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2017 naj bo naj …!
Vesel božič v objemu vaših družin, ponosen dan samostojnosti in 

enotnosti, izpolnitev želja in smelih načrtov v novem letu 2017
vam želijo organi občine Cerkvenjak, organizacije in društva, 

uredništvo Zrnja in vsi avtorji prispevkov.
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BRUSELJ SPODBUJA VLAGANJA V LJUDI IN  
NJIHOVO LEPŠE ŽIVLJENJE

Kljub temu da lokalnim skupnostim v Sloveniji zaradi 
prenizke povprečnine kronično primanjkuje investicijskih 
sredstev, je občini Cerkvenjak vendarle uspelo zbrati do-
volj sredstev za eno večjih investicij v zadnjem času, preko 
katere bo svoj dolg občini poravnala tudi država oziroma 
njena direkcija za infrastrukturo. Gre za rekonstrukci-
jo regionalne ceste Cerkvenjak–Sveti Jurij ob Ščavnici 
od križišča pri pokopališču do kapele pri granati ter za 
izgradnjo pločnika in javne razsvetljave ob tem cestnem 
odseku. Tokrat smo se z županom občine Cerkvenjak po-
govarjali o omenjeni in še nekaterih investicijah občine v 
modernizacijo cestne infrastrukture in nasploh o razvoju 
občine Cerkvenjak.

V letu 2016 se je končno začela rekonstrukcija regionalne ce-
ste Cerkvenjak–Sveti Jurij ob Ščavnici, ki bi jo morala država 
rekonstruirati že pred mnogimi leti.

Tako je. Rekonstrukcija omenjene regionalne ceste je bil 
dolg države (Družbe za upravljanje avtocest – DARS in teda-
nje Direkcije Republike Slovenije za ceste) že od leta 2008, saj 
so jo poškodovali gradbinci ob izgradnji avtoceste Maribor–
Lendava skozi Cerkvenjak. Pristojni državni organi so obljubi-
li, da bodo poškodovano cesto rekonstruirali leta 2008. Občina 
pa se je odločila, da bo hkrati ob omenjenem odseku zgradila 
pločnik in javno razsvetljavo. Takrat je bilo za izvedbo inve-
sticije vse pripravljeno in dogovorjeno. Občina je izdelala tudi 
projektno dokumentacijo, ki je bila, gledano z današnjega vi-
dika, precej »bogato zastavljena«, saj ta-
krat o svetovni finančni krizi še ni bilo ne 
duha ne sluha. Ker je kmalu za tem izbruh-
nila velika finančna in gospodarska kriza, 
ki žal še ni minila, do izvedbe omenjene 
investicije ni prišlo, saj država zanjo ni 
imela sredstev.

Občina Cerkvenjak je svoj del investi-
cije nato uvrstila v svoj občinski proračun 
za leti 2011 in 2012, vendar država kljub 
nenehnim obljubam tedanje Direkcije Re-
publike Slovenije za ceste (danes je njen 
pravni naslednik Direkcija Republike Slo-
venije za infrastrukturo) ni uspela zagoto-
viti sredstev za rekonstrukcijo cestišča. 

Po več letih odlaganja omenjene inve-
sticije v občini Cerkvenjak nismo mogli 
več stati križem rok, temveč smo intenzi-
virali dialog s pristojnimi državnimi insti-
tucijami. Po več sestankih na direkciji za 
infrastrukturo smo končno dosegli, da je 
direkcija rekonstrukcijo tega odseka uvr-
stila v svoj načrt obnove državnih cest. 
Prvotno so na direkciji nameravali ta od-
sek obnoviti v štirih fazah, tako da bi cesto 
praktično obnavljali tri do štiri leta. S tem 
se na občini nismo mogli strinjati, saj je 
regionalna cesta Lenart–Cerkvenjak–Sveti 
Jurij ob Ščavnici osrednja cesta skozi kraj. Kako bi potekalo 
življenje v Cerkvenjaku, če bi bil promet na njej moten toliko 
časa? Na osnovi naših argumentov smo se na koncu z direkcijo 
za infrastrukturo vendarle uspeli dogovoriti za izvedbo vseh 

štirih faz investicije skupaj, brez časovnih presledkov med po-
sameznimi fazami.

Pred začetkom investicije je bilo treba novelirati tudi investicij-
sko dokumentacijo.

Res je. V tem času je prišlo do sprememb posameznih pred-
pisov, poleg tega pa je dandanes na voljo manj sredstev, kot jih 
je bilo v času pred krizo, zato so se nekateri standardi pri gra-
dnji spremenili. Zato je morala občina poskrbeti za noveliranje 
projektne dokumentacije.

Seveda je morala občina poskrbeti tudi za to, da je v svojih 
občinskih proračunih za leti 2016 in 2017 zagotovila dovolj 
sredstev za investicijo v obnovo regionalne ceste z izgradnjo 
pločnika in javne razsvetljave. Direkcija Republike Slovenije 
za infrastrukturo bo za celotno investicijo zagotovila 60 od-
stotkov sredstev, občina Cerkvenjak pa 40 odstotkov. 

Nato so končno stekla dela.
Še pred tem je bilo treba izbrati izvajalca del. Razpis za iz-

biro izvajalca je objavila in vodila Direkcija Republike Slo-
venije za infrastrukturo. Na osnovi javnega razpisa je bilo za 
izvedbo del izbrano podjetje Marko/Mark Nival iz Vidma pri 
Ptuju, ki ima tudi svoje podizvajalce. 

Dela na terenu so nato stekla v prvi polovici septembra.
Kako potekajo dela?
Sam izvajalec je predvideval, da bodo dela tekla nekoliko 

hitreje, vendar zaradi kompleksnosti gra-
dnje doslej to ni bilo mogoče. Takšna in-
vesticija, kot je obnova ceste z izgradnjo 
pločnika in javne razsvetljave, zahteva 
namreč veliko usklajevanj med različnimi 
deležniki, saj morajo pod pločnik in cesto 
položiti elektroinstalacije, telekomunika-
cijske kable, kanal za optični kabel, vodo-
vodne instalacije, kanalizacijo, kanalizaci-
jo za meteorne vode itd.

Gradnja je bolj zamudna tudi zaradi gra-
dnje opornih zidov za pločnik. Ravno za-
radi teh zidov pa je gradnja pločnikov bolj 
kakovostna, saj jih ne bo najedala erozija. 
Na zid bodo namestili tudi ograjo, saj je 
višinska razlika med zemljo in zidom po-
nekod tudi do 1,5 metra. 

Ves čas, odkar poteka investicija, je na 
regionalni cesti Cerkvenjak–Sveti Jurij ob 
Ščavnici polovična zapora, ki udeležen-
cem v prometu, zlasti domačinom, pov-
zroča kar nekaj težav. Kdo izvaja zaporo?

Zaporo ceste izvaja Cestno podjetje 
Murska Sobota, ki je za to pooblaščeno od 
države. Izvedbo zapore pa plačuje izvaja-
lec del, zato je tudi sam zainteresiran, da 
se dela čim prej končajo in da zaporo čim 
prej odpravijo.

Ljudje, ki od blizu spremljajo gradnjo, pravijo, da poteka kar 
hitro.

Izvajalci del so v prvih decembrskih dnevih in tednih z gra-
dnjo pohiteli, da bi prehiteli zimo ter pločnik in cestišče grobo 

POGOVOr z ŽuPaNOm ObčINE CErkVENJak marJaNOm ŽmaVCEm

Marjan Žmavc: V prejšnji evropski 
finančni perspektivi do leta 2014 je 
Evropska unija spodbujala vlaganja v 
objekte in komunalno infrastrukturo, v 
novi perspektivi od leta 2014 do 2020 
pa spodbuja socialno kohezijo in ust-
varjanje novih delovnih mest ter vlag-
anja v ljudi in njihovo lepše življenje. 
Zato bomo v naslednjih letih več vlagali 
v ljudi, manj pa v zidove.
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asfaltirali pred snegom, saj lahko sol, ki jo uporabljajo pri plu-
ženju in ohranjanju prevoznosti cest v zimskem času, povzroči 
škodo na utrjeni cestni podlagi, če ni asfaltirana. Verjamem 
in upam, da bo izvajalcem uspelo načrtovana dela dokončati, 
preden bo padel sneg.

Kako daleč bo investicija do konca leta?
Pričakujem, da bodo izvajalci do novega leta izvedli pribli-

žno eno polovico del, čeprav bo večina računov za opravljena 
dela zapadla v poravnavo v letu 2017 in bo potemtakem obre-
menila občinski proračun za naslednje leto. Občina Cerkve-
njak bo za celotno investicijo v letih 2016 in 2017 prispevala 
okoli 245 tisoč evrov (za izgradnjo pločnika in javne razsve-
tljave), Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo pa 355 
tisoč evrov za obnovo cestišča.

Kdaj bo investicija predvidoma končana?
Po terminskem planu naj bi investicijska dela končali maja 

2017, ko bodo položili še zgornji ustroj asfalta na cestišče in 
pločnik.

Upam in pričakujem, da bomo lahko cesto slovesno predali 
namenu naslednje leto ob 19. občinskem prazniku, ki ga bomo 
praznovali od 2. do 25. junija 2017.

Naslednje leto bo občina glavnino investicijskih sredstev torej 
namenila za izgradnjo pločnika in javne razsvetljave ob pre-
novljenem odseku regionalne ceste Cerkvenjak–Sveti Jurij ob 
Ščavnici. Ali bo občina naslednje leto modernizirala še kakšen 
cestni odsek?

Poleg tega bomo modernizirali in asfaltirali še tri krajše od-
seke na lokalnih cestah.

V Brengovi bomo modernizirali cesto od Pučkovih do Troj-
nerja proti Vanetini v dolžini okoli 400 metrov. V Čagoni 
bomo modernizirali krajši odsek do čebelarskega doma v dol-
žini okoli 120 metrov. Jeseni pa bomo v Čagoni modernizirali 
še odsek do Dušana Blažiča v dolžini okoli 220 metrov. Za 
modernizacijo vseh treh cest bo občina namenila okoli 75.000 
evrov. 

Koliko investicijskih sredstev za naslednje leto pa je občini 
pravzaprav uspelo zagotoviti v svojem proračunu?

Naslednje leto bomo v občini Cerkvenjak imeli na voljo oko-
li 450 tisoč evrov, kar za današnje čase ni malo. Del teh sred-
stev bomo poleg vsega omenjenega namenili tudi za pripravo 
projektne dokumentacije za modernizacijo že omenjenih cest, 
za obnovo vodovoda v delu Peščenega Vrha, za izdelavo pro-
jektne dokumentacije za prenovo in novogradnjo vodovoda v 
delu Župetincev, v Ivanjskem Vrhu in delu Brengove. Sredstva 
bodo potrebna tudi za geodetsko odmero cest in za notarske 
stroške pri odkupu in prepisu zemljišč za ceste.

Del investicijskih sredstev bomo namenili tudi za pripravo 
dokumentacije za energetsko sanacijo šole, ki nas čaka v na-
slednjih letih. Določena sredstva (okoli 17.000 evrov) bomo 
namenili za nakup novega kombi vozila za potrebe gasilcev. 
Nekaj sredstev, okoli 5 tisoč evrov, bomo prispevali tudi za 
obnovo strehe župnišča. Poleg tega bo občina izvedla še več 
manjših investicij.

Pravzaprav je občini uspelo za naslednje leto zagotoviti kar 
precej investicijskih sredstev.

Leta 2017 bomo ponovno koristili sredstva po 23. členu Za-
kona o financiranju občin in sicer bomo koristili 45 tisoč evrov 
nepovratnih sredstev in 60 tisoč evrov povratnih. Upam pa, 
da povratnih sredstev po tem, ko bodo gospodarski rezultati v 
Sloveniji ponovno boljši, občinam ne bo treba vračati. Sicer pa 
bomo morali povratna sredstva skupaj z zelo nizkimi obrestmi 
po letu 2018 vračati od 7 do 10 let, pač glede na višino zneska. 
Na ta način je država omilila posledice prenizke povprečnine, 
ki je letos znašala 524 evrov na prebivalca.

Kako pa bo s povprečnino naslednje leto?

Država za naslednje leto predvidena povprečnino v višini 
530 evrov na prebivalca, v letu 2018 pa 536 evrov. Skupnost 
občin Slovenije (SOS) in Združenje občin Slovenije (ZOS) pa 
sta zahtevali višjo povprečnino od 540 evrov.

Po zakonu o financiranju občin bi država morala občinam 
zagotoviti investicijska sredstva v višini 6 odstotkov primer-
ne porabe. Za našo občino bi to zneslo okoli 110 tisoč evrov. 
Trenutno pa dobimo zaradi varčevalnih ukrepov 2 odstotka 
nepovratnih sredstev in 3 odstotke povratnih sredstev ali pa 5 
odstotkov nepovratnih sredstev, če bodo gospodarske razmere 
boljše in če bodo pogajalci, ki zastopajo interese občin, na po-
gajanjih z vlado bolj uspešni.

Naslednje leto bodo objavljeni prvi razpisi za koriščenje evrop-
skih sredstev iz evropske finančne perspektive 2014–2020. Sicer 
bodo objavljeni malce pozno, pa vendarle bodo.

Naša občina se bo na te razpise prijavila. V mislih imamo 
več projektov, ki so v fazi priprave. Ko bodo pripravljeni, jih 
bomo tudi javno predstavili. 

Pa vendarle, v katere smeri razmišljate?
Lahko rečem, da razmišljamo o ureditvi trškega jedra in 

posameznih pomembnih lokacij v Cerkvenjaku, kar je nujno. 
Našo občino je že obiskala ekipa profesorjev in študentov fa-
kultete za arhitekturo iz Maribora, ki so posneli stanje. Do po-
mladi nam bodo predstavili idejne zasnove za ureditev trškega 
jedra in nekaj pomembnih lokacij v občini.

Razmišljamo tudi o izgradnji medgeneracijskega parka ozi-
roma centra v bližini ŠRC Cerkvenjak, kjer bi našli kaj zase 
pripadniki vseh generacij (balinišče za starejše, igrala za otro-
ke, prostor za druženje itd.). Za ta projekt bi koristili evropska 
sredstva preko LAS-a.

Marsikdo se bo ob tem vprašal, zakaj občina z evropskim de-
narjem ne sofinancira več izgradnje cest, kanalizacije, čistilnih 
naprav in podobno?

Vse to smo lahko z evropskimi sredstvi sofinancirali v prej-
šnji evropski finančni perspektivi do leta 2014. V novi finančni 
perspektivi od 2014 do 2020 pa to ni več mogoče in dovoljeno, 
ker so v Bruslju evropska sredstva namenili za socialno ko-
hezijo in za nova delovna mesta na tem področju, nikakor pa 
ne za izgradnjo komunalne infrastrukture. V prejšnji finančni 
perspektivi je Bruselj spodbujal vlaganje evropskih sredstev v 
objekte in infrastrukturo, sedaj pa spodbuja vlaganja v ljudi in 
njihovo lepše in boljše življenje.

Seveda pa modernizacije cest in izgradnje komunalne infra-
strukture ne bomo zanemarili, vendar bomo morali po novem 
to financirati z lastnimi sredstvi, razen če se bodo projekti do-
polnjevali z novimi projekti za črpanje evropskih sredstev.

Občina Cerkvenjak je že prijavila tudi na dva projekta javnih 
del za leto 2017.

Preko obeh projektov javnih del naj bi naslednje leto delali 
dve osebi – ena v režijskem obratu, druga pa v Športno-rekre-
acijskem centru Cerkvenjak. Oba projekta sta takšna, da sta 
dobra za občino in dobra za brezposelni osebi, ki bosta sodelo-
vali v njih. Brezposelne osebe, ki sodelujejo v projektih javnih 
del, dobijo namreč plačilo, so zdravstveno in invalidsko-po-
kojninsko zavarovane, teče jim delovna doba itd. Sredstva za 
to v enem delu zagotavlja občina, v drugem delu pa država. Na 
razpisu smo z obema projektoma že uspeli.

Občina Cerkvenjak pa sofinancira tudi javna dela znotraj 
upravne enote (v knjižnici, na centru za socialno delo, v delov-
no varstvenem centru Mravlja itd.).

Do določenih sprememb je prišlo tudi v zvezi s poslovno-obrtno 
cono v Brengovi.

V poslovno-obrtno cono želimo pritegniti nove investitorje. 
Zato je občinski svet sprejel sklep o znižanju komunalnega 
prispevka za 60 odstotkov. Glede na to, da je bila cona delno 
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14. redna seja občinskega sveta

ODLOk PrOračuNa za 
2017 V PrVEm braNJu 

SPrEJET
Statistika varnostne situacije ugodna, bila bi še ugodnejša, 
v kolikor ne bi skozi Cerkvenjak potekala avtocesta, kjer 
kršitvam veliko doprinesejo tujci.

Na 14. redni seji občinskega sveta občine Cerkvenjak so 
imeli v obravnavi 10 točk dnevnega reda. Seji je prisostvo-
valo sedem svetnikov, ki so po pozdravu Marjana Žmavca, 
župana občine Cerkvenjak, in ugotovitvi sklepčnosti soglasno 
sprejeli predlagani dnevni red seje ter soglasno potrdili tudi 
zapisnik 13. seje občinskega sveta. Zatem so prešli na Odlok 
o rebalansu proračuna občine Cerkvenjak za leto 2016. Ob-
razložitev odloka o rebalansu proračuna je podala Simona 
Kramberger, računovodkinja občine Cerkvenjak. Z rebalan-
som proračuna občine Cerkvenjak se tako načrtujejo prihodki 
v višini 1.636.596 evrov, kar prestavlja 93,03 procenta glede 
na zadnji sprejeti proračun oziroma prvi rebalans proračuna 
za leto 2016. Do izpada prihodkov je prišlo predvsem na ra-
čun načrtovane prodaje zemljišč, ki jih ni bilo. Slednje je tako 
zahtevalo tudi znižanje odhodkov. Odhodki so s predlaganim 
rebalansom načrtovani v višini 1.625.386 evra, kar predstavlja 
prav tako 93 % glede na zadnji sprejeti rebalans. Na podano 
obrazložitev, ki je bila obširna in razumljiva (sicer pa svetni-
ki vse gradivo za seje prejmejo z vabili), niso imeli pripomb 
in so torej brez razprave soglasno sprejeli odlok o rebalansu. 
Udarna tema seje je bila prva obravnava Odloka o proračunu 
občine Cerkvenjak za leto 2017. Tudi tega je obširno pred-
stavila občinska računovodkinja Simona Kramberger. Prora-
čun občine naj bi bil znašal na prihodkovni strani 1.841.241 
evrov, odhodkov naj bi bilo 1.743.371 evrov. Pri odhodkih so 

zgrajena tudi z evropskimi sredstvi, pa ne smemo znižati cene 
zemljišč.

Pred kratkim je bil sprejet nov zakon o dimnikarskih storitvah. 
Prinesel je pomembne spremembe.

Doslej so občine podeljevale koncesije dimnikarskim pod-
jetjem, ki so bila nato po zakonu dolžna skrbeti za čiščenje in 
vzdrževanje malih kurilnih naprav. Odslej bodo lahko občani 
sami na trgu izbrali dimnikarsko podjetje, ki bo zanje izvajalo 
dimnikarske storitve. Odslej bodo morali občani bolj aktivno 
skrbeti za to, da bodo dimnikarji zares redno vzdrževali in či-
stili njihove male kurilne naprave.

Pred nami so božično-novoletni prazniki. Kaj ob tej priložnosti 
pripravljate v občini?

Naša društva bodo podobno kot vsako leto pripravila vrsto 
prireditev. Tako je Turistično društvo Cerkvenjak že pripravilo 
in prižgalo lučke na adventnem vencu v središču Cerkvenjaka 
ter postavilo jaslice pred cerkvijo Sv. Antona, kjer bo tudi letos 
božično-novoletni sejem. Občina pa je poskrbela za to, da je 
občinsko središče lepo okrašeno. Potrudili so se tudi gostinci 
in podjetniki, ki so okrasili svoje lokale in poslovalnice.

Bo tako kot vsako leto tudi letos silvestrovanje na prostem v 
središču Cerkvenjaka?

Seveda. Tudi sam bom novo leto pričakal na prostem v 
središču Cerkvenjaka. Vabim vse občanke in občane, ki jim 

zdravje in čas to omogočata, da se zberemo na silvestrovanju 
na prostem, da bomo skupaj odštevali staremu letu in skupaj 
skočili v novega ob zvokih ansambla Veseli slavčki iz Mari-
bora ter toplih napitkih Društva vinogradnikov in ljubiteljev 
vina Cerkvenjak.

Kaj pa ob božiču in novem letu želite občankam in občanom 
Cerkvenjaka?

Božič je vsaj zame eden najlepših cerkvenih in družinskih 
praznikov, ko na božični večer postavimo in okrasimo božič-
no drevo, pod njega pa postavimo jaslice s sveto družino in 
kakšnim manjšim darilom za svoje najdražje. Temu običajno 
sledi bogato obložena miza z domačimi dobrotami in obisk 
polnočnice v cerkvi.

Tudi pričakovanje novega leta je vedno neki poseben trenu-
tek oziroma dogodek, ko se poslovimo od starega leta in željno 
vstopamo v novega. Mnoge civilizacije v preteklosti so imele 
različna štetja let, zato so tudi različno praznovale pričetek no-
vega leta. Današnji sodobni svet pa ga v večini povzema po 
enotnem koledarju in s pričetkom novega leta s 1. januarjem.

Ob prihajajočem božiču in novem letu 2017 vam, drage ob-
čanke in občani Cerkvenjaka, želim mirne in doživete božične 
praznike ter zdravo, zadovoljno in uspehov polno novo leto 
2017. 

Tomaž Kšela

odhodki, na katere ni moč vplivati, saj so v veliki meri zakon-
sko opredeljeni. Precejšnji del bodo vzele tudi investicije in 
vzdrževanja, kot so tekoče vzdrževanje občinskih cest, zim-
ska služba itd. Veliko občinskih proračunskih obveznosti je za 
občane namreč nevidnih oz. se jim zdijo, da pridejo od »zgo-
raj«, prav te pa jemljejo precejšen kos proračunskega kolača. 

Denimo plačilo šolskih prevozov: 45.440 evrov, regresiranje 
šolskih prevozov – prilagojeni program: 3.500 evrov, socialna 
oskrba, pomoč na domu: 11.369 evrov, socialno varstvo inva-
lidov – financiranje bivanja v varstveno delovnih centrih in 
zavodih za usposabljanje ter plačilo oskrbnim v institucional-
nem varstvu za duševno in telesno prizadete osebe v zavodih: 
36.000 evrov, družinski pomočnik: 31.000 evrov. In tu je še 
socialno varstvo starejših oseb v domovih za starejše: 38.500 
evrov. Nenazadnje pa ima občina na grbi še odplačevanje dol-
goročnih kreditov iz prejšnjih let. Skupna zadolženost občine 
Cerkvenjak na dan 31. 12. 2016 bo znašala 735.864.55 evra, 
kar je 360, 19 evra na prebivalca. Pri tej točki dnevnega reda 
je sodeloval tudi predsednik komisije za proračun Feliks Fe-
konja, ki je dejal, da komisija na predlagani osnutek proračuna 

Rebalans kot prvo branje proračuna je predstavila Simona 
Kramberger, računovodkinja občine Cerkvenjak. 

