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NAGOVOR PREDSEDNIKA 
 

Spoštovani, 
 
skoraj nemogoče je verjeti, da je mimo že 10 let od ustanovitve ŠD 
VIDONCI. Spomnim se,  kot da bi se dogajalo včeraj, ko se nas je 
nekaj zanesenjakov dogovarjalo, da bi v vasi ustanovili športno 
društvo. Odločitev ni bila težka. Kakor iz rokava smo stresali ideje in 
cilje, a takrat se še nismo zavedali, koliko truda in odrekanja bo to 
zahtevalo od nas. V zgodovini 10 let ne pomeni veliko, toda za naše 
društvo in našo generacijo je to izredno velik korak. S ponosom lahko 
trdim, da je bilo teh prvih 10 let zelo uspešnih. Večinoma smo izpolnili  
zastavljene cilje in kar je še pomembnejše, delovali smo z našim 
osnovnim namenom, ki je v okviru športa, rekreacije, zabave in 
druženja povezati mlade iz vasi in okolice, pri tem pa enakopravno vključiti tudi starejšo 
populacijo. V začetku smo skozi številne kulturno - zabavne prireditve ter športne 
aktivnosti pridobivali na prepoznavnosti in ugledu naše vasi in društva tako na Goričkem, 
kot tudi v celotnem Pomurju. Na ta način smo zbirali prepotrebna denarna sredstva za 
uresničitev  izredno ambicioznih, za mnoge nerealno zastavljenih ciljev, med drugim za 
izgradnjo Športnega centra Vidonci. Vsi do zadnjega smo verjeli v ta cilj in s 
prizadevanjem, napori, odrekanjem in vztrajnostjo projekt skoraj že izpeljali do konca. 
Danes smo ponosni in z veseljem pokažemo ta naš športni center, ki že nekaj let bolj ali 
manj uspešno služi svojemu namenu, kjer smo gostili že razna društva, prijatelje iz 
različnih krajev Slovenije ter sosednje Avstrije. Seveda pa skozi vsa ta leta nismo 
zanemarjali naše osnovne dejavnosti -  bili smo izredno aktivni na športnem področju. Vsa 
ta leta smo, enkrat bolj uspešno drugič manj, nastopali v OZKMN Puconci, ter se 
udeleževali in prirejali razne turnirje, prijateljska srečanja in druge prireditve. Pri tem nismo 
pozabili na podmladek, naše pionirje, kajti trenutno uspešno trenira in se pripravlja že 
druga generacija pionirjev, ki bo predvidoma jeseni začela z aktivnim nastopanjem v ligi. V 
obdobju teh kratkih, a vendar dolgih desetih let smo organizirali več kot 100 raznih 
prireditev, kar je v povprečju več kot 10 na leto in vse so bile, tako organizacijsko kot 
tematsko uspešno izpeljane.  
 
Preveč je dogodkov, ki bi jih lahko na kratko strnil v nekaj vrstic, zato je v nadaljevanju 
predstavljena podrobna kronologija društva, ki Vam bo zelo barvito prikazala potek 
dogodkov in ustvarjanja v našem društvu skozi vsa ta leta. Zavedam se, da je vse to plod 
uspešnega dela in sodelovanja vseh vas, dragi člani in ostali vaščani, ki ste po svojih 
najboljših močeh pripomogli k skupnemu uspehu našega društva, od časov, ko je  naša 
četica štela dobrih 30 registriranih članov, pa do danes, ko jih naša četa šteje skoraj 100. 
Seveda pa nismo sami, imamo namreč veliko prijateljev v sosednjih vaseh in ostalih 
društvih, tudi v sosednji Avstriji. Za izredno uspešno in plodno sodelovanje s prijatelji iz 
Avstrije gre posebna zahvala našemu zvestemu članu Vojku Bučku, ki nam vsa leta zvesto 
pomaga na vseh področjih. Prav tako ne bi šlo brez vas dragi sponzorji, ki ste nam 
vseskozi pomagali po svojih zmožnostih in nam prispevali nujno potrebna sredstva za 
uresničevanje naših ciljev. 
 
Dosežen uspeh nas hkrati tudi obvezuje, da z enako vnemo zakorakamo tudi v drugo 
desetletje. Osebno v to ne dvomim, saj imamo še polno idej in s polno vnemo ter novimi 
močmi jih bomo skušali uresničiti. 

Robert Kuzmič 
Predsednik ŠD Vidonci 
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USTANOVNI SKLEP
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ORGANIZACIJA DRUŠTVA 
 

Organizacijska struktura 1996: 

 
 
 
Organizacijska struktura 2006: 
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CILJI, NAMEN IN DEJAVNOST DRUŠTVA 
 

Vsako društvo ali organizacija si mora zastaviti določena merila preden sploh pristopi k 
postopku registracije. Tudi mi smo si pred desetimi leti bili na jasnem, kaj sploh hočemo 
početi, oziroma kaj bodo naše prednostne naloge, naši cilji, naš namen. Morda takrat niti 
nismo vedeli v kaj se podajamo, enostavno smo sledili drugim. Toda kakor koli že, imeli 
smo jasno začrtano vizijo, ki se je, držimo že dobrih deset let.  
 
Zastavili smo si drzne, a izvedljive cilje: 

 zgraditi sodoben športni center, ki bo služil svojemu namenu in bo v ponos celotni 
skupnosti, še posebno pa zanamcem, 

 sestaviti, vzgojiti in motivirati kvalitetno in uspešno ekipo malega nogometa, 
sestavljeno v glavnem iz domačih igralcev - članov društva, 

 včlaniti v svoje vrste tudi starejšo populacijo, ter si tako pridobiti ugled in 
priljubljenost v domači in okoliških vaseh, 

 vzgajati podmladek v športnem in poštenem duhu, jih navajati na obveznosti ter 
prednosti  druženja v okviru društva in tudi izven, 

 povečevati članstvo iz leta v leto tudi izven vasi, vendar se truditi, da bodo člani 
aktivni. 

 
Cilji so nam bili jasni, še bolj pa smo vedeli, kaj je sploh namen našega združevanja v 
okviru društva. Namen ustanovitve in delovanja društva je v okviru športa, rekreacije, 
zabave in druženja povezovati mlade iz vasi in okolice, seveda pa pri tem enakopravno 
vključiti tudi ostalo populacijo. S skupnimi močmi predstaviti domačo vas, skupaj s celotno 
regijo, širši javnosti, ter stremeti k čim tesnejšemu sodelovanju z ostalimi društvi na našem 
območju in prispevati svoj delež k razvoju Goričkega kot celote. Zato se temu primerno, 
poleg gojenja malega nogometa, trudimo organizirati razna tekmovanja, zabave, izlete, 
delovne akcije in meddruštvena srečanja, tudi meddržavna. S svojo mladostno vnemo in 
uspehi prepričati tudi najtrdovratnejše dvomljivce, da je to, kar delamo prav in v korist vasi 
ter celotne skupnosti. 
 
