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POGOVOR Z ŽUPANOM OBČINE CERKVENJAK  
MARJANOM ŽMAVCEM OB 19. OBČINSKEM PRAZNIKU

OBČINA JE DOBILA REKONSTRUIRAN CESTNI ODSEK 
S PLOČNIKOM IN JAVNO RAZSVETLJAVO

Tako kot vsako leto v mesecu juniju tudi le-
tos v tem mesecu občanke in občani občine 
Cerkvenjak praznujejo rojstni dan svoje sa-
mostojne občine oziroma občinski praznik 
– letos že devetnajstič po vrsti. Letos prosla-
vljanje občinskega praznika poteka v zna-
menju otvoritve največje investicije v cestno 
infrastrukturo v zgodovini občine. O pome-
nu te pridobitve ter nasploh o dosedanjem in 
bodočem razvoju občine Cerkvenjak smo se 
ob občinskem prazniku pogovarjali z njenim 
županom Marjanom Žmavcem.

Občanke in občani občine Cerkvenjak so ob 19. 
rojstnem dnevu svoje občine »dobili« nov cestni 
odsek z novim pločnikom na najpomembnejši 
prometnici skozi občino od križišča pod poko-
pališčem do kapele pri granati. Kaj ta pridobitev 
pomeni za kraj in občino? Nam lahko poveste kaj 
več o investiciji?

Na to dolgo pričakovano investicijo smo v 
občini čakali že od njenega nastanka, saj je bila 
rekonstrukcija tega en kilometer dolgega odseka glavne regi-
onalne ceste Lenart–Sveti Jurij ob Ščavnici skozi našo občino 
in kraj z izgradnjo novega pločnika zares nujno potrebna. Ta 
cestni odsek je bil z vidika prometne varnosti eden od najbolj 
rizičnih, saj ob njem hodi v šolo veliko šoloobveznih otrok, 
hkrati pa vodi do odcepa proti Športno-rekreacijskemu cen-
tru Cerkvenjak, kjer se zbirajo mladi ter seveda tudi vsi drugi 
občanke in občani. Ob novem pločniku je tudi nova javna raz-
svetljava, ki bo povečala varnost na in ob tem cestnem odseku 
tudi v nočnem času. Poleg tega sta na tem cestnem odseku 
sedaj dva prehoda za pešce, označena s semaforjem. 

Tako bodo lahko pešci, ki bodo uporabljali novi pločnik, po-
slej varno prečkali regionalno cesto, po kateri promet iz leta v 
leto narašča, še zlasti, odkar je dovozna cesta k priključku na 
avtocesto Maribor–Lendava.

Koliko je stala rekonstrukcija omenjenega cestnega odseka in 
izgradnja novega pločnika ter javne razsvetljave ob njem? Kdo 
je zagotovil sredstva za to pomembno investicijo?

Ta investicija je bila skupen projekt Direkcije za infrastruk-
turo Republike Slovenije in naše občine. Rekonstrukcija tega 
cestnega odseka je bil dolg oziroma povračilo direkcije za 

uničeno cestno infrastrukturo ob izgradnji 
avtoceste Maribor–Lendava. Čeprav sred-
stev za to investicijo v Cerkvenjak ni bilo 
lahko pridobiti in čeprav smo na investicijo 
morali čakati dolgo, smo sedaj lahko pono-
sni, da je državna direkcija za infrastrukturo 
kljub kriznim časom pokazala razumevanje 
za naše probleme in izpolnila svojo obljubo. 
Pričakujemo, da bo tako tudi pri naslednjih 
investicijah. Direkcija za infrastrukturo je za 
rekonstrukcijo cestišča v dolžini enega kilo-
metra od križišča pod pokopališčem do kape-
le pri granati namenila okoli 290.000 evrov. 
Izgradnja pločnika in javne razsvetljave ob 
prenovljeni oziroma modernizirani cesti, kar 
je financirala naša občina, pa je stala lani oko-
li 50.000 evrov, letos pa okoli 250.000 evrov 
– skupaj torej okoli 300.000 evrov. Za to in-
vesticijo je občina porabila več kot polovico 
investicijskih sredstev, ki jih je imela na voljo 
v letošnjem občinskem proračunu. Pri tem 

smo koristili tudi sredstva po 21. členu zakona o financiranju 
občin v višini 110.000 evrov. Seveda se to pozna pri sredstvih 
za naložbe v modernizacijo lokalne cestne infrastrukture. Teh 
sredstev je bilo letos toliko manj. Zato pa bomo lahko v na-
slednjem letu večji del investicijskih sredstev iz občinskega 
proračuna namenili za prenovo in modernizacijo lokalnih cest 
na območju občine.

Je pri izvajanju te skupne investicije države in občine prišlo do 
kakšnih težav ali zapletov?

Projekt za celotno investicijo je bil narejen že leta 2008, 
torej še v času pred svetovno finančno in gospodarsko krizo, 
zaradi katere je pravzaprav tudi prišlo do zamika celotne in-
vesticije skoraj za desetletje. Zato je bilo potrebno projekte in 
vso projektno dokumentacijo novelirati in uskladiti s sedanjo 
zakonodajo in predpisi ter standardi (Zakon o cestah, Zakon 
o graditvi objektov itd.). V tem času so se ob cesti pojavili 
tudi nekateri novi objekti, kar je bilo potrebno v projektni do-
kumentaciji upoštevati. Pri hiši Marije Vršič v Kadrencih pa 
smo morali zaradi opozorila prometne inšpekcije narediti večji 
odmik od hiše, kot je bil prvotno projektiran, tako da lahko 
pločnik varno uporabljajo tudi invalidi z vozički. Zaradi tega 
smo morali tam prilagoditi in zožiti cestišče na vsaki strani za 
25 centimetrov s 3 metrov na 2 metra 75 centimetrov. Zaradi 
vsega tega je bilo treba ponovno angažirati projektanta, da je 
vse spremembe vključil v projekt. Na srečo spremembe niso 
bile tako velike, da bi potrebovali novo gradbeno dovoljenje.

Drugih večjih zapletov pri izvedbi investicije ni bilo, če iz-
vzamem vreme, ki je izvajalcem včasih ponagajalo. Zato je 
investicija potekala od lanskega septembra do konca letošnje-
ga maja. Investicija je torej potekala natanko tako, kot je bilo 
predvideno v podpisani pogodbi z izvajalcem del, čeprav smo 
želeli z njo nekoliko pohiteti.

Kako ste na občini zadovoljni z izvajalcem investicije podje-
tjem Marko/Mark Nival iz Vidma pri Ptuju, ki ga je Direkcija za 
infrastrukturo Republike Slovenije izbrala na javnem razpisu?

Glede na kompleksnost gradnje (prestavili smo vodovod, 

Marjan Žmavc: Naslednje leto 
bomo lahko večji del sredstev iz 
občinskega proračuna namenili 
za prenovo in modernizacijo lo-
kalnih cest na območju celotne 
občine.
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pripravili cevi za optični kabel, zgradili električno led razsve-
tljavo, uredili nove priključke na prenovljeno cestišče itd.) je 
bilo potrebnega kar nekaj usklajevanja z direkcijo za infra-
strukturo in izvajalcem. Menim, da se je na koncu vse dobro 
izteklo in da smo lahko vsi zadovoljni. Seveda pa se moramo 
zavedati, da pri vseh velikih investicijah brez določenih težav 
ne gre. Zato se zahvaljujem našim občanom, da so to razumeli, 
izvajalec pa je tudi poskušal upoštevati želje vseh prizadetih, 
zato si tudi on zasluži zahvalo in priznanje.

Devetnajsti občinski praznik je tudi priložnost za pogled na do-
sedanji razvoj samostojne občine Cerkvenjak in za razmislek o 
njenem razvoju v naslednjem obdobju.

V devetnajstih letih, odkar imamo svojo samostojno občino, 
smo občanke in občani Cerkvenjaka veliko pridobili na po-
dročju komunalne infrastrukture (modernizacija lokalnih cest, 
izgradnja vodovodnega omrežja), gospodarske infrastrukture 
(poslovno-obrtna cona v Brengovi), otroškega varstva (novi 
vrtec), razvoja športa in rekreacije (športno-rekreacijski cen-
ter), izboljšanja pogojev za izobraževanje šoloobveznih otrok, 
kmetijske proizvodnje (melioracije in komasacije), varstva 
okolja (odvajanje in čiščenje odpadnih voda, ločeno zbiranje 
odpadkov), razvoja turizma in še bi lahko naštevali. Če bi še 
vedno bili del nekdaj velike občine Lenart, vsega tega zagoto-
vo ne bi pridobili. Izkazalo se je, da znamo dobro gospodariti z 
javnimi financami na območju naše občine, saj smo znali vsak 
evro oplemenititi z bruseljskimi, državnimi pa tudi lastnimi 
sredstvi ter koristno uporabiti za vse tisto, kar občanke in ob-
čani Cerkvenjaka zares potrebujemo. Z lastnim angažiranjem 
in sofinanciranjem smo v devetnajstih letih uspeli za razvoj 
občine pridobiti veliko sredstev iz Evropske unije in držav-
nega proračuna. Skratka, vsem občankam in občanom občine 
Cerkvenjak se nam je odločitev na referendumu, ko smo se 
odločili za samostojno občino, obrestovala.

Kako pa gledate na razvoj občine Cerkvenjak v prihodnje? Je 
občina v razvoju že prišla do točke, ko bi lahko rekli, da imajo 
občanke in občani vse tisto, kar najbolj nujno potrebujejo?

Ne. Naša občina na poti razvoja še ni dosegla omenjene rav-
ni. Da bomo prišli tako daleč, če sploh kdaj bomo, bo treba še 
veliko narediti, postoriti in zgraditi. Precej bo še treba investi-
rati v rekonstrukcijo in modernizacijo lokalnih cest in javnih 
poti. Na območju občine potrebujemo še veliko malih čistilnih 
naprav, saj zaradi konfiguracije terena gradnja večjih ne bi bila 
ekonomična. Kljub temu, da smo leta 2015 sprejeli občinski 
prostorski načrt, še vedno ugotavljamo, da je na območju obči-
ne premalo zazidljivih parcel. Še zlasti pa je premalo zazidlji-
vih zemljišč v lasti občine, saj so domala vse v zasebni lasti. 
Občina tako nima na voljo zazidljivih zemljišč, ki bi jih lahko 
ponudila investitorjem za gradnjo večjih objektov (stanovanj-
skega naselja, poslovno-trgovskega objekta itd.). V bližnji pri-
hodnosti moramo nujno poskrbeti tudi za izboljšanje osnov-
ne preskrbe prebivalstva. V Cerkvenjaku potrebujemo novo, 
večjo in bolj sodobno trgovino, za kar moramo najti investi-
torja oziroma smo ga že našli. Prav tako nujno potrebujemo 
podružnico lekarne in še kakšno storitveno dejavnost. Dobro 
bi bilo tudi, če bi imeli objekte za starejše in medgeneracijsko 
druženje (dom starejših občanov, medgeneracijski center, mo-
torični park itd.). Občina mora spodbujati tudi stanovanjsko 
gradnjo za mlade družine. Poskrbeti moramo tudi za izboljša-
nje pogojev za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Še 
naprej moramo iskati investitorje in jih spodbujati za naložbe 
v poslovno-obrtni coni, ki bodo prinesle nova delovna mesta. 
Še marsikaj drugega bi se našlo, kar je treba v naši občini še 
postoriti oziroma kar glede na stopnjo razvitosti naše države 
nujno potrebujemo. Denimo, tudi večjo športno dvorano, ki jo 
že imajo skoraj vse podobno velike občine v osrednjih Sloven-
skih goricah in ki bo mladim omogočala enakopravno vklju-
čevanje v športne aktivnosti (košarka, odbojka, dvoranski 

nogomet, rokomet itd.) ter organiziranje različnih kulturnih, 
zabavno glasbenih in drugih prireditev.

Občini ciljev in nalog očitno ne bo zmanjkalo.
Ne, nikakor. V naslednjem obdobju bo treba pripraviti in 

prediskutirati ter na koncu sprejeti dolgoročno strategijo ra-
zvoja občine Cerkvenjak v navezavi s sosednjimi in drugimi 
občinami v osrednjih Slovenskih goricah ter v regiji. Takšna 
dolgoročna strategija, ki jo imamo tudi na državni ravni, bo 
nato smerokaz za razvojna prizadevanja vseh dejavnikov na 
območju občine in seveda tudi občine in njenih organov.

Katere so po vašem mnenju prioritete v razvoju občine, gleda-
no dolgoročno?

Naša velika prednost je zelo dobra navezava na avtocesto in 
hitra avtocestna povezava z večjimi centri, zlasti z Mariborom 
in Mursko Soboto. Prav tako je naša prednost cenovna do-
stopnost zemljišč za gradnjo enodružinskih hiš in nasploh za 
stanovanjsko gradnjo v čudovitem naravnem okolju. Prednost 
občine Cerkvenjak je tudi, da imamo nov in sodoben vrtec ter 
zelo dobro razvito otroško varstvo ter dobro osnovno šolo. V 
naši občini so naravnost odlični pogoji tudi za ekološko kme-
tovanje. Tudi pogoji za razvoj male obrti in podjetništva so 
dobri, še zlasti pa je v občini veliko kvalificiranih in prizadev-
nih delavcev, ki znajo poprijeti za delo, zato investitorji v naši 
občini ne bodo imeli problemov z zaposlovanjem. Na gospo-
darskem področju imamo v občini zelo ugodne možnosti tudi 
za razvoj turizma. Menim, da nam na osnovi vsega tega ne bo 
težko izluščiti in definirati prioritetnih ciljev razvoja.

Nekatere razvojne cilje na občini že uresničujete. Kako je de-
nimo z lekarno?

Investitor je v fazi priprave oziroma pridobitve prometne 
študije ter pridobivanja različnih soglasij. Zemljišče je že ku-
pil. Gre za okoli en hektar zemljišča na lokaciji nekdanje Zimi-
čeve domačije. Po občinskem prostorskem načrtu je polovica 
zemljišča stavbnega. Investitor namerava na njem postaviti 
poslovno-trgovski objekt, v katerem bo podružnica Javnega 
zavoda Mariborske lekarne Maribor, trgovina in nekaj drugih 
manjših lokalov. Ob objektu bo investitor uredil tudi parkiri-
šče za preko 40 vozil, ki ga namerava dati v javno uporabo. 
Na občini pričakujemo, da bo gradnja stekla v poletnih ali je-
senskih mesecih. Stare objekte je investitor delno že porušil, 
druge pa namerava odstraniti po pridobitvi gradbenega dovo-
ljenja. Na občini smo veseli, da bo v Cerkvenjaku zrasel nov 
poslovno-stanovanjski objekt, ki bo v ponos kraju. Še posebej 
pa pozdravljamo namero velikega trgovca – Mercatorja, da si 
bo v novem objektu kupil ali najel nove in sodobne trgovske 
prostore, ki bodo na primernejši lokaciji kot doslej.

Kaj pa bo nato z objektom v središču Cerkvenjaka, v katerem 
je danes Mercatorjeva trgovina?

Objekt je v lasti Mercatorja, zato je njegova nadaljnja uso-
da odvisna od odločitve njegovega vodstva. Zagotovo bodo v 
Mercatorju našli rešitev, ki bo primerna tako za njih kot za ob-
čino in kraj. O tem se nameravamo še pogovoriti s predstavni-
ki Mercatorja. Glede na dosedanje komuniciranje med občino 
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Ped enim letom se je v praksi pričel projekt izgradnje pločni-
kov ter sanacije regionalne ceste R II – 439 na odseku v dolžini 
cca 1.000 m, in sicer od konca pločnika pri pokopališču do 
»Granate« oz. križišča za Peščeni Vrh. 

Skupna vrednost celotnega projekta, ki se pripravljal že od 
leta 2008, znaša prek 0,68 mio EUR. Občina je za namen iz-
gradnje pločnika ter obnovo ceste naročila ustrezno dopolnitev 
obstoječe projektne dokumentacije iz leta 2008 ter dodala še 
ureditev nujno potrebnega osvetljenega prehoda za pešce, ki 
bo vzpostavil varno pot za vse pešce med pokopališčem in par-
kiriščem. Investicija je obsegala izvedbo naslednji del:

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

lišču in pred Granato, 
 - obnova in razširitev ceste s 5,2 na 6,0 (2 x 3) 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,

in Mercatorjem verjamem, da bomo našli najboljšo rešitev za 
njih in za občanke in občane Cerkvenjaka, ki so tudi njihovi 
potrošniki.

Lekarno v Cerkvenjaku pa občanke in občani že zelo pogre-
šajo, ali ne?

Res je. Na začetku leta se je začel uporabljati novi Zakon o 
lekarniški dejavnosti, ki so ga sprejeli poslanci in poslanke v 
Državnem zboru. Ta zakon je s prvim aprilom letošnjega leta 
ukinil tako imenovane depo lekarne v zdravniških ambulan-
tah. Zato občanke in občani ne morejo več dobiti zdravil pri 
zdravniku, temveč se morajo po njih napotiti kam drugam, de-
nimo v Lenart ali v Gornjo Radgono oziroma na Ptuj. Zato bo 
otvoritev podružnične lekarne Mariborskih lekarn v središču 
Cerkvenjaka za vse naše občanke in občane pomemben do-
godek.

Veliko gospodarsko-političnih, kulturnih, športnih, strokovnih 
in drugih dogodkov pa se je že in se še bo zvrstilo tudi v okviru 
19. občinskega praznika občine Cerkvenjak od 2. junija do 2. 
julija.

Tako kot vsako leto so domala vsa društva, klubi, združenja, 
forumi in druge organizacije, ki imajo sedež na območju ob-
čine Cerkvenjak, tudi letos ob občinskem prazniku pripravile 
vsaj en dogodek, prireditev, razstavo, koncert, tekmovanje ali 
kaj drugega primernega. Poleg društev in drugih organizacij so 
se v proslavljanje občinskega praznika vključili tudi gostinci 
iz območja občine, ki so za svoje goste v tem času pripravili 
tudi posebno ponudbo. Osrednja proslava 19. občinskega pra-
znika, ki jo organizira občina, bo tokrat 18. junija ob 11.00 

uri v Kulturnem domu Cerkvenjak. Pred tem bo skozi kraj 
povorka starih šeg in običajev, ki jo bo pripravilo Turistično 
društvo Cerkvenjak. Slavnostni govornik na osrednji proslavi 
bo letos predsednik Državnega zbora Republike Slovenije dr. 
Milan Brglez. Vse občanke in občane vabim, da si ogledajo 
povorko in da se udeležijo osrednje proslave. Po proslavi pa 
bo kot običajno družabno srečanje za vse občanke in občane 
občine Cerkvenjak in tiste, ki bodo na praznični dan pri njih v 
gosteh, v šotoru na parkirišču pred Športno-rekreacijskim cen-
trom Cerkvenjak. Vsak udeleženec bo ob občinskem prazniku 
od občine brezplačno dobil v dar kupon za hrano in eno pijačo, 
kar bo več pojedel in popil, pa si bo moral plačati sam.

Naj omenim, da bo tudi letos iz centra kraja do parkirišča 
pred Športno-rekreacijskim centrom vozil turistični vlakec, s 
katerim se bodo občanke in občani, zlasti starejši in najmlajši, 
lahko pripeljali na družabno srečanje v šotoru in nazaj.

Na praznični dan bo v prostorih osnovne šole tudi razsta-
va vina in kulinarike, ki jo vsako leto ob občinskem prazniku 
pripravijo člani Društva vinogradnikov in ljubiteljev vina Cer-
kvenjak in Društvo kmečkih žena in deklet Cerkvenjak. Vse 
občanke in občane vabim, da si jo ogledajo.

Kaj občankam in občanom sporočate ob 19. občinskem pra-
zniku?

Ob občinskem prazniku vsem občankam in občanom ter 
društvom, klubom, združenjem in drugim organizacijam ter 
gospodarskim subjektom s sedežem v naši občini iskreno če-
stitam. Vsem se zahvaljujem za sodelovanje skozi vse leto. 
Vsem želim, da bi praznovali v slavnostnem in prijetnem 
vzdušju in da bi se udeležili čim večjega števila dogodkov, ki 
se bodo zvrstili v času praznovanja. Srečevanje na dogodkih 
ob občinskem prazniku pa nam ponuja tudi priložnost za iz-
menjavo informacij ter za dogovore o načrtih, ki jih bomo v 
naslednjem obdobju skupaj uresničevali. Iskrene čestitke tudi 
vsem letošnjim dobitnikom priznanj občine Cerkvenjak in žu-
panovih priznanj. Na svoje delo in dosežke so lahko ponosni, 
vsem nam pa so lahko za vzor, kako je treba delovati za dobro 
kraja in občine.

Tomaž Kšela, foto: E. P.

INVESTICIJE V OBČINI CERKVENJAK V 2017

PLOČNIKI IN OBNOVA 
REGIONALNE CESTE

Obnovljena cesta z novim pločnikom ter prehodom za pešce 
pri pokopališču
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 - vsa ostala dela za uspešno dokončanje projekta.
Dela so se pričela v začetku septembra 2016, projekt pa je 

bil razdeljen na dva dela, in sicer na način, da je bil prvi za-
ključen do konca leta 2016, drugi konec maja 2017. Dela so 
bila zaključena v roku in jutri, dne 16. 6. 2017, bo odsek ceste 
in novega pločnika tudi uradno predan v uporabo s svečano 
otvoritvijo.

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

OBNOVE IN 
VZDRŽEVANJE 

OBČINSKIH CEST
V letu 2017 Občina Cerkvenjak planira naslednje investicije 

v občinske ceste:
1.  Modernizacija občinske ceste Brengova–AC–Pučko–Va-

netina (JP 703-701 v dolžini cca 450 m) – v skupni oce-
njeni višini cca 45.000 EUR

2.  Modernizacija občinske ceste Čagona–Čebelarski dom 
v dolžini cca 100 m – v skupni ocenjeni višini cca 10.000 
EUR

3.  Modernizacija občinske ceste Čagona–odsek Malek–
Blažič (JP 703-683 v dolžini cca 250 m) – v skupni oce-
njeni višini cca 25.000 EUR

Izvedene so bile geodetske odmere in v naslednjih mesecih 
bo urejen tudi pogodbeni prenos v last Občine Cerkvenjak. To 
je predpogoj za začetek investicije, ki se bo začela predvidoma 
konec poletja. V fazi izdelave je tudi že projektna dokumen-
tacija.

Gre za odseke občinskih cest v makadamski izvedbi in sku-
pni dolžini cca 800 m, ki že nekaj časa čaka na modernizacijo 
in zaradi svojega poteka v naklonu povzročajo relativno drago 
in zahtevno vzdrževanje. Finančna sredstva so v občinskem 
proračunu že zagotovljena. 

Občina bo tudi v prihodnje vlagala v obnove občinskih cest 
in jih vzdrževala v ustreznem obsegu.