Iz DELa ObčINSkIH OrGaNOV
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15. redna seja občinskega sveta občine 
Cerkvenjak 

PrOračuN za 2017 
SPrEJET

S 15. redno sejo občinskega sveta občine Cerkvenjak so sve-
tnica in svetniki končali svoje delo za letošnje leto. Med sed-
mimi točkami dnevnega reda je nedvomno bila najpomemb-
nejša pot točko 3. Odlok o proračunu občine Cerkvenjak za 
leto 2017. V njem je sicer od prvega branja prišlo do nekaj 
manjših sprememb. Kot je dejal župan Marjan Žmavc, do tega 
ni prišlo s strani svetnikov, saj niso podali nobenega amand-
maja. Potrebo po spremembi v proračunu od prvega do druge-
ga branja je razložila Simona Kramberger, računovodkinja ob-
čine Cerkvenjak, ki proračun za 2017 obširno predstavlja tudi 
v glasilu Zrnje. V razpravi o proračunu so se oglasili svetniki 
Mirko Kozar, ki je povedal, da se s proračunom ne strinja in 
kaj ga moti tudi navedel, to je visok delež sredstev, namenjen 
v šolo in vrtec. Svetnika Primož Čuček in Boris Vogrin sta 
želela pojasnila o predvideni rekonstrukciji vodovoda v njunih 
zaselkih. Proračun za 2017 je bil soglasno sprejet.

ni imela posebnih pripomb. Zdi pa se ji neprimerno, »da se 
kultura financira pogodbeno, v bodoče naj bi se financirala na 
podlagi razpisov in bi lahko kandidirala na razpisih tudi druga 
društva v kraju«. Besedo je dobil tudi Peter Šafarič, predse-
dnik Prostovoljnega gasilskega društva Cerkvenjak. Predstavil 
je potrebo in dejavnike, ki terjajo nabavo novega gasilskega 
vozila za prevoz moštva. Navedel je, da vozilo koristijo tudi 
druga društva in ustanove. Svetnik Primož Čuček, sicer tudi 
predsednik kulturnega društva, je nakazal potrebo po novih za-
vesah in zavesnega sistema na odru dvorane kulturnega doma. 
Svetnik mag. Mirko Žmavc je menil, da je sredstev za investi-
cijsko vzdrževanje šole prenizko, hkrati pa nakazal potrebo po 
dodatnih pokritih telovadnih prostorih in podprl prizadevanja 
gasilskega društva po novem kombi vozilu. Andreja Kocbe-
ka, podžupana občine Cerkvenjak, je zbodla višina prispevka 
v višini 18.000 evrov za socialno zavarovanje, pa tudi visok 
znesek za knjižnico. Sam pa bi več sredstev namenil za dru-
štva. Zanimala ga je zahteva odškodnine za komunalne vode, 
položene po zemljišču Marije Paluc v Cerkvenjaku, podpira 
nabavo novega gasilskega vozila, kjer pa ni treba vztrajati na 
peugeotu, naj se najde primerna ustrezna cenovna varianta za 
drugo vozilo enakega ranga. 

Predlog Odloka o proračunu občine Cerkvenjak za 2017 
je bil v prvi obravnavi soglasno sprejet in čaka še na drugo 
obravnavo. Sprejeli so Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za predvi-
deno komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega 
prispevka za območje poslovno-obrtne cone (POC) Cerkve-
njak. Razčlenil ga je Blaž Malenšek iz podjetja TerraGIS iz 
Ljubljane. »Višina komunalnega prispevka je bila določena na 
način, ki je tedaj zagotavljal konkurenčno višino komunalnega 
prispevka v primerjavi z ostalimi podobnimi gospodarskimi 
conami v okolici in hkrati zagotavljal tudi neki priliv občini v 
obliki komunalnega prispevka. Pri tem pa ne gre spregledati, 
da je bil komunalni prispevek določen v času pred finančno 
krizo. Ta je v kasnejših letih močno spremenila gospodarsko 
stanje v državi in povsem zaustavila prodajo prostih parcel v 
coni. Tudi predstavniki gospodarstva imajo danes drugačne 
predstave glede tega, kakšna je primerna višina komunalnega 
prispevka, ki so ga še pripravljeni plačati. Neprodaja zemljišč 
je problematična za občino Cerkvenjak tudi iz vidika zago-
tavljanja ciljev projekta, katerim se je občina zavezala ob si-
cer uspešni kandidaturi za nepovratna sredstva iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj (ESRR) in prijavi na razpis v okvi-
ru Regionalnega razvojnega programa (RRP). V tem trenutku 
občina pogodbeno dogovorjenih ciljev (št. novozaposlenih v 
coni ipd.) ne dosega, bi pa jih, če bi bila cona zapolnjena na na-
čin, kot je bilo mišljeno.« Zato Malenšek vidi rešitev v drastič-

Pločnik in javna razsvetljava ob regionalni cesti Kadrenci–
Cerkvenjak bosta občinski proračun za leto 2017 »olajšala« 
za 225.000 evrov.

nem znižanju komunalnega prispevka (za 60 %), v čem vidi 
privlačnost za investitorje. Sedaj poslovno-obrtna cona same-
va, in kar je najhuje, zgodi se lahko, da bo treba vrniti dobljena 
sredstva, rok namreč še ni potekel. Le upajmo, da se kaj takega 
ne bo zgodilo, je menil Malenšek. Na srečo je takšnih con v 
Sloveniji, kar nekaj, je še dodal. Odlok so svetniki sprejeli s 6 
glasovi za, svetnik Franc Fekonja pa ni glasoval. Sprejeli so 
tudi Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovi-
tvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega 
zavoda Osnovna šola Cerkvenjak–Vitomarci. Svetnik Mirko 
Žmavc, ravnatelj OŠ, se je iz glasovanja izločil. Brez pomisle-
kov so soglasno sprejeli še sklep s stališčem občine Cerkve-
njak o vpisu pravice do pitne vode v ustavo RS kot tudi sklep 
o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča v občini Cerkvenjak za leto 2017. Vre-
dnost točke se namreč ne spremeni. Na seji so se seznanili še s 
pregledom varnostne situacije na območju občine Cerkvenjak 
v prvem polletju leta 2016. Poročilo je podal Beno Matjašič, 
pomočnik komandirja PP Lenart. Statistika varnostne situacije 
je ugodna, lahko bi bila še ugodnejša, v kolikor ne bi skozi 
Cerkvenjak potekala avtocesta, kjer kršitvam veliko doprine-
sejo tujci. Kršitvam in kazenskim deliktom pa veliko botruje 
prisotnost alkoholizma.

Tekst in foto: Franc Bratkovič

Za sprejem proračuna so dvignili roko vsi svetniki in svetnica. 
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PrOračuN ObčINE 
CErkVENJak za LETO 

2017
Občinski svet Občine Cerkvenjak je na svoji 14. redni seji 2. 

11. 2016 obravnaval proračun Občine Cerkvenjak za leto 2016 
v 1. obravnavi, na 15. seji dne 14. 12. 2016 pa še v 2. obrav-
navi in ga tudi sprejel. Osnova za načrtovanje je bil Rebalans 
proračuna za leto 2016, ki je bil predlagan in sprejet na 14. re-
dni seji, ocenjena realizacija leta 2016 in Predlog Zakona o iz-
vrševanju proračuna RS za leti 2017 in 2018. Temeljni element 
za izračun primerne porabe in s tem dohodnine, ki je glav-
ni vir občinskega proračuna, je povprečnina, ki za leto 2017 
znaša 530 EUR/prebivalca (v letu 2016 je bila 525,00 EUR/
prebivalca). Tako kot v letu 2016 tudi v letu 2017 ni možno 
načrtovati investicij s sofinanciranjem iz strukturnih skladov 
EU, ampak bodo te investicije predvidoma vključene v prora-
čun leta 2018. Iz predloga naslednjega večletnega finančnega 
okvira EU 2014–2020, ki ga je sprejela Evropska komisija, pa 
je moč ugotoviti, da je finančni okvir EU prilagojen večjim in 
predvsem državnim investicijam, z manjšimi projekti, ki jih 
izvajajo lokalne skupnosti, pa bo težko pridobivati evropska 
sredstva. 

Višina proračuna za leto 2017 znaša 1.843.913 EUR pri-
hodkov in 1.781.650 EUR odhodkov. Presežek prihodkov nad 
odhodki skupaj s predvidenim ostankom sredstev na računu 

ob koncu letošnjega leta znaša 103.154 EUR in predstavlja 
odplačilo dolgoročnih kreditov v letu 2017 v višini 168.750 
€, zadolževanje pri državnem proračunu v višini 65.638 EUR 
in prenos presežka iz leta 2016 v višini 40.891 EUR. Zaradi 
visokega deleža sredstev, ki ga moramo nameniti za odplače-
vanje dolgoročnih kreditov in nizkih rednih prihodkov, ostaja 
sredstev za investicije vsako leto manj. Prav tako se iz leta v 
leto povečuje delež sredstev za tekoče transfere, kot so zago-
tavljanje varstva in vzgoje predšolskih otrok (322.500 EUR), 
financiranje domskega varstva invalidov in ostarelih (105.500 
EUR), subvencioniranje najemnin (4.380 EUR), financiranje 
družinskih pomočnikov (31.000 EUR), plačilo zdravstvenega 
zavarovanja za brezposelne (17.500 EUR), subvencije za kme-
tijstvo (18.000 EUR), denarne nagrade za dijake in študente 
(4.000 EUR), finančne spodbude za novorojenčke (5.300 
EUR), regresiranje šolskih prevozov (49.000 EUR) in šole v 
naravi, plačilo stroškov mrliških ogledov in stroški sanitarnih 
obdukcij (3.200 EUR), financiranje delovanja in programov 
CSD Lenart (15.000 EUR), osnovne šole in knjižnične dejav-
nosti, financiranje gasilske službe, financiranje društev in or-
ganizacij. Tovrstni izdatki predstavljajo kar cca 670 tisoč EUR 
izdatkov, kar je 38 % celotnega proračuna.

V okviru investicij, ki predstavljajo le dobrih 30 % celotne-
ga proračuna, je za leto 2017 predvideno dokončanje izgradnje 
pločnika ob regionalni cesti Kadrenci–Cogetinci, za kar bo po-
trebnih 260.000 EUR (skupna investicija izgradnje pločnika 
bo občino stala 373.198 EUR) vključno z izgradnjo vodovoda 
ob pločniku, katerega skupni stroški so ocenjeni na cca 40.000 
EUR. Izvedena bo modernizacija odseka ceste v Čagoni pri 
čebelarskem domu v dolžini 120 m, pričela se bo tudi moder-
nizacija odseka ceste Brengova–AC–Pučko–Vanetina (v letu 
2017 do Trojnerja in v letu 2018 do Vanetine, skupno 1150 m), 
načrtovan je tudi pričetek modernizacije odseka ceste Čago-
na–Malek–Blažič v dolžini cca 300 m, priprava projektne do-
kumentacije za rekonstrukcijo vodovoda Župetinci–Smolinci, 
del Brengove (Klobasa–Pučko–Vanetina) in Peščeni Vrh, pri-
četek rekonstrukcije vodovoda v Peščenem Vrhu, namenjena 
so tudi sredstva za obnovo javne razsvetljave v Čagoni. V letu 
2017 se bo izvajala tudi investicija obnove šolskega igrišča, 
katere vrednost je ocenjena na 35.000 EUR in bo sofinancirana 
iz proračuna MŠŠ v deležu 45 %. V proračunu so zagotovljena 
tudi sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova zadolževanja 
PGD Cerkvenjak v višini 6.684 EUR za gasilski avto, naba-
vljen v letu 2012, ter 15.000 EUR za sofinanciranje nakupa 
novega gasilskega kombi vozila. Načrtovana so tudi sredstva 
za sofinanciranje obnove sakralnih objektov v lasti župnije 
sv. Antona v višini 5.000 EUR (obnova ostrešja na župnišču). 
Prav tako so zagotovljena sredstva za tekoče vzdrževanje ob-
činskih cest v višini 80.000 EUR ter zimsko službo v višini 
15.000 EUR, plačilo el. energije za javno razsvetljavo v višini 
10 tisoč EUR, vzdrževanje kanalizacije in čistilne naprave 12 
tisoč EUR, vzdrževanje objekta ŠRC v višini 12 tisoč EUR in 
vzdrževanje pokopališča in mrliške veže v višini 12 tisoč EUR 
ter vzdrževanje ostalih objektov v občinski lasti. 

Tako kot že nekaj let doslej so zagotovljena tudi sredstva za 
sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav v višini 15.000 
EUR (sofinanciranje v višini 50 % stroškov izgradnje MČN) 
in sofinanciranje ukrepov s področja kmetijstva v višini 18.000 
EUR (do 50 % posameznega ukrepa), ki bodo občanom dode-
ljena na podlagi javnih razpisov. Zagotovljena so tudi sredstva 
za delovanje društev, ki bodo prav tako dodeljena na podlagi 
javnih razpisov in sicer sredstva za sofinanciranje programov 
športa v višini 14.600 EUR in ostalih programov društev v vi-
šini 8.000 EUR, sofinanciranje kulturnih in turističnih priredi-
tev v višini 4.600 EUR ter sofinanciranje programa Kulturnega 

Sledila je točka dnevnega reda Sklep o izdaji soglasja k sis-
temizaciji delovnih mest v vrtcu Cerkvenjak za šolsko leto 
2016/ 2017, od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2017. Obrazložitev je po-
dal svetnik in ravnatelj OŠ Cerkvenjak–Vitomarci mag. Mirko 
Žmavc. Sklep je bil potrjen brez razprave z šestimi glasovi. 
Mirko Kozar ni glasoval kot tudi ne Mirko Žmavc zaradi nav-
zkrižja interesov. 

Letni program športa v občini Cerkvenjak za leto 2017 so 
sprejeli soglasno. So se pa v razpravi z vprašanji oglasili štir-
je svetniki: Vogrin, Rajh, Fekonja in Kozar. Obrazložil ga je 
mag. Vito Kraner, direktor cerkvenjaške občinske uprave. Sle-
dnji je bil poročevalec tudi pri sprejemanju Sklepa o potrditvi 
investicijskega programa (IP) za investicijo »Rekonstrukcija 
ceste ter izgradnja pločnika ob regionalni cesti R2-439, odsek 
1305 Sv. Jurij ob Ščavnici–Cerkvenjak od km 5,474 do km 
6,447«. Investicija se že izvaja. Potrditev sklepa pa bo omo-
gočila tudi prijave na določene razpise. Oglasili so se svetniki. 
Mirko Kozar: dilema oporni zid in tudi o kanalizaciji. Te sicer 
ne bo, saj preprosto povedano, sredstev ni, je glede kanalizaci-
je dejal župan Žmavc. Jernej Rajh je opozoril na slabo polože-
ne robnike. Čučka veseli lep pogled na že zgrajen del pločnika. 
Mimogrede – investicija bo končana do konca maja prihodnje 
leto. Potreben sklep je bil sprejet soglasno. Sejo so zaključili 
s pobudami in vprašanji svetnikov, kjer je Kozar dobil odgo-
vore na tri pisno zastavljena vprašanja občinski upravi. Čuček 
je predlagal dvig plač zaposlenim v občinski upravi in dobil 
odgovor župana, da so te, kot jih določa sistem, sicer pa te 
usklajujejo tudi z možnostmi napredovanj, v kolikor je to le 
mogoče. Mirko Žmavc pa se je oglasil s predlogom o potrebi 
defibrilatorja v Cerkvenjaku, do katerega bi moral biti omo-
gočen dostop ob vsakem času. Če zanj ni možno najti denarja, 
naredimo to na humanitaren način, je dodal. Ker pa precej ljudi 
skrbi za svoje zdravje z gibanjem v naravi – večernimi spreho-
di, bi jim namenil ob sprehajalni trasi tudi kakšno solarno luč.

Franc Bratkovič
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Naslednji grafikon prikazuje predvideno porabo glede na vr-
sto odhodkov: glede na pretekla leta je izdatkov za investicije 
v deležu celotnega proračuna manj, saj je zaradi prej opisanih 
razlogov proračun bistveno nižji, izdatki za tekočo porabo in 
zakonsko določene naloge občine pa ostajajo nespremenjeni.
Tekoče / investicijsko 

 Zapisala: Simona Kramberger, mag. posl. ved
Višja svetovalka za proračun in finance

OBNOVE IN 
VzDrŽEVaNJE 

ObčINSkIH CEST
V letu 2016 je Občina Cerkvenjak planirala in tudi uspešno 

zaključila naslednje investicije v občinske ceste:
1.  LC Čagona-Drbetinci – II. in III. faza (2.000 m) – sanacija, 

razširitev in preplastitev v skupni višini cca 130.000 EUR,
2.  JP 703 – 670 (Čagona–Kotnik–Satler, cca 1.000 m) – gramo-

ziranje.
Projekt »Modernizacija lokalne ceste Čagona« se je izvajal 

po naslednjih fazah:
 - Faza I (v letu 2015) - 752 m
 - Faza II in III (v letu 2016 ) - 2.000 m.
Pogodbena vrednost za vse faze je znašala cca 0,18 mio 

EUR. Projekt, namenjen vzdrževanju oz. ohranjanju premože-
nja občine v obliki cestne infrastrukture, je skladen z razpisom 
po 23. členu Zakona o financiranju občin (ZFO-1) in občina 
je z pristojnim ministrstvom (MGRT) podpisala pogodbo za 
pridobitev cca 43.000 EUR nepovratnih in cca 66.000 EUR 
povratnih sredstev. Navedena sredstva so bila občini že v celo-
ti izplačana v mesecu novembru.

Odsek lokalne ceste po Čagoni je bil poleti dokončan v celo-
tni dolžini 2.750 m (od meje s sosednjo občino do regionalne 
ceste »pri Kovaču«). Cesta je bila tudi predana svojemu na-
menu v nedeljo 11. 9. 2016 s svečano otvoritvijo ter obširno 
pogostitvijo, ki so jo resnično vzorno pripravili občani Stane-
tincev, Brengove in Čagone.

Občina bo tovrstne obnove in modernizacije odsekov občin-
skih cest kontinuirano izvajala tudi v prihodnjih letih. 

PLOčNIkI IN ObNOVa 
rEGIONaLNE CESTE

V letu 2015 je bil po nekaj letih dosežen dogovor, da se v 
letu 2016 prične skupni projekt izgradnje pločnikov ter sana-
cije regionalne ceste R II – 439 na odseku v dolžini cca 1.000 
m, in sicer od konca pločnika pri pokopališču ter do »Granate« 
oz. križišča za Peščeni Vrh. 

Obnovljena cesta služi svojemu namenu.

V nadaljevanju je prikaz predvidene porabe sredstev po 
področjih proračunske porabe za leto 2017:

PK Področje proračunske porabe Proračun 2017 v 
EUR

% v proračunu

1 2 3 4
01 Politični sistem 71.160 3,99
02 Ekonomska in fiskalna administracija 6.529 0,37
04 Skupne administrativne službe in splošne 

javne storitve
45.395 2,55

06 Lokalna samouprava 208.104 11,68
07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih 38.777 2,18
08 Notranje zadeve in varnost 820 0,05
10 Trg dela in delovni pogoji 28.483 1,60
11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 21.905 1,23
13 Promet, prometna infrastruktura in komu-

nikacije
433.113 24,31

14 Gospodarstvo 17.230 0,97
15 Varovanje okolja in naravne dediščine 39.879 2,24
16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko ko-

munalna dejavnost
103.166 5,79

17 Zdravstveno varstvo 19.750 1,11
18 Kultura, šport in nevladne organizacije 141.610 7,95
19 Izobraževanje 451.302 25,33
20 Socialno varstvo 135.974 7,63
22 Servisiranje javnega dolga 8.450 0,47
23 Intervencijski programi in obveznosti 10.000 0,56
 SKUPAJ 1.781.650 100,00

INVESTICIJE V LETu 2016društva Cerkvenjak v višini 6.000 EUR. O objavljenih razpisih 
bodo informacije na voljo na naši spletni strani. Načrtovana 
so tudi sredstva za zagotavljanje knjižnične dejavnosti višini 
24.455 EUR.

Zagotovljena so tudi sredstva za delovanje organov občine 
in občinske uprave in financiranje vseh nalog, ki jih je občina 
dolžna v skladu z zakonodajo izvajati in financirati. Načrtu-
jemo tudi izvajanje dveh programov javnih del in sicer »Ure-
janje in vzdrževanje javnih površin« (sofinanciranje s strani 
ZRSZZ v višini 55 %) in »Pomoč pri urejanju in vzdrževanju 
športnih objektov« (sofinanciranje s strani ZRSZZ v višini 95 
%), slednji se izvaja na ŠRC Cerkvenjak. V vsak program je 
vključen po en udeleženec. 



ZRNJE 22. DECEMBER 2016

8

OBNOVA VODOVODA V 
NaSELJIH kaDrENCI, 

COGETINCI IN PEŠčENI 
VRH

Sočasno z obnovo regionalne ceste in izgradnjo pločnika se 
izvajajo tudi dela na obnovi in prevezavi javnega vodovoda. 
Sočasno z izgradnjo pločnikov in obnovo regionalne ceste se 
izvajajo tudi vsa dela na vodovodnih priključkih, in sicer pre-
klopih s starega na novi vodovodni cevovod pri gospodinjstvih 
neposredno ob regionalni cesti, predvidoma v naslednjih letih 
pa pridejo v realizacijo tudi vsi ostali odseki. 

Sočasna izvedba obnove vodovoda z obnovo regionalne ce-
ste ter izgradnjo pločnika je nujna, kajti kasneje bi bil strošek 
obnove bistveno višji ter bi bila povzročena škoda na novo 
izgrajeni infrastrukturi.

Z obnovo vodovoda bodo v skladu s tehničnimi standardi 
vsa gospodinjstva (razen tista, ki te jaške že ima izvedene) do-
bila zunanje vodomerne jaške. Strošek gospodinjstev bo tako 
samo nabava vodomernih jaškov, ki so v lasti gospodinjstva, 
vsa ostala montažna dela ter izkope bo plačala občina kot la-
stnica infrastrukture (vodovoda). Vodomerni jašek je sestavni 
del posameznega gospodinjstva in zato je tudi strošek njegove 
prve vgradnje pri lastniku.

Preklopi na novi cevovod

Na sestanku na DRSI v mesecu novembru 2015 se je občina 
uspela dogovoriti, da se bo investicija (izgradnja pločnika z 
JR in obnova vozišča) pričela v letu 2016 na celotni potezi 
(cca 1.000 m) in se zaključila najkasneje v prvi polovici leta 
2017. Pogodbena vrednost investicije je v višini cca 0,5 mio 
EUR, od katerih je delež DRSI v višini 0,25 mio EUR ter delež 
občine v višini 0,25 mio EUR. Vrednost celotnega projekta, ki 
se je pripravljal že od leta 2008, pa znaša prek 0,6 mio EUR.

Občina je za namen izgradnje pločnika ter obnovo ceste na-
ročila ustrezno dopolnitev obstoječe projektne dokumentacije 
iz leta 2008 ter dodala še ureditev nujno potrebnega osvetlje-
nega prehoda za pešce, ki bo vzpostavil varno pot za vse pešce 
med pokopališčem in parkiriščem. 

V avgustu 2016 je bila podpisana pogodba med občino, 
DRSI in izvajalcem del Markomark Nival, d. o. o.
Investicija bo obsegala izvedbo naslednjih del:

 - izgradnja pločnika širine 1,6 m,
 - ureditev dveh osvetljenih prehodov za pešce pri pokopališču 

in pred Granato, 
 - obnova in razširitev ceste s 5,2 na 6,0 m, 
 - izgradnja LED JR, 
 - kabelska kanalizacija za TK (optika), 
 - obnova javnega vodovoda z navezavo na novi cevovod,
 - priprava za izvedbo hišnih priključkov na javni vodovod v 

območju ceste,
 - vsa ostala dela za uspešno dokončanje projekta.
Dela so se pričela v začetku septembra, projekt pa je bil raz-

deljen na dva dela, in sicer na način, da bo prvi zaključen do 

Obnovljena cesta in pločnik že kažeta na novo podobo.

