE 
Možnost organiziranega sprejema pri 
BOŽIČKU ali DEDKU MRAZU v pravljični 
hišici za podjetja!

IN ŠE!
NAJEM HIŠICE ZA DRUŽENJE 
OB OGNJIŠČU Z DRUŽINSKIMI 
PRIJATELJI,PRAZNOVANJA 
ROJSTNIH DNEVOV IN ZA 
DRUGE POSEBNE TRENUTKE
Cena najema: 25€ za 3 ure (vključuje       
najem praznično okrašene hišice, drva in 
čaj za druščino). Max. 15 oseb. 
Predhodna rezervacija termina za 
popoldanske ali večerne ure je OBVEZNA. 
Rezervacije in kontakt: telefon pisarne 
Zvezdne vile 031 609 454 ali 
PANOVA HIŠKA v Parku pod 
tisočerimi zvezdami.

Organizator in ostali sodelujoči: Občina Kidričevo, Vzdrževanje in gradnje d.o.o., Gasilska zveza Kidričevo, OŠ Kidričevo in 
Cirkovce z enotami vrtca, Eventplus, prireditve in turizem z gospo Zvezdo G. Novljan, svetnice in svetniki občinskega sveta ter 
vsi ljudje dobre volje, ki jim je mar za občino v kateri živimo. HVALA!

IN ŠE ZELO POMEMBNE INFORMACIJE IZ 
PARKA POD TISOČERIMI ZVEZDAMI

DRUGI DOGODKI V 
OBČINI!

21.12.

4.1.
15.00 - ŽUPNIJSKA CERKEV 
KIDRIČEVO
Novoletni dobrodelni koncert

18.00 - RESTAVRACIJA PAN  
Koncert Pihalnega orkestra Talum 
Kidričevo

1.12. - 24.12.
od 9. do 13. ure - CENTER 
POSLOVANJA CIRKOVCE
Ex-tempore 2014, žigosanje podlag, 
likovna sekcija PD Cirkovce
7.12. 

od 8. do 12. ure - TRG CIRKOVCE
Razstava likovnih del, In the 
Middle/V središču, KD Idila
ob 17. uri - 
KULTURNA HIŠA TETE MALČKE
Literarni večer, Zdenko Kodrič

ob 17. uri - TRG CIRKOVCE
Koledovanje, FS Vinko Korže, AFS 
Študent Maribor

12.12.

ob 19. uri - 
KULTURNA HIŠA TETE MALČKE
Potopisno predavanje, Južnoafriška 
republika, Davorin Urih

13.12.

od 8. do 12. ure - 
TRG CIRKOVCE
Razstava likovnih del, In the 
Middle/V središču, KD Idila

14.12.

ob 18. uri - 
KULTURNA HIŠA TETE MALČKE
Božična predstava Ptičica, KD Idila

18.12.

ob 19. uri - 
KULTURNA HIŠA TETE MALČKE
Zaključna prireditev, Ex-tempore 
2014, likovna sekcija PD Cirkovce

26.12.
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V upanju, da bo Park pod tisočerimi zvezdami postal prostor, kjer se bodo sklepala nova prijateljstva vseh generacij, 
se veselimo vseh srečanj z vami in vseh stiskov rok, ki si jih bomo namenili.

Pokrovitelji:

OBČINA KIDRIČEVO