OBNOVA VODOVODA V 
NASELJIH KADRENCI, 

COGETINCI IN PEŠČENI 
VRH

Z obnovo regionalne ceste in izgradnjo pločnika so se so-
časno izvajala tudi dela na obnovi in prevezavi javnega vodo-
voda, in sicer vsa dela na vodovodnih priključkih, preklopih s 
starega na novi vodovodni cevovod pri gospodinjstvih nepo-
sredno ob regionalni cesti, predvidoma v naslednjih letih pa 
pridejo v realizacijo tudi vsi ostali odseki. 

Sočasna izvedba obnove vodovoda z obnovo regionalne 
ceste ter izgradnjo pločnika je bila nujna, kajti kasneje bi bil 
strošek obnove bistveni 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 imajo izvedene) 
morala vzpostaviti zunanje vodomerne jaške. Strošek gospo-
dinjstev je tako bila samo nabava vodomernih jaškov, ki so v 

lasti gospodinjstva, vsa ostala montažna dela ter izkope bo pla-
čala občina kot lastnica infrastrukture (vodovoda). Vodomerni 
jašek je sestavni del posameznega gospodinjstva in zato je tudi 
strošek njegove prve vgradnje na lastniku.

Letos v jeseni bodo pričeta tudi izvajalska dela na dokonča-
nju izgradnje javnega vodovoda v naselju Peščeni Vrh. V 
tem naselju smo v dveh intervencijah že obnovili del javnega 
vodovoda, vendar je le-tega zaradi dotrajanosti in neustreznih 
dimenzij potrebno v celoti obnoviti. Dela na obnovi se bodo 
tako pričeta še letos in bodo zaključena v letu 2018. Vrednost 
investicije se ocenjuje v višini cca 40.000,00 EUR.

Navezava priključka na glavni cevovod

PREGLED IZVEDBE VEČJIH INVESTICIJ

INVESTICIJA
OBSEG / IZVAJANJE INVESTICIJE
OBSEG INVESTICIJE STANJE IZVAJANOSTI 

1.
CESTE, 

PLOČNIKI, 
PARKIRIŠČA:

MODERNIZACIJA – ODSEKI 2016:
- Brengova–AC–Pučko–Vanetina (JP 

703-701) - 450 m
- Čagona–Čebelarski dom v dolžini - 

100 m
- Čagona – odsek Malek–Blažič (JP 703 

…) - cca 250 m

V PRIPRAVI

UREDITEV PLOČNIKA OB 
REGIONALNI CESTI R II 439:
IZVEDBA DEL – PLOČNIK NA 
ODSEKU:
Cerkvenjak-Peščeni Vrh ZAKLJUČENO 
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

V PRIPRAVI ZA LETO 
2017

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
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območje občine Cerkvenjak je obrazložil mag. Vito Kraner, di-
rektor občinske uprave. Z novo sprejetim odlokom se prispev-
ki ne zvišajo. Uvidevni bodo pri objektih kmetijskega pomena. 
Za odlok je glasovalo šest svetnikov, dva nista glasovala.

Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokal-
nega pomena so svetniki soglasno potrdili kot tudi sklep o so-
glasju k ceni storitve pomoči družini na domu za uporabnike. 
Cena efektivne ure bo novem znašala 3,50 evra in bo začela 
veljati s 1. 7. 2017.

Pregled varnostne situacije na območju občine Cerkvenjak v 
letu 2016 je podal Rado Orešič, pomočnik komandirja PP Le-
nart. Razveseljivo in spodbudno je bilo slišati, da se je zmanj-
šalo število kaznivih dejanj, pa tudi raziskanost teh dejanj je 
boljša kot v letu poprej. Še vedno pa je poglavje zase nasilje 
v družinah in samomori, ki so v tem koncu v vrhu. Verjetno 
bi tu imele delo tudi druge službe, smo še slišali. Orešič pa je 
svetnikom odgovoril tudi na nekaj vprašanj.

Svetniki so prisluhnili tudi poročilu Medobčinskega inšpek-
torata in redarstva Maribor. Podala sta ga Milan Caf in Robert 
Merc. Nadzore na območju občine Cerkvenjak opravljajo tri 
do štirikrat mesečno. Treba pa priznati, da so zelo tolerantni in 
v glavnem ostanejo pri ustnih opozorilih. Tako so, denimo, s 
strani nadzora nad ustavljanjem in parkiranjem vozil in kršitev 
predpisov v lanskem letu napisali le eno samo globo.

Kot vse seje se je tudi ta končala s pobudami in vprašanji 
svetnikov. In tako kot na šestnajsti so tudi na tej odprli vrsto 
potreb in želja po cerkvenjaških zaselkih. Seznanili so se še 
s prejetim pismom o potrebni modernizaciji ceste Brengova–
Vanetina. Ta bo asfaltirana, kot je načrtovano, v dveh fazah. 
Prva bo v letošnjem in druga v letu 2018.

Franc Bratkovič

2. izredna seja občinskega sveta občine 
Cerkvenjak

PREJEMNIKI GRBOV IN 
PRIZNANJ POTRJENI

 Za izredno sejo občinskega sveta občine Cerkvenjak v sre-
do, 31. maja, so svetniki imeli na dnevnem redu dve točki. Ob 
ugotovitvi sklepčnosti in sprejemu dnevnega reda ter sklepu o 
podelitvi nagrad in priznanj občine Cerkvenjak v letu 2017 so 
dnevnemu redu na začetku seje dodali še točko Sklep o prido-

ZAKLJUČNI RAČUN 
PRORAČUNA 2016 

POTRJEN 
Na 17. redni seji občinskega sveta so svetniki prisluhnili 
tudi poročilu o varnostni situaciji na območju občine Cer-
kvenjak in poročilu Medobčinskega inšpektorata in redar-
stva Maribor. Slednji so bili pri nadzoru kršitev predpisov 
ustavljanja in parkiranja vozil milostni, saj so napisali le 
eno globo.

Tudi sreda, 12. aprila, je bil čas za sejo občinskega sveta 
občine Cerkvenjak. Te namreč predvidoma potekajo ob sredah 
in tako so se svetniki in svetnica v tem mandatu tokrat sestali 
že na 17. redni seji. 

Na dnevnem redu so imeli 11. točk, ki so jih glede na njiho-
vo pomembnost kar hitro »obdelali«. Sicer pa svetniki že tako 
dobijo vse obširno obrazloženo in predstavljeno v besedi in 
številkah v gradivu, da se na seje lahko vestno in prizadevno 
pripravijo. Gradivo za seje občinskega sveta občine Cerkve-
njak je dostopno vsem zainteresiranim občanom in občankam 
kot tudi širši javnosti tudi na spletni strani občine Cerkvenjak 
www.cerkvenjak.si, organi občine – občinski svet – seje ob-
činskega sveta. In glede na to, da so ali smo danes že vsi tudi 
računalniško pismeni, lahko najdemo vse, kar nas o delu in 
projektih občine zanima.

Pomembnejši točki dnevnega reda sta gotovo bili Zaključni 
račun proračuna občine Cerkvenjak za leto 2016 in odlok o 
rebalansu proračuna občine Cerkvenjak za leto 2017. Obširno 
je zaključni račun kot zatem rebalans proračuna obrazložila 
Simona Kramberger, višja svetovalka za proračun in finance. 
Tega je že tudi predstavila v aprilski številki Zrnja, zato se ne 
bomo ponavljali. Edini od svetnikov, ki se je pri zaključnem 
računu oglasil, je bil Mirko Kozar in na vprašanje dobil tudi 
pojasnilo. Kljub temu pa je pred glasovanjem povedal, da pro-
računa ne bo podrl in svojo odločitev utemeljil z razlogom, češ 
da so ponekod ljudje, ki tam ne bi smeli biti. So pa zaključni 
račun podprli ostali prisotni svetniki in svetnica. Tudi pri re-
balansu proračuna se je oglasil svetnik Kozar. Do rebalansa 
namreč prihaja, ker treba na objektu vrtca urediti senčenje. Ta 
ima namreč velike steklene površine in poleti se prostori ne-
vzdržno ogrejejo. Kozarjevo glasno razmišljanje je bilo, da bi 
morali o tem razmišljati že projektanti. No, morda je imel prav. 
Te velike steklene površine pa naj bi bile koristne v zimskem 
času. Mimogrede, kot je dejal svetnik mag. Mirko Žmavc, rav-
natelj Osnovne šole Cerkvenjak–Vitomarci, je vrtec funkcio-
nalen in poln ter v širšem prostoru pogosto omenjen. Rebalans 
je bil soglasno sprejet.

Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti društev na področju 
ljubiteljske kulture v občini Cerkvenjak je obrazložila Metka 
Lah Simonič. Tudi pri tej točki dnevnega reda ni šlo popolno-
ma gladko. Kozar je bil mnenja, da imajo tudi nekatera druga 
društva, ne samo kulturno društvo, kulturne vsebine. Pravil-
nik je narejen samo za eno društvo, zato ne bo glasoval. Tudi 
pojasnilo na njegovo mnenje ga ni prepričalo. Financiranje je 
zadevalo tudi vprašanje, kako imajo zadeve društva urejena v 
statutih. Iz glasovanja sta se izločila še svetnika Primož Ču-
ček, ki je predsednik kulturnega društva, in Jernej Rajh, član 
upravnega odbora kulturnega društva. Pet glasov za je vseeno 
zadostovalo, da je bil pravilnik sprejet.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o programu 
opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za 

IZ DELA OBČINSKIH ORGANOV

Da je odsek ceste od Pučka v Brengovi proti Vanetini potreben 
sanacije, priča tale posnetek. In delno jo bo dočakal še letos. 
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bitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena. 
Po sprejetju dnevnega reda je župan Marjan Žmavc predal 

besedo Primožu Čučku, predsedniku komisije za nagrade in 
priznanja, ki je obrazložil odločitve komisije, ki pri svojem 
delu ni bila nič kaj selektivna, saj ni zavrnila nobenega preje-
tega predloga. Kot je povedal, so prejeli štirinajst predlogov. Iz 
obrazložitev za predlagane kandidate prejemnikov nagrad in 
priznanj pa je izluščil prejemnike dveh zlatih grbov, treh sre-
brnih, štirih bronastih, ene plakete in štirih zahval. Sledila je 
razprava, h kateri se je priglasil svetnik Mirko Kozar in odprl 
vprašanje imenovanja častnega občana, za kar pa med predlogi 
za priznanja in nagrade predloga ni bilo. Svetnik Jernej Rajh je 
v razpravi menil, da se priznanja podeljujejo preštevilčno. Uči-
nek tega je njihovo razvrednotenje. Z njegovim razmišljanjem, 
smo lahko ugotovili, so soglašali tudi ostali svetniki in župan. 
Slišali smo še, da bi se priznanja podeljevala bolj selektivno, 
bo treba izdelati doslednejši pravilnik oz. kriterije poslovnika 

o delu komisije za nagrade in priznanja. Predloge, ki jih je 
občinskemu svetu predložila komisija za nagrade in priznanja, 
pa so svetniki in svetnica nato soglasno potrdili.

Veliko hitreje so zatem preleteli Sklep o pridobitvi statusa 
grajenega javnega dobra lokalnega pomena. ZGO določa, da 
je grajeno javno dobro lokalnega pomena grajeno javno dobro, 
ki sodi v omrežje gospodarske javne infrastrukture lokalnega 
pomena, in javna površina na njih kakor tudi objekti ali deli 
objektov, katerih uporaba je pod enakimi pogoji namenjena 
vsem, kot so cesta, ulica, trg, pasaža in drugo, javna zelenica, 
športna oz. rekreacijska površina in podobno. Svetnikom je 
obrazložitev podal mag. Vito Kraner, direktor občinske uprave 
občine Cerkvenjak. Kljub glasnemu pomisleku svetnika Ko-
zarja, da bi morali svetniki imeti na voljo vpogled v skice in 
karte, je bil tudi ta sklep soglasno sprejet.

Franc Bratkovič 

PRIZNANJA OB 19. PRAZNIKU OBČINE CERKVENJAK

Grbi, plakete, zahvale, priznanja in nagrade občine Cerkvenjak ob 19. občinskem prazniku.

PRIZNANJA IN NAGRADE ZA IZSTOPAJOČE DOSEŽKE 
IN PRISPEVKE K RAZVOJU OBČINE

Tako kot vsako leto bodo tudi letos na osrednji slovesnosti 
ob občinskem prazniku podelili občinska priznanja in na-
grade za dosežke na različnih področjih najbolj uspešnim 
in zaslužnim za razvoj občine Cerkvenjak.

PRIZNANJA OBČINE CERKVENJAK

Zlata grba občine Cerkvenjak
Zlati grb občine Cerkvenjak bo prejelo Gostišče pri An-

tonu za izjemne dosežke, ki so pomembni za razvoj, prepo-
znavnost in ugled Občine Cerkvenjak na področju gostinstva, 
turizma, športa, kulinarike, obrti, društvenih in občinskih prire-
ditev ter promocijo občine. Gostišče pri Antonu letos praznuje 
25-letnico obstoja in je nosilec gostinsko-turistične ponudbe 
v občini. Nenehno je vpeto v lokalno dogajanje na različnih 
področjih. Prav tako vzorno skrbi za urejenost objekta gostišča 
in okolice in je pripravljeno participirati svoj delež pri izbolj-
šanju lokalne infrastrukture. Gostišče s svojo prepoznavnostjo 
sega tudi izven meja občine in države, saj mnogi prepoznajo 
našo občino skozi njegovo blagovno znamko. Vključeno je 
tudi v bilateralni turistični projekt Genuss am Fluss – Užitek 
ob reki ter v druge projekte s področja kulinarike in turistične 
ponudbe.

Zlati grb občine Cerkvenjak bo prejela Marija Firbas za 
izredno življenjsko delo in izjemne uspehe na področju dru-
štvenega dela, vzgoje in izobraževanja ter promocije zdrav-
ja kakor tudi pri razvoju in prepoznavnosti kraja. Firbasova 
prihaja iz kmečke družine, kjer je preživljala svoje otroštvo 
in rano mladost. Po poklicu je diplomirana medicinska sestra. 
Odločila se je za delo na terenu in je patronažna medicinska 
sestra v Občini Cerkvenjak. Zna združevati znanje in etiko. 
Krasi jo skrb za bolnike in spoštovanje do vsakega človeka. 
Njena toplina in nesebična pomoč nista ostali neopaženi in 
včasih nasmeh na obrazu osamljenega in stisk tresoče roke po-
vesta več kot tisoč besed. Vestnost, dobro voljo, vztrajnost in 
delavnost prenaša tudi na člane Rdečega križa v Cerkvenjaku, 
ki mu predseduje že 15 let. Organizira srečanja starejših obča-
nov in predavanja o aktualnih zdravstvenih temah, je krvoda-

jalka in promotorka Rdečega križa na OŠ Cerkvenjak. Je tudi 
prejemnica srebrnega znaka za dolgoletno delo na strokovnem 
področju zdravstvene nege ter za krepitev vloge medicinskih 
sester, babic in zdravstvenih tehnikov v regiji. 

Srebrni grbi občine Cerkvenjak
Srebrni grb občine Cerkvenjak bo prejel Aeroklub Sršen 

Cerkvenjak za zelo pomembne dosežke v zadnjem obdobju na 
področju društvenega dela, družbenih dejavnosti kakor tudi 
pri razvoju in prepoznavnosti kraja. V društvu AK Sršen, ki 
je bilo ustanovljeno leta 2001, aktivno delujejo tri sekcije: le-
talska, padalska in modelarska. V klub je včlanjenih že okoli 
200 ljubiteljev letenja iz domačega kraja in širše okolice ter 
celo iz sosednje Hrvaške in Avstrije. Od teh članov jih ima 21 
najmanj eno ali več licenc za letenje z motornimi letali. V letu 
2004 je društvo organiziralo Državno prvenstvo z motornimi 
padali, leto kasneje pa državno tekmovanje v ULN z dvose-
di. Njihov član je bil dvakratni državni prvak v akrobatskem 
letenju z akrobatskimi modeli. Modelarji iz kluba dosegajo 
številne nagrade in zahvale na razstavah in prireditvah za iz-
gradnjo lastnih modelov. V letu 2012 so člani izgradili hangar 
za garažiranje letal in hkrati prostor za druženje. V hangarju je 
trenutno parkiranih 5 letal, prostora v njem pa je še za več le-
tal. V letu 2016 je ena njihova posadka postala državni prvak, 
druga pa se je uvrstila na odlično peto mesto tako. Tako je AK 
Sršen v letu 2016 postal najmočnejši klub v športnem letenju v 
Sloveniji. V letu 2017 nameravajo člani kluba ubraniti naslov 
državnega prvaka in se udeležiti evropskega prvenstva ter tako 
ponesti ime Cerkvenjaka v Evropo. Klub je v letošnjem letu 
izvedel tudi nakup večje kosilnice za košnjo obeh vzletišč, ki 
se raztezata na okoli štirih hektarjih. AK Sršen je v sloven-
skem prostoru znan po eni največjih letalskih klubskih prire-
ditev, imenovani »Letalski dan v Cerkvenjaku«. Na vzletišču 
v Čagoni se je v kratkem obdobju zadnjih petih let razvil pravi 
manjši letalski center, ki ga v klubu poimenujejo »Slovensko-
goriški aerocenter«. Klub ima veliko vlogo tudi pri promociji 
športa in turizma v Cerkvenjaku, za kar si bo prizadeval tudi 
v prihodnje.
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Srebrni grb občine Cerkvenjak bo prejel Feliks Borko 
za zelo pomembne dosežke v zadnjem obdobju na področju 
društvenega dela, družbenih dejavnosti in prostovoljstva kakor 
tudi pri razvoju kraja. Feliks Borko je že od same ustanovitve 
Društva vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak aktivni 
člana Upravnega odbora društva. Je nepogrešljiv pri organi-
zaciji prireditev, ki zahtevajo koordinacijo med posameznimi 
društvi. Do nedavnega je bil zaposlen kot hišnik v OŠ Cer-
kvenjak in tako nepogrešljiv pri usklajevanju aktivnosti med 
institucijami ob organizaciji prireditev. Feliks Borko je tudi 
dolgoletni član PGD Cerkvenjak ter kot voznik nepogrešljiv 
v akcijah članov prostovoljnega gasilskega društva. Pri tem 
pa se njegov čut za prostovoljstvo ne konča, saj kot veteran 
vojne za Slovenijo aktivno deluje tudi v Zvezi veteranov vojne 
za Slovenijo kot član predsedstva. Kljub zasluženi upokojitvi 
je še vedno aktiven član drugih društev, predvsem Športnega 
društva Cerkvenjak, ki ga je svoj čas tudi vodil. V tem društvu 
še vedno deluje kot glavni organizator vsakoletnega tradicio-
nalnega kolesarskega maratona po mejah občine Cerkvenjak, 
ki poteka v okviru praznovanja praznika Občine Cerkvenjak. 
V minulih letih je deloval tudi kot član Kulturnega društva 
Cerkvenjak in Turističnega društva Cerkvenjak, pri delu obeh 
pa aktivno sodeluje še danes.

Srebrni grb občine Cerkvenjak bo prejel tudi Alojz Zor-
ko za zelo pomembne dosežke v zadnjem obdobju na področju 
društvenega dela, turizma, ohranjanja kulturne in etnološke 
dediščine, družbenih dejavnosti in prostovoljstva kakor tudi 
pri razvoju in prepoznavnosti kraja. Alojz Zorko je že tretji 
mandat predsednik Turističnega društva Cerkvenjak. Pod nje-
govim vodstvom je društvo zelo aktivno. Na njegovo pobudo 
prirejajo številne kulturno-turistične in etnološke prireditve, 
ohranjajo tradicijo verskih običajev in navad. Zelo uspešno 
promovira etnološko dediščino kraja ob občinskih praznikih 
in drugih prireditvah. Prav tako vsako leto ob občinskem pra-
zniku tudi predstavi in povezuje povorko starih običajev in 
navad. Je pobudnik za zasaditve ampelografskega vrta (starih 
sort trte) v Arheološkem parku v Brengovi. Že dolga leta je 
tudi krvodajalec. Poleg tega pa je kot občan vedno pripravljen 
priskočiti na pomoč vsem, ki jo potrebujejo. Naloge, ki si jih 
zada, vedno izvede dosledno in odgovorno.

Bronasti grbi občine Cerkvenjak
Bronasti grb občine Cerkvenjak bo prejel Aleksander 

Fekonja za izstopajoče uspehe na področju družbenih de-
javnosti, društvenega dela in obrti v zadnjem obdobju in kot 
spodbudo za nadaljnje ustvarjalno delo. Aleksander Fekonja je 
član Društva upokojencev Cerkvenjak, Društva vinogradnikov 
in ljubiteljev vina Cerkvenjak, Strelskega društva Cerkvenjak 
in PGD Cerkvenjak. Aktivno deluje v vseh društvih z name-
nom razvoja in napredka društvenega dela. Je človek z veli-
kim čutom odgovornosti do nalog, ki so mu zaupane. Kot član 
Društva upokojencev Cerkvenjak sodeluje pri organizaciji pri-
reditev in deluje kot vodja strelske sekcije in nosi vse breme 
glede organizacije turnirjev in lige strelcev z zračno puško. S 
svojim vestnim delom veliko prispeva k uspešnemu delovanju 
DU Cerkvenjak in drugih društev.

Bronasti grb občine Cerkvenjak bo prejel Ivan Bezjak za 
izstopajoče uspehe na področju društvenega dela in družbenih 
dejavnosti v zadnjem obdobju in kot spodbudo za nadaljnje 
ustvarjalno delo. Delovanje Ivana Bezjaka v okviru lokalne 
skupnosti in društev sega v čas pred ustanovitvijo samostojne 
občine Cerkvenjak. Njegovo delo se je prepletalo skozi razna 
področja prostovoljstva in skrbi za izboljšanje življenjskega 
standarda krajanov. Vedno je imel dober občutek za organi-
zacijo in ob raznih akcijah in društvenih aktivnostih je znal 
pridobiti somišljenike in pomagače. Ureditev lokalnih cest, 

telefona, javne razsvetljave, pomoč sokrajanom v stiski so po-
dročja, na katerih je pustil pečat v naseljih Stanetinci, Čagona 
in Brengova. V društvenem delovanju je veliko energije vložil 
v delo znotraj Turističnega društva Cerkvenjak, predvsem pri 
organizaciji povorke kmečkih običajev in navad v Cerkvenja-
ku in na Pomurskem sejmu. Vrsto let je delal tudi v organi-
zaciji Rdečega križa in na področju krvodajalstva. Čeprav je 
aktivnejšo vlogo v društvih prepustil mlajšim generacijam, je 
še vedno pripravljen pomagati. Dvorišče Bezjakovih v Stane-
tincih je ob pripravah na društvene dogodke ali dogodke v ob-
čini Cerkvenjak tradicionalno zbirališče članov raznih društev, 
kot so Turistično društvo Cerkvenjak, ČD Ivan Jurančič Cer-
kvenjak, Prostovoljno gasilsko društvo Cerkvenjak in druga.