Asfaltiranje prvega dela ceste

konca leta ter drugi nekje do maja 2017. 

Izvedbo del spremljajo nujno potrebne polovične zapore 
cest, ki bodo potrebne do zaključka del. 

Prepričani smo, da bo investicija zelo veliko pripomogla k 
povečani prometni varnosti na tem odseku in s tem odpravila 
predvsem veliko ogroženost pešcev (pretežno otrok) kot ude-
ležencev v prometu.

Na tem mestu se apelira na vse lastnike zemljišč ob predme-
tnem odseku regionalne ceste, da ustrezno razumejo razloge 
za realizacijo investicije ter aktivno sodelujejo z občino, pred-
stavniki DRSI in izvajalci del. 
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Na zaokroženih območjih po Sloveniji se je oblikovalo 37 
lokalnih partnerstev oziroma LAS. LAS so pripravile svoje 
SLR, ki predstavljajo enega izmed pogojev za potrditev lokal-
nih akcijskih skupin ter pridobitev pravice do črpanja sredstev, 
namenjenih izvajanju pristopa CLLD v programskem obdobju 
2014–2020. Sredstva bodo LAS črpali na osnovi potrjenih in 
izvedenih operacij oziroma projektov vse do leta 2023.

LAS so morali ob pripravi SLR slediti štirim tematskim po-
dročjem ukrepanja, kot so: ustvarjanje delovnih mest, razvoj 
osnovnih storitev, varstvo okolja in ohranjanje narave ter ve-
čja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin. 
LaS Ovtar Slovenskih goric do konca tega leta načrtuje 
pripravo in objavo javnega poziva za izbor operacij na 
spletnih straneh LaS in občin ter v lokalnih medijih. za 
potencialne upravičence bo v januarju 2017 izvedena de-
lavnica, namenjena pripravi vsebine operacije. Potencialne 
upravičence in njihove operacije na posameznem javnem 
pozivu bodo izbrali organi LaS, v kasnejšem postopku pa 
bodo vloge pregledale in odobrile še pristojne institucije.

LOkaLNa akCIJSka 
SkuPINa LaS OVTar 

SLOV. GOrIC POTrJENa
ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter mi-
nistrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo sta za LaS 
Ovtar Slovenskih goric 24. 10. 2016 izdala odločbo o potr-
ditvi lokalne akcijske skupine (LaS) in strategije lokalne-
ga razvoja (SLr) za obdobje 2014–2020.

V programskem obdobju 2014–2020 se izvaja pristop oz. 
podpora za lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (v nadaljevanju: 
CLLD), ki se sofinancira s sredstvi Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju: EKSRP) in Evrop-
skega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju: ESRR). 
Cilj pristopa CLLD je spodbujanje socialnega vključevanja, 
ustvarjanje in ohranjanje delovnih mest ter boj proti revščini in 
kakršni koli diskriminaciji, zmanjševanje regionalnih razvoj-
nih razlik in gospodarski razvoj območij. Poleg tega pa je cilj 
prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dedi-
ščine, kulturne krajine in njenih elementov.

zasedali člani razvojnega sveta 

V ponedeljek, 12. decembra 2016, je v prostorih Centra Slo-
venskih goric v Lenartu potekala 17. redna seja Razvojnega 
sveta Društva za razvoj podeželja »LAS Ovtar Slovenskih 
goric«. Člani so se seznanili s pravnim nasledstvom projek-
tov iz ukrepa LEADER iz obdobja 2007–2013, saj je kar 32 
izvedenih projektov še lahko kontroliranih oz. pregledanih na 
terenu znotraj 5-ih let po izplačilu zahtevka. Pregledali so vse-
binsko in finančno delovanje društva v letu 2016 ter načrtovali 
aktivnosti za prihodnje leto. Poudarek bo na pripravi vsebin 
operacij za prijavo na javne pozive, sejemskih predstavitvah in 
animaciji prebivalstva (nadaljevanje popisa terena in razširitev 
Ovtarjeve ponudbe).

R. P. in M. G.

PREGLED IZVEDBE 
VEčJIH INVESTICIJ V 

LETu 2016
INVESTICIJA

OBSEG / IZVAJANJE INVESTICIJE
OBSEG INVESTICIJE STANJE IZVAJANOSTI 

1.
CESTE, 

PLOČNIKI, 
PARKIRIŠČA:

mODErNIzaCIJa – ODSEkI 2016:
- LC Čagona-Drbetinci – II. faza (2.000 m)
- JP 703 – 670 (Čagona-Kotnik-Satler) - 

gramoziranje (cca 1.000 m)

REALIZIRANO

urEDITEV PLOčNIka Ob 
rEGIONaLNI CESTI r II 439:
IzVEDba DEL – PLOčNIk Na 
ODSEku:
Cerkvenjak-Peščeni Vrh IZVEDBA ODSEKA V 

LETu 2016-2017
Cerkvenjak-Brengova NAČRTOVANA 

IZVEDBA GLEDE NA 
SOFINANCIRANJE V 
NASLEDNJIH LETIH

UREDITEV CESTE IN PLOČNIKOV 
OB CESTI DO ŠRC CERKVENJAK

NAČRTOVANA 
IZVEDBA GLEDE NA 
SOFINANCIRANJE V 
NASLEDNJIH LETIH

2. VODOVOD:

IZGRADNJA VODOVODA 
IVaNJSkI VrH–COGETINCI–
kOmarNICa

IZGRADNJA VODOVODA 
GrabONOŠkI VrH–COGETINCI

IZGRADNJA VODOVODA 
SmOLINCI–ŽuPETINCI

IZGRADNJA VODOVODA 
PEŠčENI VrH

IzDELaVa PrOJEkTNE 
DOkumENTaCIJE

3. KANALIZACIJA: SOFINaNCIraNJE maLIH 
čISTILNIH NaPraV

zakLJučENO za LETO 
2016

4. OBRTNA CONA:
PrODaJa zEmLJIŠč V IzVaJaNJu – Na 

PRODAJ ŠE NEKAJ 
ParCEL 

5. OŠ - VRTEC:

ENErGETSka SaNaCIJa IN 
rEkONSTrukCIJa ObJEkTa OŠ

DruGO INVESTICIJSkO 
VzDrŽEVaNJE OŠ IN VrTCa

IzDELaVa PrOJEkTNE 
DOkumENTaCIJE

V IZVAJANJU

Mag. Vito Kraner, Mag. jav. upr. 
Direktor občinske uprave

akTuaLNO

LAS Ovtar Slovenskih goric
Lokalne akcijske skupine 2014-2020



ZRNJE 22. DECEMBER 2016

10

V našem TIC-u prodajamo lokalne spominke, katerih avtorji 
so: Frančiška Šafarič, Borut Pučko, OŠ Cerkvenjak–Vitomar-
ci, Alenka Mihalič, Jože Hauzer, Franc Firbas, Dominik Bor-
ko, Turistično društvo Cerkvenjak, Jelko Lorber, Čebelarstvo 
Kačič. 

TIC Cerkvenjak, Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak
E-mail: tic@cerkvenjak.si

Martina Breznik

ŠTuDENTJE 
arHITEkTurE 

Iz marIbOra Na 
DELOVNEm ObISku V 

CErkVENJaku
Cerkvenjak je novembra obiskalo dvajset študentov in štu-

dentk arhitekture s Fakultete za gradbeništvo, promet in arhi-
tekturo iz Maribora. Pripeljal jih je njihov predavatelj, arhi-
tekt Aleksander Saša Ostan, ki bi rad z njimi v okviru svojega 
predmeta do konca semestra analiziral kraj ter ustvarjalno pre-
mislil nekaj lokacij v Cerkvenjaku in okolici. 

Predstavniki občine so jim najprej predstavili OPN (občin-
ski prostorski načrt) in druge osnovne podatke o kraju in ob-
čini, prikazali pa so jim tudi promocijski film. Po tem uvodu 
so se vsi skupaj pod vodstvom župana odpravili na teren in si 
v obliki »mini ekskurzije« ogledali nekaj potencialnih lokacij, 
s katerimi naj bi se ukvarjali študentje. Poiskali bodo načelne 
idejne arhitekturne zasnove za prostore kraja, ki danes niso do-
volj urejeni oz. jasno artikulirani (n.pr. odprti prostori središča 
kraja, park z okolico gasilskega doma, območje okoli cerkve 
in gostilne …), na katerih občina načrtuje širitve ali nove vse-
bine (pokopališče s parkiriščem, športni park z domom, stano-
vanjski blok, trgovski center ob severnem vstopu v kraj …) ali 
kjer želi urediti kulturne in zgodovinske vsebine (arheološki 
park v Brengovi).

Po zaključenem semestru januarja 2017 bodo študentje z 
mentorjem v Cerkvenjaku pripravili razstavo svojih predlo-
gov, nameravajo pa tudi oblikovati manjšo brošuro, v kateri 
bodo predstavili vse pripravljene projekte.

Aleksander Ostan

TurISTIčNO 
INFOrmaCIJSkI CENTEr 

CErkVENJak 
V letu 2011 smo v občini Cerkvenjak slovesno odprli Turi-

stično informacijsko pisarno, ki uspešno deluje še danes. Le da 
ne deluje več pod imenom Turistično informacijska pisarna, 
ampak smo jo preimenovali v Turistično informacijski center 
Cerkvenjak. 

Ponujamo vam usmerjanje in dajanje informacij o turistični 
ponudbi kraja, ki je zelo bogata. Nudimo vam pomoč pri iz-
vedbi organiziranih izletov po občini Cerkvenjak z lokalnim 
turističnim vodnikom in prodaji spominkov, ki so lahko odlič-
no osebno ali poslovno darilo. 

aLkOHOL IN PrOmETNE 
NESrEčE 

Alkohol je pogosto prisoten v našem vsakdanjem življenju 
ob različnih priložnostih, od druženja, praznovanja in tudi 
osebne stiske posameznikov. In ker je pitje alkohola družbeno 
sprejemljivo in ga pije večina posameznikov v naši družbi, po-
gosto pride do njegove zlorabe. Že v majhnih količinah lahko 
alkohol namreč vpliva na voznikovo ravnanje. Tuji razisko-
valci so ugotovili, da že po prvem popitem kozarcu začnejo 
slabeti vozniške sposobnosti, podaljšuje se reakcijski čas in 
povečuje se število napačnih odločitev. Z večanjem koncen-
tracije pa se povečujejo tudi negativne posledice, opozarjajo 
na Javni agenciji RS za varnost prometa (AVP).

Ljudje pogosto podcenjujemo vpliv alkohola na naše spo-
sobnosti in tako menimo, da smo še sposobni sodelovanja v 
prometu, dokler se ne pokažejo že vedenjski znaki močne al-
koholiziranosti – npr. zanašanje, dvojni vid, zapletanje v go-
voru itd. 

Najmanj alkohol vpliva na zelo dobro naučeno in avtoma-
tizirano vedenje, kot je hoja. Vendar pa alkohol že s prvim 
kozarcem vpliva na naše sposobnosti mišljenja in zaznavanja. 
Tako se pojavijo težave pri zaznavanju rdeče barve, oddalje-
nosti, tunelski vid, podcenjevanje tveganja, manjša kontrola 
vedenja, podaljšanje reakcijskega časa itd., kar pomembno 
vpliva na naše varno vedenje in ustrezno reagiranje, predvsem 
v kritičnih situacijah. 
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Statistični podatki tako kažejo, da je približno 10 % pov-
zročiteljev prometnih nesreč pod vplivom alkohola, vendar je 
med najhujšimi prometnimi nesrečami ta delež skoraj tretjina 
(30 % pri nesrečah s smrtnim izidom). 

Vozniki pogosto menijo, da lahko alkoholiziranost zmanjša-
jo z nekaterimi triki ali pripomočki, kot je npr. svež zrak, te-
lesna aktivnost, spanje, žvečilni gumiji, mastna hrana. Vendar 
moramo vedeti, da ti ukrepi ne vplivajo na alkoholiziranost, 
upočasni se lahko samo prehajanje alkohola v kri. Sama prede-
lava alkohola pa je približno enaka, saj se alkohol razgrajuje v 
jetrih, približno 1 enota alkohola na uro, če ne pride do zasiče-
nosti. Zato je pomembno, da če smo vozniki, sploh ne pijemo 
alkohola, oz. če smo pili alkohol, ne vozimo, ampak vnaprej 
predvidimo, kako bomo varno prišli domov. Tako moramo ve-
deti, da smo lahko po zabavi in samo par urah spanja zjutraj še 
močno pod vplivom alkohola. 

V Sloveniji je z zakonom določeno, da lahko imajo vozniki 
kategorije B v litru izdihanega zraka 0,24 mg alkohola ozi-
roma 0,5 promila alkohola ob pogoju, da ne kažejo motenj 
v vedenju, katerih posledica je lahko nezanesljivo ravnanje 
v cestnem prometu. Za voznike začetnike, poklicne voznike, 
učitelje vožnje in nekatere druge pa velja popolna treznost (0,0 
alkohola).

Na Javni agenciji RS za varnost prometa izvajajo tudi re-
habilitacijske programe za voznike, ki so vozili pod vplivom 
alkohola ter bili kaznovani. Plačati morajo globo, opraviti 
kontrolni zdravstveni pregled, se udeležiti enega izmed pro-
gramov edukacijske ali psihosocialne delavnice ter imeti do 
dveh let pogojno vozniško dovoljenje. Letno je takšnih pri-
bližno 6.000, v letošnjem letu nekaj manj tudi zaradi stavke 
policistov. Med temi je velika večina, skoraj 90 %, moških, 
prevladuje starostna skupina 35–54 let.

Zato priporočamo, da ko vozite, ne pijte alkoholnih pijač 
oz., če ste pili alkohol, vnaprej predvidite varen prihod domov. 
Javna agencija RS za varnost prometa opozarja: Premisli. Al-
kohol ubija. Vozimo pametno!

kazni za alkoholizirane voznike
Prekršek Globa kT Stranska sankcija
Do vključno 0,50 g alko-
hola na kg krvi ali 0,24 
mg / l izdihanega zraka 
in kaže znake motenj v 
vedenju

300,00 4 /

Več kot 0,50 do vključno 
0,80 g alkohola na kg 
krvi ali več kot 0,24 do 
vključno 0,38 mg / l izdi-
hanega zraka

600,00 8 Možna udeležba na zdravstvenem pregledu s 
svetovanjem pri osebnem zdravniku – za izbris 
4 KT.

Več kot 0,80 do vključno 
1,10 g alkohola na kg 
krvi ali več kot 0,38 do 
vključno 0,52 mg / l izdi-
hanega zraka

900,00 16 Prostovoljna udeležba na rehabilitacijskem pro-
gramu za izbris 4 KT (enkrat v treh letih).

Več kot 1,10 g alkohola 
na kg krvi ali več kot 0,52 
mg / l izdihanega zraka

1.200,00 18 Možnost pridržanja voznika, odvzem vozniške-
ga dovoljenja ali odložitev odvzema s kontrol-
nim zdravstvenim pregledom in udeležbo na 
ustreznem rehabilitacijskem programu (eduka-
cijske, psihosocialne delavnice ali zdravljenje).

PrIHOD mIGraNTOV  
Na mEJE

Spoštovane občanke in spoštovani občani, ko smo se v Slo-
veniji pred letom dni soočili z množičnim prihodom migran-
tov na meje, si kljub jasnemu zavedanju o resnosti položaja in 
skrbnih pripravah verjetno nihče med nami ni prav dobro pred-
stavljal, kakšen izziv nas čaka. Toda država, lokalne skupnosti 
in občine, humanitarne in nevladne organizacije ter prostovolj-

ci smo pokazali, da lahko na državni in lokalni ravni tudi v 
tovrstnih izrednih razmerah dobro in usklajeno sodelujemo. 

Žal so se uresničile napovedi, da pojav migracij ni bil enkra-
ten pojav, ampak je dejstvo, s katerim bomo morali najti sku-
pni način sobivanja. Že samo zavedanje, da so migracije odsev 
časa, v katerem živimo, je ključen korak k oblikovanju rešitev. 
Slovenija si vseskozi prizadeva tudi za iskanje skupnih, dolgo-
ročno naravnanih rešitev na evropski ravni, ki bi pripomogle k 
učinkovitemu obvladovanju migracij, ter solidarno prevzema 
del odgovornosti v okviru projekta premestitve oseb, ki potre-
bujejo mednarodno zaščito.

Poudarimo naj, da so razmere v naši regiji trenutno stabilne, 
vendar pa je dogajanje v naslednjem obdobju težko napove-
dati. Pričakujemo lahko, da bo do nezakonitih prehodov meja 
prihajalo ves čas in da se bo njihovo število v prihodnje še 
povečevalo. 

Zato so pristojni organi že pripravili nabor ukrepov, prila-
gojenih več različnim scenarijem. Medtem ko so varnostni 
ukrepi usmerjeni predvsem v dosleden in intenziven nadzor 
na meji, bomo z organizacijskimi ukrepi migrantom, ki bodo 
prišli na območje naše države, zagotovili ustrezno oskrbo in 
obravnavo v skladu z nacionalno in mednarodno zakonodajo. 

Zavedamo se, da prihodi migrantov – tudi zaradi strahu pred 
ponovitvijo lanskih množičnih prihodov – marsikje po državi, 
še posebej pa na obmejnih območjih, v ljudeh zbujajo nela-
godje. Ravno zato, ker ne želimo, da bi prehodi migrantov čez 
hrvaško-slovensko mejo vznemirjali prebivalstvo in njihov 
vsakdan, poskušamo situacijo reševati na čim bolj kontroliran 
način. 

Eden pomembnejših ukrepov je tudi vzpostavitev spreje-
mno-registracijskih centrov ob meji s Hrvaško. Smiselno je 
namreč, da migranti, ki jih je policija zaznala pri nezakonitem 
prehodu meje, med obravnavo ostanejo čim bližje meji in mo-
rebitnemu kraju vrnitve, tj. Hrvaški.

 Poudarjamo, da bodo ti centri vzpostavljeni le, če se bo šte-
vilo migrantov, ki jih je policija zaznala pri nezakonitem pre-
hodu meje, tako povečalo, da jih ne bo mogoče obravnavati v 
obstoječih policijskih enotah. Centri bodo začasne narave, za-
prtega tipa in vseskozi pod nadzorom policije. Migranti bodo v 
centru največ do 72 ur, njihovo gibanje pa bo omejeno.

Sprejemno-registracijski center bo razdeljen na sprejemni 
del, kjer se bodo izvajali policijski postopki, in bivalni del. 
Vse prevoze v center in iz njega bo opravljala policija in s tem 
zagotovila nadzor nad migranti ter največjo možno varnost za 
okoliško prebivalstvo. V centrih bo zdravstveno osebje poskr-
belo za nujno medicinsko pomoč, poskrbljeno pa bo tudi za 
otroke in mladoletnike brez spremstva. 

 Država poskuša pri reševanju migrantske problematike ves 
čas ohranjati ravnotežje med obveznostmi, ki jih ima do mi-
grantov po domači in mednarodni zakonodaji, ter varnostjo 
domačega prebivalstva. Vlada je in bo naredila vse, kar je v 
njeni moči, da do večjega obsega nezakonitih migracij na na-
šem ozemlju ne bi prišlo, predstavniki pristojnih državnih or-
ganov pa so v stalnem stiku s predstavniki vseh ključnih občin 
in lokalnih skupnosti. 

Naloga, ki je pred nami, je zahtevna, terja veliko odgovorno-
sti in naporov, zato se ob tej priložnosti ponovno zahvaljujemo 
vsem, ki ste prispevali h konstruktivnemu reševanju migracij-
ske krize. 

Urad Vlade RS za komuniciranje
 Informacije o aktualnem dogajanju na 

področju migracij in odzivu Slovenije nanje so 
na spletni strani pomoc.beguncem.gov.si.
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O Ivanu Jurančiču in njegovi vlogi je nato spregovoril župan 
občine Cerkvenjak Marjan Žmavc, ki je po poklicu zgodovi-
nar. Po njegovih besedah je bilo Jurančiču zaradi smrti očeta 
in težkih socialnih razmer onemogočeno šolanje na realki na 
Ptuju, vendar se ni nikoli odrekel želji po pridobivanju novih 
znanj. Vse življenje se je učil in usposabljal ter pridobival 
nova znanja, tudi po tem, ko si je na Dunaju pridobil naziv 
čebelarskega učitelja. Svoje učiteljsko poslanstvo je opravljal 
na celotnem Štajerskem v tedanji Avstro-Ogrski do njenega 
razpada, nato pa je kot čebelarski učitelj delal naprej tudi v 
stari Jugoslaviji do smrti leta 1935.

Kot je dejal Žmavc, smo lahko ponosni na njegovo dedi-
ščino, čeprav še ni tako zbrana in predstavljena, kot bi si že-
leli. Vsekakor pa sodi ob bok najbolj znamenitih slovenskih 
čebelarjev in narodnih buditeljev. Kot je dejal Žmavc, so v 
Cerkvenjaku ponosni, da njihovo čebelarsko društvo nosi ime 
Ivana Jurančiča.

Jurančič je bil v Cerkvenjaku tudi eden izmed predsednikov 
takratnega katoliškega bralnega društva (od 1898 do 1908) in 
goreč zagovornik gradnje novega kulturno-prosvetnega doma 
(1928). Sam je nadziral gradnjo in tudi sam podpisal zadol-
žnico za posojilo v vrednosti 2000 dinarjev, s katero je sedem 
podpisnikov jamčilo s svojim premoženjem za vračilo posojila 
hranilnici in posojilnici do 1. septembra 1932. Obrestna mera 
je bila na letni ravni 6,5 odstotna. Posojilo so do roka vrnili.

LENTHErm JE ŠEL V 
STEčaJ

Okrožno sodišče v Mariboru je na začetku decembra zavrglo 
predlog za uvedbo prisilne poravnave v podjetju Lentherm iz 
Lenarta, ki ga je vložil direktor Ivan Vogrin, ter za to podjetje 
uvedlo stečajni postopek. Za stečajnega upravitelja je sodi-
šče imenovalo Dušana Taljata. Na ta način je sodišče ugodi-
lo tudi nekaj več kot 50 delavcem, ki so konec novembra na 
sodišče sami vložili predlog za uvedbo stečajnega postopka 
za Lentherm, saj že več mesecev niso prejeli plač in drugih 
prejemkov.

Stečajni upravitelj je delavcem Lentherma že razdelil odpo-
vedi pogodb o zaposlitvi z odpovednim rokom 15 dni. Tako 
se bodo lahko delavci še pred božično-novoletnimi prazniki 
prijavili kot brezposelne osebe na zavodu za zaposlovanje, s 
čimer bodo pridobili pravico do denarnega nadomestila za čas 
brezposelnosti. Delavci bodo lahko dali vlogo tudi za sredstva 
iz jamstvenega sklada, saj so mnogi v veliki socialni stiski, ker 
več mesecev niso prejeli plač.

T. K.

Prebivalce občin Cerkvenjak in Sv. andraž 
povezuje spomin na Ivana Jurančiča

akaDEmIJa IN OkrOGLa 
mIza Ob VISOkIH 

JUBILEJIH
Osrednje Slovenske gorice so v preteklosti dale Sloveniji 

veliko izvrstnih čebelarjev, ki so bili tudi sicer veliki možje na 
svojih strokovnih področjih in veliki domoljubi. To so pouda-
rili na okrogli mizi po akademiji ob 110-letnici Čebelarskega 
društva Vitomarci, ob 80-letnici smrti čebelarskega učitelja in 
organizatorja čebelarskih društev na Štajerskem Ivana Juranči-
ča ter ob 100-letnici smrti nadučitelja, čebelarja in narodnega 
buditelja Ivana Strelca, na kateri so se spomnili tudi vseh do-
sedanjih predsednikov čebelarskega društva. 