Dejavnosti društva so naslednje: 

 mali nogomet na travi s tremi sekcijami: člani z nastopanjem v Občinski ligi malega 
nogometa Puconci, veterani in pionirji, 

 organizacija športnih prireditev izven tekmovanja v ligi  
(občinski turnirji, meddruštvena srečanja, prijateljske tekme, ipd…) 

 organizacija družabnih iger in zabav, 
 organizacija srečanj in izletov, 
 rekreacija in druženje vaščanov ter prijateljev društva. 
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Nogometna ekipa 1996 

Člani društva 1996

ZGODOVINA – KRONOLOGIJA DRUŠTVA 
 

 
Dragi bralci, nekoč je nekdo mimogrede med pomenkom s prijatelji rekel: » Kaj pa je en 
dan v življenju, saj ne pomeni ničesar!« Njegov prijatelj pa je potiho sam zase dodal: » Res 
je, lahko je nič, ali pa vse!«  
Tako je tudi v našem društvu, deset let ni veliko v primerjavi z zgodovino, je pa zato za 
nas, ki živimo z našim društvom in v njem ustvarjamo, obdobje, ki pomeni ogromno. 
Sleherni dan v teh letih je zaznamovan. Veliko je dogodkov in mejnikov, ki kažejo na to, da 
se je v tem desetletju dogajalo marsikaj in se je tudi marsikaj ustvarilo. Najboljše bo dragi 
bralci, da gremo kar po vrsti in vam poskusimo v naslednji kronologiji čim bolj nazorno 
prikazati dogodke, ki so se zvrstili v tem obdobju.   
Ideja in težnja o ustanovitvi društva sta se porajali že v leto 1995, kamor segajo tudi 
začetki delovanja društva, sicer pod okriljem PGD Vidonci, kar pa je bilo tudi nekako 
logično, saj je bilo precej članov gasilskega društva tudi članov mladinske sekcije. Ideja je 
bila fiksna in vedno bolj prisotna, kjer koli sta se staknili dve ali več mladih glav.  
Zaživelo je: 

 
LETO 1996 

 
Peščica razgretih in navdušenih glav je 16. februarja 1996 na ustanovnem zboru sprejela 
sklep o ustanovitvi ŠPORTNEGA DRUŠTVA VIDONCI. Sestavljena je bila ustanovna 
listina in sprožen postopek za registracijo društva. Še istega večera je  bilo izvoljeno 
vodstvo društva v sestavi :  

- predsednik: ROBERT KUZMIČ 
- tajnik: MELITA FICKO 
- blagajnik: FERKO HELENA 

Prav tako so bili izvoljeni in potrjeni ostali organi, ki so bili nujni po statutu in potrebni za 
nemoteno delovanje društva.  

Ustanovljen je bil Klub malega nogometa 
Vidonci, registriranih je bilo 17 igralcev, za 
katere je bila kupljena potrebna športna 
oprema. Za trenerja je bil izbran Špilak 
Andrej, za sodnika pa Ferko Gregor. Še isto 
leto je klub začel z nastopanjem v Občinski 
ligi malega nogometa Puconci in sezono 
končal na 2. mestu v B ligi. Poleg 
nastopanja v prvenstvu se je ekipa 
udeležila treh nogometnih turnirjev v 

Mačkovcih, Otovcih in Pečarovcih ter odigrala 8 prijateljskih 
tekem. Prvenstvene in prijateljske tekme so se odvijale na igrišču v Otovcih, kajti lastnega 
igrišča nismo imeli. Zaradi tega 
smo pospešeno iskali lokacijo in 
način izvedbe za lastno igrišče. 
Različic in lokacij je bilo več, zato 
izbira ni bila lahka. Pri večini 
predvidenih lokacij so je pojavljali 
problemi lastništva ali kvalitetnih 
kmetijskih zemljišč in zato je na 
koncu bila izbrana lokacija ob 
glavni cesti Vidonci – Kovačevci, ki 
je bila v lasti družine Ropoša. 
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Priprava terena za igrišče 1996 

Valjanje terena za igrišče 1996 

Kres 1997

 

V istem letu smo organizirali 9 
prostih zabav s plesom in turnir v 
kartanju šnopsa, ter tako zbirali 
prepotrebna sredstva, ki smo jih 
takoj pametno naložili v nakup 
zemljišča za igrišče, pripravo 
terena, navoz zemlje, končno 
izravnavo in navoz fine zemlje, 
ureditev škarpe in položitev 
drenažnih in PVC cevi za elektriko. 
Ogromno oz. večina dela je bilo 
opravljenega prostovoljno, z veliko 
odrekanja članov društva in 
vaščanov.  

Čeprav so mnogi dvomili v obstoj in 
uspešnost društva, smo jim takoj na 
začetku dokazali, da mislimo zares. 
Pozabili nismo niti na naše člane in 
na njihovo zadovoljstvo, tako smo 
organizirali ogled smučarske tekme 
za svetovni pokal v Mariboru – 
Zlata lisica, se udeležili kviza 
podeželske mladine v Gornjih 
Petrovcih in sodelovali na kmečkih 
igrah v Radovcih. 
 

 
Prebili smo led in presegli vsa pričakovanja in cilje, ki smo si jih zastavili za tekoče leto. Bili 
smo srečni, navdušeni in prepolni idej in energije. 
 