Bronasti grb občine Cerkvenjak bo prejel Roman Lo-
renčič za izstopajoče uspehe na področju društvenega dela, 
domoljubja in športa v zadnjem obdobju in kot spodbudo za 
nadaljnje ustvarjalno delo. Roman Lorenčič je že drugi mandat 
zelo aktiven predsednik Društva general Maister Cerkvenjak, 
saj je društvo pod njegovim vodstvom izvedlo številne prire-
ditve, okrogle mize, srečanja, razstave, pohode in predavanja. 
Na njegovo pobudo so v občini postavili doprsni kip generala 
Maistra in razvili društveni prapor ter šolsko avlo poimenovali 
po generalu Maistru. Letos je uspešno organiziral vsesloven-
sko srečanje Zveze društev general Maister v Cerkvenjaku. 
Bil je tudi pobudnik obnove spomenika 1. svetovne vojne v 
Cerkvenjaku in različnih aktivnosti na temo ohranjanja domo-
ljubja. Je tudi zvesti podpornik razvoja športa v občini.

Bronasti grb občine Cerkvenjak bo prejel David Polja-
nec za izstopajoče uspehe na področju društvenega dela in 
družbenih dejavnosti ter prostovoljstva v zadnjem obdobju in 
kot spodbudo za nadaljnje ustvarjalno delo. David Poljanec 
je aktivni član PGD Cerkvenjak, v katerem deluje tudi kot 
operativec. Njegova udeležba je nepogrešljiva na različnih 
prireditvah v društvu in pri zagotavljanju redarstva in požarne 
straže prireditev drugih organizatorjev. Je tudi član Nadzor-
nega odbora v Kulturnem društvu Cerkvenjak, kjer pomaga 
pri izvedbi različnih prireditev in festivala narodno zabavne 
glasbe Slovenskogoriški klopotec. Je član upravnega odbora 
KD Cerkvenjak ter aktiven član in igralec v dramski skupi-
ni. Deluje tudi v Turističnem društvu Cerkvenjak, kjer je član 
nadzornega odbora in tajnik društva, pomaga pa tudi pri izved-
bi društvenih prireditev. V Nogometnem klubu Cerkvenjak pa 
kot gospodar kluba skrbi za čiste drese igralcev in pripravlje-
nost igrišča za izvedbo nogometnih tekem.

Plaketa občine Cerkvenjak
Plaketo občine Cerkvenjak bosta prejela Majda in Milan 

Rojs za uspehe na področju gospodarstva in kmetijstva, kako-
vost storitev ter za sodelovanje in podporo društvom. Majda 
in Milan Rojs sta člana Turističnega društva Cerkvenjak in 
Športnega društva Cerkvenjak. Aktivno sodelujeta pri delova-
nju obeh društev in jima nudita pomoč. Preko svoje dejavno-
sti vzreje in predelave prašičev sta nepogrešljiva sponzorja na 
društvenih prireditvah.

Zahvale občine Cerkvenjak
Zahvalo občine Cerkvenjak bo prejel Dušan Lovrec za 

večletno prostovoljno delo in dosežke na področju društvenih 
dejavnosti, ki so pomembni za razvoj in ugled Občine Cerkve-
njak. Dušan Lovrec se je včlanil v Čebelarsko društvo Ivana 
Jurančiča v Cerkvenjaku po ponovni oživitvi dela društva pred 
nekaj leti. Čeprav je zaradi dela v tujini pogosto odsoten, se je 
odzval povabilu k pomoči pri obnovi strehe društvenega čebe-
larskega doma in izgradnji nadstrešnice. Razen strokovnega 
vodenja omenjenega dela je društvu tudi materialno pomagal z 
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donatorstvom. Po izvolitvi v upravni odbor društva je bil ime-
novan za gospodarja društvenega čebelarskega doma. S svojo 
samoiniciativnostjo je že pokazal, da mu je bilo upravljanje 
doma zaupano upravičeno.

Zahvalo občine Cerkvenjak bo prejela tudi Justina Žaj-
dela za večletno prostovoljno delo in dosežke na področju dru-
štvenih dejavnosti, ki so pomembni za razvoj in ugled Občine 
Cerkvenjak. Justina Žajdela je članica Turističnega društva 
Cerkvenjak. Je vedno pripravljena sodelovati pri društvenih 
prireditvah in vedno sodeluje tudi na tradicionalni povorki sta-
rih običajev in navad, ki jo vsako leto prireja Turistično dru-
štvo Cerkvenjak ob občinskem prazniku občine. Je oseba, ki je 
pripravljena nuditi pomoč starejšim občanom v domači vasi, 
ki so sami in brez pomoči. Ima občutek za urejeno okolje in 
vzorno skrbi za domačo kapelo na Vanetini.

Zahvalo občine Cerkvenjak bo prejela Verica Slaček za 
večletno prostovoljno delo in dosežke na področju društvenih 
dejavnosti, ki so pomembni za razvoj in ugled občine Cerkve-
njak. Verica Slaček je ena izmed najstarejših članic Društva 
kmečkih deklet in žena Cerkvenjak, saj se je v društvo včlanila 
že pred 25 leti z namenom, da pridobi nova znanja in izkušnje, 
ki bi jih s pridom uporabila pri gospodinjskih delih na kmetiji. 
Vedno najde čas za srečanje članic društva, aktivno pa sodelu-
je na vseh prireditvah in razstavah, ki jih društvo organizira. S 
svojim delom in vloženim trudom skupaj z drugimi članicami 
društva obuja pripravljanje tradicionalnih domačih jedi, s či-
mer veliko pripomore k uspešnejšemu delovanju in prepozna-
vanju društva. Je članica, ki skrbno prenaša kulinarična znanja 
od starejših kmečkih gospodinj na mlajše generacije. 

Zahvalo občine Cerkvenjak bo prejel Franc Kocuvan za 
večletno prostovoljno delo in dosežke na področju društvenih 
dejavnosti, ki so pomembni za razvoj in ugled občine Cerkve-
njak. Franc Kocuvan že dolga leta aktivno deluje v društvih v 
občini. Skrbi tudi za hortikulturno ureditev kraja z zasaditvami 
okrasnih rastlin in rož. Bil je med pobudniki za posaditev lipe 
samostojnosti pred 26 leti. Lipa samostojnosti, ki jo je Franc 
zasadil pred gasilskim domom, vsako leto združuje občane 
Cerkvenjaka na kulturnem večeru pod lipo samostojnosti, ki 
je že tradicionalno 24. junija. Franc Kocuvan je aktiven v Dru-
štvu upokojencev Cerkvenjak, v različnih sekcijah in v Dru-
štvu vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak, saj je tudi 
aktiven vinogradnik in vinar in njegova vina na ocenjevanjih 
dosegajo dobre ocene. Nepogrešljiv je pri organizaciji in iz-
vedbi društvenih in občinskih prireditev in s svojo pozitivno 
energijo prenaša optimizem tudi na druge.

ŽUPANOVA PRIZNANJA
Tako kot vsako leto bo tudi letos ob občinskem prazniku 

svoja priznanja podelil tudi župan občine Cerkvenjak Marjan 
Žmavc. 

Županova priznanja bodo prejeli PGD Cerkvenjak ob 
85-letnici delovanja društva, skrbi za požarno varnost in po-
moč sočloveku, Franci Zorko za uspešno in aktivno vodenje 
DVLV Cerkvenjak ter sodelovanje z občino, Alenka Novak 
za aktivno in uspešno vodenje DKDŽ Cerkvenjak in sodelova-
nje z občino, Leon Grager za aktivno in uspešno vodenje ČD 
Ivan Jurančič Cerkvenjak ter promocijo čebelarstva v občini, 
Štefan Mauko za uspešno vodenje Aero kluba Sršen in razvoj 
letalskega športa v Cerkvenjaku in Edvard Pukšič za vestno 
in odgovorno dolgoletno urejanje občinskega glasila Zrnje.

PRIZNANJA IN NAGRADE OBČINE 
CERKVENJAK DIPLOMANTOM TER 
VZORNIM DIJAKOM IN UČENCEM

Diplomantke
Občina vsako leto podeli tudi priznanja in nagrade diplo-

mantom visokih in višjih šol ter fakultet in vzornim dijakom. 
Letos bodo denarno nagrado prejele diplomantke:

Tina Rajh za opravljeno magistrsko nalogo na študijskem 
programu 2. stopnje Specialna in rehabilitacijska pedagogi-
ka na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani in pridobljeni 
strokovni naziv magistrica profesorica specialne in rehabili-
tacijske pedagogike, smeri tiflopedagogika in specifične učne 
težave;

Anja Mauko za opravljeno diplomsko nalogo na univerzi-
tetnem študijskem programu 1. stopnje strojništva na Fakulteti 
za strojništvo Univerze v Mariboru in za pridobljeni strokovni 
naslov diplomirana inženirka strojništva (UN);

Maja Čuček za opravljeno diplomsko nalogo na visokošol-
skem strokovnem študijskem programu 1. stopnje organizacija 
in management na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v 
Mariboru in za pridobljeni strokovni naslov diplomiran orga-
nizator – menedžer;

Jasmina Kumer za opravljeni diplomski izpit na višješol-
skem študijskem programu gostinstvo in turizem na Višji stro-
kovni šoli za gostinstvo in turizem Maribor in za pridobitev 
strokovnega naziva organizatorka poslovanja v gostinstvu in 
turizmu;

Martina Vogrin za opravljeno diplomo na visokošolskem 
univerzitetnem študijskem programu 1. stopnje sanitarno in-
ženirstvo na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani ter za 
pridobljeni strokovni naslov diplomirana sanitarna inženirka 
(UN);

Polona Čeh za opravljeno diplomsko delo na visokošol-
skem strokovnem študijskem programu 1. stopnje predšolska 
vzgoja na Pedagoški fakulteti Univerze v Maribor ter za pri-
dobljeni strokovni naziv diplomirana vzgojiteljica predšolskih 
otrok (VS).

Odlična dijakinja
Denarno nagrado bo prejela tudi odlična dijakinja Saša 

Perša za doseženi odlični splošni učni uspeh v vseh letnikih 
izobraževanja na Gimnaziji in srednji kemijski šoli v Rušah.

Zlati maturantki in zlati maturant
Denarno nagrado bodo prejeli tudi zlati maturanti:
Nika Blažič za doseženi odlični uspeh pri splošni maturi 

oziroma za naziv »zlata maturantka«;
Anita Košar za doseženi odlični uspeh pri poklicni maturi 

oziroma za naziv »zlata maturantka«;
Urban Borko za doseženi odlični uspeh pri poklicni maturi 

oziroma naziv »zlati maturant«.
Dobitnici županove petice

Županovo petico za izjemne dosežke v času osnovnošolske-
ga izobraževanja pa bosta prejeli Klara Grdja in Nina Čer-
nel. 

Vsem dobitnikom grbov, plaket, zahval, priznanj in nagrad 
občine Cerkvenjak čestita tudi uredniški odbor Zrnja v Cer-
kvenjaku.

Pripravil: T. K.
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Pravi orkester je bil za naš pevski zbor petek, 2. 6. 2017. 
Spet smo se pokazali v svetlem soju luči, spet smo se zbrali na 
našem letnem koncertu: »Lepo peta pesem je kakor dragulj 
med kamni.«

Ni bilo potrebno iskati draguljev. Kar sami smo se odkrili. 
Skozi celoten večer je bila naša zgodba prebrana. Enostavno 
začeto, da publika umirjeno zadiha. 

Od ljudske pesmi potujemo v umetne in nato poskok v za-
bavne. Vrhunec večera, ob pravi energiji zajame vse ljudi. Ta-
krat se zaveš, da si na pravi poti, poti k uspehu. Preplavi te 
prijeten občutek spoznanja, da si tokrat oddano energijo tudi 
dobil vrnjeno. Vsega tega pa ne bi bilo brez neutrudne Anite 
Grajfoner Petrič, ki jo z velikim veseljem sprejemamo med 
nami, in je duša in srce naše pevske družine. Skupaj gradimo 
popolnost.

Svoj kroj pridajo še Prijatelji, prijetni glasovi okoliških kra-
jev, ki jih druži pesem. Kot samouki uspešno predajajo svoje 
veselje med ljudmi.

Mladi pianisti so Rene Zorman, Klara Grdja in Nika Rojko 
s svojo umetnostjo vlili melodijo med nas. S svojim vokal-
nim instrumentarijem so k odličnemu vzdušju pripomogle tudi 
predstavnice skupine Studenček.

Zmogli smo veliko, zmoremo še več.
Hvala vsem, ki nas na tej poti podpirate. Dokaz, da spreje-

mamo vse ljudi, je tudi ta, da smo starostno mešana skupina. 
Ponosni smo, da je med nami član, ki ima v Cerkvenjaku po-
seben naziv. Franc Kuri je častni občan naše občine. Vedno nas 
sprejema z odprtimi rokami in je zelo dovzeten za naše pisano 
delo pri zboru. Nikoli mu ni odveč naučiti se tudi katere tuje 
skladbe.

Vedite, da naš zbor, ki deluje pod okriljem kulturnega dru-
štva, sprejema vse. Želimo si, da se v novi sezoni vanj vključi 
še kdo, da postanemo še močnejši. Ponujamo vam odprta vra-
ta.

Gredica, na kateri čebele nabirajo med, cvetice pa uživajo 
ljubezen, je hvaležnost. Mi zborovci smo čebele na tej gredici. 
S hvaležnostjo in ljubeznijo širimo srce v prostor. Hvaležnost 
je zahvala za Vašo dobroto, srčnost, oporo, čas, družbo …

Marjana Zorko, foto Robert Kocuvan

Uvod v praznovanje občinskega praznika: 
koncert MePZ Cerkvenjak z gosti 

NAŠE PRAVLJIČNO LETO 
SE NADALJUJE

Ko sonce vzhaja, ne potrka na vsako drevo: »Zbudi se, noči 
je konec.« Ne gre do vsakega ptičjega gnezda: »Začnite peti, 
čas je za to.«

Prav takrat, ko sonce vzhaja, se začno cvetice odpirati same 
od sebe, ne zaradi ukaza od zgoraj, ampak iz notranje nuje, iz 
radosti, blaženosti začno tudi ptice peti. 

Vse, kar je dala narava človeku, je potrebno uporabiti na 
takšen način, da postane življenje orkester.

DOSLEJ OB 19. PRAZNIKU OBČINE CERKVENJAK

POHOD PO 
CERKVENJAŠKI VINSKI 

CESTI
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Med prireditvami, ki so že bile, je bila v nedeljo, 4. juni-
ja, pred gasilskim domom »Vesela kuharija« - kuhanje eno-
lončnice. Kot je povedala Alenka Novak, predsednica Društva 
kmečkih žena in deklet Cerkvenjak, se je letošnjega kuhanja 
enolončnice, ki ni bilo tekmovalnega značaja, udeležilo deset 
ekip. 

F. B.

Ena prvih prireditev ob 19. prazniku občine Cerkvenjak je 
bil v soboto, 3. 6., pohod po »Cerkvenjaški vinski cesti« oziro-
ma dan odprtih kleti. Pripravilo ga je Društvo vinogradnikov 
in ljubiteljev vina Cerkvenjak.

Tradicionalnega pohoda se je na vsej poti od kleti do kleti 
v smeri Kadrenci, Andrenci, Peščeni Vrh, Cogetinci udeležilo 
okrog 50 pohodnikov. Da so bilo dobro razpoloženi, dokazuje 
posnetek večje skupine pred Johanezovo trto v Cerkvenjaku. 
Ta je tako ali tako ena osrednjih točk dogodkov, povezanih s 
trto, vinom, vinogradniki in druženjem.

F. Z.

Vesela kuharija

KUHALI ENOLOČNICO
V teku tega meseca se bo v Cerkvenjaku v sklopu praznova-

nja 19. občinskega praznika zvrstilo veliko najrazličnejših pri-
reditev. Nekatere so že za nami. Pripravljajo jih cerkvenjaška 
društva in organizacije, ki so program skupno tudi oblikovale, 
da se ob istem času ne bi odvijalo več prireditev.

ZAVEZNIŠKI LETALCI V 
II. SVETOVNI VOJNI NA 

SLOVENSKEM
V četrtek, 8. junija, ob 20. uri je bila v avli Doma kulture v 
Cerkvenjaku okrogla miza z naslovom »Zavezniški letalci 
v 2. svetovni vojni na Slovenskem«. Pripravilo jo je Zdru-
ženje borcev za vrednote NOB Cerkvenjak.

Izhodišče za pogovor so bila sestreljena zavezniška letala, 
ki so v času 2. svetovne vojne padla na ozemlje Slovenije, s 
posebnim poudarkom na tistih, ki so padla na območje sedanje 
občine Cerkvenjak. Bilo jih je več, osrednja pozornost pred-
stavljenih zgodovinskih podatkov in dokumentov pa je bila 
namenjena doslej najbolj raziskanemu in dokumentiranemu 
sestreljenemu ameriškemu letalu Liberator B-24 H, ki je 19. 
marca 1944 padlo na Vanetino. Del posadke se je uspel rešiti s 
padali, del pa je končal v razbitinah v Kurnikovem vinogradu.

Župan občine Cerkvenjak in zgodovinar Marjan Žmavc je v 
predavanju osvetlil zgodovinska dejstva, podatke in razisko-
vanja o letalu in letalcih, ki so 60 let po koncu 2. svetovne 
vojne privedle do tesnih stikov s člani družin letalcev oziroma 

Od leve: kapetan Stanislav Šerc, povezovalec Edvard Pukšič, 
župan in zgodovinar Marjan Žmavc, v. d. predsednika ZB Cer-
kvenjak Franc Bratkovič
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urbanističnega načrtovanja, o posegih v prostor ter o sodobni 
gradnji in njenih stranpoteh, je sodelovalo tudi več občank in 
občanov Cerkvenjaka, ki niso člani foruma, vendar jih je tema 
zanimala in pritegnila.

Uvodoma je o bivalni kul-
turi v svetu in pri nas spre-
govoril uveljavljeni arhitekt 
Aleksander Ostan, ki med 
drugim predava tudi študen-
tom arhitekture na Fakulteti 
za gradbeništvo, promet in 
arhitekturo Univerze v Mari-
boru. Po dogovoru z županom 
občine Cerkvenjak Marjanom 
Žmavcem je Ostan spomladi 
pripeljal v Cerkvenjak sku-
pino študentov na praktične 
vaje. Bodoči inženirji arhitek-
ture so v Cerkvenjaku najprej 
naredili arhitekturni posnetek 
kraja, nato pa so izdelali idej-
ne rešitve za nadaljnji urba-
nistični razvoj Cerkvenjaka, 

zlasti njegovega središča ter arheološkega parka in okolice 
Športno-rekreacijskega centra. Na okrogli mizi je Ostan ude-
ležencem na kratko že predstavil zamisli študentov, jeseni pa 
bodo njihova dela v Cerkvenjaku tudi razstavljena, tako da si 
jih bodo lahko ogledali vsi zainteresirani. Zagotovo bodo v 
pomoč vsem, ki so odgovorni za prostorsko načrtovanje, pa 
tudi bodočim investitorjem v središču kraja.

Okrogla miza »Bivalna kultura in arhitektura 
med Muro in Dravo nekoč in danes«

ZA SINTEZO MED 
TRADICIJO IN 

SODOBNOSTJO
Slovenskogoriški forum je v petek, 9. junija, ob 19. uri v 

avli Doma kulture v okviru občinskega praznika občine Cer-
kvenjak pripravil pogovor oziroma okroglo mizo na temo 
»Bivalna kultura in arhitektura med Muro in Dravo nekoč in 
danes«. Na okrogli mizi, na kateri so govorili o problematiki 

z njihovimi soro-
dniki. Padec letala 
na Vanetini je nato 
preko medijev, zla-
ti revije The Star in 
kasneje svetovnega 
spleta, postal znan 
v ameriški javnosti, 
Cerkvenjak in Va-
netino pa so večkrat 
obiskali sorodniki 
letalcev in diplomati 
z ameriškega vele-
poslaništva v Slove-
niji. Nazadnje maja 
letos. Delo, ki ga 
je začel mag. Ciril 
Paluc v 60-ih letih 

prejšnjega stoletja in ga z odkritjem poizvedovanja sorodnice 
umrlega letalca dodatno spodbudil Vido Blažič, je s podrob-
nim raziskovanjem širših razsežnosti nadaljeval zgodovinar 
Marjan Žmavc in v okviru Slovenskogoriškega foruma, ki ga 
je vodil, leta 2005 pripeljal do postavitve spominskega obelež-
ja na Vanetini in izdaje publikacije Zavezniški letalci v cerkve-
njaški zgodovini. Strokovni in osebni stiki med Cerkvenjakom 
in Američani se nadaljujejo in poglabljajo.

Vršilec dolžnosti predsednika Zveze borcev za vrednote 
NOB Cerkvenjak Franc Bratkovič je spregovoril o vrednotah, 
domoljubju in dimenzijah zavezniške pomoči v 2. svetovni 
vojni, o po dosedanjih (še vedno nepopolnih) podatkih 244 se-
streljenih zavezniških letalih nad Slovenijo (največ jih je bilo 
sestreljenih 18. in 19. marca 1944) in o 806 rešenih letalcih.  
Predstavil je tudi nekaj podatkov o angleškem dvotrupnem 
lovcu, ki je 7. januarja 1943 strmoglavil na čagonske travnike 
in se pogreznil 12 m globoko v močvirje. Preživelega pilota so 
Nemci zajeli.

Poseben gost okrogle mize je bil upokojeni pilot številnih 
vojaških plovil Stanislav Šerc iz Maribora, ki je bil 10 let član 
Titove letalske eskadrile  in pilot letal, ki so prevažale vodi-
telja nekdanje Jugoslavije s soprogo Jovanko in ožje državno 
vodstvo. Postregel je z obširno pripovedjo o poletih, o nekda-
njem jugoslovanskem suverenu, ozadjih dogajanj in tudi na 
humoren način z anekdotami predstavil tedanji čas, zakulisje 
in vzdušje. 

Stanislava Šerca smo spoznali tudi kot v Sloveniji in svetu 
priznanega karikaturista, viteza karikature, z izjemnim števi-
lom objav karikatur in ilustracij v knjižnih izdajah in na TV ter 
številnih razstav na petih celinah.

Edvard Pukšič

Knjižne izdaje z dosedanjimi ugotovi-
tvami o zavezniških letalcih v slovenski 
zgodovini

Na okrogli mizi je sodelovalo tudi več občank in občanov Cer-
kvenjaka, ki niso člani foruma, vendar jih je tema zanimala in 
pritegnila.

Pogovor o bivalni kulturi je 
vodil predsednik Slovenskogo-
riškega foruma Tomaž Kšela 
(na levi).