Ker se je Ivan Jurančič, ki se je leta 1861 rodil pri Sv. An-
dražu, leta 1885 po končani službi v vojaški godbi v tedanji 
Avstro–Ogrski monarhiji priženil v Andrence, so na akademiji 
in okrogli mizi sodelovali tudi mnogi iz občine Cerkvenjak. 
Dejansko spomin na Ivana Jurančiča še danes povezuje čebe-
larje in druge prebivalce iz obeh občin.

Na akademiji in okrogli mizi ob visokih jubilejih so poleg 
čebelarjev ter številnih občank in občanov občine Sv. Andraž 
sodelovali tudi županja občine Sv. Andraž Darja Vudler, žu-
pan občine Cerkvenjak Marjan Žmavc, predsednik Čebelarske 
zveze Slovenije Boštjan Noč, ravnatelj Osnovne šole Cerkve-
njak–Vitomarci Mirko Žmavc, predsednik Slovenskogoriške-
ga foruma Tomaž Kšela in predsedniki čebelarskih društev ter 
vidni čebelarji iz osrednjih Slovenskih goric.

Uvodoma sta zbrane pozdravila predsednik Čebelarskega 
društva Vitomarci Milan Kuri in županja občine Sv. Andraž 
Darja Vudler, nato pa je sledila akademija, na kateri sta kvartet 
društva upokojencev iz Vitomarcev in harmonikar Gomzi iz-
vedli bogat kulturni program.

Na okrogli mizi, ki jo je vodil Kuri, je uvodoma Edi Kupčič 
spregovoril o zgodovini društva ter o življenju in delu Ivana 
Jurančiča in Ivana Strelca. O slednjem je napisal tudi brošuro, 
ki so jo letos izdali.

Udeleženci okrogle mize so spregovorili o bogati čebelarski 
tradiciji v osrednjih Slovenskih goricah, še zlasti v občinah Sv. 
Andraž in Cerkvenjak.

Ivan Jurančič (1861–1935) 
se je rodil pri Sv. Andražu, 
priženil pa se je v Andrence 
v občini Cerkvenjak.

Med glavnimi organizatorji 
in »duša« okrogle mize je bil 
Edi Kupčič.
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PrEDSEDNIk čzS O 
zaTIraNJu VarOJE

Predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč je ob 
obisku v osrednjih Slovenskih goricah dejal, da se v Sloveniji 
okoli tretjina čebelarjev sploh dodatno ne izobražuje. Takšni 
čebelarji ne povzročajo škode samo sebi, temveč tudi drugim 
čebelarjem v svojem okolju. »Zaman velika večina čebelar-

jev v določenem okolju 
zatira varojo, če je eden 
ne zatira,« je poudaril.

Po njegovih besedah 
bi morala čebelarska 
društva določiti natan-
čen termin, v katerem 
bi morali vsi čebelarji 
na določenem območju 
istočasno zatirati varo-
jo.

T. K.

Vesel božič in vso srečo v 2017!
Tudi v novem letu ostajam z 
vami, tokrat na samostojni 
poti.

Vaš dimnikar Boštjan

040 729 307
Boštjan Trefalt, s. p.
Makole 6, 2321 Makole

Boštjan Noč: Ena 
tretjina čebelarjev se 
sploh ne izobražuje 
več.

Da je bil Jurančič velik domoljub, po besedah Žmavca do-
kazuje tudi faksimile podpisnikov »Majniške deklaracije« pri 
Svetem Antonu 1917 leta, s katero so takrat Slovenci zahte-
vali samostojno slovensko državo oziroma združitev s Srbi 
in Hrvati, ki so živeli znotraj Avstro-Ogrske monarhije, v sa-
mostojno državno telo. Poleg Jurančiča, ki je bil med prvimi 
podpisniki, je takrat »Majniško deklaracijo« podpisalo še 55 
prebivalcev Sv. Antona. Po prvi svetovni vojni je spet postal 
predsednik katoliškega bralnega društva Cerkvenjak, ki je pri-
redilo veliko iger in družabnih dogodkov.

O čebelarski dediščini Ivana Jurančiča je spregovoril čebelar 
Jože Hauzer iz Cerkvenjaka, ki zbira njegove spise, čebelarske 
pripomočke in čebelnjake že od leta 1975. Doslej mu je uspelo 
zbrati 150 eksponatov, med njimi je pet do šest Jurančičevih 
čebelnjakov. O sedanjem delu čebelarskega društva v Cer-
kvenjaku, ki nosi Jurančičevo ime, pa je spregovoril njegov 
predsednik Leon Grager. Mirko Žmavc pa je povedal, kako 
osnovna šola, ki ima sama bogato več kot 230-letno tradicijo, 
skupaj s čebelarji skrbi za ohranjanje čebelarske tradicije med 
mladimi.

O zgodovini čebelarjenja pri Sv. Andražu in nasploh v osre-
dnjih Slovenskih goricah so na okrogli mizi govorili še Milan 
Kuri, ki je pobliže orisal življenje in delo svojega očeta Štefa-
na Kurija, ter mnogi drugi.

Na koncu je zbrane pozdravil še predsednik Čebelarske zve-
ze Slovenije Boštjan Noč. Organizatorjem je čestital za skrbno 
pripravljeno akademijo in okroglo mizo, nato pa je spregovoril 
o aktualnih problemih čebelarstva na Slovenskem in o nalogah 
čebelarjev. Kot je dejal, velja Slovenija v svetu za čebelarsko 
velesilo, ki ima najboljši sistem izobraževanja in usposablja-
nja mladih čebelarjev. To pa čebelarjev ne sme uspavati, tem-
več si morajo še naprej prizadevati za ohranjanje in razvijanje 
bogate čebelarske tradicije.

T. K.

kaj moramo vedeti lastniki dimovodnih naprav

SPrEmEmbE 
Na PODrOčJu 

DImNIkarSTVa
Kot ste verjetno že zasledili, se bodo zgodile določene spre-

membe na področju dimnikarstva. Od 1. 1. 2017 naprej si 
boste uporabniki kurilnih naprav lahko izbrali dimnikarja po 
svoji lastni presoji, vendar bodo dimnikarske storitve še naprej 
obvezne. 

Dimnikarji bodo odslej delovali po licenčnem sistemu in ne 
več po koncesijskem, kar pomeni, da bodo dimnikarji lahko 
opravljali svoje storitve kjerkoli na območju Slovenije, tudi 
tam, kjer sedaj niso imeli koncesije. Sedaj so te storitve omeje-
ne s koncesijami, ki so podeljene določeni dimnikarski službi 
in so geografsko omejene po občinah. 

Izbira dimnikarja bo možna do 30. 6. 2017, če ga seveda 
hočete zamenjati. V primeru, če se ne odločite za drugega di-
mnikarja, pa pomeni, da ste zadovoljni z obstoječim (starim) 
dimnikarjem in bo k vam še naprej hodil isti dimnikar. 

Namen novega zakona je z učinkovitim izvajanjem dimni-
karskih storitev zagotavljati čim boljšo kakovost zraka, varo-
vanje zdravja, požarno varnost, večjo energetsko učinkovitost 
in dvig ozaveščenosti uporabnikov dimnikarskih storitev. 

Dimnikarske storitve v večstanovanjskih stavbah se šteje-
jo za posle rednega upravljanja, skladno z zakonom, ki ure-
ja upravljanje v večstanovanjskih stavbah. V tem primeru se 
bodo lastniki stanovanj odločili za enega izvajalca dimnikar-
skih storitev in ga izbrali preko upravnika stavbe. V primerih, 
ko večstanovanjska stavba nima upravnika, izbere dimnikar-
sko družbo predstavnik etažnih lastnikov, pooblaščen s strani 
etažnih lastnikov, ki imajo več kot polovico solastniških dele-
žev, na podlagi zakona, ki ureja upravljanje v večstanovanj-
skih stavbah. 

Cene bodo tudi po novem zakonu določene s strani države. 
Po novem zakonu bo tudi nadzor nad opravljenimi storitvami 
izvajala država in "grešnike" tudi kaznovala z denarno kaznijo. 

Dimnikarji bodo morali vse opravljene storitve vnašati pre-
ko računalniškega sistema v evidenco opravljenih storitev na 
ministrstvu za okolje in prostor (MOP).

Boštjan Trefalt
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Iz DEJaVNOSTI DruŠTEV IN  
OrGaNIzaCIJ

DaN SPOmINa Na mrTVE 
V CErkVENJaku

Z obiskom, svečami in cvetjem smo se 1. novembra spo-
mnili umrlih. Na grobovih so v spomin na umrle svojce po 
vsej državi zagorele sveče. Po vseh župnijah so potekale maše 
za rajne. Najvišji državni in ponekod tudi lokalni predstavniki 
pa so ob spominska obeležja in spomenike iz naše preteklosti 
položili vence.

Tudi v Cerkvenjaku je bilo tako, kjer Krajevno združenje 
Zveze borcev za vrednote NOB in župan Marjan Žmavc niso 
pozabili na dan mrtvih in so obiskali tudi spominska obeležja 
na območju občine Cerkvenjak ter položili cvetje in prižgali 
sveče. Pri spomeniku NOB v centru Cerkvenjaka pa so orga-
nizirali tudi spominsko slovesnost.

SREBRNI ZNAK 
za PaTrONaŽNO 

mEDICINSkO SESTrO 
marIJO FIrbaS

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov 
Maribor je diplomirani medicinski sestri Mariji Firbas pode-
lilo srebrni znak, kar v krogu zdravstvenih delavcev pomeni 
veliko priznanje.

Priznanje lahko prejme član društva, ki je s svojim delom in 
aktivnostjo doprinesel kar največ k prepoznavnosti in krepitvi 
vloge dela medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov 
na področju zdravstvene nege. Marijo Firbas – patronažno 
diplomirano medicinsko sestro, zaposleno v Zdravstvenem 
domu Lenart, so za priznanje predlagale sodelavke patrona-
žnega varstva in Amigdala, d. o. o., – Ambulanta Cerkvenjak. 

»Priznanje mi zelo veliko pomeni«, je povedala Marija Fir-
bas, »saj to ni samo priznanje moji strokovnosti, je pa mnenje 
in ocena mojih sodelavcev, ki so me za to priznanje predlaga-
li.«

 »Dobra dela, ki jih storiš danes, bodo do jutri pogosto poza-
bljena – delaj jih kljub temu«, je zapisala mati Tereza. 

Predsednica Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih 
tehnikov Maribor Ksenija Pirš, podpredsednik Zbornice Zveze 
Jože Prestor, prejemnica srebrnega znaka Marija Firbas in 
predsednica komisije za podelitev srebrnega znaka DMSBZT 
Maribor Milena Frankič

Kot patronažna medicinska sestra Marija zna združevati 
znanje in etiko, od česar je odvisna razlika med življenjem 
in smrtjo, med dobrim in slabim. Varovanca spremlja od nje-
govega rojstva do smrti, pri delu je odgovorna, saj prihaja k 
ljudem na dom. Njena toplina in nesebična pomoč nista ostali 
neopaženi in včasih nasmeh na obrazu osamljenega in stisk 
tresoče roke povesta več kot tisoč besed. Njena vestnost in do-
bra volja marsikomu polepšata dan. 

Aktivna je tudi v širši družbi, v svoji domači občini Cer-
kvenjak, kjer je bila v obdobju štirih let občinska svetnica. 
Je predsednica Rdečega križa že 14 let, krvodajalka, članica 
upravnega odbora Območnega združenja RK Lenart in članica 
Društva kmečkih deklet in žena Cerkvenjak. 

Težko je vrednotiti delo medicinske sestre, saj delo presega 
številke, norme, statistične podatke, človeška toplina in nese-
bičnost pa sta nemerljivi in nujno potrebni pri delu. Pred nami 
so izzivi in negotovi časi. Naj bo tvoja pot še naprej podprta 
s povezovanjem stroke in timskega dela z dobrimi idejami. 
Ostane naj pomemben sopotnik in opora vsem, ki se trudimo 
zagotavljati visoko raven zdravstvene nege. 

Tone Pavček bi dejal: … »sreča je, če se delo dobro opravi 
in če imaš koga rad.« 

Marija ve, kako to gre.
Marjana Vrhovski, dipl. m. s. 

Sodelavke patronažnega varstva in ZD Lenart ter Amigdala, 
d. o. o.

Pri spominskem obeležju na Vanetini
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Tekst in foto: Franc Bratkovič

SPOŠTuJmO VrEDNOTE 
NOB!

Med društvi in organizacijami v občini Cerkvenjak deluje 
tudi Združenje borcev za vrednote NOB Cerkvenjak. Poveza-
no je v Zvezo združenj borcev za vrednote narodnoosvobodil-
nega boja Slovenije. Šteje nekaj čez 20 članov in je samostojna 
domoljubna nepridobitna organizacija. Upravičenost samo-
stojne organizacije Krajevnega združenja borcev za vrednote 
NOB Cerkvenjak seže v leto 1941. Da okupatorjev škorenj ni 
stopil z dobrimi nameni na tujo zemljo, so kaj hitro sprevideli 
tudi mnogi Cerkvenjačani. Cilj okupatorja je bil eno tretjino 
ljudi asimilirati, drugo izseliti in tretjo pobiti. 

Že maja in junija leta 1941 je okupator izselil družine Brat-
kovič in Kuzmič iz Brengove, Čeh iz Andrencev, Blažič iz 
Čagone, Kuhar iz Cogetincev, Tušak iz Cerkvenjaka, Žižek iz 
Smolincev in župnika Franca Škofa. Jeseni 1941. leta je zače-
lo vznikati tudi organizirano gibanje zoper okupatorja in pred 
koncem leta je bil v Altovi gostilni oz. hiši ustanovljen prvi 
odbor OF v Cerkvenjaku. Za nameček je prav v Cerkvenja-
ku na območju sedanje Upravne enote Lenart počila tudi prva 
partizanska puška. 

Nameni in cilji delovanja združenja so predvsem skrb za 
ohranjanje resnice o narodnoosvobodilnem boju, za obeleže-
vanje pomembnih obletnic narodnoosvobodilnega boja, vzdr-
ževanje grobišč padlih in umrlih borcev v NOB, organiziranje 
prireditev ob pomembnih obletnicah zgodovinskih dogodkov, 
ob praznikih in spominskih dnevih. Spodbudno je tudi ohra-
njanje tovariške vezi med borci in tistimi, ki spoštujejo vre-
dnote narodnoosvobodilnega boja. Od leta 1997 lahko v zdru-
ženja borcev za vrednote NOB vstopajo tudi somišljeniki, ki 
niso bili udeleženci NOB, s čimer je Zveza borcev za vrednote 
NOB postala domoljubna organizacija. Ne smemo dopustiti, 
da bi vrednote NOB izginile, zavedati se je treba, da brez upo-
ra okupatorju leta 1941 ne bi bilo upora petdeset let pozneje in 
leta 1991 ne zmage v osamosvojitveni vojni. Za nas, Štajerce, 
je pred slednjima še kako pomembna Maistrova vojaška akcija 
leta 1918. Te letnice so živo povezane, vsaka od njih ima svojo 
zgodovino in svoje nosilce, vse pa označujejo narodov pogum. 
Vsi, ki spoštujete vrednote NOB, ne glede na spol in starost, 
se lahko pridružite Krajevnemu združenju za vrednote NOB 
Cerkvenjak. Veseli vas bodo.

F. B.

 POkLON SPOmINu Na 
maISTra IN NJEGOVE 

bOrCE
23. november je od leta 2005 državni praznik, ki je posvečen 

generalu Rudolfu Maistru, borcu za severno slovensko mejo. 
Dan Rudolfa Maistra sicer ni dela prost dan, razen če pade 
na soboto ali nedeljo, pa še to ne za vse, spominja pa na čas 
po prvi svetovni vojni, ko je bila utemeljena slovenska seve-
rovzhodna državna meja.

Maister ni bil le vojak, temveč tudi politični aktivist, pesnik, 
slikar in bibliofil. Svoje najpomembnejše dejanje je opravil v 
času razpada Avstro-Ogrskega cesarstva. V letih 1918–1919 
je s svojo novoustanovljeno slovensko vojsko preprečil, da bi 
Maribor in štajersko Podravje priključili nemški Avstriji. 23. 
november, dan Rudolfa Maistra, je spomin na dan, ko je leta 
1918 general Maister s svojimi borci v samostojni vojaški ak-
ciji razorožil nemško zeleno gardo, prevzel vojaško oblast in 
dokončno utrdil slovensko politično oblast v Mariboru.

Osrednja državna proslava ob dnevu Rudolfa Maistra je 
bila letos v Dornavi. Maistrov dan pa je bil obeležen tudi v 
Cerkvenjaku s položitvijo venca k Maistrovemu spomeniku in 
doprsnemu kipu. Položila sta ga Roman Lorenčič, predsednik 
Društva general Maister Cerkvenjak, in Karl Lah, sin Franca 
Laha, Maistrovega borca iz Župetincev.

Franc Bratkovič

Pri osrednjem spomeniku v središču Cerkvenjaka

PrOSTOVOLJNO 
GaSILSkO DruŠTVO 

CErkVENJak
V pričakovanju 85-letnice Prostovoljnega 

Gasilskega društva Cerkvenjak v letu 2017 
Leto 2016 je bilo zelo aktivno leto, saj se od vsega začetka 

leta vsak mesec nekaj dogaja.
Moram posebej poudariti, da vseh teh aktivnosti ne bi bilo 

brez naših članov in članic ter tudi občanov, ki jim plačilo in 
zaslužek nista največja vrednota. Gasilci smo pač v društvu, 
ki je pripravljeno v nesreči pomagati vsem ljudem, žrtvovati 
včasih tudi svoje življenje. Mislim, da ta vrednota prostovolj-
stva in pomoči med seboj v sodobni družbi izgublja na svojem 
pomenu. Vendar, hvala Bogu, se v Cerkvenjaku ta pojav tako 
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imenovane izolacije in brezbrižnosti do sočloveka, ne pojavlja 
tako pogosto, kot slišimo včasih v kakšnih novicah ali poroči-
lih. Vsi stopimo skupaj kot ena družina, ko nas doleti kakšna 
nesreča, pa tudi poveseliti se znamo skupaj. Na to smo lahko 
vsi ponosni.

 - V mesecu januarju smo se vsi člani in članice dobili na dru-
žabnem srečanju, ki je postalo tradicionalno na začetku vsa-
kega novega leta.

 - V februarju smo imeli prvo sejo UO-NO v letu 2016, kjer 
smo se dogovorili o vseh podrobnostih glede organizacije 
občnega zbora. Določili smo tudi naše društvene delegate, ki 
se bodo udeležili ostalih občnih zborov v gasilskih društvih 
in tudi v vseh ostalih organizacij, katerih vabila smo prejeli. 
Na občnem zboru smo zraven vseh obravnavanih točk, ki so 
po protokolu, podelili tudi zahvale PGD Cerkvenjak.

Pomoč pri izdelavi stopnic ob vhodu v gasilski dom: Mar-
jan Fekonja, Robert Rokavec, Jernej Kukovec, Matjaž Nerad, 
Matjaž Košnik, Alojz in Marjana Firbas– Turistična kmetija 
Firbas, Inox ograje Iztok Kozar, Inox ograje Roland Lovrec. 

Pomoč pri izvedbi mladinskega tabora v čagoni: Štefani-
ja Firbas, Terezija Kocbek, Simona Hanžekovič, družina Dra-
ga Šturma, družina Janka Kovačeca, družina Marjana Rokav-
ca, družina Dominika Borka, družina Štefana Molnerja, Milan 
Poharič, Čebelarsko društvo Ivan Jurančič Cerkvenjak.

Društvena priznanja za pomoč pri napredku gasilskega 
društva: Andrej Anžel, Tadej Zamuda, Bernard Kocmut, Da-
vid Poljanec, Milan Klobasa st., Milan Klobasa ml., Rudolf 
Druzovič, Franc Bratkovič, Aleš Bezjak, Davorin Zemljič, Fe-
liks Borko, Milan Perkovič, Gorazd Perkovič, Peter Šafarič, 
Robi Firbas, Primož Cigula, Andrej Furšt, Tadej Zorec, Karl 
Golob, Franc Lovrec, Drago Šturm, Franc Branko Kocmut, 
Tadeja Simonič, Tjaša Simonič, Simonič Slavica, Brigita Ko-
zar, Jelka Roj. 

zahvala za donirano drevo za 1. maj: družina Primoža 
Cigula. 

 - V mesecih marec, april smo organizirali čiščenje okolice ga-
silskega doma, vozil in garaž ter postavitev majskega dreve-
sa zadnji dan v mesecu aprilu.

 - V mesecu maju so se pričele priprave na tekmovanja ga-
silskih desetin in udeležbo Florijanove maše v cerkvi 
sv.Antona. Letos so se prvič udeležili Florijanove maše, ki 
jo je daroval župnik Janko Babič. Pri nas so bili tudi člani 
in članice prijateljskega Prostovoljnega gasilskega društva 
Maribor–Pobrežje.

 - Mesec junij je bil po aktivnosti našega društva po prireditvah 
najbolj raznolik mesec. Udeležili smo se skoraj vseh prire-
ditev v sklopu občinskega praznika. Organizirali smo tudi 
tradicionalno tekmovanje za pokal Slovenskih goric.

 - Meseci julij, avgust, september so bili v znamenju udeležbe 
na raznih izobraževanjih, pomoči pri organizaciji mladinske-
ga tabora v Oseku.

 - Oktober, mesec požarne varnosti, je bil zaznamovan z or-
ganizacijo dela z mladino ter obiskom najmlajših v našem 
gasilskem domu. Udeležili smo se več operativnih gasilskih 
vaj v organizaciji Gasilske zveze Lenart, sosednjih gasilskih 
Zvez, organizirali smo tudi veliko gasilsko vajo v obrtni coni 
s privolitvijo podjetja Avto Anželj, ki nam je dovolil izved-
bo vaje ženskih operativnih enot GZ Lenart na poslovnem 
objektu v Brengovi. Velika društvena vaja s soudeležbo so-
sednjih gasilskih društev je bila izvedena pri družini Han-
žekovič.

 - Mesec november in december sta bila aktivna tudi s pomo-
čjo našega člana Davorina Zemljiča, ki nam je sponzorsko 
obnovil celotno centralno gretje. Po odločitvi o nakupu Ga-

silskega vozila GVM1 v letu 2017 smo na pobudo povelj-
nika Leonarda Bračka izvedli prvo akcijo zbiranja starega 
železa in papirja, ki je dobro uspela. Ta akcija zbiranja še 
ni zaključena, saj se bo v Letu 2017 nadaljevala, sredstva 
bodo namenjena za sofinanciranje nakupa novega gasilskega 
vozila.

V letu 2016 smo v društvu sprejeli dve veliki odločitvi. 
Prva je nakup novega gasilskega vozila, druga odločitev 
pa je s prostovoljnim delom usposobiti naše stanovanje v 
gasilskem domu za oddajo prenočišč popotnikom, ki bodo 
tudi kakšen dan ostali v naši občini. Vodja drugega projek-
ta je naš član milan Poharič,seveda s pomočjo nas vseh v 
društvu.

Verjetno je bilo še kar nekaj aktivnosti, ki sem jih pozabil 
napisati. Vse, kar sem naštel, ne bi bilo možno brez finanč-
nih sredstev občine Cerkvenjak, podpore občinskega sveta pri 
vseh naših odločitvah, finančne pomoči naših občanov in s 
prostovoljnim delom članov PGD Cerkvenjak.
Občni zbor bomo imeli 18. februarja 2017 ob 18. uri.