 
LETO 1997 

 
Čas je neusmiljen in kar prehitro beži, in tako je bilo prvo leto obstoja in delovanja za nami. 
Dosežke, uspešnost in pa tudi napake smo analizirali na občnem zboru društva meseca 
januarja, kjer smo soglasno potrdili staro-novo vodstvo in ostale organe v sestavi društva. 
Društvo je poleg vodstva in ostalih 
organov (15 članov ) na občnem 
zboru štelo 34 članov, torej vsega 
skupaj 49 članov, kar je preseglo vsa 
pričakovanja. Poleg analize 
preteklega leta smo zastavili tudi cilje 
za tekoče leto 1997 in od 
zastavljenega smo v večji meri tudi 
vse realizirali. Največ se je vrtelo 
okrog obsežnega in ambiciozno 
nastavljenega cilja – izgradnja in 
ureditev sodobnega športnega centra 
v Vidoncih. Pri tako široko zastavljenih 
ciljih so seveda največja težava finančna sredstva, zato smo nemudoma 
pristopili k reševanju tega problema. Projekta smo se lotili resno in s pomočjo raznih 
dotacij, sponzorstev, nabiralnih akcij in pa tudi lastnih virov, organizirali smo namreč 4 
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Nogometna ekipa  1997 

Trening na igrišču v Vidoncih  1997

zabave s plesom in kulturno zabavni večer ob dnevu mater in žena, dokončno odkupili 
zemljišče in sprožili postopek za 
prenos lastništva. Prav tako so se z 
nezmanjšano vnemo nadaljevala 
dela na ureditvi igrišča in okolice. 
Na predhodno pripravljeno 
zemljišče smo navozili fino črno 
zemljo ( približno 150m3 ), opravili 
končno izravnavo, posejali travo in 
igrišče utrdili z valjarjem. Iz dneva v 
dan smo opazovali, kako naše tako 
težko pričakovano in nujno 
potrebno igrišče, zeleni in dobiva 
pravo podobo. Da bi vse skupaj 
bilo bolj funkcionalno in prijetnejše, 

smo uredili okolico in cesto pod igriščem ter igrišče obdali s 5 
metrov visoko žično ograjo. Tak objekt pa je potrebno tudi vzdrževati, zato smo kupili 
potrebno opremo in material za vzdrževanje igrišča ( vrtna kosilnica, umetno gnojilo in 
razno orodje ). 
 
Vztrajnost in vnema pa sta se odražala tudi na športnem področju. Ekipa malega 
nogometa je opravila zimske priprave na sezono v telovadnici OŠ Puconci in nadaljevala z 
nastopanjem v Občinski B ligi 
malega nogometa občine Puconci 
ter v spomladanskem delu zasedla 
4. mesto. Obstajale pa so 
možnostiu za uvrstitev v A ligo in po 
kvalifikacijah je našim fantom to tudi 
uspelo. Jesenski del tekmovanja so 
nadaljevali v paradni A ligi in 
nekoliko po pričakovanji pristali na 
9. mestu. Ekipa je sodelovala tudi 
na zaključnem turnirju Občine 
Puconci in se udeležila še dveh 
turnirjev. Za potrebe kluba je bilo 
nabavljene precej športne opreme. 
S pridobljenimi sredstvi smo pomagali tudi pri opremi Vaško gasilskega doma in dvorano 
opremili z zavesami in karnisami ter tako prispevali k urejenosti skupnih prostorov, ki smo 
jih tudi mi uporabljali za druženja in organiziranje raznih prireditev.     
 
 

LETO 1998 
 

Vstopili smo v tretje leto našega obstoja in delovanja. Prvi dve leti sta bili obetavni in brez 
večji zapletov in težav nam bo uspelo tudi v tem letu izpolniti vse tisto, kar smo si zadali. 
Aktivnosti prejšnjega leta smo ocenili na Občnem zboru v začetku februarja in se spoprijeli 
z novimi izzivi, s katerimi se bomo soočili v tem letu. Zadane aktivnosti in cilji se niso veliko 
razlikovali od lanskih. Poglavitni cilji  so ostali isti in so se nanašali na pretekla leta, kajti 
tako obsežni projekti, kot smo si jih zadali se vlečejo skozi več let, preden dobijo končno 
podobo.  
Končno smo dočakali tako težko pričakovano nogometno igrišče. Uspelo nam ga je urediti 
do te mere, da smo lahko sezono 1998/1999 že odigrali na njem in se na domačem terenu 
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Nogometna ekipa  1998 

Pionirji  1998

veselili uspehov naše ekipe, ali pa se hudovali nad neuspehi. Namreč vse to je del igre. 
Igrišče pa samo zase ni dovolj. Potrebni so tudi prostori in ostale stvari, ki naredijo športno 

prizorišče kot celoto. Takoj smo 
pristopili k izdelavi golov in klopi za 
rezervne igralce ter izdelali stroj za 
črtanje igrišča. Sproženi so bili tudi 
prvi postopki za uredite lokacijske 
dokumentacije za vris igrišča in 
narejeni prvi osnutki za gradnjo 
slačilnic in zbirnega bazena za 
vodo, ki so se sedaj, kot 
prednostna naloga, postavile na 
prvo mesto. Vse aktivnosti okrog 
ureditve igrišča in okolice so v 
večini potekale po urniku.  

Dogajanje in življenje na vasi smo v mesecu marcu ponovno 
popestrili s kulturno zabavno prireditvijo ob dnevu mater in žena in jim skupaj z našimi 
najmlajšimi pripravili še en nepozaben večer. Priredili smo tudi dve zabavi s plesom. 
 
Nogometna ekipa je tudi v tem letu 
nadaljevala z nastopanjem v A ligi 
Občinske nogometne zveze malega 
nogometa Občine Puconci. Kljub 
težavam s kadrom in trenerjem, se je 
ekipa nekako prebijala skozi tekmovalni 
del. V zimskem času so potekale 
priprave na spomladanski tekmovalni del 
v telovadnici OŠ Grad. V 
spomladanskem delu so bile odigrane 
vse tekme. Po poletnih počitnicah so se 
začele priprave na jesenski del 
tekmovanja, ki so potekale na prostem. 
Udeležili smo se tudi nekaj turnirjev in organizirali ter odigrali več 
prijateljskih tekem v sklopu priprav. Tega leta je bila prvič sestavljena tudi pionirska ekipa, 
kjer se je naš podmladek uril in kalil v žogobrcarskih veščinah, ter tako zagotavljal bodoči 
kader za člansko ekipo. 
 