Župan Žmavc in predavatelj Ostan: sodelovanje med občino in 
fakulteto se nadaljuje; jeseni bodo študentje predstavili svoje 
zamisli v brošuri in na razstavi.
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Sicer pa je Ostan govoril tudi o arhitekturi v sodobnem sve-
tu, ki postaja vse bolj globalen, zato tudi arhitektura izgublja 
specifične nacionalne prvine in postaja vse bolj internacional-
na. Kljub temu pa dobri arhitekti pri načrtovanju stavb, naselij 
in mest v določenih pokrajinah iščejo sintezo med tradicijo, 
v kateri so koncentrirane bogate bivanjske izkušnje mnogih 
generacij iz teh pokrajin, ter sodobnimi potrebami in stremlje-
nji ljudi. Kot je dejal Ostan, način bivanja močno vpliva na 

slehernega človeka – če se ne orientira v prostoru, zgubi stik 
z naravo, s socialnim okoljem in na koncu tudi s samim seboj. 
Zato načrtovanja prostora ni mogoče prepustiti neoliberalnim 
zakonitostim trga in kapitala, temveč mora prostorska politika 
slediti načelom humanizma v najširšem smislu.

T. K., E. P.

AKTUALNO

OBISK GOSPODARSKEGA 
MINISTRA ZDRAVKA 

POČIVALŠKA V OBČINI 
CERKVENJAK

V petek, 9. junija, dopoldne je občino Cerkvenjak obiskal 
Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in teh-
nologijo v vladi Republike Slovenije. Sprejeli so ga Marjan 
Žmavc, župan občine Cerkvenjak, mag. Vito Kraner, direktor 
občinske uprave, in Andrej Kocbek, podžupan občine Cerkve-
njak. V avli Doma kulture Cerkvenjak, kamor so bili poleg 
cerkvenjaških podjetnikov povabljeni tudi svetniki, je sledila 
predstavitev občine in njene gospodarske razvitosti ter pred-
stavitev Poslovno-obrtne cone Cerkvenjak, kar sta z mnogimi 
ilustrativnimi podatki opravila župan Žmavc in direktor ob-
činske uprave Kraner. Čeprav poslovna cona v Brengovi še 
ni popolnoma zaživela in bodo za to potrebna še krepka pri-
zadevanja, je v občini Cerkvenjak čutiti in opaziti dokajšnje 
spremembe ter rezultate. Ne samo da imamo kar veliko pod-
jetnikov, od katerih imajo nekateri zaposlenih tudi 10 do 20 
delavcev, je v Cerkvenjaku zaznati velik premik na turistično 
gostinskem področju. Imamo pa tudi okrog 100 prenočitvenih 
zmogljivosti, je povedal župan Marjan Žmavc.

Počivalšek se je pohvalno izrazil o cerkvenjaških gospodar-
skih prizadevanjih in ji podpira. Pri tem pa se je spomnil, da se 
je nekje pred dvema letoma s hrvaškim ministrom za turizem 
mudil na Domačiji Firbas v Cogetincih, od koder so odšli z 
lepimi in zadovoljnimi vtisi. Ker minister Počivalšek prihaja 
iz turistično gostinskega področja dejavnosti, je spomnil, da 
je treba več vlagati v reklamo zunaj meja Slovenije in od tam 
privabiti goste. Poudaril je: »Domači gostje so sicer najboljši, 
a premalo nas je.« 

Ker je v Sloveniji ta čas izredno aktualna tema prihod Magne 
Steyr v Hoče, se ni izognil tudi temu vprašanju. Nerazumlji-
vo je, da nekaj nasprotnikom prihoda Magne uspe zbrati okoli 
sebe toliko privržencev, ki vidijo vse mogoče vzroke in uteme-
ljitve, med njimi pa se najdejo ljudje celo iz povsem drugega 
konca države, za katere pravi, da je njihov cilj nagajati. Magno 
vidijo nevarno za okolje. Vendar Magna oziroma njena lakirni-
ca v prvi fazi to zagotovo ne bo. Grajena in opremljena bo po 
najsodobnejših standardih. Magna bo prinesla nove zaposlitve 
in tudi spodobnejše plače. Če pa bo nagajivcem uspelo prihod 
Magne odvrniti od Slovenije, smo lahko tudi prepričani, da v 
Slovenijo kaj hitro ne bo kakšnega tujega investitorja. In, kot 
je gospodarski minister Počivalšek nekajkrat poudaril, »drža-
va živi od gospodarstva in dela, ne pa od nedela. Mnogi si ži-
vljenje, kot kaže, predstavljajo, da preprosto greš na bankomat 
in dvigneš denar«. 

Preveč tudi mislimo na sebe in premalo na to, kaj bo z naši-
mi otroki, ali bodo imeli delo.

Dejstvo, da je Zdravko Počivalšek, minister za gospodar-
ski razvoj in tehnologijo v vladi Republike Slovenije, obiskal 
občino Cerkvenjak v času praznovanja občinskega praznika, 
dobiva dodatno simbolno težo.

Franc Bratkovič 
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OBISK IZ PETROVCA NA 
MLAVI

V soboto, 20. maja, je Cerkvenjak obiskala 24-članska de-
legacija iz srbskega mesta Petrovac na Mlavi. Vodil jo je Bo-
židar Drinič, direktor agencije Agrar pres iz Zrenjanina. Z de-
legacijo je bil Goran Ristič, namestnik predsednika skupščine 
občine Petrovac na Mlavi, ki šteje 42 tisoč prebivalcev.

Srbske goste, ki v Sloveniji nabirajo izkušnje dobrih praks, 
je v avli kulturnega doma sprejel Marjan Žmavc, župan občine 
Cerkvenjak. Predstavil jim je delo in življenje devetnajstle-
tnega obdobja samostojne občine. O občini, iz katere so prišli 
gostje in je znana po Mlavskih termah, pa je spregovoril Goran 
Rištič.

Srbski gostje, ki so obiskali še Gornjo Radgono, avstrijski 
Radkersburg in Mursko Soboto, so si v Cerkvenjaku ogledali 
arheološki park.

Franc Bratkovič

PREDSTAVNIKI AMERIŠKE 
AMBASADE NA OBISKU V 

CERKVENJAKU
V četrtek, 25. maja, so na povabilo Osnovne šole Cerkve-

njak–Vitomarci in njenega ravnatelja mag. Mirka Žmavca 
občino Cerkvenjak obiskali predstavniki ameriške ambasa-
de v Sloveniji. Sprejela sta jih Marjan Žmavc, župan občine 
Cerkvenjak, in mag. Mirko Žmavc, ravnatelj OŠ Cerkvenjak–
Vitomarci. Naprej so se predstavniki ambasade zadržali na 
krajšem pogovoru na občini Cerkvenjak. Zatem je sledil obisk 
osnovne šole, kjer so učenci izvedli kulturni program. Oficir-
ji treh rodov ameriške vojske pa so učencem višjih razredov 
osnovne šole prestavili njihovo delo in odgovarjali na vpraša-
nja učencev. Po dobri uri in pol druženja s šolarji so se odpra-

Žmavc in Ristič sta si pozornost izkazala s spominskima da-
riloma.

Spomin na obisk cerkvenjaškega arheološkega parka 

vili še na Vanetino, kjer je 19. marca 1944 strmoglavil ameri-
ški zavezniški bombnik. V letalu je bila desetčlanska posadka, 
od katere so se štirje s padali rešili, ostali so v razbitinah letala 
izgubili življenje. Pri spomeniku so pripravili komemoracijo, 
predstavniki ambasade pa položili venec in cvetje. Komemo-
raciji s polaganjem venca je s praporjem sodelovalo Združenje 
za vrednote NOB Cerkvenjak in 90-letna Alojzija Kurnik, živa 
priča dogodka izpred 73 let.

Tekst in foto: Franc Bratkovič 
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V Podčetrtku je bil 1. kongres slovenskih občin

MANJŠE OBČINE 
NA PODEŽELJU SO 

POTREBNE
V Podčetrtku je sredi maja (16. in 17. 5.) potekal 1. kongres 

slovenskih občin. Na njem je več kot 180 udeležencev, med 
katerimi je bilo okoli 130 županj in županov slovenskih občin, 
razpravljalo o vlogi in položaju občin pri nas in o tem, kako so 
uspešne pri izvajanju svojih nalog in poslanstva. Seveda pa so 
bile v ospredju razprave, kako še izboljšati lokalno samoupra-
vo in jo približati občankam in občanom.

Kongres sta organizirala Skupnost občin Slovenije in Zdru-
ženje mestnih občin Slovenije, njegov častni pokrovitelj pa je 
bil predsednik države Borut Pahor. Predsednik programskega 
sveta kongresa pa je bil župan občine Miklavž Leon Kremžar, 
ki je med drugim poudaril: »Lokalna samouprava predstavlja 
eno izmed pomembnih načel demokratične ureditve sodobne 
družbe ter označuje pravico in sposobnost lokalne skupnosti, 
da odgovorno ureja javne zadeve v interesu lokalnega prebi-
valstva. Današnji čas zaznamujejo hitre tehnološke spremem-
be in dinamični razvoj, ki povečujejo zahteve po višjem jav-
nem standardu in oblikujejo nove potrebe lokalnih sredin.

Delovanje lokalne samouprave je vsak dan težje, ker smo 
župani, občinske uprave in občinski sveti nenehno med tna-
lom in nakovalom potreb, pričakovanj, želja občanov na eni 
strani ter nemilo realnostjo, neznosno ošabnostjo posameznih 
institucij in oseb, togo zakonodajo, nerazumevanjem vloge in 
poslanstva lokalne samouprave na drugi strani.«

Župane občin iz vse Slovenije in druge udeležence kongresa 
je pozdravil tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. 
Po njegovih besedah se dvomi o številu občin niso uresničili, 
saj so tudi male občine upravičile svoj obstoj. Ob tem pa je 
priporočil, naj se povezovanje občin nadaljuje. Kar zadeva po-
krajine, je Pahor predlagal, da bi jih gradili od spodaj navzgor.

Župani in drugi udeleženci kongresa so poudarili, da v Slo-
veniji regije potrebujemo, saj je nujna decentralizacija. Opo-
zarjali so tudi, da je nujno urediti financiranje občin, saj je se-
daj nezadostno. Kritični so bili tudi do dokumentov o porabi 
kohezijskih sredstev, saj v sedanji evropski perspektivi prema-
lo upoštevajo dejanske potrebe občank in občanov v lokalnih 
skupnostih. Zaradi tega in nasploh zaradi pomanjkanja kohe-
zijskih sredstev bodo v prihodnje občinski proračuni manjši, 
kot bi bili sicer, kar bo vplivalo tudi na bruto domači proizvod 
države.

Udeleženci kongresa so prisluhnili tudi predavanjem Vesne 
Vuk Godina o bistvu lokalne samouprave, dr. Simone Kukovič 
o županih kot nosilcih sprememb in gonilu razvoja in dr. Da-
mjane Pondelek o učinkovitem preprečevanju in upravljanju 
krize.

Prvega kongresa slovenskih občin se je udeležil tudi župan 
občine Cerkvenjak Marjan Žmavc. Po njegovih besedah je 
bil kongres potreben, saj so župani na njem izmenjali poglede 
o različnih področjih delovanja občin od njihovega organizira-
nja do financiranja. »Menim, da smo na takšno razpravo med 
župani iz vse Slovenije dolgo čakali in da je bila potrebna. 
Župani se tudi sicer srečujemo, vendar je bil kongres vseeno 
potreben in koristen, saj se ob drugih priložnostih ne moremo 
tako temeljito pogovoriti o temeljnih vprašanjih lokalne samo-
uprave in delovanja občin,« pravi Žmavc. »Zanimiv je bil tudi 
sociološki pogled na razvoj lokalne samouprave, ki so ga pred-
stavile predavateljice in predavatelji na kongresu.«

Po besedah Žmavca sta bili koristni tudi razpravi županov s 
predsednikom države Borutom Pahorjem in ministrom za jav-
no upravo Borisom Koprivnikarjem. »Pahor je priznal, da so 
zelo hiter razvoj dosegle zlasti manjše občine na podeželju in 
da brez njih tega razvoja ne bi bilo. Sedaj v Sloveniji ni več 
dilem, ali potrebujemo male podeželske občine ali ne. Seveda 
pa bo treba več narediti na povezovanju med občinami pri po-
sameznih aktivnostih in projektih,« pravi Žmavc.

T. K.

PRIZNANJE IN KIPEC 
GENERALA MAISTRA

Kot smo poročali v zadnji 
številki, se je v začetku apri-
la v Cerkvenjaku odvijala 
12. skupščina Zveze društev 
generala Maistra. Na njej 
je Društvo general Maister 
Cerkvenjak svečano razvilo 
društveni prapor. Marjanu 
Žmavcu, županu občine Cer-
kvenjak, pa je mag. Milan 
Lovrenčič, predsednik Zveze 
društev generala Maistra, po-
delil priznanje in kipec gene-
rala Maistra. 

F. B.

KRESOVI, MLAJI, KAJ 
VEČ PA NE

1. maj, praznik dela, je delavski praznik. Lahko bi rekli: bil 
nekoč. Danes je od vsebin tega praznika ostalo bore malo. Kre-
sovi, mlaji, prvomajske budnice in veselice so bili draž prazni-
ka, kar je ustvarjalo posebno praznično prvomajsko ozračje. 

Govorijo, da je praznik dediščina prejšnjega režima. A to je 
daleč od resnice. Tudi ni prišel iz Rusije, temveč iz Amerike, 
kjer so se začeli prvi boji za delavske pravice. In boj za dela-
vske pravice je bistvo praznika, česar ne bi smeli pozabiti. Da, 
tega bi se danes, ko delavci in delavke nimajo več nikakršnih 
pravic, morali še kako zavedati. Institucije, ki bi morale bdeti 
nad kršitvami pravic, svojega dela ne opravljajo. Delavce z 

Mlaj v Cerkvenjaku Nekoliko manjši mlaj so posta-
vili v Čagoni tudi čebelarji in 
se pozneje družili ob kresu.
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tna tekma med Vinsko reprezentanco Slovenije in državnimi 
funkcionarji, snemanje oddaje Polka in majolka. Drugi dan je 
sledilo tekmovanje v kuhanju štajerske kisle juhe Zlata žlica 
KOS 2017, ocenjevanje živali in otvoritev 3. državne razstave 
rejcev govedi lisaste pasme Slovenije, predstavitev čezmejnih 
projektov Slovenija–Avstrija, Slovenija–Hrvaška in Slove-
nija–Madžarska. Tretji dan je 27 članska komisija izbrala po 
posebnih pravilih županovo vino. V programu so bile še dru-
ge aktivnosti, kot so avkcija plemenske živine, nastop KUD 
Vinica iz Hrvaške, podelitev priznanj regijskega ocenjevanja 
vin, prihod konjenice in nastop country skupin in tekmovanje 
vrtnih traktorjev.

Prvič so se predstavila tudi turistična društva Štajerske tu-
ristične zveze, ki povezuje 22 občin. Na stojnicah so se med 
številnimi ponudniki predstavili z odličnimi vini tudi domači-
ni, Vinotoč Pučko in Izletniška kmetija Breznik iz Komarnice. 

S tem pridobiva sedaj že 7. mednarodni sejem KOS 2017 v 
Lenartu še večjo turistično vrednost v destinaciji Slovenske 
gorice, v sosednji Vulkaniji kakor tudi v Hrvaškem Zagorju in 
v Porabju na Madžarskem. 

Še več utrinkov o dogodku najdete na naslednji spletni po-
vezavi http://www.rsg.si/ in http://www.sejem-lenart.si/portal/
index.php

mag. Lidija Šipek

POHOD V SPOMIN NA 
DOGODEK PRED 75 LETI
V Cerkvenjaku je vse več občanov in občank, ki so za svojo 

rekreacijo izbrali hojo. Nekaj društev pa je v svoje programe 
dejavnosti vključilo organizacijo pohodov. Med temi je tudi 
Združenje borcev za vrednote NOB Cerkvenjak, ki bo v petek, 
14. julija 2017, s startom 
ob 17.30 izpred Doma kul-
ture v Cerkvenjaku, pripra-
vilo pohod v spomin na do-
godek izpred 75 let, ki se je 
zgodil v Stanetincih, ko je 
na območju UE Lenart oz. 
območju bivše velike sku-
pne občine Lenart počila 
prva partizanska puška. Pot 
bo pohodnice in pohodni-
ke, vabljeni v čim večjem 
številu, vodila mimo obe-
ležja temu dogodku v Stanetincih pri domačiji Stanka in Tere-
zije Topolovec do čagonskih travnikov, kjer je 7. januarja 1943 
leta strmoglavil angleški dvotrupni lovec. Ob tej priložnosti 
bodo člani Aero kluba Sršen Cerkvenjak udeležencem pohoda 
razkazali svoj hangar, ki se nahaja v neposredni soseščini kraja 
strmoglavljenja zavezniškega lovca, in njihova letala.

F. B. 

minimalnimi plačami pa je strah, da izgubijo še to, in se ne 
upajo upreti.

Dva dela prosta dneva sta nam še ostala. Toda tudi to še kako 
nekatere moti. Ne, nista to dneva za veseljačenje, ampak za to, 
da bi se odpočili. Pa tudi to ni vsem omogočeno, saj morajo 
mnogi delati celo na praznični dan.

Toliko je bilo za razmislek in premislek. No, nekaj pa je od 
praznika vendar še ostalo. Postavljeni so bili številni mlaji oz. 
majpani in na predvečer 1. maja so prav tako zagoreli številni 
kresovi. Ponekod so občane na praznično jutro prebudile tudi 
prvomajske budnice. Po Sloveniji je bilo tudi nekaj sindikal-
nih prvomajskih srečanj, kjer so govorniki spomnili na pomen 
praznika in od delodajalcev zahtevali spoštovanje delavskih 
pravic. To je ne nazadnje tudi vse, kar lahko sindikalni vodje 
naredijo, če so ljudje preplašeni in ni sloge, v kateri je moč.

V Cerkvenjaku so gasilci po ustaljeni navadi postavili 
»majpan«, postavili so ga tudi čebelarji v Čagoni in člani 
Športno-turističnega društva Smolinci–Župetinci. Oboji so 
prazniku v pozdrav prižgali tudi kresova. 

Franc Bratkovič

KOS 2017
V času med 26. 5. in 28. 5. 2017 je na Hipodromu Polena v 

občini Lenart potekal že 7. Kmetijsko-obrtniški sejem Lenart. 
Organizatorji so pripravili pester kulturni prispevek s pestro 
lokalno ponudbo, v okviru sejma je potekalo že 6. odprto med-
društveno ocenjevanje vin. Na ocenjevanju je so sodelovali 
člani kar 11 vinogradniških društev s 103 vzorci vin, med nji-
mi tudi Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vin Cerkvenjak 
s 5. Cerkvenjaško vinsko kraljico Moniko Majer. Komisija 
je pod vodstvom Andreja Reberniška, direktorja KGZ Ptuj, 
izbrala med najboljšimi vini šampione ocenjevanja vin KOS 
2017. 

Po uradni otvoritvi sejma je potekalo tekmovanje otrok v 
vodenju in pripravi telet za pokal »Liska«, izbor vinskega 
šampiona sejma KOS 2017, festival ljudskih godcev, nogome-

Kres je zagorel tudi pri hrastu v Župetincih. 
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SVET ZA PREVENTIVO 
IN VZGOJO V CESTNEM 

PROMETU OBČINE 
CERKVENJAK

V Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine 
Cerkvenjak nadaljujemo aktivnosti za izboljšanje stanja var-
nosti predvsem najbolj ranljivih udeležencev. V občini Cer-
kvenjak imamo kar precej občank in občanov, ki se ukvarjajo z 
nordijsko ali samo s klasično hojo in sprehodi. Zaradi njihove 
večje varnosti smo se odločili in nabavili večje število odsev-
nih jopičev. 

Razdelili smo jih tistim, ki se s hojo ukvarjajo najbolj pogo-
sto, nekaj pa jih je še na zalogi. Odsevniki so zelo pomembni 
predvsem v zgodnjem jutranjem in poznem večernem času, 
predvsem na cestah, kjer ni pločnikov.

Uporabo odsevnih jopičev ali drugih odsevnih teles pripo-
ročamo vsem, ki se ukvarjate s hojo ali sprehodi. V kolikor bo 
potreba, bomo pristopili k dodatnemu nakupu.

SPVCP Cerkvenjak, Andrej Kocbek

    

ORFEJEVA PESEM 2017
Občina Cerkvenjak je bila v soboto, 27. aprila, gostitelj ob-

močne revije odraslih pevskih zborov in malih vokalnih sku-
pin Orfejeva pesem 2017. Nastopilo je sedem zborov in skupin 
iz občin Cerkvenjak, Lenart, Sv. Trojica v Slovenskih goricah 
in Sv. Jurij v slovenskih goricah. 

Pevce in pevke so nagovorili Marjan Žmavc, župan občine 
Cerkvenjak, Breda Slavinec, vodja izpostave JSKD Lenart, in 
Marjana Zorko, predstavnica KD Cerkvenjak.

Nastopili so: pevski zbor Mravlja Lenart, moški pevski zbor 
Obrtnik Lenart, Otroški pevski zbor KUD Sv. Frančišek Sveta 
Trojica, mešani pevski zbor KUD Cerkvenjak, mešani pevski 
zbor MDI Lenart, Jurovski oktet in Slovenskogoriški glasovi.

Strokovno je zbore in skupine spremljala Bernarda Prelo-
žnik Kink, ki je z zborovodji po prireditvi opravila razgovor. 
Odločitve, katerega od zborov bo predlaga za regijsko srečanje 
pevskih zborov, nam po koncu prireditve še ni mogla razkriti.

Franc Bratkovič

Na obisku v Turistični informativnem centru 
(TIC) Cerkvenjak

ZANIMIVA TURISTIČNA 
PONUDBA CERVENJAKA

»Domači in tuji turisti, 
ki obiščejo Cerkvenjak, so 
običajno najbolj navdušeni 
nad čudovitim naravnim 
okoljem ter bogato kulina-
rično in vinsko ponudbo, 
radi pa si ogledajo tudi Ar-
heološki park v Bengovi, 
Rajhov muzej, 400 let staro 
župnijsko cerkev svetega 
Antona in druge znameni-
tosti kraja,« pravi Martina 
Breznik, ki že od lanskega 
avgusta kot študentka dela 
v Turistično informativ-
nem centru (TIC) v Cer-
kvenjaku, kjer skrbi zlasti 
za promocijo turizma v 
občini Cerkvenjak in osre-
dnjih Slovenskih goricah

Martina Breznik, ki je 
tudi turistična vodička, 
študira turizem in gostin-

stvo na Višji šoli za gostinstvo in turizem v Mariboru, širša 
javnost pa jo je spoznala kot 4. cerkvenjaško vinsko kraljico. 
»Tudi kot vinska kraljica sem si prizadevala promovirati obči-
no Cerkvenjak, zato mi je delo v TIC-u še toliko bližje,« pravi.