Na pomoč! 
Peter Šafarič, predsednik PGD Cerkvenjak

akCIJa zbIraNJa 
STarEGa ŽELEza 
IN PAPIRJA V PGD 

CErkVENJak
Po dogovoru na pobudo poveljnika PGD Cerkvenjak Leo-

narda Bračka smo v našem društvu pričeli aktivno izvajati ak-
cijo pobiranja starega železa in papirja. Na klic ali po obvestilu 
naših krajanov naši člani prostovoljno redno odvažajo staro 
železo in papir s svojimi traktorji. To storijo sponzorsko, brez 
dodatnega stroška društva za odvoz.

Družina Kuri nam je odstopila prostor za deponiranje nabra-
nega materiala, člani PGD Cerkvenjak se jim toplo zahvalju-
jemo za to pomoč. Anton Slaček skrbi, da se zbrani material 
redno odvaža do končnega uporabnika, za kar se mu prav tako 
toplo zahvaljujemo.

Dragi občani, pokličite telefonske številke na letaku, če 
imate staro železo ali papir za gasilce!

Prepričani smo, da nam bo s skupnimi močmi uspelo priti 
do cilja, za kar se vam gasilci PGD Cerkvenjak tudi zahvalju-
jemo. Pozdravljamo vas z gasilskim pozdravom: na pomoč.
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24. SrEčaNJE GaSILSkIH 
VETEraNOV Gz LENarT
Gasilska zveza Lenart in komisija za delo z veterani je bila 

organizator že 24. družabnega srečanja gasilskih veterank in 
veteranov, ki je v četrtek, 3. novembra, potekalo v Cerkve-
njaku. 

Zanje so v dvorani Doma kulture pripravili krajši kulturni 
program z ogledov video predstavitve občine Cerkvenjak. 
Nagovoril jih je tudi župan Marjan Žmavc in jim zaželel pri-
jetno druženje. Zbranim sta dobrodošlico zaželela tudi Cilka 
Kovačec, predsednica komisije veteranov, in Jože Selinšek, 
predsednik GZ Lenart. Svoje gasilske vrstnike pa je pozdravil 
tudi nekdanji dolgoletni predsednik GZ Lenart in danes častni 

GaSILSka VaJa čLaNIC 
Gz LENarT V brENGOVI
Oktober je mesec požarne varnosti in v tem mesecu se v 

gasilskih društvih in njihovih zvezah zgodi veliko gasilskih 
vaj. Ena od njih je bila v Cerkvenjaku, točneje v Brengovi, na 
objektu avtomehanične delavnice Boruta Anželja. Z operativ-
nimi izzivi pod predpostavko požara v skladišču avtomobil-
skih gum in dodatnega tveganja nevarnosti eksplozije v sami 
avtomehanični delavnici, kjer so tudi motorna olja, bencin in 
plinsko olje, so se spoprijele članice sedmih gasilskih društev 
pod okriljem Gasilske zveze Lenart.

Napad po lestvi z izolirnimi dihalnimi aparati

Nudenje prve pomoči iznesenim ponesrečencem

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO CERKVENJAK
VAS PROSI ZA POMOČ PRI 

ZBIRANJU ODPADNEGA PAPIRJA 
in 

STAREGA ŽELEZA

KAKO NAM LAHKO POMAGATE?
V kolikor premorete odpadni papir ali železo za odvoz, nam lahko to sporočite:

031/647-374 (Leonardo)
031/763-529 (Peter)
041/762-175 (Robi)

Odvoz bo potekal po dogovoru.
Za prevzem starega železa in papirja bomo na voljo tudi v gasilskem domu v
Cerkvenjaku, in sicer vsako zadnjo soboto v mesecu med 8. in 12. uro.

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO CERKVENJAK
VAS PROSI ZA POMOČ PRI 

ZBIRANJU ODPADNEGA PAPIRJA 
in 

STAREGA ŽELEZA
NAMEN: V sklopu projekta nabave novega gasilskega kombija
bomo zbirali odpadni papir in staro železo, da pokrijemo del
stroškov nabave in nadgradnje v gasilsko vozilo.

ZAKAJ NOVO VOZILO?
Gasilski kombi, ki je trenutno v uporabi, po veljavni zakonodaji
glede namena in opreme vozil GVM zaradi svoje starosti več ne
ustreza tipizaciji gasilskih vozil.
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ZAKAJ NOVO VOZILO?
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glede namena in opreme vozil GVM zaradi svoje starosti več ne
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NAMEN: V sklopu projekta nabave novega gasilskega kombija
bomo zbirali odpadni papir in staro železo, da pokrijemo del
stroškov nabave in nadgradnje v gasilsko vozilo.

ZAKAJ NOVO VOZILO?
Gasilski kombi, ki je trenutno v uporabi, po veljavni zakonodaji
glede namena in opreme vozil GVM zaradi svoje starosti več ne
ustreza tipizaciji gasilskih vozil.

Predsednik PGD Cerkvenjak Peter Šafarič

predsednik Stanko Šteinbauer. Vsi so se jim tudi zahvalili za 
njihovo dolgoletno delo v gasilskih vrstah, ki je zahtevalo od 
njih mnogo odrekanja, saj je bil to čas, ko so gradili tudi nove 
gasilske domove. Z enominutnih molkom so se poklonili spo-
minu na umrlega predsednika in častnega predsednika GZS 
Ernesta Eörya.

Veteranke in veterani so si v Cerkvenjaku ogledali še muzej-
sko zbirko Feliksa Rajha v Tušakovi vili in pri Rudolfu Druzo-
viču njegova miniaturna dela iz lesa.

Srečanje, na katerem je nastala spominska fotografija, so 
sklenili s kosilom v Gostišču pri Antonu in s sproščenim kle-
petom z obujanjem spominov na njihove operativno aktivne 
gasilske čase, 

Franc Bratkovič
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Slovenskogoriški klopotec 2016

VSE NaGraDE mLaDIm 
POmurCEm

Pa je za nami še eden in to kar 29. po vrsti. Seveda govorim 
o Festivalu narodnozabavne glasbe Slovenskogoriški klopo-
tec, Cerkvenjak 2016. Člani upravnega odbora KD Cerkve-
njak in prijatelji narodnozabavne glasbe skrbno nadaljujemo 
tradicijo domače glasbe v Cerkvenjaku. Prvi festival se je od-
vil sredi 80. let prejšnjega stoletja. Na festival pa smo lahko 
vsi Cerkvenjačani upravičeno ponosni.

Na letošnjem festivalu se je predstavilo devet ansamblov in 
sicer: Ansambel Hopla, Ansambel Stanka Fajsa, Ansambel To-
maža Rota, Mladi Pomurci, Srčni muzikantje, Navihani muzi-
kantje, Pvaninski abuhi, Vražji Muzikantje ter ansambel Udar. 
Potegovali so se za nagrade strokovne komisije ter nagrado 
občinstva. Občinstvo je za najbolj všečen ansambel nagrado 
namenilo Ansamblu Mladi Pomurci za skladbo Ti me izpol-
njuješ. 

Besedilo te skladbe je bilo izbrano za najboljše besedilo, ki 
ga je spisal Igor Pirkovič. Člani strokovne komisije, kateri ji 
je predsedoval Tomaž Tozon, so Mlade Pomurce nagradili še 
z dvema nagradama in sicer s klopotcem za najboljšo prired-
bo in izvedbo ljudske pesmi ter z zlatim klopotcem strokovne 
komisije. Člani komisije, ki sta jo sestavljala še Tina Bohak in 
Brane Klavžar, so bili kljub težkemu delu glede najboljšega 
ansambla zelo enotni. Mladim Pomurcem, pa napovedujejo 
lepo prihodnost na sceni narodno zabavne glasbe. Srebrni klo-
potec strokovne komisije si je priigral Ansambel Tomaža Rota, 
bronastega pa Ansambel Udar. 

Med preštevanjem glasov in sklepanjem strokovne komisi-
je so obiskovalce v dvorani kulturnega doma v Cerkvenjaku 
zabavali lanskoletni zmagovalci festivala, Ansambel Upanje.

Člani kulturnega društva Cerkvenjak so se ob priložnosti 
zahvalili Agnezi in Francu Kocuvanu iz Cerkvenjaka, saj sta 
letos že kar 25. okrasila festivalski oder. Tudi letos je bilo po-
vezovanje festivala zaupano Darinki Čobec.

O letošnjem festivalu je članek v reviji Muzika zapisal tudi 
gospod Tozon. Med drugim je zapisal: »Izzvenel je festival 
narodnozabavne glasbe, 29. po vrsti, pod taktirko uigrane, 
odlične ekipe organizatorjev z gospodom Primožem Čučk-
om na čelu. Izvedba prireditve je bila brezhibna. Navdušeni 
poslušalci, ki so napolnili dvorano do zadnjega kotička, so z 
odobravanjem sledili skrbno pripravljenim nastopom svojih 
ljubljencev.« 

Pohvala in priznanje takšne avtoritete narodnozabavne glas-
be vsem nam, ki se iz leta v leto trudimo s pripravo festivala, 

Mladi Pomurci - absolutni zmagovalci festivala

Podeljevalci nagrad - Primož Čuček, Tomaž Tozon, vinska 
kraljica Martina Breznik in župan Marjan Žmavc

Polna dvorana kulturnega doma

V vaji je sodelovalo 48 gasilk z 12 gasilskimi vozili. Pri vaji 
pa so jim kot šoferji in strojniki pomagali gasilci iz njihovih 
matičnih društev. Vajo je vodila Jelka Hojnik, gasilka iz PGD 
Benedikt, ki je tudi predsednica komisije za članice pri GZ Le-
nart. Izzivi vaje so bili: nudenje pomoči poškodovanim, gaše-
nje z vodo in penilom, napad po lestvi z izolirnimi gasilskimi 
dihalnimi aparati, preiskovanje zadimljenega prostora, notra-
nji napad, iznos plinskih jeklenk in ponesrečencev, prezrače-
vanje prostorov in ogled objekta z lastnikom. V analizi po vaji 
so ugotovili, da je bila vaja strokovno in kakovostno izvedena.

Franc Bratkovič

Zbor po končani vaji 
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OkrONaLI 5. 
CErkVENJaŠkO VINSkO 

kraLJICO
V nedeljo, 13. novembra, je v Cerkvenjaku potekalo tradi-

cionalno martinovanje. Pripravljata ga Občina Cerkvenjak in 
Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak v sode-
lovanju s še nekaterimi društvi v občini.

Prireditve so se udeležili številni gostje, med katerimi je bilo 
kar nekaj vinskih vitezov in še več vinskih kraljic, kar 24, od 
bivših do aktualnih z vseh koncev države. Letošnje martinova-
nje pa ni bilo običajno, saj so na njem okronali že 5. Cerkve-
njaško vinsko kraljico. Nova vinska kraljica je postala Monika 
Majer z Vanetine, ki se je v postopku izbora nove vinske kralji-
ce z dveletno mandatno dobo morala pred komisijo izkazati z 
določenim zahtevanim teoretičnim znanjem in ugotavljanjem 
sort vin. In priznati je treba, da ga je odlično opravila. 

Na odru se je zvrstilo več govornikov, dosedanji vinski 
kraljici Martini Breznik je bilo izrečenih več zahval za njeno 
prizadevno opravljeno poslanstvo. Vsem, ki so ji kakor koli 
pomagali in ji bili v spodbudo, se je zahvalila tudi Martina, ki 
seveda pri zahvali ni pozabila na svoje starše, brata in fanta, ki 
so ji bili največja opora. 

Na prireditvi, ki jo je povezovala Darinka Čobec, ni manjkal 
kulturni program, bili so podeljeni tudi protokolarno vino z 
Johanezove trte in listine. Prejemniki so bili: Alenka Novak, 

FESTIVaL VIN OSrEDNJIH 
SLOVENSkIH GOrIC

V samostanski kleti v Sveti Trojici se je v petek, 4. novem-
bra, zgodil Festival vin osrednjih Slovenskih goric. Organiza-
tor ni bil nihče drug kot 4. Cerkvenjaška vinska kraljica Mar-
tina Breznik, ki je s tem svojim projektom povezala vseh šest 
vinogradniških društev na območju UE Lenart. Na festivalu 
vin v Trojici je sodelovalo 18 vinogradnikov z več kot 40 vzor-
ci različnih vin.

Prisotne, med katerimi smo opazili tudi vinske viteze iz 
evropskega in slovenskega viteškega reda in kogovsko, lju-
tomersko ter bivšo svečinsko vinsko kraljico, je pozdravila 
in nagovorila že imenovana vinska kraljica in organizatorka 
Martina Breznik, dobrodošlico pa sta vsem zažela tudi Darko 
Fras, župan občine gostiteljice, Sv. Trojice, in župan občine 
Cerkvenjak Marjan Žmavc.

Festival vin je imel tudi dobrodelno noto. Breznikova pa 
razmišlja, da bi Festival vin osrednjih Slovenskih goric postal 
tradicionalen.

Mimogrede, zapišimo še, da so slovenske vinske kraljice 
tudi za leto 2017 izdale koledar Slovenskega vinskega kralje-
stva. 

Franc Bratkovič

izredno veliko pomeni, predvsem pa daje motivacijo za zagna-
no delo tudi v bodoče. Naslednji festival bo okrogel, že 30. 
In vsi skupaj se lahko veselimo jubilejne izvedbe. Se vidimo 
tretji petek v oktobru prihodnje leto. Še letos pa vabljeni, da 
si posnetek letošnjega festivala ogledate na zaslonih TV Ve-
seljak.

Primož Čuček, foto: vcerkvenjaku.si

Prireditveni prostor pred gasilskim domom je bil v znamenju 
kronanih glav.

Krona je novi 5. Cerkvenjaški vinski kraljici Moniki Majer bila 
nadeta, sledila je še lenta in popolnost njenega veličanstva je 
postala pravomočna. 
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predsednica Društva kmečkih deklet in žena Cerkvenjak, Mar-
ko Breznik, mlad in perspektiven vinogradnik in vinar, Leon 
Grager, predsednik Čebelarskega društva Ivan Jurančič Cer-
kvenjak, Dani Zorko, za udejstvovanje na področju društvenih 
dejavnosti ter zanimiva potopisna predavanja s svojih poto-
vanj, Ivan Toplak, predsednik društva vinogradnikov Sv. Jurij 

Pogled na slovensko vinsko kraljestvo

S krstom se je mošt čudežno spremenil v mlado vino. 

POSLOVILNI GOVOr 4. 
CErkVENJaŠkE VINSkE 

kraLJICE marTINE 
BREZNIK

Spoštovane vinogradnice, spoštovani vinogradniki, drage 
kraljice, gospod župan, vitezi Slovenskega in Evropskega 
reda, prijatelji in vsi ljubitelji dobre kapljice. 

V neizmerno čast in v veselje mi je, da vas lahko danes še 
zadnjič nagovorim kot 4. Cerkvenjaška vinska kraljica. 

Dve čudoviti kraljevi leti sta za mano. Ti dve leti nista bili 
leti pohajkovanja po Sloveniji, ampak sta bili leti odkriva-
nja naše čudovite deželice. Nista bili leti pokušanja vin, bili 
sta leti pokušanja odličnih in unikatnih vin. Nista bili le leti 
spoznavanja ljudi, ampak sta bili leti prijateljevanja, veselja, 
smeha in raznih dogodivščin, katerih zagotovo nikoli ne bom 
pozabila. 

Z veseljem in ponosom sem povedala, od kod prihajam, 
od kod izvirajo moje korenine. Z veseljem sem predstavljala 
vas, spoštovani vinogradniki, vaša odlična vina pa ponesla 
na vse konce naše majhne dežele. 

Moje kraljevo potovanje ni mejilo na Slovenijo, glas o naši 
občini, Občini Cerkvenjak in o Slovenskih goricah, sem po-
nesla v Avstrijo, Nemčijo, Hrvaško, tudi Madžarsko, Srbijo, 
Italijo in Francijo. Naj vedo, od kod prihajamo in od kod 
prihajajo naša odlična vina. 

Zelo sem se trudila, da bi nas vse predstavljala v najboljši 
luči. Svoj dom sem kot kraljica uradno zapustila kar 150-krat, 
neuradno pa še nekajkrat več. Kraljice sem v našo občino, v 
osrednje Slovenske gorice, povabila kar 13-krat, verjamem, 
da jim je bilo všeč in da jim je tudi danes, ko so nekatere pri 
meni že 14-ič, naša majhna občina še vedno všeč. 

Nisem pa nas predstavljala v dobri luči le zunaj naše ob-
čine, ampak sem se trudila, da bi nas povezala tudi znotraj 
naših meja in z društvi, katera nas obdajajo. Želela sem pred-
stavljati tudi njih. Še vedno sem mnenja, da če bomo stopili 
skupaj, bomo zmogli več. Tako kot pravi slogan Festivala 
vin osrednjih Slovenskih goric, ki sem ga izpeljala pred enim 
tednom in velja kot moj zaključni kraljevi projekt – Skupaj 
lažje rastemo, skupaj zmoremo več! 

Festival je temeljil na tem, da se povežemo vsi vinogradni-
ki na območju osrednjih Slovenskih goric, Vam, spoštovani 
gostje, pa ponudimo naša odlična vina. Kajti to so vina, ka-
terih ni mogoče kupiti v trgovinah, so pa prav zaradi tega še 
toliko bolj edinstvena. Kljub temu da je to bila le ideja, smo 
jo tudi uresničili. Festival sem obogatila tudi z noto dobro-
delnosti. Del izkupička, pridobljenega s prodajo koledarjev 
Slovenskega vinskega kraljestva vse od festivala pa do da-
nes, bom namenila družini, kateri verjamem, da bo vsak evro 
zelo dobrodošel, otroci pa si neverjetno močno želijo toplih 
oblačil in majhnih igrač. Svoj namen, svoj cilj s festivalom 

Prejemniki protokolarnega vina s 4. vinsko kraljico Martino 
Breznik, vitezom vina slovenskega reda in viničarjem Johane-
zove trte Damjanom Breznikom, županom in vitezom vina ev-
ropskega reda Marjanom Žmavcem in predsednikom Društva 
vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak Francem Zorkom

v Slovenskih goricah, in Roman Mulec, vodja Mariborskega 
omizja Evropskega reda vitezov vina. 

Martinovanje pa, razumljivo, ni moglo miniti brez krsta mo-
šta, ki je s tem postalo mlado vino, in druženja ob dobri vinski 
kapljici. Za nameček je organizatorjem služilo tudi vreme.

Franc Bratkovič
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sem dosegla in tako kot vsi želimo enkrat reči: čas je za pen-
zijo, pa tudi če bo to kraljeva penzija. 

Ob zaključku svojega kraljevanja bi se želela zahvali-
ti marsikomu. V prvi vrsti moji družini, draga mama, ati, 
Marko in moj fant Žan. Vi ste tisti, ki ste največkrat doživeli 
slabo stran kraljevanja. Prevozila sem nešteto število kilome-
trov, vi pa ste me vedno spodbujali in mi vlivali energijo ter 
voljo, da sem uspela in projekt pripeljala do konca. Hvala, 
brez vas mi ne bi uspelo. 

Najlepša hvala tudi vam, gospod župan Marjan Žmavc, da 
ste me podpirali, tako finančno kot moralno. 

Iskrena hvala Društvu vinogradnikov in ljubiteljev vina 
Cerkvenjak na čelu s predsednikom gospodom Zorkom in 
podpredsednikom gospodom Pučkom. Vi ste bili tisti, ki ste 
me pred dvema letoma izbrali in mi omogočili, da tudi jaz 
živim to kraljevo pravljico. 

Velika zahvala gre tudi vam, dragi vinogradniki, gostinski 
ponudniki, ponudniki raznih dejavnosti po Cerkvenjaku in 
osrednjih Slovenskih goricah, da ste pomagali meni in po-
nudili kraljicam, ko sem jih pripeljala v naš kraj, najboljše, 
kar je mogoče. Iskrena hvala za vso vino, ki sem ga prejela, 
za vse spodbude, ki ste mi jih namenili, navsezadnje tudi za 
vaša vabila, ki sem jih prejela. 

Najlepša hvala vam, spoštovani vitezi. Za vso podporo in 
za čast, katero mi namenite, ko se udeležite naših dogodkov.

Brez naše Irene Lorenčič seveda ne gre. Dve leti sem nosi-
la to čudovito kreacijo izpod njenih rok in verjamem, da tudi 
nova kraljca nosi čudovito in unikatno obleko.

Velik del spoštovanja pa si zaslužite tudi ve, drage moje 
kraljice. Čas je, da stopim iz kraljevih vrst. Skupaj smo ra-
stle, skupaj odkrivale svet, se veselile, marsikaj novega od-
krile. Najlepša hvala za vsako skupaj preživeto minuto, osta-
nite še naprej tako vesele, nasmejane punce, ki niso samo 
lepe, ampak tudi bogate z znanjem. Naj vas življenje vodi v 
pravo pot, naše prijateljstvo pa naj se nikoli ne konča. 

Drage moje cerkvenjaške kraljice, čas je, da se pridružim 
naši sekciji upokojenih kraljic, skupaj pa še naprej gradimo 
vez med nami vsemi. Najlepša hvala tudi vam, drage Polona, 
Tina in Polona – ob misli na vaše lepe besede je bilo vedno 
lažje. 

Draga moja naslednica, želim ti, da pot kraljevanja užiješ 
v polni luči, naj ti bo veselje in ponos postati naša nova am-
basadorka vin. 

Spoštovani, najlepša hvala, da ste bili nepozaben del moje 
kraljeve izkušnje. Naj vas tako kot mene vodita srce in okus 
po odličnem vinu, želim vam lep dan še naprej. Na zdravje!

JESENSkE akTIVNOSTI 
ŠTuDENTSkEGa kLuba 

SLOVENSkIH GOrIC
Lepo okrašena drevesca in prižgane lučke v zimskih nočeh 

naznanjajo, da je nastopil čisto poseben praznični čas. Leto 
kar prehitro mine, pa vendar se zdi, da se v prijetnem decem-
brskem razpoloženju čas nekoliko upočasni.

Klubovci smo se od 20. 10. do 23. 10 odpravili na jesenski 
izlet v prestolnico Češke, Prago. Prihodu je sledil ogled glav-
nih znamenitosti, brez sprehoda po Karlovem mostu in ogle-

da svetovno znane Astrološke ure seveda ni šlo. Po krajšem 
počitku smo odšli v lokalno pivnico na večerjo in poskušnjo 
češkega piva, ki je cenejše od vode, čaja ali soka. Sledila sta še 
dva zanimiva dneva, polna ogledov. Zadnji dan smo si ogledali 
Kutno Horo, kjer so včasih kopali srebro, in kostnico v Sedle-
cu. Zaključno kosilo je potekalo v pravljični vasici Telč, nato 
pa le še vija vaja proti domu.

V začetku novembra smo našim članom ponudili cenejše 
vstopnice za Festival vin osrednjih Slovenskih goric, kjer smo 
v samostanski kleti v Sv. Trojici lahko poskusili več kot 40 
odličnih vzorcev vin in potočili kakšno solzo sreče ob zvokih 
odlične vokalne skupine Il divji, ki so pričarali posebno vzduš-
je v veliki obokani kleti, polni dobrega vina, ocvirkovih pogač 
in ostalih prigrizkov.

Po kratkem odmoru smo 14. 11. organizirali ogled filma 
Pr'Hostar v kinu Kolosej. Gre za slovensko satirično komedi-
jo, ki v zadnjem času podira vse rekorde gledanosti in ki si jo 
je do sedaj ogledalo že več kot 130.000 ljudi.