 
LETO 1999 

 
V prvih treh letih nam je nekako, kot bi rekli, teklo kot po maslu. Brez večjih pretresov in 
težav. Zakorakali smo v četrto leto in upanje je bilo ponovno veliko, zastavljeni cilji 
obsežni. Leto 1998 smo zaključili uspešno, kar smo ugotovili tudi na občnem zboru, kjer 
smo potrdili tudi novo vodstvo in vse organe v sestavi društva. Seveda pa vedno ne gre 
vse tako, kot bi želeli. Včasih pride tudi do nepredvidenih situacij in težav, ki zavrejo tako 
hitro in uspešno napredovanje. Zataknilo se nam je pri dokumentaciji, pri pridobitvi 
lokacijskega dovoljenja za samo igrišče in slačilnice. Zaradi nepopolnih in netočnih 
podatkov je vloga za pridobitev lokacijskega dovoljenja zastarala in postopek odmere in 
izdelave lokacijskega načrta je bilo potrebno ponoviti, kar nam je navrglo dodatne stroške 
in izgubo časa. Po začetnem šoku smo speljali tudi to. S pomočjo naših sponzorjev smo 
igrišče opremili z reklamnimi tablami, ki smo jih namestili na lepo vidno mesto na zaščitni 
ograji in tako popestrili videz in vzdušje na igrišču. Preko celega leta so na igrišču potekala 
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Slačilnica 2000 

Nogometna ekipa  1999 

redna vzdrževalna dela, po koncu sezone (v začetku novembra) pa smo obnovili igralno 
površino s fino izravnavo zemlje.  Neugodno vreme nas je prehitelo, tako da nismo uspeli 
posejati trave in dokončati obnove travnate površine na igrišču. Tu gre pohvaliti vse člane 
društva, ki so s svojo nesebično pomočjo in odrekanjem ponovno prispevali levji delež k 
uresničitvi zastavljenih ciljev.  
Tudi v tem letu, v mesecu marcu, smo se oddolžili našim materam in ženam, ter jim skupaj 
z najmlajšimi vaščani pripravili še en zabaven in prijeten večer ob praznovanju njihovega 
dneva. V mesecu septembru pa smo organizirali zabavo s plesom in se pozabavali. 

Mogoče ste pomislili, da so naši 
nogometaši zaspali. O, ne, to pa 
ne! Bili so dejavni kot že dolgo ne. 
V začetku leta so brez večji 
sprememb v postavi potekale 
priprave na spomladanski del 
tekmovanja. Sklenjena je bila tudi 
enoletna pogodba z novim 
trenerjem, ki pa zaradi 
nezadovoljstva igralcev in slabih 
rezultatov ni zdržala mandata in je 
bila tudi predčasno prekinjena. 
Poletje je bilo zaznamovano s 
pripravami na jesenski del 

tekmovanja v A ligi malega nogometa občine Puconci. V poletnih 
mesecih se je ekipa ob številni podpori domačih navijačev udeležila turnirjev v Otovcih in 
Prosečki vasi, meseca avgusta (1.8.) pa smo na domačem terenu organizirali turnir v 
malem nogometu, na katerem je sodelovalo 8 ekip. Odigranih je bilo tudi nekaj prijateljskih 
tekem naših mlajših mladincev do 12. leta, kjer so se uspešno predstavili. Sezona je bila 
zaključena z udeležbo na Božično-novoletnem turnirju na OŠ Grad. 
 
 

LETO 2000 
 

Pa smo prestopili tako težko pričakovan in opevan prag. Zakorakali smo v novo tisočletje, 
novim izzivom nasproti. Od prejšnjega tisočletja in leta smo se poslovili na občnem zboru 

društva v začetku februarja leta 2000, kjer 
smo tudi preleteli dogajanja v preteklem 
obdobju. Ugotovili smo, da se vztrajnost 
izplača. Namreč po dolgotrajnem čakanju in 
napornih pogajanjih smo v prvi polovici leta 
2000 pridobili vso potrebno dokumentacijo 
in dovoljenje za gradnjo slačilnic (lokacijsko 
dovoljenje za igrišče in slačilnice, 
elektrosoglasje za izgradnjo elektro 
priključka, gradbeno dovoljenje ). Sklenili 
smo tudi vse potrebne pogodbe z izvajalci 
in nadzornikom del. Zagotovljenih smo imeli 
nekaj finančnih sredstev, zato smo meseca 

julija pričeli z deli. Izvedli smo 150 metrov dolgo traso in položili električni 
kabel ter priključili gradbeno omarico. Istega meseca smo izvedli izkop in betonažo 
temeljev in temeljne plošče, opravljene so bile geodetske meritve in ogled s strani 
nadzornega organa. Do konca leta je bil objekt v grobem stanju pod streho.  
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Izlet na Kozjansko 2000

Noč čarovnic 2000 

Igrišče 2000

Ponovno so zapele lopate in krampi, naši člani in nekateri vaščani so se ponovno izkazali 
s svojim delom. S prostovoljnim delom smo celotno gradnjo precej pocenili in zmanjšali že 
tako visoke stroške. Čakalo pa nas je tudi 
veliko ostalega dela. Na igrišču in okolici so 
preko celega leta potekala redna 
vzdrževalna dela, zaradi novih pravil so bili 
predelani goli na širino 5 metrov. Setev 
trave smo prestavili na naslednje obdobje, 
zaradi izvedbe namakanja igrišča.  
 
Tudi na kulturnem in zabavnem področju 
nismo zaspali. Že tradicionalno smo naš 
nežnejši spol razveselili s kulturno in 
zabavno prireditvijo v čast praznovanju 
dneva mater in žena. Kot vsa leta nazaj so bile tudi letos navdušene, še 
posebej nad programom, ki so ga pripravili najmlajši. Na predvečer 1. maja smo priredili 
kresovanje z zabavo in plesom. Meseca septembra je bila organizirana prosta zabava s 

plesom v dvorani vaško gasilskega doma. 
Koliko pomeni razumevanje in sloga, se je 
zelo lepo pokazalo pri sodelovanju na 
prireditvi NOČ ČAROVNIC, ki je potekala 
prvič v organizaciji Občine Grad, s 
sodelovanjem vseh društev v občini. 
Sodelovali smo praktično vsi, kot člani 
društva, tako vaščani. Združeni smo 
nastopili in predstavili društvo in vas, se 
maksimalno potrudili, za kar smo bili tudi 
pohvaljeni in meseca novembra nagrajeni z 
izletom na Kozjansko skupaj z ostalimi 

društvi iz občine Grad. Bilo je prelepo in poučno. 
Na področju nogometa je vse potekalo po ustaljenih tirnicah. Na začetku leta zimske 
priprave v OŠ Grad, potem nastopanje v spomladanskem delu v Občinski A ligi malega 
nogometa občine Puconci. Zaradi slabih 
rezultatov smo tekmovanje končali pri dnu 
letvice in tako smo na žalost izpadli v B 
ligo. 13. avgusta nas je doletela čast 
organizacije turnirja v malem nogometu za 
prehodni pokal Občine Grad. Povabljenih 
in prijavljenih je bilo 11 ekip. Turnir je 
potekal v športnem duhu, kakor se tudi 
spodobi. Istega meseca so se pričele 
priprave na prostem za jesenski del 
tekmovanja. Klub se je udeležil tudi več 
turnirjev in odigral več prijateljskih tekem v 
pripravljalnem obdobju.  
 