Pisarna TIC-a v središču Cerkvenjaka, v kateri uraduje Bre-
znikova, je odprta vsak delavni dan ter ob sobotah dopoldne. 
»Med tistimi, ki pridejo v TIC, so tako domačini kot turisti. 
Slednji pridejo zlasti po informacije o turističnih znamenito-
stih na območju občine, ki si jih gredo nato ogledat. Domačini 
pa pridejo po informacije o tem, kaj bi razkazali svojim go-
stom, ali pa po nakup spominkov, ki jih v TIC-u prodajamo.«

TIC pa turistom nudi infor-
macije o turistični in gostinski 
ponudbi na območju občine 
Cerkvenjak tudi po telefonu, 
preko spleta in na različne 
druge načine. Kot pravi Bre-
znikova, pride preko TIC-a v 
Cerkvenjak več domačih kot 
tujih turistov. Tujci običajno 
obiščejo kraj v lastni režiji. 
Med domačimi gosti pa je 
največ avtobusnih skupin, ki 
jih organizirajo različna dru-
štva, skupine upokojencev in 
druge organizacije.

»V Cerkvenjaku jih pravi-
loma napotimo v Arheološki 
park, v Rajhov muzej, k čebe-

larjem, na ogled cerkve svetega Antona, h kakšnemu vinogra-
dniku in še kaj jim pokažemo. Seveda pa jim predstavimo tudi 
kulinarično in gostinsko ponudbo na območju naše občine,« 
pravi Breznikova. »Iz tujine pa je bilo v zadnjem času največ 
gostov iz Srbije.«

Na Orfejevi pesmi 2017 v Domu kulture v Cerkvenjaku je na-
stopil tudi mešani pevski zbor KUD Cerkvenjak, ki ga vodi 
zborovodkinja Anita Grajfoner Petrič.

Martina Breznik: V Turistično 
informativnem centru Cerkve-
njak domačim in tujim turistom 
in drugim obiskovalcem nudimo 
informacije o turistični ponudbi 
na območju občine ter različne 
zanimive spominke.
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svoje naredila voda, ki je odnašala cestne bankine in ponekod 
dodobra razkopala makadamske ceste in poti in z njiv odnašala 
rodovitno zemljo.

F. B. 

V TIC-u ponudijo turistom in skupinam turistov pet različ-
nih ekskurzij po občini, oni pa si izberejo tisto, ki je glede na 
starost in različne interese zanje najbolj zanimiva. »Različnim 
društvom in drugim organizacijam iz TIC-a pošiljam tudi ele-
ktronsko pošto, v kateri jim predstavim našo turistično ponud-
bo,« pravi Breznikova.

V TIC-u so gostom in domačinom na voljo tudi različni tu-
ristični spominki. Tako si lahko obiskovalci za spomin kupijo 
magnetek z motivom kraja, prekrasne pisanice, čudovit šopek 
iz suhih rož, narečni slovar »Gučati po Antujoško«, klopotec, 
iz lesa izrezane kipce, razglednice in še marsikaj drugega. 
»Prizadevamo si, da bi prodajo spominkov povečali, saj so 
zares značilni za naš kraj. Poleg tega pa delamo na tem, da bi 
gostom ponudili tudi košarico dobrot iz Cerkvenjaka, v kateri 
bi bilo vino, pecivo in druge dobrote domačih vinarjev in go-
stincev in drugih, ki jih pripravljajo,« pravi sogovornica.

Kakšne pa so prednosti občine Cerkvenjak na področju tu-
rizma? »Naša velika prednost je, da imamo na območju občine 
veliko nočitev. Imamo tudi izredno bogato vinsko in kulina-
rično ponudno. Nekaj posebnega pa je tudi Arheološki park. 
Morda bi lahko njegovo ponudbo še popestrili tako, da bi goste 
po njem popeljali »Rimljani« v svojih tradicionalnih oblačilih. 
Sosednje občine takšnega parka in objekta ob njem nimajo.«

Kot pravi Breznikova, pa lahko veliko za promocijo kraja 
storijo tudi Cerkvenjačanke in Cerkvenjačani. »Ko koga obi-
ščejo sorodniki ali drugi gosti, ni treba, da ves čas sedijo pod 
brajdami. Zagotovo bodo veseli, če jim bo gostitelj razkazal 
kraj in naše turistične znamenitosti, pa še v TIC naj kaj zavi-
jejo, kjer jih čakajo čudoviti spominki,« pravi smeje študent-
ka turizma in gostinstva in nekdanja vinska kraljica Martina 
Breznik.

T. K.

SPET POZEBA IN TOČA
Letos nas je pozeba doletela v noči z 20. na 21. april, teden 

dni prej kot lani. In v Cerkvenjaku smo jo, resnici na ljubo, kar 
srečno odnesli. Pozeba je vzela orehe, skupili so jo ponekod 
sadovnjaki, vinogradi in tudi akacija. Škoda je od vinograda 
do vinograda različna. Odločilno je bilo stanje razvoja trte in 
lega. V glavnem pa razvoj zalistnikov v tem času pri večini 
sort zagotavlja delni pridelek kakovostnega grozdja iz mar-
tinčkov.

Po pozebi še toča
Ob 20.30 uri je bil za Podravje v petek, 2. junija, izdan rdeči 

alarm za nevarnost toče. In točno ob tem času se je vsipala nad 
območjem občine Cerkvenjak in padala med močnim nalivom 
slabih deset minut. Lilo kot iz škafa je pa še kar nekaj časa.

Sreča v nesreči je, da toča, debelosti koruznega zrna, ni pa-
dala na suho, saj bi tako njene posledice bile klavrne. Je pa 

Voda ni le odnašala, je tudi prinašala gramoz na cestišča.

V Kidričevem nov center Saubermacherja za 
ravnanje z nevarnimi odpadki

Povsem prenovljen center za 
ravnanje z nevarnimi odpadki v 
Kidričevem velja z zmožnostjo 
predelave do 51.000 ton nevar-
nih odpadkov letno za enega 
najbolj sodobnih centrov pri 
nas. Nevarne snovi, kot so kisline, lužine, olja, odpadki iz de-
lavnic, mulji pri odstranjevanju barv in lakov, pa tudi onesna-
žena zemlja, se na približno 8.100 m2 skladiščijo, pripravljajo 
in delno obnovijo za ponovno uporabo. Center je svoja vrata 
uradno odprl 21. aprila s slavnostno otvoritvijo, na kateri je 
bila prisotna tudi ministrica za okolje in prostor Irena Majcen. 
Zaradi svoje tehnične opremljenosti predstavlja nova lokacija 
trenutno najsodobnejši visokotehnološki center za trdne in te-
koče nevarne snovi v Sloveniji in je v takšni obliki edinstvena. 
Obseg naložbe znaša okoli 6 milijonov evrov, na lokaciji pa je 
trenutno zaposlenih 31 delavcev. 

Center za ravnanje z nevarnimi odpadki se nahaja na obmo-
čju tovarne aluminija, podjetja Talum. Njegovo jedro sesta-
vljajo kemično-fizikalni predelovalni obrat s popolnoma avto-
matiziranim sistemom vodenja procesov, sodobno opremljen 
laboratorij, posebna skladiščna in obdelovalna infrastruktura, 
področje za drobljenje odpadkov in upravna stavba. 

Vse emisije se kontrolirajo sproti. Sodobna naprava za po-
žarno varnost skrbi za varnost zaposlenih, celotne lokacije in 
okoliške industrije. Poleg tega uporablja podjetje Sauberma-
cher Slovenija obstoječo infrastrukturo upravljavca tovarne 
aluminija, kot so na primer njihovi gasilci ali varnostniki.
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IZ DEJAVNOSTI ORGANIZACIJ, DRUŠTEV IN KLUBOV 

SGF O STRATEGIJI 
DOLGOŽIVE DRUŽBE IN 

ŠIRJENJU BRALNE KULTURE
Slovenskogoriški forum, ki ga vodi Tomaž Kšela, je konec 

aprila obravnaval »Strategijo dolgožive družbe« v Sloveniji, 
ki jo je pripravila in dala v javno razpravo posebna delovna 
skupina slovenske vlade pod vodstvom državne sekretarke v 
kabinetu predsednika vlade Marije Pukl.

Razlog za pripravo Strategije dolgožive družbe tiči v tem, da 
se pričakovano trajanje življenja ljudi v naši državi podaljšu-
je, kar je zelo vesela novica. Seveda pa bo spremenjeni staro-
stni strukturi prebivalstva v Sloveniji potrebno prilagoditi vse 
družbene podsisteme od šolstva in zdravstva do pokojninske-
ga in invalidskega zavarovanja ter zavarovanja za dolgotrajno 
oskrbo.

Podatki Urada Republike Slovenije za makroekonomske 
analize in razvoj (UMAR) kažejo, da se pri nas v zadnjih letih 
hitro povečuje število starejših od 65 let, saj se je začela starati 
in upokojevati tako imenovana »baby boom« generacija, ro-
jena v prvem desetletju po drugi svetovni vojni, ko se je med 
ljudi ponovno vrnil optimizem (pogojen z gospodarsko rastjo), 
potreben za rojevanje otrok.

Tako je bilo v naši državi leta 2006 okoli 410.000 mladih do 
19 let, 1.300.000 starih od 20 do 64 let in 310.000 starejših od 
65 let. Lani je bilo samo še 400.000 mladih do 19 let, število 
starih od 20 do 64 let je ostalo 1.300.000, starejših od 65 let 
pa je bilo 380 tisoč oziroma 70 tisoč več kot pred desetletjem. 
Leta 2026 pa bo pri nas mladih do 19 let še vedno 400.000, 
starih od 20 do 64 let bo 1.150.000, starejših od 65 let pa bo 
že 490.000 oziroma 180.000 več kot leta 2006. Do leta 2060 
naj bi se število mladih zmanjšalo za 20 odstotkov, število sta-
rejših od 65 let pa povečalo za 40 odstotkov. Vendar bo Slo-
venija imela takšno število prebivalcev samo, če bo odprta za 
migracije. Če priseljevanja ne bo dovolj, se bo število delovno 
sposobnega prebivalstva v naslednjih desetletjih dramatično 
zmanjšalo.

Ker so demografske spremembe v Sloveniji dejstvo, mora-
mo prilagoditi obstoječe sisteme in ureditve ter tako izkori-
stiti potenciale spremenjene starostne strukture prebivalstva. 
Ustvariti moramo možnosti in priložnosti za kakovostno ži-
vljenje vseh generacij in za dostojno staranje. Zato so potrebne 
prilagoditve na številnih področjih: na trgu dela, na področju 
izobraževanja in usposabljanja, pri ureditvi sistemov socialne 
zaščite, pri urejanju bivalnega in delovnega okolja ter na po-
dročju civilne in politične participacije.

Strategija dolgožive družbe je oblikovana na konceptu ak-
tivnega staranja, ki poudarja aktivnost in ustvarjalnost v vseh 
življenjskih obdobjih, skrb za zdravje in medgeneracijsko so-
delovanje ter solidarnost.

Posledice omenjenih demografskih gibanj je mogoče obču-
titi tudi v osrednjih Slovenskih goricah. Po besedah župana 
občine Cerkvenjak Marjana Žmavca je v občini z nekaj več kot 
dva tisoč prebivalci že preko 300 občank in občanov starejših 
od 69 let. Zato na občini že proučujejo možnosti za izgradnjo 
doma za starostnike. Za izgradnjo in ureditev medgeneracij-
skega parka, v katerem bo tudi dnevni center za starejše, pa so 
se že odločili. Sicer pa so v občini Cerkvenjak demografska 
gibanja v zadnjem času bolj ugodna, saj se število prebivalcev 
ponovno povečuje, kar kaže, da na občini sprejemajo pravil-

ne ukrepe. Med drugim so za 60 odstotkov znižali komunalni 
prispevek v poslovno-obrtni coni, število samostojnih podje-
tnikov v občini pa se je v zadnjem času povečalo za 15. Še 
pred časom je občina plačevala zdravstveno zavarovanje 53 
osebam, sedaj pa samo še 30. Tudi stopnja brezposelnosti je 
nižja od povprečne v Sloveniji. Žmavc je opozoril tudi na pro-
blem izseljevanja mladih strokovnjakov, ki bi jih morali za-
držati v Sloveniji, če želimo izboljšati demografsko strukturo 
prebivalstva.

Ravnatelj osnovne šole Cerkvenjak–Vitomarci mag. Mirko 
Žmavc pa je demografska gibanja v osrednjih Slovenskih go-
ricah ilustriral s podatkom, da je cerkvenjaško osnovno šolo 
leta 1901 obiskovalo 466 otrok, tik pred drugo svetovno vojno 
499, danes pa jo obiskuje 175 otrok. Res je, da je danes v višje 
in visokošolsko šolanje vključenih 79,6 odstotka mladih, žal 
pa se je raven znanja, ki ga pridobijo, v zadnjih letih zniža-
la. Problem je tudi, da mladih ne znamo ustrezno motivirati 
za delo, zato mladi strokovnjaki praviloma v tujini dosegajo 
boljše rezultate kot doma. Če se že rojeva manj otrok, se bomo 
morali toliko bolj potruditi, da jih bomo ustrezno in primerno 
izobrazili in usposobili za delo in življenje.

Nekdanji osnovnošolski ravnatelj Milan Nekrep je opozoril, 
da postaja v sedanjem neoliberalnem svetu življenje čedalje 
bolj stresno, kar vpliva na zdravje in delovno zmožnost ljudi. 
Število starostnikov se povečuje, s tem pa tudi problemi, ki jih 
to prinaša – od velikega števila dementnih, ki potrebujejo po-
moč, do preobremenjenosti pokojninske blagajne, zaradi česar 
so najnižje pokojnine že pod mejo revščine. Nekrep je pozdra-
vil pripravo Strategije dolgožive družbe, hkrati pa je opozoril, 
da pri nas skoraj nobene strategije po sprejemu ne uresničimo. 
Za izboljšanje demografskih razmer je najbolj pomembno, da 
bomo dogovorjeno uresničili.

Zdravnik Franc Antolič je menil, da bi morali za nadaljnje 
podaljševanje življenjske dobe, kar sodi med civilizacijske do-
sežke, izboljšati razmere v zdravstvu. Za to pa ne potrebujemo 
nobene reforme, temveč moramo uvesti samo red in spoštovati 
že sprejete predpise. Več bi morali storiti tudi za to, da bi v 
Slovenijo privabili tuje investitorje, saj lahko mlade v Slove-
niji zadržijo samo nova delovna mesta. Antolič je pohvalil tudi 
delo malih občin v osrednjih Slovenskih goricah, ki uspešno 
delujejo in znajo zadržati svoje prebivalce v domačih krajih.

Člani Slovenskogoriškega foruma so se strinjali, da je de-
mografska politika za tako majhen narod, kot je slovenski, 
usodnega pomena. Zato se bodo aktivno vključili v javno raz-
pravo o strategiji dolgožive družbe v svojih okoljih in jo po-
skušali s svojimi pripombami in dopolnili še dograditi. Hkrati 
pa so opozorili, da bo treba po sprejemu v državnem zboru 
strategijo dolgožive družbe tudi uresničiti v praksi, da ne bi 
ostala samo mrtva črka na papirju, kakor se je to pri nas zgo-
dilo že z mnogimi strategijami razvoja. Zato bo treba zavest o 
tem, da postajamo dolgoživa družba, okrepiti na vseh ravneh 
organiziranja družbe, od lokalne skupnosti do vseh organov, 
zbornic in organizacij na ravni države.

Slovenskogoriški forum poziva k vključitvi v 
projekt »Branju prijazna občina«

Slovenkogoriški forum Cerkvenjak se je vključil v projekt 
oziroma natečaj »Branju prijazna občina«, hkrati pa poziva 
vsa druga društva, organizacije in klube v občini, da storijo 
enako, saj ima kultura, še zlasti bralna, v Cerkvenjaku veliko 
tradicijo, ki jo je vredno nadaljevati.
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Sredi aprila smo si v Stari dvorani SNG Maribor ogledali 
dramo z naslovom Tisti občutek padanja. Gre za igro, ki je 
oblikovana kot potovanje skozi sodobni svet, v katerem je 
edino merilo človekovega življenja uspeh, označen s slavo in 
denarjem. Osrednji junak je rock zvezdnik, ki se na koncertni 
turneji seli od mesta do mesta, od hotela do hotela, od ženske 
do ženske in se na koncu svoje poti sooči z breznom. Naši čla-
ni in simpatizerji so bili nad novostjo navdušeni in so si tudi v 
prihodnje zaželeli več podobnih projektov.

Tudi letos smo se udeležili študentskega tekmovanja v kuha-
nju bograča oz. tako imenovanega Bogračfesta, ki se je odvijal 
18. aprila na mariborski tržnici. V veliki konkurenci 27-ih ekip 
smo se odlično odrezali in osvojili prvo mesto. Za nagrado 
smo prejeli velik kotel in kuhačo, narejeno iz lesa lendavske 
trte, ki bo pri nas ostala do naslednjega leta. Naš klub so zasto-
pali amaterski kuharji z izvrstnim občutkom za okuse Matija 
Damiš, Alen Breznik in Jani Bračič.

S pomočjo dveh študentk arhitekture smo organizirali tudi 
brezplačno arhitekturno svetovanje, s katero smo želeli prebi-
valcem Slovenskih goric pomagati pri ureditvi sob, stanovanja 
ali hiše. Dogodka se je udeležilo kar nekaj vedoželjnih in prav 
vsi so dobili koristne nasvete in ideje.

V mesecu maju smo se odpravili na že 20. Škisovo tržni-
co v Ljubljano, ki je namenjena srečanju študentskih klubov, 
druženju, spoznavanju in izmenjavi dobrih praks klubskega 
delovanja. Glavni del programa predstavljajo stojnice, na ka-
terih klubi predstavijo svoje aktivnosti in lokalne dobrote. Na 
naši stojnici smo ponujali domači kruh, narezek, ocvirkovko 
in gibanico. Ob dobri glasbi smo se zabavali vse do jutranjih 
ur, nato pa smo se z organiziranim avtobusnim prevozom od-
pravili na pot proti domu.

Le nekaj dni pozneje nas je v Čvekarni Askari zabaval Žan 
Serčič z bandom. Skupaj so preigravali različne zvrsti glasbe, 

Projekt »Branju prijazna občina« so skupaj pripravili Sku-
pnost občin Slovenije, Združenje splošnih knjižnic in mini-
strstvo za kulturo. Z njim želijo v času, ko ljudje veliko časa 
posvečajo računalniškim igricam in brskanju po družabnih 
omrežjih, ljudi spodbuditi k branju knjig in povečati bralno 
pismenost in kulturo. Strokovnjaki namreč ugotavljajo, da je 
socialni in ekonomski uspeh posameznika in posledično celo-
tne družbe v veliki meri odvisen od stopnje bralne pismenosti. 
Raziskava »Bralna kultura in nakupovanje knjig v Republiki 
Sloveniji«, ki so jo izvedli leta 2014, pa je pokazala, da v Slo-
veniji število bralcev upada in da je branje premalo cenjena 
aktivnost posameznika. Zato želijo nosilci projekta »Branju 
prijazna občina« okrepiti bralno kulturo v lokalni skupnosti in 
uveljaviti branje kot pomembno vrednoto in sestavino kultur-
ne vzgoje in kulturnega življenja ljudi nasploh. Sicer pa smo 
projekt »Branju prijazna občina« predstavili že v spomladan-
ski številki Zrnja.

Člani foruma so o vključitvi v projekt »Branju prijazna ob-
čina« razpravljali tudi na svoji nedavni seji. Ravnatelj osnovne 
šole Cerkvenjak–Vitomarci Mirko Žmavc je dejal, da si šola 
prizadeva za dvig bralne kulture med učenci, kar ji v veliki 
meri tudi uspeva. To se vidi tudi po številu mladih, ki se vsako 
leto vključijo v tako imenovano »Noč branja«. Žmavc je opo-
zoril na številne aktivnosti, ki jih izvajajo v šoli za povečanje 
bralne kulture med mladimi. 

Urednik Zrnja iz Cerkvenjaka Edvard Pukšič je spomnil na 
bogato tradicijo bralne kulture v Cerkvenjaku, ki jo je še po-
sebej negovalo kulturno društvo v kraju. Pohvalil je tudi delo 
šole na tem področju ter dejal, da je treba sodelovanje v pro-
jektu »Branju prijazna občina« zastaviti medgeneracijsko, kar 
bi veljalo upoštevati tudi pri načrtovanju medgeneracijskega 
centra. Zavzel se je tudi za organizacijo literarnega večera v 
poletnih mesecih, ki bi vse še dodatno spodbudil k branju.

Tone Brumen je predlagal, da bi občane pozvali k vključitvi 
v projekt »Branju prijazna občina« preko Zrnja, Dejan Žmavc 
pa je predstavil izkušnje mladih pri krepitvi bralne kulture.

O bogati tradiciji bralne kulture v Cerkvenjaku je sprego-
voril tudi župan in zgodovinar Marjan Žmavc, saj so prvo 
bralno društvo v kraju ustanovili že v 19. stoletju (Katoliško 
bralno društvo, ki je bilo prvo kulturno društvo v Cerkvenjaku, 
so ustanovili že 1894. leta v takratni Altovi gostilni, na usta-
novnem občnem zboru pa je bil tudi slovenski pisatelj Ksa-
ver Meško. Društvo je organiziralo bralne večere imenovane 
»Besede«, na katerih so gojili slovenščino, ki je takrat veljala 
za jezik kmetov in redkih intelektualcev). Občina je ustvarila 
dobre pogoje za branje, saj imajo bralci v Cerkvenjaku na vo-
ljo enoto knjižnice, v kateri si lahko knjige sposojajo dvakrat 
na teden.

Tudi več drugih članov Slovenskogoriškega foruma je opo-
zorilo na nujnost širjenja bralne kulture. Kot so poudarili, jo je 
zelo učinkovito mogoče širiti tudi s pogovori z ljudmi, s spod-
bujanjem k branju, z motiviranjem, s priporočanjem dobrih 
knjig in seveda z lastnim zgledom. Tako kot kulturo nasploh 
je tudi bralno kulturo mogoče najbolj učinkovito širiti od »člo-
veka do človeka« oziroma od »srca do srca«, kar bodo člani 
foruma v svojem vsakodnevnem življenju tudi počeli.

T. K., E. P.

 ŠKSG SPOMLADI
Poletje že trka na vrata, za študente pa to pomeni tudi bliža-

nje napornih priprav za izpitno obdobje in dolge ure sedenja za 
zvezki in učbeniki. Zadnje tedne pa smo v Študentskem klubu 
Slovenskih goric dobro izkoristili in našim članom ponudili 
veliko zanimivih projektov.
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in sicer od moderne ameriške pop glasbe do bluesa, jazza in 
countrya. Skratka, nastop primeren za vse generacije in odlič-
na popestritev petkovega večera. 