19. novembra smo s pomočjo študentov Medicinske fakul-
tete Maribor organizirali delavnico prve pomoči in temeljnih 
postopkov oživljanja. Nesreča namreč ne počiva in nikoli ne 
veste, ali boste na večerni sobotni zabavi potrebovali kakšen 
prijem, ki smo se ga naučili. 

Tudi letos smo objavili razpis za pomoč mladim mamicam 
in očetom, ki jih želimo razveseliti ob tem čudovitem življenj-
skem dogodku, ter razpis za enkratno denarno pomoč, name-
njeno dijakom in študentom (članom našega kluba), s katero 
želimo reševati trenutne socialne stiske.

3. 12. nas je v Lenartu prvič obiskala improvizacijska gleda-
liška skupina IGLU, ki je spontano, brez teksta ali scenarija, 
s pomočjo publike izvedla predstavo z žlahtnimi slovenskimi 
preobrati, fovšijo, družinskimi zdrahami, prepovedanimi lju-
beznimi in avstrijskim zdravnikom.

16. 12. smo v Čvekarni Askari gostili koroškega kantavtorja 
Adija Smolarja, ki nam je z obilico dobre komične glasbe in 
izvirnimi besedili, ki nam pogosto nastavljajo ogledalo, pope-
stril decembrski večer.

Kot zadnji dogodek v tem letu je 17. decembra v gostišču 
Eder-Kramberger na Sveti Ani potekal tradicionalni občni 
zbor in zaključek. Skupaj smo izpeljali volitve organov ŠKSG 
in naredili krajši pregled leta, ki se od nas poslavlja. Končane-
mu uradnemu delu sta sledila večerja in druženje do jutranjih 
ur. Organizirali smo tudi avtobusni prevoz na zabavo in do-
mov za boljšo varnost na naših cestah. 

Ob koncu leta vam ekipa ŠKSG želi, da bo prihajajoče leto 
2017 leto ljubezni, zdravja, uspehov na vseh področjih, iskre-
nega prijateljstva in polno novih doživetij z nami! 

Jani Bračič
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ŠTD SmOLINCI–
ŽuPETINCI

December je čas, ko se oziramo nazaj in delamo »inventuro« 
leta, ki se izteka. In je hkrati čas, ko gledamo naprej, v priho-
dnost, v leto, ki prihaja. Obljube, zaobljube in želje. 

Pri pregledu ciljev, ki smo si jih zadali na začetku leta, lahko 
z veseljem rečemo, da smo izpolnili vse, nekaj pa še jih sledi 
za konec leta. 

Jesenski čas pomeni, da se člani društva ŠTD Smolinci–Žu-
petinci odpravimo na enodnevni izlet. Letos smo se odpravili 
na Dolenjsko. Najprej smo se zapeljali do priznane lončarke in 
čebelarke, kjer smo imeli ogled izdelkov. 

Po ogledu smo se zapeljali po središču Novega mesta, 
se sprehodili do reke Krke in se vkrcali na Rudolfov splav. 
Sledila je vožnja po okljuku reke Krke. Na splavu smo ime-
li animatorje, ki so na zanimiv način predstavili sebe, Novo 
mesto in reko Krko. Ob zvokih harmonike smo zapeli in tudi 
zaplesali ter spili kozarček cvička. Naš izlet smo nadaljevali 
v vinski gorici Grčevje, kjer smo si ogledali cerkev sv. Jurija 
s prenovljenimi baročnimi oltarji. Sledil je spust na Paho do 
Matjaževe domačije, kjer so nas pričakali prijazni domačini v 

Iz DELa Du CErkVENJak
Ob zaključku leta

V drugi polovici leta smo za naše člane, upokojence, orga-
nizirali izlet po Gorenjski in se med drugim ustavili v Avseni-
kovem muzeju. V novembru smo naredili izlet na Madžarsko 
in se povratno ustavili in si ogledali vinsko klet pod slapom v 
Gornji Radgoni. Predstavljena nam je bila zgodovina kleti iz 
18. stoletja ter način pridelave in zorenja penine, ki traja pet 
let. 

Program, ki smo si ga na začetku leta zastavili, smo skoraj 
v celoti izpolnili. Naši strelci z zračno puško, ženska in moška 
ekipa, pridno trenirajo in na tekmovanjih dosegajo zelo lepe 
uspehe kot ekipa in kot posamezniki. Enako velja za ekipo 
igranja šaha.

Opravili smo še turnir v kartanju, ki smo ga organizirali v 
medobčinskem merilu v četrtek, 8. 12. 2016.

Leto se zaključuje, s tem pa se kaže zadovoljstvo vodstva 
društva upokojencev za uspešno opravljane naloge. Seveda 
vsega tega ne bi bilo možno izpeljati, v kolikor podpora našega 
članstva ne bi bila tako močna.

Zato ob iztekajočem letu vodstvo društva želi vsem upoko-
jenkam in upokojencem ter poslovnim partnerjem veliko sre-
če, zdravja in poslovnih uspehov v letu 2017 z upanjem za 
tesno nadaljnje sodelovanje.

Sami odločamo, kako živeti
Vsak starejši sam odloča o svoji poti skozi tretje življenj-

sko obdobje. Zato je potrebno gibanje, druženje in komunici-
ranje, da ostanemo čim dlje vitalni, razumni in neodvisni od 
tretje pomoči in si tako zagotovimo mirno in udobno življenje 
v prijaznem domačem okolju. Saj nas današnji čas vsak dan 
bolj preizkuša in s težavami, s katerimi se srečujemo, potiska 

na rob življenjskega udobja. Odvisno je od nas, če želimo in 
zmoremo, je današnji dan lahko v krogu vrstnikov, prijateljev 
in znancev zelo prijeten in jutri še lepši.

Tako smo se v Društvu upokojencev Cerkvenjak zbrali iz 
sedmih občin vsak s svojim kolesom, da se družimo in pre-
kolesarimo in spoznamo lepote Cerkvenjaka, ki nam jih je s 
pozdravom na začetku prikazal župan občine Cerkvenjak Mar-
jan Žmavc. Nato smo stopili na kolesa in pot nadaljevali do 
muzeja Rajh, kjer nam je lastnik predstavil namen in vsebino 
zbirke. Po ogledu se nam je pridružil z najstarejšim kolesom 
in pot smo nadaljevali po Stanetincih do Župetinskega hrasta, 
kjer je bil čas za počitek. Na urejeni zelenici s klopmi in mi-
zami nas je pričakal naš član Jože Kraner s spremstvom in so-
dom hladnega piva. Tudi harmonika ni manjkala. Za popolno 
vzdušje nam je gospod Molnar dostavil malico, za pecivo in 
potice pa so poskrbele članice društva. V dolini sta odmevali 
pesem in harmonika, bilo je obilo dobre volje in veselja. Za 
konec razpoloženja pod hrastom, kjer je bil zaključek dneva, 
je poskrbela Marija Kraner z vročo kavo. Kljub razpoloženju 
in hladnemu pivo smo pot nadaljevali do Ivana in Marije Gu-
mzek, kjer smo se dodatno okrepčali in kolesarjenje nadaljeva-
li do Cerkvenjaka. S strani udeležencev, bilo nas je 58 kolesar-
jev, ni manjkalo pohval za nepozabno druženje in spoznanje 
Cerkvenjaka.

Feliks Fekonja
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Klenkarstvo v Cerkvenjaku obstaja že preko 100 let. V za-
hvalo našim prednikom, ki so predali svoje melodije nam, 
mlajšim članom, ki se trudimo, da ohranimo to tradicijo in jo 
prenašamo na mlajše rodove. Mlade spodbujamo, da se nam 
pridružijo, kajti le tako se bo klenkanje ohranilo.

Igranje na zvonove je navdušilo tudi ženske, tako sedaj delu-
je 9 aktivnih članov. Od tega pet moških in štiri ženske.

Sodelujemo pri različnih prireditvah, ki jih popestrimo s 
klenkanjem, kot so: občinski praznik, maše pri kapelah v naši 
župniji, ob jubilejnih porokah, večjih praznikih. Klenkanje 
predstavljamo otrokom tudi na oratorijih. Prirejamo srečanja s 
skupinami, katere se ukvarjajo z isto tradicijo. Tako smo imeli 
že več regijskih srečanj v naši župniji oz. občini. Med drugim 
lansko leto vseslovensko srečanje pritrkovalcev. Prisotnih je je 
bilo 17 skupin iz vse Slovenije.

Letos smo sodelovali pri 500-letnici cerkve sv. Antona, na 
praznovanju 50-letnice posvečenja sestre Mirjane Soko v Re-
pnjah, na vseslovenskem srečanju v Šentjerneju, blagoslovitev 
zvonov pri cerkvi bl. Antona Martina Slomška v Košakih pri 
Mariboru …

Na teh prireditvah smo sodelovali vsi člani, ženske kot mo-
ški. 

Letos smo se na pobudo župnika Janka Babiča tudi organi-
zirali, da postavimo jaslice v naši župnijski cerkvi. Z veseljem 
smo se odzvali povabilu in vas vabimo na ogled jaslic, ki bodo 
v župnijski cerkvi sv. Antona v Cerkvenjaku.

Ob tej priložnosti želimo vsem krajanom vesel božič in sreč-
no novo leto.

Joško Zorko

dolenjski narodni noši. Ogledali smo si 150 let staro hišo, ki 
je vključena v evropsko verigo »Hiše s tradicijo«. Gospodar 
nas je povabil v klet na kozarček cvička, potem smo si ogle-
dali multivizijsko predstavitev »Zgodba o cvičku«. Izvedeli 
smo veliko novega o zgodovini vina, sestavi cvička in njego-
vi predelavi. Na koncu smo ob ajdovem kruhu iz krušne peči 
in domačem siru sestavine cvička tudi pokusili in degustacijo 
zaključili s »kraljem cvička«. Sledilo je še zaključno pozno 
kosilo in povratek proti domu.

V mesecu decembru oz. v bolj veselem delu decembra naše 
društvo organizira za svoje člane tri dogodke. Pričeli bomo 23. 
decembra, ko bomo imeli turnir v kartanju in pikadu. Že tradi-
cionalno se bomo tudi letos odpravili peš na predbožični večer 
k polnočnici z baklami. Za konec leta pa bo 28. 12. potekal 
turnir v namiznem tenisu. Z veliko veselja pa že načrtujemo 
tudi dogodke za naslednje leto in že vnaprej vabljeni nanje.

Sandra Soko

kLENkarJI SV. aNTONa V 
SLOV. GOrICaH

Klenkanje – pritrkovanje je zvrst glasbe, ki se izvaja tako, 
da se z lesenim kladivom ali z visečim cambljem udarja po 
zvonu in tako nastane zvok. Po več zaporednih udarcih na več 
zvonovih nastane melodija. 

Za lepo izvedeno melodijo je potrebno imeti najmanj tri bro-
naste zvonove, če pa jih je več, nastane več različnih tonov in 
je melodija toliko lepša. Melodije pa se lahko izvajajo tudi na 
enem zvonu, ker se toni na zvonu razlikujejo po višini zvona. 

Skupinska slika z gosti na vseslovenskem srečanju pritrkovalcev 

Podelitev zahval za sodelovanje klenkark na občinskem 
prazniku

Številna priznanja klenkarjem … foto: R. Kocuvan

Novo leto je kot bel, nepopisan list. 
Pobarvajte ga s sanjami, posujte z ljubeznijo, 

popišite z neverjetnimi dosežki in okrasite s čudeži. 

Ob tem pa nam dovolite, da se vam zahvalimo za uspešno 
sodelovanje v tem letu, z željo,  da bomo v prihodnje tovrstno 
sodelovanje le še nadgradili, v korist vseh, še najbolj pa okolja.

Želimo vam vesel božič in
srečno novo leto 2017!
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mOTO kLub SLOVENSkE 
GOrICE – CErkVENJak
S prihajajočimi mrzlimi dnevi se zaključuje motoristična se-

zona. To je čas, ko vsak motorist pripravi svojega jeklenega 
konjička za vožnjo v naslednjem letu. Potrebno je pregledati 
motor in opraviti servis na njem, da bo v novi sezoni varno 
drvel po cesti. Velik ljubitelj 
voženj z motorjem je naš naj-
starejši član Jože Žižek, ki je 
letos dopolnil 80 let in je ve-
liko km nabral na cestah po 
Sloveniji in tujini.

Ob skupnih in individualnih 
vožnjah smo se udeleževali 
tudi aktivnosti drugih društev. 
Med drugim smo kuhali eno-
lončnico pred cerkvijo v Cerkvenjaku. Sodelujoči in udele-
ženci smo preživeli lep nedeljski dan v prijetnem druženju. 
Lepo uspelo prireditev so organizirale članice aktiva Kmečkih 
deklet in žena iz kraja.

V juniju smo obiskali prijatelje motoriste iz kluba Kavalir v 
Šempetru pri Gorici. Pravzaprav smo vrnili obisk, ki smo ga 
bili deležni z njihove strani ob našem 9. žegnanju motorjev v 
aprilu. 

Z namenom zbiranja sredstev za nakup druge kosilnice smo 
20. 8. 2016 izvedli poletni letalski piknik, ki je prav tako bil 
zelo uspešen in obiskan. 

Največji uspeh kluba do sedaj pa je osvojitev naslova dr-
žavnega prvaka dveh pilotov, članov kluba na DP uLN 
2016, na državnem prvenstvu v začetku septembra v Novem 
mestu. Klub je zraven prvega osvojil še odlično peto mesto in 
s tem potrdil naslov najboljšega kluba v Sloveniji v športnem 
letenju v letu 2016.

V začetku oktobra smo v 
klubu skupaj z občino izvedli 
tudi sprejem za državna prva-
ka in se jima na ustrezen način 
zahvalili ter čestitali za velik 
uspeh.

Spremljajte nas in se nam 
pridružite na: http://www.
facebook.com/aeroklubSr-
sen/

mag. Vito Kraner, AK Sršen 
Cerkvenjak

zELO uSPEŠNO LETO 
ZA AERO KLUB SRŠEN 

CErkVENJak 
Leto 2016 je bilo v Aero klubu Sršen Cerkvenjak zastavlje-

no ambiciozno in na koncu je izpadlo kot zelo uspešno. Reali-
zirali smo več aktivnosti, kot smo jih prvotno planirali:

• marec: urejanje vzletišča in hangarja – priprava na letalno sezono
• april (2. 4. 2016): udeležba pilotov na ULN varnostni konferenci, 

Letališče Murska Sobota
• maj (21.–22. 5.): srečanje modelarjev - Aero zaprega
• junij (18. 6.): Letalski dan ak Cerkvenjak 2016 – srečanje pilo-

tov in ljubiteljev letalstva
• avgust (8. 8.): Dan modelerjev - srečanje letalskih modelarjev
• avgust (20. 8.):poletni letalski piknik-srečanje letalcev
• september (9-11. 9.): udeležba na Državnem prvenstvu uLN 

(osvojitev naslova DP)
• oktober (8. 10.): kostanjev piknik in sprejem državnih prvakov
• december (31.12.): srečanje motornih padalcev – planirana iz-

vedba
V mesecu juniju smo v zelo lepem vremenu in ob resnično 

številnem obisku uspešno realizirali največjo klubsko prire-
ditev - Letalski dan 2016 oz. srečanje letalcev in ljubiteljev 
letenja. Prireditev je obiskalo cca 35 letal s piloti iz vse Slove-
nije, med katerimi pa smo bili najbolj veseli Petra Podlunška, 
akrobatskega pilota Master Class svetovnega prvenstva Red 
Bull Air Race.

Letalo Petra Podlunška pred poletom 

Obisk številnih letal iz vse Slovenije

Modelarji v akciji

Najvišje stopničke na DP
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Dvodnevni obisk je prehitro minil in niti slabo vreme nam 
ni skalilo prijetnega druženja. Obljubili smo si, da se bomo še 
srečevali in še trdneje tkali motoristične vezi. 

Člani so prevozili veliko kilometrov po Sloveniji in tujini ter 
obiskali kar lepo število motorističnih srečanj.Sezono pa smo 
zaključili s kostanjevim piknikom pri ribnikih Ploj v Smolin-
cih. Nedelja ob kostanjih, bograču in klepetu je kar prehitro 
minila.

Ob zaključku voženj sem ponosna na vse člane, da so za-
ključili sezono varno brez prometnih nesreč. 

Vsem motoristom in bralcem Zrnja želim varno, srečno, 
uspešno, predvsem pa zdravo leto 2017.

Predsednica: Tončka Divjak

Kuhanje enolončnice

Obisk v Šempetru pri Gorici

Kostanjev piknik

Nk CErkVENJak
Listje ter mraz, ki sta prekrila naše nogometne površine, 

sta tudi naznanila konec jesenskega dela tekmovalne sezone 
2016/2017. Vse naše aktivnosti smo tako že preselili v telova-
dnico OŠ Cerkvenjak–Vitomarci. Preden pa namenimo nekaj 
besed zimskim načrtom, pa še najprej kratek povzetek jesen-
skega dogajanja.

Pregled aktivnosti po selekcijah:
u-9 (Mlajši cicibani, trener: David Košnik)
Naši najmlajši nogometaši že lep čas pridno trenirajo v telo-

vadnici. Lepo jih je videti, da so resno poprijeli za delo ter da 
se rade volje vračajo. Tudi to je verjetno pripomoglo k prvemu 
uspehu selekcije. V začetku decembra so se mlajši fantje iz 
selekcije (U-7) udeležili turnirja »DINO« v Sladkem Vrhu in 
že na njihovem prvem turnirju dosegli odlično 2. mesto. Ekipa 
je imela tudi najboljšega igralca turnirja (Enej Huber).

U-11 (Starejši cicibani, trener: Edvard Žižek)
Kljub temu da je selekcija vadbena, so fantje že na travi 

odigrali tudi prve prijateljske tekme (NK Duplek, KMN Slo-
venske gorice). Tudi število aktivnih igralcev se je povečalo. 
Sedaj pa treningi potekajo enkrat tedensko v naši šolski telo-
vadnici. Tudi U-11 se namerava udeležiti novih prijateljskih 
tekem na parketu ter kakšnega izmed okoliških turnirjev. Želi-
mo jim obilo uspeha.

U-13 (Mlajši dečki, trener: Damjan Žmavc)
Selekcija je jesenski del zaključila v sredini lestvice, na 6. 

mestu. Na devetih tekmah so vknjižili 13 točk (4 zmage, 1 
remi, 4 porazi). Gol razlika 15:30. Najboljši strelec ekipe je 
Lukas Kocmut s tremi zadetki. Ekipa sedaj dvakrat tedensko 
trenira v telovadnici in je v pričakovanju udeležb na bližnjih 
turnirjih. Odigrali bodo tudi prijateljske tekme z nekaterimi 
drugimi klubi, potem pa počasi sledijo priprave na nogometno 
pomlad.

U-15 (Starejši dečki, trener: Dejan Žmavc)
Starejši dečki bodo prezimili na odličnem 5. mestu svoje 

lige. 
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V ligi nastopa 12 ekip. Ekipa je jeseni kar 6-krat zmaga-
la in 5-krat izgubila, kar pomeni 18 osvojenih točk. Najvišja 
zmaga je bila kar 12:2 proti NK Pobrežje. Gol razlika 45:21. 
V kolikor ne bi bilo nekaj tesnih porazov, spornih sodniških 
odločitev ter poškodb, bi selekcija lahko kotirala še višje. Naj-
boljši strelci ekipe so: Nik Sakelšek in Jure Kraner, oba po 9 
zadetkov, ter Bine Družovec s 7 goli. Plan za zimo so udeležbe 
na turnirjih ter igranje prijateljskih tekem, nato pa po novem 
letu priprave na spomladanski del sezone.

u-19 (Mladina, trener: Janko Maguša)
Za mladinsko selekcijo je slaba jesen, saj so končali na repu 

lestvice, brez osvojene točke. Še vedno se pozna manjši kader, 
dostikrat pa zmanjka tudi športne sreče. S trudom in dobri-
mi pripravami se spomladi zagotovo da popraviti vtis. Tudi 
mladinci se bodo podali na kakšnega izmed turnirjev ter nato 
pričeli s pripravami na drugi del sezone.

člani (trener: Gorazd Šket, pomočnik: Sebastijan Škerget)
Članska ekipa je jesen zaključila na 10. mestu izmed 14 ekip 

v 1. članski ligi MNZ Maribor. Osvojili so 16 točk, od tega 
4-krat zmagali, 4-krat remizirali ter 6-krat izgubili. Gol razlika 
znaša 18:29. Od petega mesta pa jih ločijo le štiri točke. Naj-
boljši strelci so: Mitja Jelen in Sergej Košnik po 4 in Aleš Žel 
s 3 zadetki. Selekcija je z zaključkom že sklenila to koledarsko 
leto, s pripravami na spomladanski del pa bo pričela v začetku 
februarja. Načrti novega trenerja so zagotovo poseči po višjih 
mestih, kajti rad pove, da je ekipa tega sposobna.

Veterani
Naši najstarejši tudi to jesen niso počivali ter so zavzeto 

igrali v Slovenskogoriški ligi na travi. Organizirali so tudi en 
krog ligaškega tekmovanja na pomožnem igrišču v ŠRC Cer-
kvenjak.

Za vse, ki bi se nam radi pridružili pri igranju nogometa, 
objavljamo urnik treningov naših selekcij v telovadnici OŠ 
Cerkvenjak–Vitomarci: u-9 (SRE: 17:00-18:00), U-11 (SRE: 
15:30-17:00), U-13 (PON: 17:00-18:00, PET: 16:00-17:00), 
U-15 (PON in SRE: 18:00-19:15), mladina (PON: 19:15-
21:00), Veterani (TOR: 19:00-21:00) in člani (SRE: 19:00-
21:00). Postanite tudi sami del naše nogometne zgodbe, va-
bljeni!

Kot je v navadi, bomo to koledarsko leto končali z izdelavo 
klubskih koledarjev, kjer bodo predstavljene vse naše selekcije 
ter sponzorji in donatorji. Vabimo vas, da si ga priskrbite tudi 
sami ter s prostovoljnim prispevkom podprete naš klub. Zbor 
članov kluba je načrtovan ob koncu februarja drugo leto.

Dovolite nam, da se ob koncu leta zahvalimo vsem našim 
sponzorjem, donatorjem, otrokom in staršem, simpatizerjem, 
zvestim navijačem, vsem pridnim pomagačem ter predvsem 
Občini Cerkvenjak, ki nam vedno stoji ob strani.

Naj bodo vaši decembrski dnevi polni radosti ter dobre vo-
lje. V novem letu 2017 pa vam želimo obilo zdravja, srečnih 
dni ter predvsem veliko športne sreče.

Dejan Žmavc, prof.

TENIS kLub CErkVENJak
V jeseni je TK Cerkvenjak poleg rednega igranja za člane 

kluba organiziral tudi II. moški teniški turnir – OPEN za 
prehodni pokal. Turnir je potekal v soboto, 15. 10. 2016, v 
ŠRC Cerkvenjak. Po dveh predkrogih je bilo potrebno turnir 
prekiniti zaradi dežja in ga do konca odigrati naslednji dan, v 
nedeljo. Sočasno se je igral tudi tolažilni turnir za praktično 
nagrado. Lahko smo bili priče trdim dvobojem ter kar visoke-
mu nivoju igranja. Zmagovalci turnirja in prejemniki pokalov 
so bili:

Iskrene čestitke vsem! Naj omenimo, da se je turnirja udele-
žilo kar 15 igralcev. Zahvaliti se moramo vsem udeležencem, 
ki so vztrajali kljub vremenu, ter Mojmirju Bohu za pomoč pri 
izvedbi turnirja.