 

LETO 2001 
 

V preteklem letu je bilo ogromno storjenega, kar se vidi že od daleč. Resnično vsi smo bili 
nadvse zadovoljni z doseženim v letu 2000, kar je bilo opaziti tudi pri udeležencih na 
občnem zboru društva februarja 2001, vendar nas je tudi v naprej zavezovalo, da ne 
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Nogometna ekipa 2001 

smemo popustiti in tudi v naslednjih obdobjih nadaljevati s tako vnemo pri uresničevanju 
zastavljenih nalog. Slačilnice so z vsakim dnem dobivale novo, lepšo podobo, prav tako pa 
celoten športni center. Nadaljevati je bilo potrebno tam, kjer smo lansko leto zaključili. Prva 
stopnja je bila vgradnja oken. Izvajalec je bil že izbran, izmere so bile opravljene, potrebno 
je bilo le počakati na dobavo in vgradnjo. Med tem časom pa smo izvedli vgradnjo 
lesenega opaža na spodnjo stran strehe (vidni del), kar smo v večini ponovno izvedli v 
lastni režiji in s prostovoljnim delom članov društva. Izvajalec gradbenih del je opravil še 
gradnjo predelnih zidov, delno pa je bila izvedena tudi elektro instalacija v objektu.  Za 
potrebe igrišča so bile izdelane in postavljene kabine za rezervne igralce ob igrišču, tudi 
tokrat solidarnost ni zatajila. Fantje so zavihali rokave in se dela lotili kar sami. Igrišče in 
okolica pa zahtevata svoje, zato je potrebno sprotno vzdrževanje. Igrišče je potrebno 
redno kositi, ga označevati, sproti popravljati poškodovano trato, popraviti ograjo, 
reklamne table, ipd… 

Seveda smo, kakor vsa leta nazaj, 
pripravili tudi nekaj prireditev. Meseca 
marca smo se ponovno srečali z 
našimi materami in ženami na kulturno 
zabavnem večeru, naši malčki pa so 
ponovno dokazali, da so lahko samo v 
ponos svojim staršem. Na pobudo 
AMZ Štefan Kovač iz Murske Sobote 
smo se udeležili tekme oz. dirke v 
motokrosu za državno prvenstvo na 
motokros stezi v Mačkovcih, kjer smo 

sodelovali kot redarska služba. V mesecu avgustu smo priredili 
tudi družabno-športno srečanje s PGD Vidonci in občinsko upravo Grad, kjer smo se 
pogovorili o prihodnjem sodelovanju, se pozabavali in se družili ob pijači in dobri hrani. 
Meseca oktobra pa nas je ponovno čakal velik zalogaj - namreč prireditev NOČ 
ČAROVNIC pri Gradu na Goričkem. Že mesece nazaj smo začeli zbirati ideje in predloge, 
kako se predstaviti letos. Ponovno smo se pravilno odločili. Z veliko truda vseh članov in 
vaščanov smo s prireditvijo popolnoma uspeli, kvečjemu še bolj, ker smo imeli že nekaj 
izkušenj iz prejšnjega leta. 
Na športnem področju v okviru ekipe malega nogometa ni bilo nekih sprememb, razen 
nekaj sprememb v postavi moštva in zamenjava trenerja. Ekipa je tudi to sezono 
tekmovala v okviru Lige malega nogometa občine Puconci, opravila zimske in poletne 
priprave na sezono, se udeležila turnirjev in prijateljskih tekem z okoliškimi ekipami. 
Priredili smo tudi eno meddržavno športno srečanje. 
 
 

LETO 2002 
 

Kar naporno je slediti času in letom, kako hitro bežijo. Vskočili smo v leto 2002 in komaj 
dojeli, koliko stvari se nam je dogajalo v prejšnjem letu in obdobju nasploh. Podroben 
pregled in analizo smo ponovno opravili na sedaj že sedmem občnem zboru Športnega 
društva Vidonci in povzeli, da so uspehi zavidanja vredni, a nas kljub temu čaka še 
ogromno dela - predvsem na dokončni ureditvi slačilnic in prostorov. Najprej smo se lotili 
ureditve šanka, ki bo služil svojemu namenu ob tekmah in raznih prireditvah za 
shranjevanje in točenje pijač. Naslednji korak je bil postavitev vrat v prostore, s čim smo 
pridobili precej funkcionalnega prostora za delovanje, predvsem pa za shranjevanje 
opreme in materiala, ki ga stalno potrebujemo na igrišču (kosilnice, apno, stroj za črtanje 
igrišča, mreže, mize, stoli, ipd…). Vreme in čas sta začela načenjati strešno kritino, zato 
smo izvedli montažo strešnih obrob in tako preprečili nadaljnje poškodbe strehe. Dokončali 
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Izgradnja mladinske sobe 2002 

Prvomajski turnir 2002

Dan žena 2002 

smo vgradnjo električne in 
vodovodne napeljave in naprav v 
objekt ter izvedli priklop na 
električno omrežje. Opravljeni so 
bili tudi notranji ometi prostorov. 
Vsa leta nazaj nas je pestilo veliko 
pomanjkanje vode, predvsem za 
namakanje igrišča. Do sedaj smo 
bili odvisni izključno od dovoza 
vode s strani gasilcev. Končno smo 
rešili tudi ta problem in izgradili 
bazen za zbiranje meteorne vode. 
V slačilnice smo začeli nameščati 
tudi potrebno opremo, kot so klopi, 

obešalniki, ipd…, da so lahko končno začele služiti svojemu namenu. Od 
tekočih vzdrževalnih del naj omenim obnovo travne površine na igrišču (navoz zemlje, 
planiranje, setev trave), naročili in opravili smo tudi analizo zemlje zaradi lažjega 
vzdrževanja travne površine. Uspešno smo se lotili tudi  projekta Internet in na domači 
internetni strani začeli oglaševati 
društvo in vas Vidonci, ter 
objavljati zanimivosti iz dogajanj 
znotraj društva in vasi. 
Ustanovljena je bila mladinska 
sekcija društva, ki pa je zaradi 
velikega števila mladih članov 
takoj zaživela. S podporo društva 
so se mladinci lotili izgradnje 
mladinske sobe v podstrešnih 
prostorih slačilnic. 
Ker je prireditev ob dnevu mater in 
žena postala že tradicionalna, se 
jim tudi letos nismo izneverili in se jih meseca marca ponovno 
spomnili s kulturno zabavno prireditvijo njim v čast in veselje. Prvi maj smo obeležili s 
kresovanjem na večer pred praznikom. V mesecu juniju smo na povabilo AMZ Štefan 