V prihodnje načrtujemo paintball, wejkanje (deskanje na 
vodi), tradicionalno morje s ŠKSG in še nekaj drugih projek-
tov. 

Če še niste naši člani in ste dijaki ali študenti iz UE Lenart, 
vas vabimo, da se včlanite. Članstvo v ŠKSG je brezplačno 
in popolnoma brez obveznosti. Član lahko postane vsak štu-
dent ali dijak, ki ima v tekočem šolskem letu status rednega ali 
izrednega študenta oz. dijaka. Za včlanitev potrebujete samo 
izpolnjeno pristopno izjavo (dobite jo na naši spletni strani ali 
v pisarni v času uradnih ur) in originalno potrdilo o vpisu za 
tekoče šolsko leto. Članstvo vam omogoča koriščenje veliko 
popustov in ugodnosti, hkrati pa pridobite nove izkušnje ter 
poznanstva. 

Vse dodatne informacije lahko najdete na naši Facebook 
strani (Študentski klub Slovenskih goric-ŠKSG) in na naši 
spletni strani: www.sksg.org. Vabimo vas tudi, da nas obiščete 
v času uradnih ur, ki potekajo ob sredah od 17:00 do 20:00 in 
sobotah od 10:00 do 13:00 v naših prostorih na Trgu osvobo-
ditve 9 v Lenartu.

Anja Majcenič

OBČNI ZBOR RK 
CERKVENJAK 
S SREČANJEM 

KRVODAJALCEV
Med prejemniki priznanj so tokrat izstopali Karl Golob in 
Janez Fekonja za 70-krat ter Marjan Paurič za že 85-krat 
darovano kri. Iz poročil je bilo razvidno, da je delo bilo 
pestro in raznoliko. 

Kot smo najavili v jubilejni 50. številki Zrnja, obširneje 
poročamo o rednem letnem občnem zboru RK Cerkvenjak s 
srečanjem krvodajalcev 8. aprila letos. Zbora in srečanja so 
se poleg 87 članov in krvodajalcev udeležili tudi vidni gostje, 
kot so Marjan Žmavc, župan občine Cerkvenjak, Matjaž Zi-
mic, predsednik Območnega združenja Rdečega križa Lenart, 
Cvetka Bezjak, pomočnica ravnatelja in mentorica podmladka 
RK v Osnovni šoli Cerkvenjak–Vitomarci, Janja Jemenšek, 
predstavnica transfuzijskega oddelka UKC Maribor, in Franc 
Kuri, častni občan občine Cerkvenjak.

Naprej so prisotni prisluhnili poročilom o delu RK. Mari-
ja Firbas, predsednica Občinskega odbora RK Cerkvenjak, je 
med drugim poročala »V letu 2016 smo uresničevali cilje in 
naloge po programu, ki smo si ga zastavili v začetku leta. RK 
v naši občini deluje že vrsto let, se pravi od leta 1945, ko je 
bil ustanovljen KO Sveti Anton v Slov. goricah. Naše društvo 
šteje trenutno okrog 470 članov. Tudi mi smo del velike orga-
nizacije RK Slovenije in zavedati se moramo, da aktivnosti 
potekajo usklajeno, na osnovnih temeljnih načelih RK.

Ta humana organizacija je skozi vsa leta posegala in reše-
vala najbolj kritične probleme našega človeka. Vsestranska 
dejavnost pa se ne izraža le v velikem številu članov, temveč 
v sadovih dolgoletnih naporov in prizadevanj. Ali ne povemo 
mnogo, če vsaj omenimo tečaje prve pomoči, pomoč social-
no ogroženim in prizadetim v elementarnih nesrečah? Toda to 
še ni vse, naši ljudje kljub napornemu delu v dokaj hribovitih 
predelih dajo trikrat letno kri. Krvodajalstvo je nekakšna do-
mena Cerkvenjačanov, pa ne samo domena, ampak moralna 
dolžnost, kajti v naših ljudeh se vse bolj razvija čut do sočlo-
veka, Darovati kri – darovati nekaj dragocenega, kar se ne da 
vrednostno izraziti, pomeni nekomu rešiti življenje – morda 
celo sebi.«

V sklopu njihove dejavnosti so organizirali merjenje krvne-
ga pritiska, ki se ga je udeležilo okrog 140 občanov. Pripravili 
so predavanje o klopih in tradicionalno vsakoletno srečanje 
občanov, starejših od 75 let v času občinskega praznika. »Na-
sploh pa je bila starejšim posvečena velika pozornost, saj pre-
ko aktivistov po terenu poznamo vsakega starejšega občana v 
naši občini,« je poročala Firbasova. »Tako lahko hitro zazna-

mo kakršno koli ogroženost 
ali drugo težavo, ki tare naše 
starostnike.« Zaradi tega po 
potrebi sodelujejo tudi s CSD 
in patronažno službo.

Predsednik krvodajalcev 
Marjan Zorko pa je poročal, 
da so na lanskih treh krvoda-
jalskih akcijah imeli 285 od-
vzemov krvi, kar je glede na 
prejšnja leta nekoliko manj. 

Slišali smo tudi poročilo 
podmladka RK na osnovni 
šoli Cerkvenjak–Vitomarci 
in pa kar nekaj pohvalnih in 
spodbudnih besed s strani go-
stov. 

Marjan Paurič je prejel iz rok župana Marjana Žmavca pri-
znanje za 85-krat darovano kri.

Prejemniki priznanj za od vključno 50-krat darovano kri na-
prej s predsednico Marijo Firbas, predsednikom krvodajalcev 
Marjanom Zorkom in županom Marjanom Žmavcem

Danilo Brenholc je pri svojih 
38 letih kri daroval že 45-krat.
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V nadaljevanju občnega zbora pred podelitvijo priznanj 
zvestim krvodajalcem in krvodajalkam so učenci osnovne šole 
in pevska skupina DU Cerkvenjak izvedli krajši kulturni pro-
gram.

Zaslužena priznanja so tokrat prejeli: Za 5-krat darovano 
kri Sergej Kocbek, Suzana Krempl, Branko Lorenčič, Damjan 
Žmavc, Darko Domanjko, Anton Kavčič, Tadeja Klobasa, Ro-
lando Majhenič, Natalija Štern, Tadej Zorko, Anja Zemljič; 
za 10-krat: Irena Kozar, Terezija Lorenčič, Uroš Vogrin, Mi-
tja Zorko, Rok Lorenčič, Andrejka Lovrečič, Mojca Borko; 
za 15-krat: Jože Dvoršak, Irena Hojnik, Mitja Firbas, Jasna 
Vršič, Marija Borko, Janez Podgoršek; za 20-krat; Blaž Fe-
konja, Marjeta Vogrin, Milan Zemljič; za 25-krat: Boštjan Fe-
konja, Marjana Kegelj, Vido Blažič, Simona Kramberger; za 
30-krat: Zdenka Kos, Robert Žerdin, Matej Bezjak; za 35-krat 
so priznanje prejeli: Stanko Vogrin, Alojz Zorko, Vlado Vršič, 
Branko Zorec; za 40-krat Edvard Čuš, Vilma Pulko; za 45-krat 
Franc Peklar, Danilo Brenholc; za 50-krat Zdenka Grdja; za 
60-krat; Franc Kotnik, Anton Ploj, Lidija Vogrin; za 65-krat 
Branko Soko; za 70-krat Karl Golob, Janez Fekonja in za 85-
krat Marjan Paurič.

Franc Bratkovič 

 POSADILI CEPIČ 
JOHANEZOVE TRTE

Ob letošnji rezi potomke stare trte z mariborskega Lenta – 
Johanezove trte v Cerkvenjaku – je cepič slednje prejelo tudi 
Prostovoljno gasilsko društvo Cerkvenjak, ki letos praznuje 
85-letnico delovanja. Posadili so ga sočasno s postavitvijo 
mlaja v nedeljo, 30. aprila. Skrb nad cepičem so gasilci zaupali 
članu Feliksu Borku.

F. B.

GASILSKA MAŠA
Po tradiciji so se gasilci PGD Cerkvenjak, ki se jim je pri-

družilo še nekaj gasilskih tovarišev iz PGD Maribor–Pobrežje, 
tudi letos 4. maja, na godovni dan sv. Florijana, zavetnika ga-
silcev in gasilk, odpravili k sv. maši. V molitvi so se spomnili 
vseh rajnih in živih članov in članic društva ter njihovih do-
brotnikov. Mašo je daroval farni župnik Janko Babič, ki je tudi 
sam gasilec. 

F. B.

Z REDNEGA LETNEGA 
OBČNEGA ZBORA KD 

CERKVENJAK
Na rednem letnem občnem zboru Kulturnega društva Cer-

kvenjak so člani potrdili načrt dela društva za leto 2017. Glav-
ne programske usmeritve v letu 2017 so:

 - Priprava in izvedba slavnostne akademije ob 400-letnici žu-
pnije Sv. Anton v mesecu januarju.

 - Sodelovanje na prireditvah v kraju (kulturni praznik, rez in 
trgatev Johanezove trte, občinska proslava, martinovanje …) 
skozi vse leto.

 - Izvedba letnega koncerta mešanega pevskega zbora KD Cer-
kvenjak v mesecu juniju.

 - Uprizoritev gledališkega dela »Ta presneti gugalnik« gleda-
liške skupine KD Cerkvenjak meseca julija.

 - Druženje pod lipo samostojnosti v sodelovanju z ostalimi 
društvi 24. junija.

 - Priprava in izvedba že 30. festivala narodno zabavne glasbe 
»Slovenskogoriški klopotec 2017« 20. oktobra 

 - Slavnostni prižig novoletne osvetlitve centra Cerkvenjaka v 
začetku decembra.

Zbrani na občnem zboru pa smo se strinjali, da se je po-
trebno potruditi za pomladitev in okrepitev folklorne sekcije 
društva. Finančni načrt za leto 2017 je podoben realizaciji 
za preteklo leto. Izdatki in prihodki društva se ocenjujejo na 
8.000 evrov. Večina teh sredstev odpade na izvedbo festivala 
narodno zabavne glasbe in sicer okrog 5000 eurov, ostalo pa 
se nameni za plačilo mentorjev društvenih sekcij. Brez pomoči 
Občine Cerkvenjak si delovanja društva v takšnih okvirih ni 
mogoče predstavljati, zato se tudi na tem mestu zahvaljujemo 
Občini in županu za vso podporo pri našem delu.

Primož Čuček, KD Cerkvenjak
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV 
CERKVENJAK

Seminar »Starejši za starejše«
V domu Društva upokojencev Cerkvenjak smo organizirali 

seminar za prostovoljce, ki delajo v programu »Starejši za sta-
rejše«. Seminarja so se udeležili tudi prostovoljci iz sosednje 
občine Sv. Trojica. 

Po uvodnem pozdravu je predsednik društva Feliks Fekonja 
prikazal, da je projekt velikega pomena za vse starejše, stare 
69 let in več. S projektom se želi doseči, da starejši ostanejo v 
zdravem domačem okolju med ljudmi, kjer se počutijo varne 
in sprejete v kraju, v katerem so pustili del svojega aktivnega 
življenja. Projekt je pomemben tudi za občino, da se tako izo-
gne stroškov plačevanja domov za starejše. 

V nadaljevanju je koordinator Jože Kraner povedal, da pro-
jekt poteka od leta 2012 in se je zelo dobro prejel. Pogodba 
o izvajanju socialnega programa je sklenjena med občino in 
društvom upokojencev, ki je tudi odgovorno za delo projekta. 
V društvu deluje 8 prostovoljcev in koordinator, ki pokriva-
jo celotno območje občine Cerkvenjak. Prostovoljci obiščejo 
94,7 % vseh starejših, zajetih v ta projekt v letu 2016.

PREMIERA DRAMSKE SKUPINE  
KD CERKVENJAK

Po uspešnih uprizoritvah Gosposke kmetije, Klinike pri 
Sv. Antonu in Amleta od Antuja vas dramska skupina KD 
Cerkvenjak v nedeljo, 2. julija 2017, ob 19. uri vabi na 
premiero predstave Gugalnik.

Člani dramske skupine že nekaj mesecev pridno vadimo 
in skupaj preživljamo popoldneve in večere. V letošnjem 
letu predstava nastaja v režiji Valerije Ilešič Toš iz Vito-
marcev. Valerija je skupaj z Milanom Črnelom priredila 
originalno delo. 

Tudi letošnja predstava je komedija, ki bo zagotovo po-
pestrila naš vsakdan. Igralci na vajah uživamo in se sme-
jimo komičnim zapletom, ki jih v predstavi ne manjka. 
Ponosni in veseli bomo, če nas boste na premieri pozdra-
vili in z aplavzom nagradili tudi vi. Mi se že veselimo! Se 
vidimo 2. julija ob 19. uri v Kulturnem domu v Cerkve-
njaku. 

P.S.: Po premieri bomo v avli tudi nazdravili, zato se 
vam naj ne mudi domov.

Primož Čuček

Seminar je peljala in teme prenesla na prostovoljce Milica 
Škof, ki je pri tem projektu vključena pri Zvezi društev upo-
kojencev Slovenije. Teme seminarja so bile življenjske, iz 
dogodkov, s katerimi se dnevno srečujemo in jih doživljamo. 
Poudarek je bil na osnovah dobrega komuniciranja, pristopu 
do hiše in obiskane osebe, prisluhu in sprejemu pogovora z 
obiskano osebo, pomoči in prenosu slišanih težav do koordi-
natorja. Koordinator sprejme podatke, jih analizira in po potre-
bi posreduje občini, centru za socialno del in RK, odvisno od 
primera. Dober prostovoljec mora znati prisluhniti besedam in 
potrebam obiskane osebe, da oseba lahko izpove svoje težave 
z zaupanjem, a se mu s tem ne naredijo dodatni problemi. Pro-
stovoljci so dolžni vse dobljene podatke varovati, jih ne smejo 
prenašati navzven, na kar jih veže pravilnik o zavarovanju in 
varstvu osebnih podatkov.

Obe strani prostovoljcev sta bili po končanem seminarju 
zadovoljni z novo pridobljenim znanjem in izmenjavo novih 
izkušenj za nadaljnje delo po projektu.

Uradnem delu je sledila izmenjava znanja iz dogodkov, ki 
jih prostovoljci občutijo na terenu, ter medsebojni nasveti za 
lažje doseganje ciljev s starejšimi osebami, ki pričakujejo tako 
obiske kot posledično pomoč.

Prvo mesto in prehodni pokal – šah
Zaključen je zimsko-spomladanski delal lige v igranju šaha 

ekipno, v kateri so sodelovala društva, povezana v Zvezo dru-
štev upokojencev Slovenske gorice.

Veliko svojega prostega časa in prevozov so vložili naši ša-
histi, saj so se tekme odvijale vsakokrat v drugi občini z dru-
go tekmovalno ekipo. Pridno delo in treningi naših članov so 
pripomogli, da je Društvo upokojencev Cerkvenjak osvojilo 
največ možnih točk v skupnem seštevku in si tako prisvojilo 
pokal za I. mesto in prehodni pokal za ligo šah. V ligi šah 
so naše društvo zastopali člani društva Ernest Sumperl, Ivan 
Koražija, Franc Žunko in Jože Žel.

13. 6. 2017 pa je v okviru praznika občine Cerkvenjak naše 
društvo organiziralo igranje šaha posamezno. Srečalo se je se-
dem ekip po 5 članov; poskrbeli smo za pokale, razglasitev in 
podelitev pokalov.

Prvo mesto – kartanje
V okviru zveze se organizirajo razne športne prireditve, na 

katerih sodelujejo vsa društva s svojimi ekipami. Tako smo 
se v letu 2017 udeležili kolesarjenja v občini Benedikt. S tem 
smo poskrbeli za promocijo naše občine, izkazali sodelovanje, 
druženje in, kar je največ, poskrbeli za naše zdravje in vital-
nost. Nadalje smo sodelovali v Jurovskem Dolu na turnirju 
igranja kart ekipno - šnops. Udeležili so se ga štirje člani na-
šega društva in s svojim znanjem, spominom in spretnostjo v 
skupnem seštevku premagali ostale ekipe in tako osvojili prvo 
mesto, za kar so prejeli pokal in priznanje.

Začela se je liga spomladansko-jesenski del v streljanju z 
zračno puško. V našem društvu je več strelcev in strelk, ki re-
dno trenirajo vsak torek v ŠRC Kadrenci. Za ligo ali turnir se 
izberejo tisti, ki dosegajo najboljše rezultate na treningu, in 
tako ni nobene zamere, saj se tako kar sami določajo, kdo bo 
kdaj sodeloval. Za nami sta že dve tekmi, na obeh smo zmaga-
li. Malo za šalo: Cerkvenjačani se lahko počutimo varne.

Pevska skupina pri našem društvu upokojencev zelo marlji-
vo vadi in tako se že veselimo srečanja ljudskih pevcev, ki ga 
naše društvo organizira 16. 6. 2017 ob 18. uri v Domu kulture 
Cerkvenjak. Lepo Vabljeni.

Feliks Fekonja
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V letu 2016 smo organizirali tradicionalni turnir v metanju 
pikada, ogled jaslic, pletenje košev in »gajžjaka«. Kot Rimlja-
ni smo se udeležili enakonočja na Ptuju v rimskem taboru. 
Tako kot vsako leto smo se tudi v preteklem letu udeležili tra-
dicionalnega pohoda z drevesnimi gobami do cerkve sv. Anto-
na in od tam prenesli velikonočni ogenj v naše domove. 

Organizirali smo tudi pohod od Arheološkega parka do Lübe 
vodice in nato v Peščeni vrh, kjer smo ob krajšem kulturnem 
programu posadili potomko najstarejše trte na svetu, ki smo jo 
dobili v dar od Občine Cerkvenjak. 

 V mesecu juniju smo v okviru praznika občine Cerkvenjak 
v Andrencih pri Lübi vodici oz. na prostoru Dolinarjevega rib-
nika organizirali dvodnevni rimski tabor, ki smo ga zaključili 
z udeležbo na tradicionalni povorki starih običajev ob občin-
skem prazniku. V času od 26. do 28. avgusta pa smo se udele-
žili rimskih iger na Ptuju. Na taboru smo se pomerili v znanju 
in spretnostnih igrah. Člani našega društva so osvojili odlično 
drugo mesto.

V zadnji četrtini leta smo organizirali tradicionalno rimsko 
martinovanje. Obiskala nas je aktualna vinska kraljica Martina 
Breznik, ki se ji zahvaljujemo za podporo, lepe in spodbudne 
besede. V mesecu novembru smo se člani društva skupaj z 
dvema legionarjema udeležili kronanja nove vinske kraljice v 
Cerkvenjaku. 

Na pobudo članov društva smo se spomnili tudi naših naj-
mlajših in organizirali miklavževanje.

Decembra smo člani društva izvedli delavnico učenja plete-
nja krdebača za člane TD in DM iz Vitomarcev.

10. 12. 2016 pa smo člani društva pletli krdebače, ki smo 
jih potem menjavali za prostovoljne prispevke v Cerkvenjaku 
in v Vitomarcih. Zbrane prostovoljne prispevke v Vitomarcih 
smo predali predsedniku TD Vitomarci. Na povabilo Društva 
za ohranjanje običajev in tradicije iz Benedikta smo se udele-
žili pletenja krdebačev v njihovem kraju. 

Leto smo zaključili s postavitvijo in okrasitvijo novoletne 
jelke in z udeležbo na novoletnem sejmu v Cerkvenjaku. 

Leto 2017 smo začeli z rimljanskim prestopom, katerega 
smo obeležili z novoletnim kopanjem.

Člani društva smo sodelovali tudi na različnih učnih delav-
nicah, predvsem na temo Rimljani na slovenskem, ki jih je 
organiziralo Društvo za ohranjanje rimske zgodovine Poetovio 
69.

Sodelovali smo pri snemanju videospota, ki predstavlja ob-
čino Cerkvenjak.

Skozi leto so potekale aktivnosti v zvezi z zaščito znamke 
krdebač kot premične kulturne dediščine, ki je že v zaključni 
fazi. 

STRELKE DU 
CERKVENJAK OSVOJILE 

1. MESTO
Potem ko se počasi končuje pomladni del strelske lige v stre-

ljanju z zračno puško, ki poteka pod okriljem Zveze društev 
upokojencev Slovenskih goric, se pričenjajo strelski turnirji, 
ki jih organizirajo posamezna društva upokojencev. Prvi od 
teh je potekal v četrtek, 1. junija, v Benediktu. Pripravilo ga 
je tamkajšnje društvo upokojencev, udeležile pa so se ga mo-
ške in ženske strelske ekipe iz vseh upokojenskih društev UE 
Lenart, razen Sv. Ane. Prvo mesto v moški konkurenci ekipno 
je osvojila prva ekipa gostiteljev. Od ženskih ekip pa so se 
prvega mesta veselile strelke DU Cerkvenjak. Ekipo so sesta-
vljale Marija Kraner, Anica Fekonja, Marica Štrucl in Terezija 
Živko. Živkova je bila tudi najboljša tekmovalka med posa-
meznicami.

F. B.

DRUŠTVO »KRDEBAČ« 
CERKVENJAK

Društvo Krdebač je v letu 2016 
izpolnilo zadane cilje, planirane 
s programom, ter še dodatno 
uredilo prostor za potomko naj-
starejše trte na svetu, ki pa še ni 
popolnoma dokončan, saj pred-
videvamo tudi prostor za počitek 
sprehajalcev.
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AKTUALNO IZ 
STRELSKEGA DRUŠTVA

V spomladanskih dneh, ko člani našega društva ne trenirajo 
na domačem strelišču, preizkušajo svojo mirno roko na turnir-
jih pri prijateljskih strelskih društvih. Tako so sodelovali na 
Velikonočnem turnirju s serijsko zračno puško, ki je potekal 
23. 4. 2017 v Vitomarcih. Naši strelci v sestavi Stanko Vršič, 
Marjan Kocuvan in Branko Peklar so osvojili nehvaležno četr-
to mesto. Tekmovanje pa je potekalo tudi v malokalibrski pu-
ški na razdalji 25 metrov stoje, kjer se je odlično izkazal naš 
strelec Stanko Vršič z osvojenim 2. mestom. 

Prisostvovali so tudi na tradicionalnem prvomajskem turnir-
ju z začno puško, ki je potekal 6. 5. 2017 v Trnovski vas. Tu-
kaj je bila naša ekipa nepremagljiva. V zasedbi Stanko Vršič, 
Branko Peklar in Gregor Šeruga so premagali vso konkurenco. 
Zmago so si prislužili z zadetimi 533 krogi od 600 možnih 
zadetih krogov. Med posamezniki je naš strelec Gregor z 183 
zadetimi krogi osvojil odlično drugo mesto.