Vreme se je hitro ohladilo in tako se je tudi zaključila leto-
šnja teniška sezona v ŠRC Cerkvenjak. Nekateri veliki teniški 
navdušenci so se tako že preselili v dvorane. V TK Cerkvenjak 
pa bomo z aktivnostmi spet pričeli spomladi, takoj po ponovni 
ureditvi obeh teniških igrišč. Vabljeni, da se nam pridružite, 
možno pa je igranje tudi pod reflektorji.

Člani TK Cerkvenjak bi se radi ob koncu leta zahvalili vsem, 
ki ste pomagali pri izvedbi klubskih projektov v letošnjem 
letu. Želimo vam tudi lepe praznične dni in zdravo ter teniško 
uspešno novo leto 2017.

Dejan Žmavc, prof.

1. mesto: Boštjan Sakelšek, 2. mesto: Rudi Kraner, 3. mesto: 
Nik Sakelšek

STrELCI PONOSNI Na 
SVOJ PODmLaDEk

V mesecu septembru se je naše društvo, Strelsko društvo 
Cerkvenjak, udeležilo turnirja v Trnovski vasi. Turnir so or-
ganizirali ob petintrideseti obletnici obstoja Strelskega društva 
Trnovska vas.
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in okrašena, da smo Slovenci lahko nanjo ponosni. Zato ni ču-
dno, da je v središču Ljubljane poleg številnih domačinov tudi 
veliko domačih in še več tujih turistov iz vseh koncev sveta.

Udeleženci so izlet izkoristili tudi za izmenjavo mnenj in 
pogovore o tem, kako bi lahko v naslednjem letu še pospe-
šili razvoj občine Cerkvenjak, ki je prav tako vsako leto bolj 
razvita in urejena, in na podlagi izkušenj od drugod in lastnih 
spoznanj obogatili življenje v njej.

T. K.

Naši strelci so sodelovali z dvema ekipama, člansko in otro-
ško ekipo. Članom športna sreča žal ni bila preveč naklonje-
na in so osvojili nehvaležno četrto mesto med ekipami. Med 
posamezniki je Branko Peklar zasedel tretje mesto. Tokrat pa 
so nas zelo razveselili naši mladi strelci v starostni skupini do 
trinajst let, saj so zasedli drugo mesto, za ekipo državnih pr-
vakov iz Juršincev. Našo mlado ekipo so sestavljali Gašper 
Kavčič, Jan Kocuvan in Pia Peklar. Na naše mlade strelce smo 
zelo ponosni, saj je bilo to njihovo prvo tekmovanje. Zelo se 
pa tudi trudijo na treningih ob petkih zvečer.

Strelsko društvo Cerkvenjak želi vsem občankam in obča-
nom naše občine miren božič, v prihajajočem letu 2017 pa ve-
liko sreče, zdravja, uspehov in zadovoljstva. Članom društva 
pa obilo strelskih užitkov in dobrih rezultatov. 

Patricija Peklar

Naši mladi strelci na svoji prvi ekipni tekmi v Trnovski vasi

Zmagovalna trojica turnirja v Trnovski vasi

V BESEDI IN SLIKI

CErkVENJačaNI V 
LJUBLJANI

Tako kot vsako leto decembra je občina Cerkvenjak tudi 
letos, 17. 12., organizirala za vse občinske svetnike in člane 
svojih drugih organov ter za predstavnike društev, klubov, or-
ganizacij in združenj v občini prednovoletni izlet. Tokrat so 
Cerkvenjačanke in Cerkvenjačani pod vodstvom župana ob-
čine Cerkvenjak Marjana Žmavca in občinskih svetnikov obi-
skali Ljubljano in si 25 let po osamosvojitvi Slovenije ogleda-
li, kako je videti njeno glavno mesto. Z vsem, kar so videli in 
doživeli, so bili zadovoljni, saj je v tem predbožičnem in pred-
novoletnem času slovenska metropola zares tako lepo urejena 

Udeleženci izleta so se fotografirali pod znamenitim 
Prešernovim kipom na Prešernovem trgu v najstrožjem 
središču slovenske metropole.

Cerkvenjačani in Cerkvenjačanke so si ogledali tudi Kongres-
ni trg in znamenite stavbe ob njem.

Z ladjice, s katero so se udeleženci izleta popeljali po reki 
Ljubljanici, je bil čudovit razgled na praznično okrašeno Lju-
bljano.
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rEFErENčNa 
ambuLaNTa 

CErkVENJak
Ime referenčna ambulanta najbrž še vedno povzroča neko-

liko nejasnosti, po drugi strani pa je to že uveljavljen izraz. V 
referenčni ambulanti delata v timu družinski zdravnik in medi-
cinska sestra, zraven pa v polovičnem delovnem času še diplo-
mirana medicinska sestra (DMS). Pri tem so seveda natančno 
določene pristojnosti samostojnega dela DMS, ki vodi kronič-
ne bolnike in različne preventivne ter vzgojno-izobraževalne 
aktivnosti. Bolnike z urejeno kronično boleznijo, pri katerih 
je treba le redno spremljati stanje bolezni (na primer astma, 
kronična obstruktivna bolezen, arterijska hipertenzija, slad-
korna bolezen in druge), lahko samostojno vodi diplomirana 
medicinska sestra. Na voljo so podrobni protokoli, po katerih 
preverja določene laboratorijske parametre, izmeri krvni tlak, 
opravi spirometrijo, EKG, gleženjski indeks, naredi test za di-
abetično stopalo, kar ogroža bolnike s sladkorno boleznijo.

Poleg tega so diplomirane medicinske sestre dodatno izobra-
žene za samostojno izvajanje različnih preventivnih presajanj 
in programov v sklopu referenčnih ambulant. Prvi odzivi paci-
entov so dobri, saj si medicinska sestra v referenčni ambulanti 
vzame dovolj časa za celostno obravnavo. Zraven rutinskih la-
boratorijskih testov in meritev potrebujejo ljudje tudi pogovor, 
za katerega zdravnikom vselej zmanjkuje časa, ker so preveč 
obremenjeni.

Preventiva je vedno boljša kot kurativa. Z dobrimi preven-
tivnimi programi seveda ni realno takoj pričakovati velikih 
sprememb pri ljudeh, ki strastno kadijo, pretirano pijejo alko-
hol ipd. Potem bi svoje škodljive razvade že sami premagali, 
če bi to hoteli, in bi se zavedali resnosti težav. Vseeno pa je 
smiselno, da z dobro pretehtanim pristopom strokovnjaki še 
naprej pomagamo iskati poti in načine, da bi posamezniki bolj 
aktivno sodelovali pri zdravljenju, ohranjanju svojega zdravja 
in preprečevanju ali vsaj odlaganju posledic kroničnih bolezni.

Vemo, da kronični bolniki pogosto niti niso pozorni na 
poslabšanje svoje bolezni. Zato je prav, da usposobljena di-
plomirana medicinska sestra opravi teste, spremlja bolnika, 

KAKO KAJ NAŠE ZDRAVJE?

zDraVJE V ObčINI 2016
Okolje pomembno vpliva na zdravje ljudi. Posebej se vpliv 

okolja prepoznava na lokalni ravni, saj je med prebivalci do-
ločene občine mogoče zaznati povečano ali zmanjšano pojav-
nost ter prisotnost nekaterih bolezni. Nacionalni inštitut za 
javno zdravje (NIJZ) je v letošnjem letu pripravil poročilo z 
naslovom Zdravje v občini 2016. Poročilo vključuje pregled 
glavnih kazalnikov zdravja v občinah ter primerjavo le-teh s 
slovenskim povprečjem. Med drugim je možno iz ocene zdra-
vstvenega stanja dobiti vpogled v možnosti ohranjanja zdrav-
ja, ki nam jih ponuja naša občina, po drugi strani pa pridobimo 
občutek glede nekaterih priložnosti za nadaljnji razvoj. 

Glede na slovensko povprečje je v naši občini ocenjeval 
svoje zdravje kot dobro manjši delež prebivalcev. V občini 
imamo izjemno pozitiven prirast prebivalstva. Kakovost pitne 
vode je nad slovenskim povprečjem. Imamo nekoliko poviša-
no stopnjo sladkorne bolezni. V primerjavi s slovenskim pov-
prečjem je nekoliko povišana tudi stopnja srčnih kapi v naši 
občini. Veliko starostnikov utrpi zlome kolkov v starosti, kar 
je zaskrbljujoče. Poškodbe kolka so namreč lahko povezane s 
številnimi zapleti, posebej kadar so pri poškodovancu pridru-
žena kronična obolenja. Posledice le-tega se lahko odražajo 
tudi na višji splošni umrljivosti prebivalcev, ki jo je zaznati iz 
podatkov. V poročilu opazimo tudi podatek o povišani stopnji 
samomorov med prebivalci.

Naveden je podatek o nekoliko nižjem številu kadilcev, ki 
je pa še vedno blizu povprečju (24 %). Delež kadilcev v ob-
čini je 17 %. Imamo dobre rezultate na področju nezgod na 
cestah, ki jih je manj, kar najverjetneje kaže na dobro ureditev 
infrastrukture ter kulturo v prometu. Zaskrbljujoče pa je, da je 
delež prometnih nezgod pod vplivom alkohola vseeno visok 
ter blizu slovenskemu povprečju. Na tem mestu je potrebno še 
enkrat poudariti, da je vožnja pod vplivom alkohola nevarna in 
potencialno smrtna ne le za voznika, temveč tudi za ostale ude-
ležence v prometu in je zaradi tega potrebno veliko pozornosti 
namenjati preprečevanju tega vedenja. 

Podatki kažejo, da je med prebivalci naše občine odzivnost v 
programu SVIT prenizka, medtem je sodelovanje v programu 
ZORA zelo dobro. Pri presejalnem programu ZORA gre za 
odkrivanje predrakavih sprememb na materničnem vratu in se 
opravi v sklopu ginekološkega pregleda. Presejalni programi 
so vzpostavljeni zaradi tega, ker gre za resne, smrtne bolezni, 
pri katerih je zgodnje odkrivanje zelo pomembno, saj jih je 
mogoče v zgodnji fazi učinkovito ozdraviti. V programu SVIT 
ugotavljajo morebitne zgodnje predrakave spremembe na de-
belem črevesu in danki. Sodelovanje v programu je brezplač-
no, vabljeni so ljudje po dopolnjenem 50. letu starosti. Gre za 
preprost test, s katerim lahko odkrijemo tiste osebe, ki imajo 
večjo verjetnost, da bodo zbolele za rakom danke ali debele-
ga črevesa. Test opravite sami doma in ga odpošljete po pošti 
ter ima torej to prednost, da zanj ni potrebno obiskati zdra-
vstvene ustanove. Rezultate prejmete po pošti in v primeru 
ugotovljenih odstopanj tudi vabilo na nadaljnje preiskave. Ka-
dar se morda odkrijejo spremembe, je pravočasna odstranitev 
predrakavih sprememb tista, ki preprečuje razvoj raka, zato je 
sodelovanje v presejalnem programu zelo smiselno in pripo-
ročljivo. Rak na debelem črevesu in danki je drugi najpogo-
stejši rak v Sloveniji. Število obolelih se vsako leto povečuje. 
Umrljivost je visoka predvsem zaradi poznega odkrivanja, ko 
je bolezen že napredovala in je zato ni mogoče več ozdraviti. 

ZDRAVJE Svetujem, da se programa udeležujete v čim večjem številu. 
Več o programu si lahko preberete na spletni strani: http://
www.program-svit.si/.

Celotno poročilo o zdravju v naši občini je dostopno na 
spletnem naslovu: http://obcine.nijz.si/Dokumenti/pdf/2016/
obcine/153.pdf. 

Želim vam prijetne, zdravja polne zimske dni.
Tina Purgaj, študentka medicine
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v primeru slehernih odstopanj in sprememb se posvetuje z 
zdravnikom. Bolnik lahko še vedno obišče svojega zdravni-
ka. To, kar so nekateri bolniki, zadovoljni z delom referenčnih 
ambulant, poimenovali kot nadstandard v družinski medicini, 
seveda ni nadstandard v klasičnem pomenu besede, ampak naj 
bi to, kot je načrtovano, postalo običajna praksa v osnovnem 
zdravstvu. Hitro odkriti kroničnega bolnika pomeni, da lahko 
preprečimo zgodnje ali poznejše zaplete bolezni.

V referenčnih ambulantah v programu preventive se posve-
ča več pozornosti tudi povišanemu krvnemu tlaku, ki ga ima 
vsak tretji prebivalec, odzivnosti na programe SVIT, DORA, 
ZORA.

Kako pomembno je ljudi v sklopu preventivnega programa 
v referenčni ambulanti motivirati za zdrav življenjski slog in 
telesno dejavnost, kažejo podatki, ki potrjujejo ugodne učin-
ke telesne aktivnosti na zdravje. V referenčni ambulanti Cer-
kvenjak je velik interes in motiviranost za obisk Zdravstveno 
vzgojnih delavnic, ki pa so, žal, preveč oddaljene in so najbliž-
je v ZD Lenart. Zaradi velike motiviranosti in želje smo našim 
pacientom omogočili obisk le-teh v samih prostorih ambulante 
Cerkvenjak. Povabili smo CINDI - Zdravstveno vzgojno de-
lavnico k nam. 

Ob tej priložnosti se zahvaljujem vodstvu ZD Lenart in me-
dicinski sestri Jasmini Lah Vreča, svetovalki za promocijo 
zdravja, ki so prisluhnili našim prošnjam in željam ter omogo-
čili delavnice pri nas in s tem pripomogli k promociji zdravja 
našim pacientom – Cerkvenjačanom.

Marjana Vrhovski, dipl. m. s.,  
referenčna sestra v ambulanti Cerkvenjak

Tudi mi smo se odločili, da tako ohranimo spomine na šolo 
še sveže. Ravno zato smo 28. oktobra letošnjega leta praznova-
li deseto obletnico delovanja nove šolske stavbe v Vitomarcih.

Uradno je bila šola odprta 3. septembra 2006. Odprli so jo 
župan Franci Krepša, minister za šolstvo dr. Milan Zver in rav-
natelj Mirko Žmavc. Ob tem svečanem dogodku se je zbralo 
ogromno ljudi od blizu in daleč. Takšni enkratni dogodki se v 
okoljih zgodijo bolj poredko in prav zato je bil obisk še toliko 
večji. Takratno občinsko vodstvo, župan in šolsko ministrstvo 
pa so seveda k temu največ doprinesli. Zadali so si skoraj ne-
mogoč cilj, ki so ga tudi dosegli. Seveda smo te pridobitve bili 
neizmerno veseli tudi mi, saj nam je ponudila odlične pogoje 
za pedagoško delo.

Vmes je minilo več kot desetletje. Šolska stavba je ostala 
še vedno lepa in vabljiva, tako otrokom, staršem in nam, uči-
teljem.

Prav zato je bilo tudi letošnje praznovanje lepo obiskano. 

Ob 10. ObLETNICI 
NOVE ŠOLSkE STaVbE 
PODruŽNIčNE ŠOLE 

VITOmarCI
Ljudje smo tisti, ki svoje spomine hranimo zelo raznoliko. 

Enim ostajajo trajnejši tisti, ki so jim zaznamovali življenje, 
drugim le tisti mimobežni, ki so bili samo neki droben sopo-
tnik v življenju. Vsem nam pa zagotovo ostajajo trajni spomini 
na šolo in trenutke, ki smo jih preživeli. Radi ohranjamo spo-
mine na naše sošolce, učitelje in mnoge druge, ki so nam bili 
takratni vzorniki. V našem srcu tako hranimo svoje najlepše 
spomine, še posebej tiste, ki nam znova prikličejo nasmeh na 
usta.

Iz ŠOLE IN VrTCa
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VrTEC PIkaPOLONICa V 
PrazNIčNEm DECEmbru 
Vrtec Pikapolonica Cerkvenjak
Tema: Palček in praznična lučka
 1. 12. Ogled gledališko - lutkovne predstave Praznična  
 lučka
 2. 12. Palčkovo pismo  
 Predstavitev dejavnosti
 5. 12. Pravljični dopoldan s palčkom Pripovedovalčkom
 6. 12. Miklavževanje
 7. 12. Igralni dan (druženje med skupinami)
 Seznanitev s programom za prireditev Ujemi trenutek
 8. 12.  Ustvarjamo s palčkom Ustvarjalčkom
 9. 12.   - izdelovanje vabil za delavnico s starši
12. 12  - izdelovanje okraskov za novoletno smrečico
  - izdelovanje dekoracije prostorov
13. 12. Krašenje novoletne smrečice
 Palček Delavček - delavnica s starši (izdelovanje  
 prazničnih lučk)
 Sprehod z lučkami

14. 12.  Športne minute s palčkom Gibalčkom
15. 12. Izdelovanje novoletnih voščilnic 
16.12.  Sladko presenečenje palčka Kuharčka
19. 12. Palček Pevček - prepevanje pesmic zimske in  
 praznične tematike ob spremljavi kitare in flavte
20. 12. Ples palčkov 
 Utrjevanje programa za prireditev Ujemi trenutek
21. 12. Kino dan 
 Nastop na prireditvi Ujemi trenutek (4. in 5. skupina)
22. 12.  Obisk Božička s palčki
23. 12. Novoletno rajanje

Dodatne dejavnosti:
 - postavitev božičnega bazarja;
 - igra vlog: vživljanje v vlogo palčkov, izdelovanje palčkove-

ga doma iz odpadnega materiala, blazin ...;
 - gledanje slikanic in poslušanje pravljic o palčkih;
 - poslušanje praznične glasbe; 
 - skupaj s palčki skrbimo za živali …

Marjeta Belna, Zinka Lorenčič in Natalija Zamuda

Osrednji del prireditve je bil pripravljen z domačimi društvi in 
organizacijami, ki so se predstavile in s tem pokazale naklo-
njenost delovanju šole v občini. Udeležili so se je pomembni 
gostje: od evropskega poslanca in takratnega ministra dr. Mila-
na Zvera, bivšega župana Francija Krepše, poslanca državnega 
zbora RS Francija Breznika, predstojnice OE ZŠ iz Maribora 
mag. Vere Bevc, sosednjih županov, ravnateljev ter številnih 
drugih.

Ob tej priložnosti je bila pripravljena tudi bogata razstava 
izdelkov naših učencev in izdana tiskana publikacija z naslo-
vom Šola v zrcalih. Po koncu prireditve pa so nas z domačimi 
dobrotami razvajale še domače gospodinje iz Vitomarcev. 

Nikakor pa ne smemo zaobiti pomembnega podatka, da 
ima šolstvo v Vitomarcih izredno bogato tradicijo. Po doka-
znih virih letos obeležujemo že 226 let organiziranega šolstva. 
Vsekakor je prav, da tudi v teh časih združujemo preteklost in 
sedanjost in ob tem najdemo vse, kar je pomembno prispevalo 
k tradiciji in poslanstvu tega tudi v teh krajih. Šola je tako 
vedno bogatila ljudi in jim dajala osnovna znanja in popotnico 
za življenje. Če pa hočemo na otroke, vrtec, šolo in odraščanje 
pogledati še malo drugače, nam je francoski pisatelj Antoine 
de Saint-Exupery v Malem princu lepo zapisal: »Kdor hoče 
videti, mora gledati s srcem.«

In če bomo na vse to pogledovali tako, se nam ni treba bati, 
da dobra šola tudi tu ne bi obstajala.

mag. Mirko Žmavc, spec., prof., 
ravnatelj OŠ Cerkvenjak–Vitomarci 

POPRAVEK
V prejšnji številki Zrnja je bilo v članku Sprejem no-

vorojencev 2016 na strani 5 napačno napisano, da so se 
rodili kar trije trojčki. Pravilno je, da so se rodili kar trije 
dvojčki.
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mLaDI PIŠEJO
Žaba IN rIba

Zunaj se je že danilo. Žaba se je prebujala v hladnem je-
senskem jutru in se odpravila k mlaki, da bi ujela ribo. Ribe, 
ki jo je hotela uloviti, strašansko ni marala ter ji je želela vse 
najslabše. Ko je prišla do mlake, je skočila noter, a ribe ni bilo 
nikjer. Zgrabila jo je panika. Čez nekaj minut se je riba pojavi-
la in rekla: »Kaj delaš tu, zbudila si me.« »Prišla sem te ujet, da 
ne bom več stradala,« je rekla žaba. »Vem, da mi želiš pogubo, 
toda nič ti nisem naredila,« je žalostno rekla riba. Žaba je odšla 
in se odločila, da ji bo nastavila past. Naročila je ježku, naj se 
nastavi pri mlaki, da se bo zapičila nanj. Ježek je to storil. Riba 
je vedela, da je to nekakšna past, zato ni šla do ježka. Zvečer, 
ko je žaba šla pogledat, ali je riba umrla, se je spotaknila čez 
ježka in nato je umrla od bolečin. Riba je bila neizmerno vese-
la, saj se je rešila strahu. 

Nauk: Kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade.
Vanesa Borko, 7. B

POGumNE kOkOŠI
Na stari kmetiji blizu gozda je živelo petnajst kokoši. Čez 

dan so se sprehajale po dvorišču, zvečer pa so odšle v koko-
šnjak. Neke noči se je v kokošnjak prikradla lisica. Ujela je 
največjo kokoš in odšla. V kokošnjak je prišla še drugi, tretji, 
četrti in peti dan. Desetim preostalim kokoškam je bilo dovolj. 
Ena je predlagala: »Lisico moramo nekako prestrašiti, drugače 
bodo ugasnila tudi naša življenja.« Vse kokoši so se strinjale. 
Še ves dan so kovale svoj načrt. Zvečer je spet prišla lisica. 
Vse kokoši so naenkrat zakokodakale in jo pregnale.

Nauk: V slogi je moč.
Pia Peklar, 7. b

marTIN krPaN
Martin Krpan je bil močan, pogumen in moder mož iz Vrha 

pri Sveti Trojici. Tovoril je angleško sol. Med tovorjenjem je 
srečal cesarja. Lagal mu je, da so na kobilici natovorjeni brusi 
in kresilne gobe. Cesar je videl, kako je Martin prestavil kobi-
lico, in šel dalje.

Čez približno eno leto je na Dunaj spet prišel velikan Br-
davs. Iskali so dovolj močnega in pogumnega moža, ki bi si 
upal v boj z njim. Spomnili so se na Krpana. Odzval se je in se 
začel pripravljati na boj. Nobeno orožje ni bilo dovolj dobro 
zanj. Zaradi svoje silne moči je vse zdrobil. V kovačnici si je 
sam izdelal mesarico. Na kraljevem vrtu je posekal lipo in si 
iz nje naredil ročaj za mesarico in kij. Za boj je želel še dovolj 
dobrega konja. Cesar mu je ponudil vse njegove. Martin jih je 
pocukal za rep in vse potegnil čez prag. Želel si je svojo kobi-
lico. Cukal jo je za rep, a kobilica se ni niti premaknila. Sledil 
je boj. Brdavs in Krpan sta se zakadila drug proti drugemu. 
Martin je zamahnil z mesarico in Brdavsu odsekal glavo. Cel 
Dunaj je bil vesel in ponosen na zmagovalca Krpana. Cesar 
mu je za nagrado ponudil svojo hčer. Cesarica se s tem ni stri-
njala, saj je bila jezna nanj, ker ji je posekal lipo. Za nagrado je 
nato dobil dovoljenje za tovorjenje angleške soli in mošnjiček 
denarja. Mislim, da je bila to dobra nagrada zanj, saj odslej ni 
več skrival soli in jo je lahko tovoril brez težav. 

Knjiga me na začetku ni pritegnila, proti koncu je postala za-
nimiva, ker je zmagal jezičen, iznajdljiv in pogumen Slovenec. 
Martin Krpan si je z iznajdljivostjo priboril nagrado in lepo še 
dolgo živel na Notranjskem.