Kovač iz M. Sobote dvakrat sodelovali 
na motokros stezi v Mačkovcih kot 
redarska služba. V mesecu avgustu smo 
organizirali družabno srečanje med ŠD 
in PGD Vidonci in kot že leta nazaj je bilo 
zopet pestro in veselo. Konec oktobra 
smo ponovno, že tretjič, sodelovali na 
zelo odmevni prireditvi NOČ ČAROVNIC 
v grajskem parku pri Gradu. Ponovno 
smo se maksimalno potrudili in dali vse 
od sebe. Izplačalo se je. Da bi se vsaj 
malo oddolžili našim malčkom, smo jim 
skupaj z društvom Gračka pomlad od 
Grada pripravili Miklavževanje v kulturni 

dvorani pri Gradu za otroke iz celotne občine Grad. 
Naši športniki – nogometaši so vzeli stvari v svoje roke in so se tudi letos resno lotili 
nastopanja v prvenstvu. Opravili so seveda tudi zimske priprave na OŠ Grad in po 
končanem spomladanskem delu tudi poletne priprave na prostem. Z vso zavzetostjo so se 
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Izlet v Logarsko dolino 2003 

Noč čarovnic 2003

udeleževali tudi turnirjev malega nogometa v okolici in prijateljskih tekem doma in v 
gosteh. Izvedli smo tudi eno meddržavno športno srečanje. Kot ekipa ŠD Vidonci smo se 
udeleževali tudi ostalih športnih iger in prireditev v občini. 
 

 
LETO 2003 

 
Leta se vrstijo, kot po tekočem traku in zakorakali smo v leto 2003. Uspehi in ugled 
društva so iz leta v leto v porastu, kar nam potrjujejo pohvale, ki jih sprejemamo od 
posameznikov, ostalih društev in naših gostov od doma in iz tujine. Seveda je bilo in še bo 
tudi nekaj zavidanja nad našimi uspehi, vendar prav to nam daje novih moči in zagona. 
Meseca februarja smo, kakor prejšnja leta, tudi letos natančno preleteli realizacijo načrtov 
in podrobno analizo vseh dogodkov, ki so nas 
spremljali skozi vse leto. Moramo priznati, da 
so naši načrti in cilji bili včasih na meji 
izvedljivega, vendar redko kdaj smo izneverili 
sami sebe. Prejšnje leto smo rešili problem 
zbiranja vode za potrebe namakanja igrišča in 
tudi za potrebe gradbenih del ter raznih 
prireditev, tega leta pa smo nabavili in 
usposobili namakalni sistem za namakanje 
igrišča. Investicija se je pokazala za uspešno 
in nujno potrebno. Čakalo pa nas je še 
ogromno dela na ureditvi slačilnic, ki pa so iz 
dneva dan kazale lepšo in pravo podobo. 
Najprej smo se lotili izvedbe zunanji ometov – fasade, ki smo jo izvedli 
do prve stopnje, brez končne obdelave. Za potrebe delovanja in prireditev smo skupaj s 
PGD Vidonci nabavili nekaj zložljivih miz in klopi, s čimer smo delno rešili problem 
sposojanja opreme od drugih društev. Pred objektom smo uredili parkirni prostor do te 
mere, da je bil pripravljen za asfaltiranje. Poleg tekočih vzdrževalnih del na igrišču lahko 
omenimo še barvanje golov. Na naši spletni strani smo dodali še forum, ki nam je olajšal 
tudi komuniciranje med člani društva in ostalimi uporabniki. Naša mladinska sekcija ni 
zatajila. Resno in zavzeto so se lotili urejanja mladinske sobe. Tla so preoblekli s 

keramičnimi ploščicami in zelo domiselno 
izgradili šank, ki bo služil tudi za potrebe 
raznih prireditev. Ker pa brez dobre in 
glasne glasbe ni prave zabave, so 
nabavili hišni kino, ki služi predvajanju 
glasbe in filmov ob raznih zabavah, ki jih 
prirejajo (praznovanje rojstnih dnevov, 
obletnice, fantovščine, ipd…). 
Iz družabnega življenja bi omenili izlet v 
Logarsko dolino, ki ga je organiziralo in v 
večini financiralo Športno društvo, 
seveda s sofinanciranjem udeležencev. 
Bilo je zelo prijetno, veselo, zabavno in 

tudi poučno. Pozabili nismo tudi na naše matere in žene, ter 
jih meseca marca razveselili s kulturno – zabavnim večerom v vaško gasilskem domu, 
ponovno s pomočjo naših najmlajših. Uspeli smo tudi s kresovanjem na predvečer 1. maja 
in se imeli lepo. Na igrišču in v prostorih mladinske sobe smo organizirali več piknikov in 
zabav. Bolj se je približevala jesen, bolj nestrpni smo postajali, kako in kaj predstavljati 
letos na sedaj že razvpiti prireditvi NOČ ČAROVNIC v grajskem parku pri Gradu. Idej in 
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Noč čarovnic 2004 

Nogometna ekipa 2003 

Izlet na Dolenjsko 2004 

predlogov je bilo veliko, a vendar 
smo se ponovno pravilno odločili. 
Zbobnali smo skupaj vse člane in 
ostale vaščane in ponovno 
presenetili obiskovalce  s pestro 
ponudbo in izvirnostjo. 
Aktivnosti na področju nogometa so 
potekale po zastavljenem planu, 
seveda z manjšimi odstopanji. 
Ekipa je redno opravila zimske in 
poletne priprave pred 
spomladansko in jesensko sezono, 
ter v obeh delih uspešno nastopala 
v B ligi OZKMN Puconci. Odzvali 
smo se povabilom drugih ekip in sodelovali na turnirjih, 
prijateljskih tekmah ter ostalih športnih igrah in prireditvah. Pod streho smo spravili tudi 
eno meddržavno srečanje z ekipo iz Dunaja.  