Na tem turnir-
ju je sodelovala 
tudi naša osnov-
nošolska ekipa. 
Nanje smo lahko 
zelo ponosni, saj 
so osvojili zavi-
dljivo drugo me-
sto. Pia Peklar, 
Jan Kocuvan in 
Gašper Kavčič 
so zaostali le za 

državnimi prvaki iz Juršincev. Prav tako je drugo mesto v kate-
goriji osnovnošolcev zasedel naš mladi strelec Gašper Kavčič. 

V mesecu maju pa je naša ekipa sodelovala na meddruštveni 
ligi v malokalibrski puški. Po treh odstreljanih krogih so bili 
na obetajočem 2. mestu. 

Tekst in foto: Patricija Peklar

Tudi v letu 2017 smo v društvu aktivni. Izvedli smo turnir 
v metanju pikada, ob veliki noči smo v domove prinesli ve-
likonočni ogenj, postavili prvomajsko drevo in izvedli tradi-
cionalni pohod od Lübe vodice do Arheološkega parka in ga 
zaključili pri potomki Johanezove trte na Peščenem Vrhu. Ko-
nec maja smo se še udeležili otvoritve rimske sezone Poetovio 
na Ptuju.

Da pa smo lahko v društvu izvedli načrtovane aktivnosti, 
se iskreno zahvaljujemo sponzorjem, donatorjem, prostovolj-
cem, simpatizerjem našega društva in vsem aktivnim članom.

V okviru letošnjega občinskega praznika smo pripravili tri-
dnevni rimski tabor Lüba vodica 2017.

Danica Kladošek

ŠPORTNA ZVEZA 
CERKVENJAK OD 

NASTANKA DO DANES
Zveza je bila ustanovljena leta 2000 pod takratnim imenom 

Občinska športna zveza Cerkvenjak. Ustanovitelji zveze so 
bili športno društvo, Klub malega nogometa in Nogometni 
klub Cerkvenjak. Prvi predsednik zveze, ki je oral ledino, je bil 
Božidar Govedič. Takrat so bili urejeni vsi potrebni akti zveze 
in s tem je bilo omogočeno delovanje Občinske športne zveze 
Cerkvenjak. Zveza je po takratnem zakonu o občinah imela v 
občini nalogo, da po pravilniku dodeljuje občinska sredstva 
članicam zveze, ki so bila namenjena za šport, in da skrb za 
druge širše povezovalne aktivnosti v dobrobit športa v občini. 
Za čas predsednikovanja Božidarja Govediča je bilo razgiba-
no obdobje in hkrati ustvarjalno na vseh področjih. Zaradi za-
konskih sprememb so se kasneje nekatera ključna pooblastila 
zveze prenesla na občino (razpolaganje sredstev za šport, itd.) 
in s tem je prišlo do delnega razvrednotenja delovanje zveze.

Leta 2011 postane novi predsednik Mirko Kozar. Na skup-
ščini zveze se sprejmejo akti in s tem tudi novo ime zveze: 
»Športna zveza Cerkvenjak« (ŠZC). V tem obdobju so bili 
poudarki na prepoznavnosti ŠZC, kar je predsedniku uspelo. 
Spremembe so bile vidne in slišane širše. Strelsko društvo 
Cerkvenjak postane v tem času nova članica zveze. Obdobje 
so zaznamovale še domače ter skupne športne prireditve v 
iskanju in nagrajevanju najboljših športnikov posameznikov 
in ekip. Z večjo odgovornostjo in sodelovanjem članic bi se 
dalo postoriti še več. Zaradi tega in različnih pogledov delova-
nja »zveza-občina« se je Mirko Kozar odločil, da odstopi kot 
predsednik ŠZC. Dosedanjima predsednikoma gre zahvala za 
dobro opravljeno delo. 

Zaradi širše ugotovitve, da občina potrebuje ŠZC predvsem 
zaradi razpisov za projekte, ki so namenjeni za šport ter s tem 
pridobitev sredstev za ta namen, se je pričelo iskanje novega 
predsednika ŠZC.

V mesecu aprilu 2017 je na izredni skupščini in na podan 
predlog ter na željo nekaterih je pristal v kandidaturo Sašo Ko-
cbek z namenom nadaljnjega delovanja ŠZC. 

Novi predsednik ŠZC je Sašo Kocbek, ki si seveda želi so-
delovanja z vsemi. Storjena dobra dela dosedanjih predsedni-
kov želi nadaljevati in jih nadgraditi skupaj s članicami. Vabi 
se nove članice, da pristopijo v zvezo že sedaj, v juniju, na 
skupščini. V pripravi so akti, ki bodo sprejeti v juniju na redni 
skupščini in z njimi omogočena nadaljnja ustvarjalnost ŠZC.

J. M.

Zmagovalna ekipa v Trnovski vasi

Naši mladi 
upi
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sodelovati z domačimi in tujimi klubi ter delati na približeva-
nju letalskega športa vsem zainteresiranim. Zato vse zaintere-
sirane vabimo, da se nam pridružite v klubu ali vsaj na naših 
prireditvah.

Vito Kraner, AK Sršen Cerkvenjak

 MOTO KLUB SLOVENSKE 
GORICE – CERKVENJAK – 

SLOVENIJA
Cesta – okno v svet, hkrati pa tudi kraj številnih nesreč. To-

plo vreme, sonce in ceste so polne tudi motoristov, ki uživajo 
v brnenju motorjev, v vonju motornega olja in v lepotah po-
krajine, predvsem pa v adrenalinu, ko jim zapiha veter v lase.

Člani so nabrali že veliko kilometrov ob udeleževanju bla-
goslovov motorjev in na motorističnih srečanjih. Spoznali 
nove kraje, nove prijatelje in poglobili stara poznanstva. Letos 
smo spet imeli velik obisk na našem 10. blagoslovu motorjev, 
ki smo ga izvedli 2. 4. 2017. 

Dan pred blagoslovom so nas obiskali člani iz pobratenega 
MK Kavalir iz Vrtojbe pri Šempetru v Novi Gorici. Skupaj 
smo preživeli lep popoldan, del večera in še drugi dan na bla-
goslovu. V mesecu juniju planiramo, da vrnemo obisk na nji-
hovem blagoslovu.

Na blagoslovu, ki je potekal pred cerkvijo sv. Antona, se je 
zbralo okrog 250 motorjev in čez 300 motoristov. Župnik Jan-
ko Babič je blagoslovil motorje in motoriste ter nam zaželel 
veliko varno prevoženih kilometrov. Opozoril je na upošteva-
nje prometnih predpisov in naj vsak vozi z mislijo, da ga doma 
nekdo čaka in si želi, da se varno vrne domov.

Vse udeležence smo počastili z motoristično malico in s 
pijačo. Vsak motorist je za svoj motor prejel blagoslovljeno 

Aero klub Sršen Cerkvenjak: 

LETALSKI DAN IN 15. 
OBLETNICA KLUBA 

V Aero klubu Sršen Cerkvenjak smo si kot vedno tudi leto 
2017 zastavili pestro in smelo. 

To soboto, 17. 6. 2017, bomo organizirali največjo klubsko 
prireditev, in sicer tradicionalni LETALSKI DAN AK CER-
KVENJAK 2017 – srečanje pilotov in ljubiteljev letalstva. 

Prav tako bomo na tej prireditvi uradno praznovali 15. 
obletnico delovanja kluba in izvedli svečani sprejem za 
novo kosilnico za košnjo vzletišča.

Vsi, ki imate radi letalski šport ali letenje nasploh, po-
novno vljudno vabljeni to soboto na vzletišče v Čagoni, da 
skupaj z nami podoživite dan, poln letalskega programa. 
Letos smo za vse obiskovalce pripravili prav posebno le-
talsko presenečenje – PANORAMSKO LETENJE S HE-
LIKOPTERJEM. 

Cilj kluba za v prihodnje je predvsem zagotavljati najboljše 
možne pogoje za varno letenje tako za motorne pilote, mode-
larje kot motorne padalce. Prav tako želimo še naprej aktivno 

Prireditev na vzletišču

Obisk akrobatskega pilota Petra Podlunška



15. JUNIJ 2017 ZRNJE

27

Zato smo se letos odločili, da organiziramo turnir med zasel-
ki občine Cerkvenjak. 

S turnirjem želimo ponovno obuditi tradicijo nekoč izjemno 
priljubljenega dogodka. Upamo, da se ga bodo udeležile ekipe 
iz prav vseh zaselkov in da bomo lahko spremljali športne boje 
za prestižno lovoriko.

David Košnik

nalepko. Na blagoslov so se pripeljali motoristi iz 27 moto klu-
bov iz vse Slovenije. Med njimi so bili tudi motoristi iz Avstri-
je in Hrvaške. Predstavnikom klubov smo poklonili knjigo 500 
let cerkve v Cerkvenjaku in Zahvalo za obisk na blagoslovu. 
Vse prisotne je pozdravil tudi župan Marjan Žmavc.

Člani smo izredno ponosni na našega klubskega kolega, Jo-
žeta Žižka, ki je kljub visoki starosti lani nabral veliko kilo-
metrov s svojo yamaho. V mesecu marcu je napolnil 83 let. 
Zaradi bolezni je zgubil nogo in se je vožnja zanj z motorjem 
zaključila. Jože je bil vedno nasmejan, zmeraj pripravljen za 
akcijo in pomoč. Na občnem zboru smo sprejeli sklep, da se 
mu na 10. blagoslovu motorjev podelili naziv častni član moto 
kluba.

Vsem voznikom želim veliko užitkov na jeklenih konjičkih 
in veliko varno prevoženih kilometrov.

Predsednica MK Tončka Divjak

KMN CERKVENJAK
Tudi v Klubu malega nogometa ne počivamo in smo aktivni 

v okviru finančnih in časovnih zmožnosti. Klub je v zadnjih 
dveh sezonah tekmoval v 1. Medobčinski ligi Lenart. Sezono 
2015/16 smo končali na 8. mestu, letos pa smo se uvrstili na 
6. mesto. Med tem je naša ženska ekipa nastopala v 1. SFL (1. 
slovenska futsal liga) in dosegla zelo dobre rezultate. V sezoni 
2014/15 so zasedle odlično 3. mesto, sezono 2016/17 pa so 
končale na 4. mestu.

V zadnjih letih nam nikakor ni uspelo izpeljati tradicional-
nega turnirja. Razlogov za to je več, glavni razlog je nezain-
teresiranost za mali nogomet. Ni več mladih, ki bi se na as-
faltnem igrišču podili za žogo, in v občini je mali nogomet na 
stranskem tiru.

NAŠE PESMI – NAŠE 
SANJE

Dobrodelni koncert na OŠ Cerkvenjak–
Vitomarci

Dobrodelnost plemeniti ljudi. Čut za dobrodelnost je nekate-
rim že prirojena, nekaj pa k temu doprinese vzgoja.

IZ ŠOLE IN VRTCA

Skupinski posnetek z našim slavljencem.
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Drugo leto zapored je na OŠ Cerkvenjak–Vitomarci bil or-
ganiziran dobrodelni koncert z naslovom Naše pesmi – naše 
sanje. Prireditev je bila v telovadnici POŠ Vitomarci v petek, 
21. aprila 2017. V bogatem glasbeno plesnem programu so so-
delovali učenci matične šole iz Cerkvenjaka in učenci s podru-
žnice v Vitomarcih. Vse prisotne je nagovoril ravnatelj mag. 
Mirko Žmavc.

V programu so sodelovali kot gostje ansambel Poklon, an-
sambel Refren, ansambel Mladih 5, plesna skupina Centra ae-
robike s Ptuja in mladi glasbenik Žan Serčič. Vsi prihajajo s 
štajerskega konca ali pa so povezani s Cerkvenjakom ali Vito-
marci in so se z veseljem odzvali povabilu na nastop.

Zahvaljujemo se donatorjem, darovanim prostovoljnim pri-
spevkom, nastopajočim. 

Zbrana sredstva bodo v celoti namenjena delovanju šolskega 
sklada. 

Majhna dejanja prikličejo nasmeh in veselje na obraze naših 
otrok in sooblikujejo lepši vsakdan.

Jožica Vršič, OŠ Cerkvenjak–Vitomarci

NOČ KNJIGE V 
CERKVENJAKU

Letošnje leto je že četrtič zapored v Sloveniji zaživela Noč 
knjige. 23. aprila je svetovni dan knjige in ga slavimo po vsem 
svetu. Mednarodnemu dogodku Noč knjige smo se tretjič za-
pored pridružili na OŠ Cerkvenjak–Vitomarci. Dogodek je po-
tekal na matični šoli v Cerkvenjaku 25. aprila 2017.

Noč knjige smo obeležili z branjem stripov o Tintinu, s pra-
vljicami H. C. Andersena, starejši učenci so prebirali knjigo 
Avtobus Rose Parks, posegli so po svetovnih novelah 19. in 
20 stoletja ter brali priljubljene avtorje mladinske literature. 
Po večerji (palačinke in kompot) smo se odpravili na pohod 
z lučkami po Cerkvenjaku. Na koncu smo opazovali zvezdno 
nebo skozi teleskop, Jupiter in njegove lune.

42 učencev in 11 mentorjev je zadovoljno v poznem večeru 
odšlo proti svojim domovom s spoznanjem, da je s knjigami 
svet lepši in bogatejši.

Naj živi knjiga! Naj živimo bralci! 
Jožica Vršič, OŠ Cerkvenjak–Vitomarci

STO OTROK V VRTCU 
PIKAPOLONICA 
CERKVENJAK

Aktualno šolsko leto se tudi v vrtcu bliža koncu. V tem ob-
dobju se je zgodilo veliko zanimivega in pomembnega - pred-
vsem mislim na otroke, v istem trenutku pa na starše in stro-
kovne delavke.

Posamezni otroci in starši so se prvič srečali z vrtcem. Spet 
drugi zaključujejo varstvo, vzgojo in izobraževanje v naši 
ustanovi, saj bodo v jeseni zakorakali v šolo. Za novince, otro-
ke pred šolo in vse ostale pa je zelo pomembno dobro počutje, 
spontanost in pridobivanje vseživljenjskih izkušenj.

Vse dejavnosti, ki smo jih v vrtcu realizirali, smo preudarno 
načrtovali, kar pa ni tako enostavno, saj se zavedamo, da je 
delo z otroki vedno bolj zahtevno. Potrebno je upoštevati več 
dejavnikov, ki nas pripeljejo do zadanega cilja.

Nekatere dejavnosti so v vrtcu že ustaljene. Vedno znova 
iščemo nove vsebine in izzive ter tako bogatimo vzgojno-izo-
braževalni proces.

Na začetku šolskega leta je v vrtcu delovalo pet skupin. Po-
trebe po varstvu so nakazovale, da bo vsaj po novem letu po-
treben še dodatni oddelek. Tako smo v mesecu januarju odprli 

polovični oddelek, v katerega so se vključili najmlajši otroci 
in sicer enoletni. V večini novinci. Za igralnico smo uporabili 
prostor, ki je sicer bil namenjen za dodatne dejavnosti: plesni 
tečaj, tečaj angleškega jezika in individualne dejavnosti. Zato 
je bilo potrebno namestiti še nekaj dodatne opreme: mize in 
stole za najmlajše, previjalno mizo ter garderobne omarice. 

Vijolični, oranžni, zeleni, rumeni in modri igralnici se je 
tako pridružila še rdeča.
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EKO PROJEKT V VRTCU 
PIKAPOLONICA 

Tudi v letošnjem EKO projektu smo si zadali cilje, ki so nas 
opominjali, da moramo še bolj reciklirali kot leta poprej. Te 
smo si zadali pri projektu Z igro v svet narave; cilj, ki bi nam 
omogočal čim več prostega časa preživeti brez sodobne teh-
nologije, obenem pa reciklirati naše odpadke. Zato smo si po 
skupinah izdelali EKO igre iz odpadnih materialov, prav tako 
smo uporabile tudi naravni material. S tem so otroci ugotovili, 
da je lahko veliko bolj zanimiva igrača, ki jo sami izdelamo. 
Pri tem pa privarčujemo ter ohranjamo naravo bolj čisto. 

Vključeni smo bili tudi v projekt Semena in vrtovi - Šolska 
vrtilnica, pri katerem smo skrbeli za našo zeliščno gredico. 
Skrb za gredico smo si razdelili po mesecih in tako so vsi otro-
ci videli zelišča, ki so posajena na naših dveh gredicah. 

Vključeni smo bili tudi v projekt Krožno gospodarstvo, v 
katerem smo zbirali plastenke, katere smo odpeljali v Maribor 
in na Ptuj na podjetje Dinos. Zbrana sredstva so se zbirala za 

Že v mesecu marcu je bilo vpisanih dovolj otrok za celoten 
oddelek. Novinci so še prihajali, tako se je v mesecu aprilu 
zgodila prelomnica v delovanju vrtca v Cerkvenjaku. Število 
otrok je doseglo magično številko 100. V mesecu juniju se je 
vpisal še en novinec. Skozi celotno šolsko leto je bilo v vrtec 
sprejetih 33 novincev. Vse navedeno potrjuje, da je bila gra-
dnja novega vrtca upravičena in še kako potrebna.

Marjeta Belna, vodja vrtca Pikapolonica Cerkvenjak

Eko igra Tri v vrsto

Izdelovanje rožic iz papirja

toplo posteljico v porodnišnici Izola. Prav ta projekt otroke 
spodbuja k temu, da varujemo naravo, obenem pa jih opomi-
nja, da lahko naša mala dejanja povzročajo v svetu veliko do-
brih stvari. 

Prav tako smo zbirali odpadni papir, katerega smo tudi na-
brali veliko količino, kljub temu da smo zbiranje izvajali isto-
časno kot naši gasilci. Zbrali smo dobro tono papirja. 

Na začetku šolskega leta smo tudi zbirali odpadno kartonsko 
embalažo mleka in sokov, iz katerih so otroci četrte in pete 
skupine tudi ustvarjali. 

V mesecu aprilu smo se vključili tudi v projekt Zelene koc-
ke, pri čemer otroci ugotavljali razliko v rasti rastline v dveh 
različnih zemljah. Spremembe so spremljali preko opazovanj 
ter fotografij. 

V mesecu aprilu pa smo v vrtcu spet imeli EKO mesec, saj 
so v vrtcu potekale vse dejavnosti, povezane s temo EKO. 

Ker smo dali poudarek na preživljanju prostega časa brez 
sodobne tehnologije, so nas obiskali naši rokodelci in nam po-
kazali, kako svoj prosti čas preživljajo oni. Tako nam je prišel 
gospod Franc Simonič pokazat, kako plete košare, ter nam dve 
tudi poklonil. Gospa Irena Lorenčič nam je pokazala, kako 
spretna je s šivalnim strojem, nam prinesla tudi kose blaga, 
tulce, ki smo jih uporabili za igro. Velikonočnemu času pri-
merno nam je gospa Beba Šafarič pokazala, kakšne umetnine 
nastajajo iz pod njenih rok. Otroci so lahko otipali račja jajčka 
in jih potem tudi okrasili s pomočjo vzgojiteljic. Gospa Tere-
zija Kocbek nam je prikazala izdelke, ki jih kvačka. Prav tako 
so naše igralnice pridobile pomladno dekoracijo izpod njenih 

Pletenje košar

Metuljčki, ki krasijo naše igralnice

Urejanje gredice
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MLADI PIŠEJO

DOMOVINA (sonet)
Oj, pismo pišem ti rojak,

ko sonce te pogleda,
ni lahka ti beseda,

pozabiti dom, korenjak …

Vem, srčno rad bi spal,
pod streho v domači vasi,

minijo hitro časi, 
ko od doma si se podal …

Sonce naj spomni te na dni,
ko še dihal slovenski si zrak,

nikar nas ne pozabi…

Vedi, teče ti slovenska kri,
in vedno, ko pade mrak,

domovina je nekje v daljavi …
Rene Zorman, 7. a

ŠOLSKA NALOGA
25. 3. 2017, sobota
To je bil eden izmen najboljših dni v mojem življenju. Izpol-

nila se mi je velika želja. Bila sem v Planici. Sicer sem tam 
že bila dva dni prej, vendar le na kvalifikacijah smučarskih 
skokov, tokrat pa je bila tekma. Spala sem dve uri, saj je bil 
odhod avtobusa že ob enih zjutraj. Polna pričakovanj sem vso 
pot upala, da čimprej prispemo. Planiško letalnico smo za-
gledali že ob petih zjutraj, tekma pa se je pričela ob desetih. 
Naše skakalce smo zelo glasno spodbujali. Vzdušje je bilo su-
per. Proti koncu tekme so me že malo bolele noge. Na žalost 
je tekma zelo hitro minila in morali smo oditi. Malo sem bila 
razočarana, saj sem od naših skakalcev pričakovala več, bila 
pa sem tudi zelo vesela, da sem bila tam. Na avtobusu sem bila 
zelo utrujena, zato sem zadremala. Po poti smo se ustavili v 
restavraciji in šli na kosilo. Hrana mi ni bila dobra, saj sem 
glede okusov zelo izbirčna.

NOČ KNJIGE
Ob branju knjig potujemo po različnih poteh; žalostnih, ve-

selih, romantičnih, dramah … Bralci smo različni. Nekaterim 
so bolj všeč romani, drugim drame, spet tretji raje beremo pro-
zo ali dramska besedila. Nekateri raje berejo sami, drugi pa 
raje beremo v družbi.

Tako se nas je okrog 45 učencev v torek, 25. 4. 2017, zbralo 
v šoli. Zbrali smo se na prireditvi NOČ KNJIGE. To je med-
narodni dogodek, ko se ob večernih urah s knjigo družijo po 
vsej Sloveniji in svetu. Vsaka skupina je imela delavnico. Pre-
birali smo različne knjige: stripe, romane, poezijo, Anderse-
nove pravljice … Sedmošolci smo brali dnevnike: Dnevnik 
nabritega mulca, Skrivni dnevnik Jadrana Krta, Dnevnik Ane 
Frank. Sledila je večerja, mastili smo se s palačinkami. Ko se 
je stemnilo, smo s svetilkami šli na pohod po Cerkvenjaku. Po 
pohodu smo s teleskopom opazovali zvezde.

Utrujeni smo odšli domov. Bilo je super. Zanimivo je biti ob 
večernih urah v šoli …

Vanesa Borko, 7.b

rok. Otroci pa so si domov odnesli nakvačkane liste. Kot za-
dnja pa nas je obiskala gospa Marija Štelcar, ki nam je prika-
zala, kako uporaben je lahko papir, s katerim lahko ustvarjamo 
prave umetnine. Otrokom je prikazala dva načina izdelave ro-
žic, katere bomo tudi izdelovali za pomladno dekoracijo. Tudi 
gospa Marija nam je poklonila tri šopke različnih rožic, katere 
bodo krasile naše prostore vrtca. 

Našim rokodelcem bi se tudi še enkrat rada iz srca zahvalila, 
da so nas počastili z njihovim obiskom in otrokom pokazali, 
da tudi brez sodobne tehnologije lahko preživimo prosti čas 
kvalitetno in zanimivo. 