Pia Peklar, 7. b

INTErVJu S FraNCETOm PrEŠErNOm
O Francetu Prešernu smo že marsikaj lahko prebrali in sliša-

li. Je eden največjih slovenskih pesnikov, o tem ni nikakršnega 
dvoma. Prešerna sem povprašala nekaj o začetkih pisanja, ži-
vljenju in ljubezni.

Pozdravljeni, dr. France Prešeren! Na moj pozdrav je kar 
takoj odgovoril s peto kitico svoje pesmi, Zdravjice.

Bog živi vas Slovenke,
prelepe, žlahte rožice;
ni take je mladenke,

kot naše je krvi dekle;
Naj sinov
 zarod nov

iz vas bo strah sovražnikov!
Povejte nam kaj o otroštvu!

Rodil sem se 3. decembra leta 1800. Moj rojstni kraj je Vrba 
na Gorenjskem. Rodil sem se očetu Šimnu in materi Mini kot 
tretji otrok in prvi sin. Naši domačiji so domačini rekli Ribiče-
vi. Že od nekdaj sem kazal velik talent in nadarjenost, zato so 
me poslali k stricu Jožefu v Ribnico. Prvi dve leti me je stric 
poučeval doma, za tem pa vpisal v realko v Ribnici.
Povedali ste, da ste realko obiskovali v ribnici. kako je 
šlo v šoli?

Res je, osnovno šolo sem obiskoval v Ribnici, vse do šestega 
razreda. Za tem pa sva se z mlajšim bratom preselila v Ljublja-
no, kjer sem končal še naslednji dve leti realke. Pomanjkanja 
takrat nisem čutil, saj sem zelo veliko zaslužil z inštrukcijami 
manj nadarjenih učencev. Tako sem se s koncem šolanja vpisal 
tudi v "Zlato knjigo" odličnjakov. V Ljubljani sem spoznal kar 
nekaj prijateljev.
kam pa vas je pot vodila kasneje? Ste res želeli postati du-
hovnik?

Nekako v teh letih sem spoznal, da nisem poklican za du-
hovnika. Vse bolj mi je postajalo všeč pravo in zato sem se 
odločil, da se preselim na Dunaj in tam opravim študij filozo-
fije, ker je bil takrat to pogoj za poklic pravnika. Že v teh letih 
sem začel pisati svoje prve pesmi. Na Dunaju sem tako končal 
študij prava in se odpravil domov, v rodno domovino!
kako pa je bilo z ljubeznijo? In Primičevo Julijo?

Ah, ta Julija! Bila je ljubezen mojega življenja. Bila je hčer-
ka bogate in ošabne ljubljanske trgovke, ki je za hčer želela le 
najboljše in moja ljubezen ni bila uslišana. V znak moje ljube-
zni sem ji tako napisal pesem, Sonetni venec.
Pa matija čop in andrej Smole. bila sta vaša najboljša 
prijatelja. kako je bilo s prijatelji?

Prijatelja, Matija in Andrej, sta mi vedno stala ob strani in 
skupaj samo zelo vplivali in slovensko književnost, predvsem 
liriko.
Ste imeli družino?

Res je, imel sem otroke. Z Ano Jelovšek sem imel tri neza-
konske otroke. Svoji Netki (Ani) sem napisal pesem Nezakon-
ska mati.
Ste imeli v življenju tudi hude trenutke, preizkušnje?

Najhujše je bilo tisto leto, ko se je Julija zaročila, stric iz 
Ribnice je umrl in najhujše, umrl je prijatelj, ki mi je v ži-
vljenju vedno vedel pomagati. Matija Čop. Vzeli so ga valovi 
Save. Tako sem nadaljevanje svojega življenja preživel zelo 
žalostno.

Ta intervju z gospodom Figom je bil res nekaj posebnega. 
Bil je velik človek, zelo pomemben za slovensko književnost. 
France je bolehal za cirozo jeter. Umrl je 8. februarja leta 1849 
in tako naznanil enega zmed največjih državnih praznikov. 
Prešeren, hvala ti za vse tvoje prelepe pesmi.

Nuša Gavez, 9. a
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SkOzI čaS

CErkVENJak, kraJ z 
zaNImIVO zGODOVINO
Naselje Cerkvenjak, ki je danes občinsko središče, se razte-

za po trokrakem slemenu osrednjega Cerkvenjaškega gričev-
ja, od 340 metrov visokega kopastega vrha, na katerem stojita 
cerkev in nekdanja šola, danes sodobno gostišče Pri Antonu.

Iz razpoložljivih virov lahko ugotovimo, da se je ime na-
selja, ki je dobilo naziv po cerkvi, pojavilo v pisnih virih leta 
1299. območje Cerkvenjaka, ki se je nekaj desetletij v svoji 
zgodovini imenovalo tudi Sveti Anton v Slovenskih goricah, 
med vojno pa Kirchberg, je znano po arheoloških najdbah ka-
mnitih sekir, glinaste posode in okostja. Sledi Ilirov in Keltov 
pa nakazujejo, da je to območje bilo naseljeno že v mlajši ka-
meni dobi ali neolitiku. Še bogatejši viri življenja v teh kra-
jih so rimske gomile v Brengovi, Andrencih, Grabonoškem 
vrhu, Stanetincih in v nekaterih sosednjih krajih občine Cer-
kvenjak. Skozi Cerkvenjak je vodila tudi rimska cesta iz Ptuja 
proti Gornji Radgoni. V Anželom gozdu je Vlado Lorber med 
drugim našel tudi bronast novec cesarja Hadrijana. Določene 
najdbe so hranjene v mariborskem muzeju. 

Legenda celo govori, da naj bi v Brengovi, tako imenova-
nem Šulcovem gaju (Gomanjci), bil pokopan Atila. In pusti-
mo legende, pa čeprav bi nam lahko prinesle na turističnem 
področju kakšen evro, se vrnimo k prvim omembam Cerkve-
njaka in njegovih zaselkov. Zanimivo je namreč, da so zgodo-
vinarji odkrili, da so se nekatera imena cerkvenjaških zaselkov 
v pisnih virih omenjala že prej kot samo današnje občinsko 
središče Cerkvenjak. Tako so v otorkarskem deželnoknježjem 
urbarju Andrenci omenjeni že v letih 1265–1267 pod imenom 
Andresdorf, naselje je tedaj štelo 12 kmetij. Tudi Brengova se 
omenja leta 1265 z imenom Vrangov. Tega leta je omenjena 
še Čagona. Leta 1280 so bili omenjeni že tudi Smolinci kot 
Smolingendorf. Vse to daje misliti, da je Cerkvenjak obstajal 
že prej in da bi morda vztrajnejša iskanja še starejše omembe 
najverjetnejše prinesla sadove, saj je namreč kraj dobil ime 
Cerkvenjak prav po cerkvi. 
Ta je bila najprej podružni-
ca župnije Svetega Bene-
dikta. Vikariat je postala 
pred letom 1518, župnija 
pa leta 1617.

Tudi Cerkvenjak se ni 
izognil hudim časom, ko 
je v naših krajih pustošila 
kuga. Tako je po znanih 
podatkih na območju osre-
dnjih Slovenskih goric še 
danes lepo ohranjeno naj-
starejše kužno znamenje v 
Cogetincih z letnico 1529 
in črkama alfa in omega. 
Kužno znamenje iz tistih 
davnih časov najdemo tudi 
v Čagoni.

Slovenstvo in kultura
Začetki cerkvenjaškega šolstva segajo v leto 1687. Učitelje 

so imenovali ludimagistri. Pravzaprav so to bili organisti ali 
cerkovniki, ki so jih župniki spodbujali k poučevanju pisanja 
in branja. Po zgodovinarju Mateju Slekovcu naj bi nekateri du-
hovniki in cerkovniki mladino poučevali že pred dobo Marije 

Kužno znamenje v Čagoni

Terezije. Splošna šolska uredba je bila uzakonjena leta 1774 
in je določala podrobnejšo organizacijo osnovnega šolstva. V 
vsaki deželi naj se ustanovi po ena normalka (vzorna šola za 
vse druge šole v pokrajini), v manjših mestih in trgih ter na po-
deželju vsaj v vseh krajih, kjer so župnijske cerkve ali od njih 
oddaljene podružnice, se ustanovijo trivialke – enorazredne 
šole za poučevanja branja, pisanja, računanja in verouka. Šola, 
kakršna je bila, je bila je za tiste čase odigrala pomembno vlo-
go, prestala številne preizkušnje in bila soočena z različnimi 
političnimi in ideološkimi pritiski.

 Tako v vizitacijskem zapisniku, ki je nastal ob arhidiakonat-
ski vizitaciji poleti leta 1764, piše. da faro Sv. Antona upravlja 
Matija Zemljič, doma iz Gornje Radgone, star 48 let, v du-
šnem pastirstvu je že 23 let in peto leto na tej župniji. Vizitar 
je za njega še omenil, da je Zemljič vešč tudi nemškega jezika, 
da pa raje pridiga v slovenskem jeziku. Sicer pa so pri Sv. 
Antonu tedaj redno pridigali v slovenskem jeziku, kar je bilo v 
navadi v sosednjih župnijah.

Enega od prvih po dosegljivih podatkih o narodno prebu-
dnem nagnjenju naših ljudi se omenja Janeza Trstenjaka, ro-
jenega 1823. leta v Cogetincih. Bil naj bil rodoljub iz srede 
19. stoletja. Prerodno in rodoljubno ozaveščen se je povsod 
potegoval za neodtujljive pravice slovenskega človeka 

Cerkvenjačani so bili leta 1867 na bučkovski (molone-
deljski) besedi, pa na prvem slovenskem taboru v Ljutome-
ru. Včlanjeni so bili v Slovensko matico. Viri tudi pričajo, 
da se je pri Sv. Antonu v času županovanja Jurija Šalamuna 
(1877–1883) uradovalo izključno slovensko in slovensko tudi 
oznanjalo. A vendar je bil tudi v Cerkvenjaku vse bolj ogro-
žen obstoj slovenskega naroda, ki mu je povsod gospodaril in 
uradoval tuji jezik. Zato se je začela prebujati narodna zavest.

Še bolj so se narodno buditeljske iskre v Cerkvenjaku pri-
žgale leta 1894, ko so na belo nedeljo, 1. aprila, v Altovi hiši 
(Palučevi) ustanovili Katoliško bralno društvo. Ustanovitve se 
je udeležilo, kot je poročal takrat Slovenski gospodar, veliko 
ljudi – ne le domačinov, ampak tudi iz bližnjih krajev. Slav-
nostni govornik je bil Ksaver Meško, tedaj župnik pri Sv. Lo-
vrencu v Slovenskih goricah (Juršincih), sicer pa znani naro-
dni buditelj. Prisotni so bili še nekateri drugi narodno zavedni 
duhovniki in učitelji. Tako eni kot drugi so v svojih govorih 
poudarjali, za kako pomembno dejanje gre na sredini skrajnih 
brambovcev slovenskega naroda zidati svojo srečo, če se ho-
čemo obdržati med drugimi nam sovražnimi narodi. V društvo 
se je vpisal 101 član. Za predsednika je bil izvoljen Alojzij 
Cizerlj, Jožef Tušak st. za podpredsednika, Jakob Rojs za bla-
gajnika, Frančišek Žižek za tajnika in Ignac Alt (odbornik brez 
funkcije). Društvu pa so s knjigami ali denarnimi prispevki 
pomagali preč. Kanonik Ksaver Meško, župnik in zgodovinar 
Matej Slekovec, Anton Vraz, Martin Meško, med donatorji pa 
sta bila tudi cerkvenjaška rojaka, zdravnika, Anton in Franc 
Žižek. Slednji je igral tudi vidno vlogo v družbenem življenju 
graških Slovencev.

Ko govorimo o kulturi in slovenskem narodnem prebujanju, 
ne gre prezreti leta 1851, ko je bilo v Celovcu ustanovljeno 
Društvo sv. Mohorja, kasnejša Mohorjeva družba, katere na-
stanek je še kako povezan v dobro slovenskega narodnega pre-
bujanja. Društvo je izdajalo knjige poučne vsebine in je leta 
1852 štelo 715 »društvenikov«, od tega v krajih med Dravo in 
Muro komaj 47. Medtem ko nekatere župnije niso imele niti 
enega člana, je bil najbolje zastopan prav Cerkvenjak s 5 člani 
( mohorjani), sledil je Ljutomer s 4 in Križevci s 3.

Bogata zgodovina se je v Cerkvenjaku pisala tudi v zadnjem 
stoletju prejšnjega stoletja. A o tem obdobju morda kdaj pri-
hodnjič?

Franc Bratkovič
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V središču Cerkvenjaka obnavljajo eno do hiš, ki že desetle-
tja daje značilno podobo veduti kraja.

O ureditvi središča Cerkvenjaka, ki je »obraz« občine, pa 
razmišljajo tudi na občini Cerkvenjak, saj so v kraj povabili 
skupino študentov in profesorjev z mariborske fakultete za ar-
hitekturo, ki bodo pripravili nekaj idejnih osnutkov za možno 
ureditev središča Cerkvenjaka.

T. K.

Eno od nekdanjih središčnih poslopij v Cerkvenjaku  F. B.

mED LJuDmI

SLOVO OD 100-LETNE aNE 
kOCmuT

Potem, ko je domu starejših občanov na Teznem v Mariboru 
15. julija letos praznovala 

100-letnico najstarejša Cerkvenjačanka Ana Kocmut, ni ka-
zalo, da bo to njeno zadnje rojstnodnevno praznovanje.

Ana Kocmut, dekliški priimek Rižner, je bila rojena 15. 7. 
1916 v Župetincih, kjer je s še dvema sestrama živela do poro-
ke z Alojzom Kocmutom. Pot življenja jo je tako pripeljala v 
Brengovo. Še pred tem pa v Andrence in Peščeni vrh. V zako-
nu se jima je rodilo pet otrok: Lizika, Marica, Franček, Slavko 
in Štefka. Danes živita le še Lizika in Marica. V letu 2013 je 
Kocmutova ostala brez sina Slavka in hčerke Štefke, že nekaj 
let prej pa sina Frančeka. Brez moža Alojza, ki je bil njen le-
tnik – 1916, je ostala že leta 1983. 

25. novembra se je končala tudi njena nit življenja. Žaro s 
njenimi posmrtnimi ostanki so v grob na cerkvenjaškem po-
kopališču, k materi, možu, sinu Slavku in hčerki, položili 29. 
novembra. 

Tako kot mnogim tudi Kocmutovi, večina jo je v Cerkvenja-
ku poznala kot Pejičko ali Rotmanovo Aniko, življenje, ki se 
ji je začelo v času Avstro-Ogrske in 1. svetovne vojne, ni bilo 
lahko. Preživela je več vladarjev, dobre in slabe čase, vojne, 
revščino, povojno obdobje, razcvet in še kaj. Glede na njena 
leta tudi vrsto ljudi, dobrih in slabih. V dobro voljo jo je vedno 
spravila pesem. V mladostnih letih pa bi naj okusila tudi slast 
cerkvenjaških gledaliških odrskih desk. Anika je bila vedno 
vedrega značaja in kljub boleznim in težavam je vedrega duha 
ostala do konca svojih dni. Slednje je bilo opaziti še, četudi 
jo je izdal glas, na njenem praznovanju stotega rojstnega dne, 
ki so ga v Domu starejših občanov na Teznem pripravili tam-
kajšnji vodilni skupaj s slavljenkino najstarejšo hčerko Liziko 
Pristovnik in njeno družino. 

Kocmutova je v domu živela že od marca 2006 in je bila z 
življenjem v domu starejših zadovoljna. Tam jo je redno obi-
skovala oseminsedemdesetletna hčerka Lizika, ki s svojo dru-
žino živi v Mariboru. Za njene otroke je treba reči, da jih je 
lepo vzgojila. V to nas je na pogrebu svoje matere prepričala 
tudi njena hčerka Marica, ki že več kot pol stoletja živi na 
Hrvaškem. Svojega materinega jezika ni pozabila. Slovenska 
beseda našega cerkvenjaškega narečja ji je tekla, kot bi še ve-
dno živela v svojem rojstnem kraju. 

Franc Bratkovič

Ob praznovanju stotega rojstnega dne, 15. julija, je Ani Koc-
mut v Dom starejših občanov na Tezno v Maribor prišel voščit 
tudi Marjan Žmavc, župan občine Cerkvenjak. 

bILO JE NEkOč 

S tem plakatom je 
leta 1929 Društvo 
starih vojakov vabi-
lo na vrtno veselico 
v gostilno Karola 
Omulca v Brengovi.

F. B.
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ob križišču cest Cenkova–Cerkvenjak– Sv. Jurij ob Ščavnici, 
je deležen pogledov mimovozečih potnikov. Venec je po po-
stavitvi, ko so prižgali prvo svečo, blagoslovil domači župnik 
Janko Babič, ki je pohvalil člane društva, ki se vsako leto na 
tak način spomnijo adventa. Postavitve se je udeležil tudi žu-
pan občine Cerkvenjak Marjan Žmavc, ki je pohvalil TD Cer-
kvenjak, ki s postavitvijo adventnega venca ohranja ta običaj.

Ludvik Kramberger

uTrINkI z bOŽIčNE 
ObDarITVE OTrOk 

Tudi letos je Božiček obdaril cerkvenjaške otroke od prvega 
do vključno šestega leta starosti. Pred prihodom Božička pa so 
si otroci ogledali gledališko igrico »Butalski policaj, razbojnik 
Cefizelj in Božičkovo pismo« v izvedbi KUD Vitomarci. 

OU Občine Cerkvenjak 

za IVa LOrENIčIča 
PLODNO 2016

Za samostojnim slikarjem, kiparjem in umetniškim foto-
grafom Ivanom Lorenčičem iz Brengove, ki slovi kot sloven-
skogoriški slikarski trubadur, je še eno uspešno in plodno leto 
umetniškega ustvarjanja.

S svojimi najnovejšimi deli je sodeloval na 5. likovnem na-
tečaju Eko Drava 2016 v Mariboru. Njegovo delo je bilo izbra-
no za razstavo po tem natečaju, ki je bila na Gosposki ulici v 
Mariboru. Za to razstavo je prispeval tudi nekaj umetniških fo-
tografij. Prav tako je na povabilo organizatorjev sodeloval na 
mednarodnem Ex temporu v Ehrenhausnu v sosednji Avstriji. 
Njegova dela so se uvrstila na razstavo, na kateri je razsta-
vljalo 26 umetnikov iz 6 držav. Med drugim je Lorenčič letos 
sodeloval tudi na skupinski razstavi, ki jo je pripravil KUD 
Cerkvenjak.

Lorenčič je letos iskal nove slikarske motive tudi v tujini. 
Med drugim je prepotoval Francijo in Belgijo ter obiskal An-
glijo, dalj časa pa je bil tudi v Ukrajini, kjer je našel tudi pri-
sten stik z ljudmi. 

Lorenčič je občasno ustvarjal tudi v Ljubljani, kjer so ga 
pritegnili predvsem motivi iz starega mestnega središča in lju-
bljanski grad. 

In še anekdota. Ko je Ivek slikal ljubljanski grad, je k njemu 
pristopila turistka iz Londona. Na vsak način je hotela od njega 
kupiti sliko, ko jo je še ustvarjal, čeprav ji je pojasnil, da še ni 
povsem končana. »Nič zato, všeč mi je takšna, kot je, zato jo 
od vas odkupim takoj,« je dejala Angležinja in umetniku ma-
hala pred očmi z evrskimi bankovci. Ivek pa je vztrajal: »Do-
kler slika ni takšna, da je všeč tudi meni, je ne podpišem in ne 
dam iz rok.« Ko je čez tri ure Ivek sliko dokončal in podpisal, 
pa Angležinje in drugih turistov ni bilo nikjer več …

T. K.

VESELI DECEmbEr

aDVENTNI VENEC 
V soboto, 26. novembra, so člani Turističnega društva Cer-

kvenjak, ki ga vodi Alojz Zorko, izdelovali adventni venec, ki 
ima premer tri metre. Izdelovali so ga na domu predsednika 
društva, pri izdelavi in pripravi materialov pa je sodelovalo 30 
članov društva. Kot je dejal predsednik, je to vsakoletna akcija 
društva, ki na tak način počasti adventni čas ter prihod božiča 
in novega leta. Po končani izdelavi so venec ročno odnesli do 
središča Cerkvenjaka, kjer so ga postavili ob Johanezovi ka-
pelici, ki krasi središče Cerkvenjaka. Ker je venec postavljen 

Adventni venec, ki ga je izdelalo in postavilo TD Cerkvenjak, 
krasi središče Cerkvenjaka.
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Prvi na kraju nesreče
»Super,« je vzkliknil policist po tem, ko se je zaletel v drevo.
»Zakaj se ti to zdi super?« ga je vprašal sopotnik.
»Še nikoli nisem bil tako hitro na kraju nesreče. To je moj 
osebni rekord.«

Velika igralka
»Petrček, zakaj te včeraj, ko smo pisali kontrolno nalogo, ni 
bilo v šolo?« je učiteljica vprašala Petrčka.
»Babica je zbolela,« je pojasnil Peterček.
»Ne verjamem, da tvoja babica zboli vedno, kadar pišemo 
kontrolno nalogo,« je dejala učiteljica.
»Tudi jaz ji popolnoma ne zaupam. Mislim, da je velika igral-
ka,« se je z učiteljico strinjal Petrček.

Trening plavanja
»Danes ne bom več treniral,« je na treningu plavanja dejal 
mali Janezek.
»Zakaj pa ne?« je vprašal učitelj plavanja.
»Nisem več žejen.«

Največja streha
»Otroci, ali kdo ve, katera streha na svetu je največja?« je uči-
teljica vprašala otroke.
»Kombineža,« je vzkliknil Petrček.
»Zakaj?« je presenečeno vprašala učiteljica.
»Ata pravi, da pokriva dve mlekarni in eno nočno zabavišče.«

Junak
»Mama, poglej, peljem brez rok,« je Janezek vzkliknil mami, 
ko se je s kolesom pripeljal mimo okna, na katerem je slonela.
»Mama, poglej, peljem se brez rok in nog,« se je Janezek po-
hvalil čez čas.
Ko je prišel domov, pa je rekel: »Mama, poglej, domov sem 
prišel brez zob.« 

Tele
Pred mesnico je stala tabla z napisom: »Prodajamo mlado te-
letino.«
»Ali vas ni sram, da koljete mlade teličke?« je mimoidoči 
vprašal mesarja.
»Saj ga nismo zaklali, umrl je zaradi tuberkuloze,« ga je po-
tolažil mesar.

Baraba
»Obiskov tega vašega fanta pa imam že dosti,« je stanodajalka 
dejala podnajemnici.
»Baraba. Nisem vedela, da je po vseh ženskah, ki jih je že 
imel, sedaj začel obiskovati še vas,« je odvrnila najemnica.

Mesojede rastline
»Ali imate mesojede rastline?« je gospa srednjih let povpraša-
la v cvetličarni.
»Imamo. Kakšno pa želite?«
»Takšno, ki bi pojedla dedca, težkega blizu 90 kilogramov.«

Po ločitvi
»Slišala sem, da se ločuješ. Lahko ti zrihtam dobrega odve-
tnika.«
»Hvala, ni treba. Sem že spoznala super elektro inštalaterja.«

C E N I k  OGLaSNEGa PrOSTOra 
IN kOmErCIaLNIH SPOrOčIL V zrNJu

Delež strani Velikost 
v cm2

Cena barvnega oglasa v € 
brez DDV

1/8 59,63 45,00

1/4 119,25 75,00

1/2 238,50 135,00

1/1
(26,5x18,0 cm) 477,00 250,00

Naslovnica 77,00 180,00
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