 
 

LETO 2004 
 
Kljub temu, da smo v preteklem letu zopet uspeli prekositi sami sebe, nas je vedno znova 
čakalo več in več. Bolj smo se trudili, bolj smo imeli občutek, da bi lahko storili še več, 

vendar to ne gre v nedogled. Ko smo 
pregledali stanje smo ugotovili, da je 
občutek varljiv, in da je stanje več kot 
dobro, kar odlično. Objekt slačilnic je 
dobival svojo pravo podobo, kot pika na i 
pa je bilo dokončanje fasade in barvanje 
le te. To je bilo tisto, kar smo si vedno 
predstavljali, to je bil balzam za oči. Že 
pred časom je padla ideja, da bi se v 
okolje in k objektu zelo lepo podal velik 
zidan kamin, ki bi služil svojemu namenu 
ob raznih prireditvah in srečanjih. Beseda 
je dala besedo in reč je že začela 
nastajati in dobivati prve obrise. Ni dolgo 

trajalo, ko smo prvič zakurili vanj in se prepričali o njegovi uporabnosti. 
Pripravljene jedi iz kamina so imele drugačen, boljši okus, dišale so po še eni zmagi. 
Čakalo pa nas je še eno 
nedokončano opravilo, namreč 
asfaltiranje lani pripravljenega 
parkirišča pred objektom. Tudi ta 
klapa je padla. Z vsakim 
dokončanjem del so se stvari 
zlivale v celoto in dobivale lepšo 
svetlejšo podobo, posebno v naših 
očeh, ki smo natančno vedeli koliko 
truda in znoja članov društva in 
nekaterih vaščanov je vloženega v 
to, kar nastaja. Ker pač čas 
nikomur ne prizanaša je bilo 
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Igrišče ponoči 2005 

Otvoritev športnega centra Vidonci 2004 

potrebno določene stvari na objektu že iz takega ali drugačnega vzroka zamenjati. 
Potrebna je bila zamenjava žleba na strehi. Nismo pa pozabili tudi na naše najmlajše 
člane. Tudi oni si zaslužijo svoje mesto v tem športnem centru, zato smo se odločili 
postaviti kotiček tudi zanje. Pripravili smo prostor, nabavili nekaj igral in jih sestavili ter 
postavili. Poleg pa smo začeli z izgradnjo igrišča za odbojko na mivki, ki bi našim malčkom 
prišlo prav kot peskovnik za igranje. Da smo zadeli, se je pokazalo že ob prvi priložnosti, 
ko so malčki navdušeno preizkušali nova igrala. 
Tudi to leto nismo pozabili na naše člane. Spomladi smo organizirali izlet in se podali na 
Dolenjsko občudovat lepote naše čudovite dežele. Polni vtisov in veseli smo preživeli 
čudoviti dan druženja in zabave. Bilo je leto obilice prireditev. Začeli smo, kot že več let 

zapored, s kresovanjem na predvečer 
prvega maja. V okviru občinskega 
praznika v mesecu avgustu smo 
pripravili zabavo na prostem, kar na 
igrišču, kjer smo predali namenu tudi 
naše igrišče in slačilnice. V sklopu 
same prireditve se je odvijal manjši 
turnir povabljenih ekip, ki je potekal v 
športnem duhu, kot se spodobi med 
prijatelji. V poletnih mesecih je bilo v 
novih prostorih in na igrišču 
organiziranih več srečanj in zabav. Že 
petič zapored smo se pripravljali na 
vedno večjo in vedno bolj obiskano 
prireditev pri Gradu na Goričkem – 

NOČ ČAROVNIC. Ker je bila ta prireditev jubilejna 
smo se v društvu še posebej potrudili.  Našo stojnico oziroma »štand« smo oblikovali in 
postavili v stilu hiše iz pravljice Janko in Metka ter pripravili zelo pestro ponudbo domačih 
jedi, pijač in izdelkov, ki so šli kot za med. Ponovno smo izzvali občudovanje pri 
obiskovalcih in marsikateri nas je prisrčno pohvalil ter se čudil, kako nam to uspeva.  
Nogometaši so  delali po programu. Začeli z zimskimi pripravami v OŠ GRAD, nadaljevali 
z nastopanjem v spomladanskem delu prvenstva v B ligi OZKMN Puconci, v poletnih 
mesecih pripravili turnir in se udeležili več turnirjev in prijateljskih tekem, ter opravili 
priprave na jesenski del prvenstva. Izpeljali eno meddržavno športno srečanje, ter se 
udeležili ostalih športnih iger in  rekreacijskih prireditev v domači in okoliških občinah. 

 
 

LETO 2005 
 
Dokaz, da društvo dosega velike razsežnosti je tudi porast članstva. Če se spomnite smo 
vam na začetku posredovali podatek iz leta 1996, ko je društvo štelo 49 aktivnih članov. V 

letu 2005 pa je to število doseglo skoraj 
dvojno vrednost, namreč na občnem 
zboru je bilo registriranih 85 članov 
Športnega društva Vidonci, ki na tak ali 
drugačen način sodelujejo v društvu in 
pomagajo po svojih močeh. Tega leta se 
nam je nasmihala sreča, kajti vse je 
kazalo na to, da se nam bo končno 
izpolnila goreča želja – razsvetljava na 
igrišču, po domače reflektorji. Že dve leti 
zapored smo se trudili s prijavami na 
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Nogometna ekipa 2005 

Pionirji 2005 

Izlet na Koroško 2005

razne razpise za pridobitev sredstev za izgradnjo razsvetljave, vendar neuspešno. Tokrat 
nam bo uspelo. In res, ponovno smo zavihali rokave in se intenzivno lotili priprav in 
samega dela. Ponovno so člani prispevali velik delež pri uresničitvi cilja, kajti prostovoljno 
delo je znatno pocenilo samo izvedbo.  
Dela so potekala nemoteno, tako da smo še istega leta razsvetljavo predali svojemu 
namenu. Veselje je bilo nepopisno in srečo se je dalo razbrati z obrazov vseh prisotnih, ko 
so se reflektorji prvič prižgali in 
osvetlili igrišče. Redko kdaj smo 
videli naše nogometaše tako polne 
energije in volje, kot na prvi tekmi 
ponoči, pod reflektorji. Ostale 
aktivnosti so nemoteno potekale, 
tako smo med drugim prebarvali 
celotno ograjo okrog igrišča, za 
naše najmlajše namestili še 
manjkajoča igrala in uredili otroški 
kotiček, da so se lahko starši 
nemoteno predajali navijanju za 
našo ekipo, ali pa v miru podebatirali ob kozarčku pijače. 
Dokončno smo uredili tudi parkirišče in okolico slačilnic, kjer smo postavili dodatne robnike 
in položili betonske plošče. Mladinci, ki so na svoja pleča prevzeli velik delež pri izgradnji, 
so se maksimalno potrudili in poleg vsega uspeli dokončno urediti  mladinsko sobo, 
postaviti ograjo na stopnicah v mladinske prostore in še veliko malenkosti, ki jih je tekom 

leta bilo potrebno postoriti. 
Izlet. Ja, tudi to leto je bil izlet. Pa še 
kako lepo smo se imeli, namreč 
obiskali smo Koroško in družno 
ugotovili, da našo malo državico še 
vse preslabo poznamo in premalo 
cenimo njene lepote. Doživetje je 
bilo enkratno, posebno druženje s 
flosarji.  
Tradicionalnega kresovanja pa ni 
bilo, namreč kruta usoda je 27.04 

2005 mnogo prezgodaj vzela našega Borisa. Pri prevozu lesa za pripravo 
prvomajskega kresa se je pripetila tragična nesreča, ki nas je vse zavila v globoko žalost. 
Še danes težko dojemamo, da ga več ni. V spomin nanj bomo vsako leto ob prvomajskih 
praznikih priredili Borisov memorial.  
Po petih letih nas je ponovno 
doletela vrsta za organizacijo  
turnirja za pokal Občine Grad, ki 
smo ga priredili v sklopu 
občinskega praznika. Sodelovale 
so vse ekipe malega nogometa iz 
občine Grad. Priredili smo še nekaj 
zabav in piknikov, med drugim 
piknik za vse uporabnike foruma 
(registrirane). V jeseni smo bili 
ponovno zelo dejavni in opazni na tradicionalni prireditvi NOČ 
ČAROVNIC pri Gradu in izplačalo se je. Ne bomo odnehali. 
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Prenova strehe 2006 

Izlet na Dunaj 2006

Na področju nogometa ni bilo večjih pretresov in vse je potekalo po začrtanem programu, 
od priprav do nastopanja v B ligi OZKMN Puconci v obeh sezonah, pa sodelovanja na 
turnirjih in prijateljskih tekmah. V glavnem naši fantje delajo resno in se ne dajo. 
 
 

LETO 2006 
 
Jubilejno leto, ki za vse nas pomeni veliko. Pomeni priznanje za vse, čemur smo se v teh 
leti odpovedovali, za vse, ki so neumorno žrtvovali vsak prosti trenutek za skupne cilje in 

ideale, dostikrat tudi na lastno 
škodo. Nič ne de, ob takih trenutkih 
je vse pozabljeno, nič več ni slabih 
spominov, nič več slabih izkušenj, 
ostanejo le ponos in vzhičenost nad 
doseženim, nad tem kar danes 
vidimo in s pridom uporabljamo. 
Upamo lahko samo, da se bodo tudi 
naši zanamci vsaj delno zavedali 
tega, in da bodo pridobljeno znali 
negovati in razvijati naprej. Seveda 
nas čaka še ogromno nalog in letos 
je prvenstvena naloga predelava 
ostrešja in prenova strehe. Namreč 
kritina, za katero smo se odločili 
pred par leti, se je sčasoma 

pokazala kot neustrezna in slabe kvalitete, zaradi česar je prihajalo 
do zamakanja v mladinski sobi in v objektu. Prenova strehe pa s sabo prinaša tudi 
adaptacijo mladinske sobe, ki je poškodovana od prej in pa od del na ostrešju. Izvedli smo 
dokup zemlje, da bi lahko funkcionalno uredili dvonivojsko škarpo za slačilnicami, ki bo 
našim gledalcem in navijačem ob tekmah, turnirjih in prireditvah služila za tribune, tako se 
nam več ne bo treba stiskati ob igrišču. Druga koristna stran ureditve škarpe pa je 
preprečiti nadaljnjo erozijo zemlje, ki je bila v zadnjih letih zaradi same sestave prsti in 
obilnejšega deževja čedalje agresivnejša in je že delno ogrožala sam objekt in igrišče. 
Igrišče za odbojko je dočakalo dokončno ureditev in tudi ta šport bo lahko zaživel v našem 
športnem centru. V prihodnje bo potrebno zagotoviti vodni vir iz  javnega omrežja za 
nemoteno dobavo pitne vode, dokončati izgradnjo tušev in sanitarij v slačilnicah. Te 
projekte nameravamo dokončati v naslednjem letu. 
Tudi letos smo organizirali skupinski izlet za naše člane in se podali v tujino, v Avstrijo, na 
Dunaj k našim prijateljem, s katerimi 
sodelujemo že več let. Tako smo 
letos izkoristili priložnost ter združili 
prijetno s koristnim, ter našim 
gostiteljem vrnili obisk iz lanskega 
leta. Ogledali smo si znamenitosti 
Dunaja, v popoldanskem času 
odigrali prijateljsko tekmo ter se 
veselili in zabavali do nočnih ur. 
Kresovanje in Borisov memorial sta 
zaradi obilnih padavin in slabega 
vremena na žalost letos odpadla. 
Obeležujemo 10. obletnico obstoja in delovanja. V teh, za nekoga 
kratkih, za drugega dolgih letih se je marsikaj spremenilo, marsikaj je dobilo drug izgled, 
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marsikaj je izginilo, marsikaj se je rodilo, marsikaj je umrlo. Vem in čutim, da so po malem 
vsi ponosni na to, kar smo v tem obdobju dosegli, čisto malo celo tisti, ki so ves čas na vse 
to gledali z nejevero ali celo z zavistjo. Tu ni potrebna nobena zavist. Vse, kar je 
storjenega, je storjeno pošteno in z voljo, z odpovedovanjem in žrtvovanjem 
posameznikov in skupnosti. Mi ne bomo odnehali, lahko ste brez skrbi, vse to kar je 
storjeno nas kvečjemu zavezuje, da je potrebno pridobljeno negovati in nadgrajevati. 
Vedno se bodo našle stvari in ideje, ki jih bo treba upoštevati in jih izvesti.  
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ZAHVALA 
 
Radi bi se zahvalil vsem vam, ki ste v teh desetih letih šli v korak z nami, nas podpirali, 
nam kakor koli pomagali in nas vzpodbujali. Nam stali ob strani. Hvala tudi vsem članom, 
vaščanom in vsem ostalim, ki ste nesebično žrtvovali marsikatero urico prostega časa in jo 
posvetili izgradnji našega športnega centra. Ponosni smo nase, da nam je v tako kratkem 
času uspelo uresničiti vse to, o čemer smo pred desetimi leti kvečjemu sanjali in 
načrtovali. Sanje so se že uresničile, vsaj tiste največje. Načrtov za prihodnost pa nam 
nikakor ne zmanjka. Pred nami se pojavljajo vse večji in vse boljši. Po tihem se prav 
veselim, da je pred nami še toliko časa....  
Če pa nam tega zmanjka, v kar sicer dvomim, pa polagam vse upe v roke naših 
zanamcev. Naslednje desetletje nas ni ujelo nepripravljene. In čez deset let si bom vzel 
pravico in vam poročal o vsem dobrem, storjenem v našem društvu. O vsem dobrem za 
vse nas. 
 

Robert Kuzmič 
Predsednik ŠD Vidonci 
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SPONZORJI 
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