Otroci so tudi v tem mesecu postali EKO detektivi; obudili 
smo zeleno stražo, ki je poskrbela za urejenost okolja zunaj 
vrtca. 

Z izvedbo EKO meseca sem kot EKO koordinatorka zelo 
zadovoljna, saj smo otrokom pokazali in približali, da se stvari 
lahko ponovno uporabijo in da si lahko doma izdelamo zelo 
zanimive igre, katere smo tudi izdelovali po skupinah. 

Prav tako smo imeli 1. 3. 2017 EKO pregled, ki ga je opra-
vil gospod Dade Katalinič, ki je koordinator za vrtce. Gospod 
Katalinič nas je pohvalil in nam povedal, da smo zelo dober 
primer prakse. 

Posebno bi se še rada zahvalila našemu hišniku gospodu 
Darku Turnšku, ki smo ga zasuli z delom, gospodu Darku Ko-
vačiču, ki nam je zašil vrečke, gospe Silvi Kozar in našemu žu-
pniku Janku Babiču, ki sta nam tako zvesto odvažala plastenke 
in papir. Prav tako gre zahvala vsem sodelavkam, ki so pridno 
in vestno sledile navodilom in nalogam. Prav tako pa velika 
zahvala vsem, ki ste nam prinašali papir ter plastenke. Hvala!

20. 4. 2017 ob 16.00 uri smo se zbrali v vrtcu na zaključku 
EKO PROJEKTA. Sprva so nam otroci pete skupine zaigra-
li igrico Smeti se zabavajo, po predstavitvi dejavnosti, ki so 
potekale preko celega šolskega leta, smo se skupaj s starši od-
pravili v igralnice, kjer smo preživeli skupni čas ob družabnih 
igrah, ki smo jih skupaj z otroci izdelali iz odpadnih in narav-
nih materialov. Ogledali smo si tudi diaprojekcijo fotografij, ki 
so nastale v EKO mesecu. 

Čas je minil zelo hitro in zabavno. Otroci pa so si za spomni 
odnesli domov EKO igrico Tri v vrsto. Naše popoldne je bilo 
igrivo, zabavno, polno otroškega smeha in iskric v očeh. Bilo 
je popolno, brez hitenja in slabe volje. Uživali smo skupni čas 
najmlajši, starejši in najstarejši. 

EKO koordinatorka: Aleksandra Pučko

10. 4. 2017, ponedeljek
Celo noč sem slabo spala. Razmišljala sem o šoli v naravi. 

Veselila sem se, po drugi strani pa me je bilo strah, saj je za-
dnje čase veliko prometnih nesreč. Starša sta me peljala pred 
šolo, od njiju sem se poslovila in krenili smo na pot. Vedno se 
mi pot zelo vleče, tokrat pa je hitro minila. Ko sem zagledala 
dom, v katerem smo bivali, sem se začela zmrdovati, saj mi na 
prvi pogled ni bil všeč. Prijazen lastnik doma je razložil vsa 
pravila. Kasneje smo imeli kosilo. Hrana je bila dobra. Popol-
dne smo že imeli prve dejavnosti, ki so mi bile zelo zanimive. 
Zvečer smo kartali in se zabavali. Bila sem utrujena, zato sem 
hitro zaspala.

11. 4. 2017, torek
Že zjutraj smo imeli telovadbo ob Bohinjskem jezeru. Po zaj-

trku smo se s prijazno učiteljico Tino odpravili s kanuji po je-
zeru. Učiteljica je bila res zelo prijazna. Ima lepe lase in dober 
stil za oblačenje. Veslali smo v dežju. To mi je bilo naporno, 
saj so me malo bolele roke. Hkrati pa mi je bilo to najboljše 
doživetje v šoli v naravi. Popoldne smo imeli pohod, prav tako 
v dežju. Imela sem mokre lase in oblačila. Večerjo smo imeli 
prej, nato pa smo šli v vodni park v Bohinjsko Bistrico. Zelo 
smo se zabavali, se vozili po toboganih in se tunkali. Voda in 
celoten dan sta me izmučila in zelo hitro sem zaspala.

Pia Peklar, 7. b
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ABRAHAM PREDSEDNIKA 
GASILCEV 

Aprila 2017 je Peter Šafarič, predsednik PGD Cerkvenjak, 
praznoval 50. rojstni dan. Praznoval ga je v krogu gasilcev in 
prijateljev. Ob njegovem prazniku se ga je spomnil tudi Mar-
jan Žmavc, župan občine Cerkvenjak.

F. B. 

POTOPISNA VIKENDA V 
GASILSKEM DOMU

Zadnji dva petka in soboti v aprilu je bilo PGD Cerkve-
njak organizator zanimivega potopisnega predavanja. Pre-
davatelja sta bila izkušena popotnika dveh generacij, mlajše 
domačin Danijel Zorko in starejše Mariborčan Jože Marolt. 
Šestinsedemdesetletni Marolt je predstavil svoje dogodivščine 
s 7000-kilometrske poti s triciklom leta 2012 čez Kanado in 
lanske poti po Balkanu. Zorko pa s popotovanja po skrivnostni 
Islandiji in Jordaniji.

F. B. 

SREČANJE ZAKONSKIH 
PAROV - JUBILANTOV

Na 6. velikonočno nedeljo, 21. maja, je bilo v naši župnijski 
cerkvi srečanje zakonskih parov, ki v letošnjem letu obeležu-
jejo obletnico zakona, katerega so pred 55-imi, 50-imi, 45-imi 
… pa vse do 5-imi leti sklenili v naši župnijski cerkvi sv. Anto-
na v Slov. goricah. Ideja o srečanjih zakonskih parov se je po-
rodila v lanskem letu, ko smo praznovali 500-letnico cerkve, 
katere praznovanje smo poleg številnih prireditev popestrili še 

MED LJUDMI

s tem srečanjem. Srečanje je v sodelovanju z župnijo organi-
zirala naša Župnijska Karitas sv. Antona v Slov. goricah. Ker 
pa je tudi letošnje leto nadvse pomembno za našo župnijo, saj 
praznujemo 400-letnico Župnije Sv. Anton v Slov. goricah, je 

4 pari so v zakonu že 45 let.

6 parov, ki so praznovali 40 let zakona

8 parov je praznovalo 35 let zakona. 

5 parov z 20 leti zakona
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oddelku Centralne vojne bolnice v Ljubljani zaznamujemo 4. 
junija. Deset dni pozneje, 14. junija, pa zaznamujemo tudi sve-
tovni dan krvodajalcev. 

Krvodajalci so izjemni ljudje, katerim se gre zahvaliti, da 
ima naše zdravstvo na voljo dovolj krvi. Takšni izjemni lju-
dje živijo tudi v našem okolju. Kar veliko jih je. Mi pa smo 
obiskali enega od njih, Marjana Pauriča iz Cogetincev, ki je 
to dragoceno življenjsko tekočino pri svojih dobrih petdesetih 
letih daroval že 88-krat. A ob obisku izvemo, da je krvodajalka 
tudi žena Marinka in tudi eden od dveh njunih sinov dvojčkov. 
Marjan pove, da mu je pred leti v družino krvodajalcev uspelo 
pritegniti tudi svojega očeta Jožeta, ki je nekje pet let nazaj 
tudi sam potreboval kri. 

In kje je Marjan prvič daroval kri? Pove: »Sem še genera-
cija, ki je služila vojaški rok, in kri sem prvič pri devetnajstih 
letih in potem še enkrat dal pri vojakih v Karlovcu. Niti pri 
vojakih kot tudi potem pa nisem nikdar pomišljal na ugodnost 
prostega dneva ali pri vojakih na dva dni skrajšanja služenja 
vojaškega roka za vsakokratno darovanje krvi.«

Marjan Paurič, zaposlen v Žitu v Mariboru, prej v Intesu, 
kjer se je tudi izučil za peka in ima danes že 32 let delovne 
dobe, ima tudi celo vrsto hobijev. No, nekaj jih imata z ženo 
Marinko skupnih. 

Kot sta povedala, so ti prišli na plan, ko sta si zgradila hišo, 
kjer sta pri gradnji veliko dela opravila sama. In ko sta nekoli-
ko odrasla sinova Mario in Denis. Eden je že pri kruhu, drugi 
z šolanjem še nadaljuje. Marjanov dolgoletni hobi je fotografi-
ranje, zadnjih pet, šest let pa tek, kolesarjenje in planinarjenje. 
Predvsem je skupen hobi Marinke in Marjana vzgoja za naše 
kraje bolj nevsakdanjega sadja, kot so kivi, kaki, fige in bana-
novec. Poleg vsega sta tudi ljubitelja starin. Ohišnica njunega 
doma je neke vrste botanični vrt in leta 2008 sta bila prejemni-
ka priznanja za lepo urejeno okolje, ki ga zdaj že tradicionalno 
vsako leto ob občinskem prazniku podeljuje za najlepše ureje-
ne domačije v občini Cerkvenjak TD Cerkvenjak. Na njunem 
vrtu torej najdemo fige, katerih domovina je Sredozemlje, kivi 
in kaki, ki izhajata iz Kitajske. Lepo jima uspeva tudi banano-
vec, ki je tropska rastlina, domovina pa jugovzhodna Azija. 
Mimogrede, danes so največji pridelovalci banan južna in sre-
dnja Amerika, Afrika, Azija in Kanarski otoki.

Zanimivo je, da se Marjan, zagrizeni rekreativec tekač, ki 
je denimo v letu 2015 pretekel 2831 kilometrov, ne udeležu-
je organiziranih tekaških prireditev. Prepričani smo, da bi bili 
rezultati v njegovi starostni kategoriji odlični, toda, kot pravi, 
teče za svojo dušo in zakaj bi ne nazadnje plačeval visoke star-
tnine. Poglavje zase so pri Marjanu planine, kamor se pogosto 
odpravlja v sklopu planinskega društva HAKL iz sv. Trojice, 

tudi tokrat srečanje v sodelovanju z župnijo organizirala naša 
Župnijska Karitas. Srečanje je bilo v župnijski cerkvi, kjer je 
slovesno sv. mašo z obnovitvijo zakonskih zaobljub daroval 
upokojeni nadškof dr. Franc Kramberger. Na srečanje je bilo 
povabljenih 57 zakonskih parov – jubilantov, od katerih se je 
srečanja udeležilo 35 parov. Najčastitljivejši jubilej – 55 let, 
je praznoval en par, največ (8) parov pa je bilo s 35. obletnico 
zakona. Vsak par je prejel priznanje za zgledno zakonsko ži-
vljenje in cvet. Po končani sv. maši je bila manjša pogostitev v 
župnijski garaži, ki sta jo popestrila dva naša mlada harmoni-
karjaa – Lukas Kocmut in Danej Hojnik. 

Tudi v prihodnje si bomo prizadevali, da bi tovrstna priredi-
tev postala tradicionalna - vsako leto, saj so udeleženci sreča-
nja izrazili veliko navdušenje nad potekom in vsebino samega 
srečanja. 

Simona Kramberger, članica ŽK

BLAGOSLOV OBNOVLJE-
NEGA KURIJEVEGA KRIŽA

V nedeljo, 4. junija, je obnovljen obcestni križ ob domačiji 
Kuri v Cogetincih blagoslovil domači župnik Janko Babič ob 
darovanju zahvalne maše, ki se je je udeležilo okrog 130 ver-
nikov. Gospodar Franc Kuri je povedal, da je bil križ, ki je ob 
tedanji domačiji stal že 1922. leta, zaradi različnih razlogov 
že trikrat prestavljen. Na sedanjo lokacijo so ga postavili ob 
zadnji obnovi 2005. leta. Sedaj je za celotno obnovo poskrbela 
družina Kuri, ki je kip Marije prinesla iz Fatime. Kip Križa-
nega je obnovil ljudski umetnik Jože Osterc. Obnovo križa in 
okolice sta pohvalila tudi župnik Janko Babič in župan Marjan 
Žmavc. Slovesnost so popestrili pevci župnijskega pevskega 
zbora, v katerem poje tudi Franc Kuri. Po končani slovesnosti 
je družina Kuri za vse udeležence pripravila pogostitev. 

Ludvik Kramberger

MARJAN PRI DOBRIH  
50-IH KRI DAROVAL  

ŽE 88-KRAT
Z ženo Marinko imata nekaj skupnih hobijev
Krvodajalstvo je v Sloveniji organizirano že 65 let in je naj-

bolj plemenita oblika solidarnosti pri nas. Krvodajalcem je po-
svečen dan slovenskega krvodajalstva, ki ga v spomin na prve 
odvzeme in konzerviranje krvi leta 1945 na transfuzijskem 

Marjan in Marinka ob njuni zbirki lupin morskih sadežev
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LORENČIČ PO TEŽKI 
OPERACIJI SRCA ŽE V 
SLIKARSKI KOLONIJI

Slovenskogoriški slikar, kipar in umetniški fotograf Ivo Lo-
renčič – Loren iz Brengove v občini Cerkvenjak se je na začet-
ku junija udeležil 17. mednarodnega slikarskega ex–tempora 
v Žetalah v Halozah, kjer je slikal čudovite haloške krajinske 
motive, ki so mu še posebej pri srcu.

Mnogi Lorenčičevi slikarski kolegi in kolegice so bili pre-
senečeni, ko se je pojavil v Žetalah, saj je v prvi polovici maja 
preživel težko operacijo na odprtem srcu v Univerzitetnem kli-
ničnem centru v Mariboru, zaradi česar so mu morali »odpre-
ti« prsni koš. Očitno pa je cerkvenjaški umetnik sicer trdnega 
zdravja, saj se mu je rana po operaciji hitro zacelila, zato je 
že teden dni po operaciji ponovno poprijel za slikarski čopič. 

Mnogi so se spraševali, kakšne bodo po tem, ko so mu 
zdravniki »prenovili srce«, Ivekove slike, saj je rad rekel, da 
njegove umetnine »prihajajo od srca«. Sodeč po njegovih sli-
kah, ki jih je naslikal v Žetalah, se njegovo »srce« kljub pose-
gu zdravnikov ni spremenilo.

T. K.

katerega član je. Ljubezen do planin je tolikšna, da mu za pla-
nine ni škoda nameniti kakšnega dneva dopusta. Marjan se je 
povzpel na vse slovenske vrhove in tudi na nekatere italijan-
ske in avstrijske. Letos ima v načrtu tudi najvišji vrh Grčije. 
In Marjan ne bi bil športnik in pripadnik svojega podjetja, če 
se ne bi bil udeleževal vsakoletnih sindikalnih iger kmetijsko 
živilske industrije (KŽI).

O našem sogovorniku, ki je bil leta 1991 tudi udeleženec 
vojne za Slovenijo, bi se dalo še veliko več napisati. Naj bo 
tokrat dovolj in naj bo Marjanu podobnih med nami še več. 
Gotovo pa bomo o njem še slišali, če ne prej, pa, ko bo Marjan 
kri daroval stotič.

Franc Bratkovič

Ivo Lorenčič je na 17. mednarodnem slikarskem ex-temporu v 
Žetalah slikal krajinske slike, ki so mu najbolj pri srcu.

CERKVENJAK NEKOČ
Takšen je bil videti Cerkvenjak v začetku tridesetih let 

prejšnjega stoletja.

F. B.

Letos za 1. maj na Stolu (2236 m) v Karavankah

Kivi, ki je zakladnica vitamina C in ima podobno rast kot vin-
ska trta, Pauričevim obrodi vsako leto. Lani ga je zaradi spo-
mladanske pozebe bilo sicer nekaj manj. 

Tako pa je nekaj let nazaj pri Pauričevih cvetel in nastavil plo-
dove bananovec.
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LASTNIKI ZEMLJIŠČ MO-
RAJO DOVOLITI ČEBE-
LARJEM, DA POBEREJO 

SVOJE ROJE ČEBEL
Rojenje čebel je naravno razmnoževanje čebeljih družin. Pri 

tem se družina razdeli na dva dela. En del ostane v panju, drugi 
del pa ga zapusti. Približno polovica čebel, včasih tudi več, se 
pridruži stari matici in si poišče novo domovanje. Preostale 
čebele ostanejo v panju in čakajo, da se iz pokritih matičnikov 
izleže mlada matica, se opraši in začne zalegati. Roj je popoln 
naraven začetek nove čebelje družine, saj z izjemo satja, zalog 
hrane in zalege s seboj prinese vse, kar potrebuje mlada čebe-
lja družina za svoj razvoj. 

Ker velika večina čebelarjev vzreja čebele zaradi pridelova-
nja medu in drugih čebeljih pridelkov, jim je rojenje nezaže-
leno. Rojilno razpoloženje poruši delovno harmonijo v čebelji 
družini. Čebelje družine, ki so v rojilnem razpoloženju in po-
zneje tudi rojijo, pridelajo tudi do 70 % manj medu. Izrojenec 
in roj, še posebej, če sta kasnejša, sta za določeno čebelarsko 
sezono tako rekoč izgubljena. Prav tako nam roji niso potrebni 
za povečanje števila družin, saj te lahko povečamo umetno – z 
narejenci ali ometenci.

Naloga naprednega čebelarja je, da si na več načinov pri-
zadeva, da mu družine ne izrojijo. S pravilno oskrbo in pra-
vilnimi posegi v panj se lahko izognemo marsikateremu roju. 
To je še posebej pomembno, če čebelarimo z večjim številom 
panjev v čebelnjakih, ki so daleč od našega kraja bivanja.

Žal ne gre vedno vse gladko, in če zamudimo optimalni čas 
za preprečevanje rojenja, je rezultat roj na veji. Za uspešno 
ogrebanje rojev čebelarju zelo koristijo hladnokrvnost, preu-
darnost, iznajdljivost, spretnost in mirna roka. 

Roj je najlaže ogrebsti, če sedi v obliki grozda na koncu 
veje, na robu krošnje nizkega drevesa. Pred ogrebanjem roj 
popršimo z vodo, ki smo jo za ta namen pripravili v ročnem 
tlačnem razpršilniku, saj s tem preprečimo, da bi se čebele ta-
koj razletele. Povsem mirno, da čebele ne začutijo nobenega 
tresljaja, sunemo z ogrebalnikom navzgor, da se roj sesuje 
vanj. Skoraj nikoli ne prestrežemo vseh čebel, saj jih nekaj 
vedno zleti mimo, nekaj pa jih ostane na veji. Zaradi tega ogre-
balnik toliko časa pustimo na mestu, da se večini, med katero 
je navadno tudi matica, pridružijo tudi te čebele. Na koncu 
ogrebalnik pokrijemo z mrežastim pokrovom in roj odnesemo 
za dan ali dva na hladno v klet, da se čebele umirijo.

Marsikateri čebelar izgubi kar nekaj čebeljih družin, ker 
jim lastniki zemljišč ne dovolijo pobrati svojega roja čebel. 
Lastniki zemljišč morajo dovoliti čebelarjem, da pobere-
jo svoje roje čebel. To je opredeljeno v zakonodaji in sicer v 
Stvarnopravnem zakoniku (Uradni list RS, št. 87/2002 z dne 
17. 10. 2002), kjer je v 84. členu, ki govori o zasledovanju 
živali, napisano:
(1) Domače in udomačene živali sme lastnik zasledovati na 

tuji nepremičnini.
(2) Lastnik ali posestnik lahko lastniku živali prepove dostop 

na nepremičnino le, če žival brez odlašanja sam izroči la-
stniku.

Maj in junij je čas rojenja čebel in v kolikor na vaš vrt prileti 
roj, pokličite bližnjega čebelarja, ki mu je pobegnil roj in mu 
dovolite, da si ga pobere. V kolikor ne poznate nobenega če-

belarja v vaši okolici, vam v nadaljevanju podajamo kontakte 
čebelarjev, ki bodo roj na vaši nepremičnini strokovno odstra-
nili in ga tudi pravilno oskrbeli.

Čebelarska zveza Slovenije 
Javna svetovalna služba v čebelarstvu

Ime in priimek Lokacija Telefon
Simon Fridau Vitomarci 041/958-434
Janez Vertič Ptuj z okolico 040/290-739
Zoran Grager ČD Ivan Jurančič 051/635-125
Vido Blažič ČD Ivan Jurančič 041/371-518
Leon Grager ČD Ivan Jurančič 051/382-283

V SOŽITJU Z NARAVO

V BESEDI IN SLIKI

Vrtec vedno pritegne radovedne poglede.

Opozorila na cerkvenjaške turistične zanimivosti

Poslovno-industrijska cona se počasi polni. Foto: E. P.
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Huda žena
Ko pride mož ob enih ponoči nažgan domov, ga žena takoj 
napade: »Zakaj si prišel domov ob enih ponoči?«
»Saj še nisem prišel domov, samo po kitaro sem prišel,« od-
vrne mož.

Meso
»Ne jem več mesa.«
»Ali imaš visok krvni pritisk?«
»Ne, nizko plačo!«

Pametna odločitev
»Ata in mama, danes sem se dokončno odločil, da bom živel 
sam,« je sin dejal staršem po svojem triintridesetem rojstnem 
dnevu.
»Pametno si se odločil,« sta dejala oba v en glas.
»Seveda, kovčke imata že pred vrati.«

Knjižica
»Za rojstni dan ti bom prinesla knjižico. Kakšno bi rad imel? 
Naj ti prinesem Sneguljčico, Janka in Metko, Rdečo kapico ali 
kaj drugega?« je babica vprašala vnuka.
»Najraje bi imel hranilno knjižico,« je odvrnil vnuk.

Kokoške
»Strašno visoko vročino imam,« je ena kokoš rekla drugi.
»Kako veš? Ali si si izmerila temperaturo?«
»Ni bilo potrebno. Že dva dni nesem kuhana jajca.«

Operacija
»Zakaj si pobegnil iz operacijske dvorane?« je pacienta v bol-
nišnici povprašal njegov sotrpin.
»Medicinsko sestro sem slišal reči: 'Nič naj vas ne bo strah, saj 
gre za enostavno operacijo'.«
»Ali te s tem ni potolažila?«
»Ne, saj tega ni rekla meni, temveč mlademu kirurgu.«

Detektiv
»Po vašem naročilu že ves mesec sledim vašemu možu. V tem 
času je bil osemkrat v baru in petkrat v nočnem klubu,« je 
detektiv poročal ženi.
»Zanimivo. Kaj menite, zakaj je bil tam?«
»Vas zasleduje.«

Podjetnik
»Pol leta sem že samostojni podjetnik,« se je Franci pohvalil 
prijatelju.
»In kaj si v tem času uspel prodati?«
»Hišo, avto, pohištvo iz spalnice in kolo.«

Sanje
»Franci, kaj bi rad delal, ko boš velik?« je učitelj vprašal Fran-
cija.
»Sanjal bi rad, da zaslužim mesečno deset tisoč evrov – tako 
kot moj ata.«
»Ali tvoj ata toliko zasluži?«
»Ne, samo sanja o tem.«

WC krtačka
»Prejšnji teden sem kupil WC krtačko,« se je Franci pohvalil 
prijatelju.
»In kako si zadovoljen z njo?«
»No, moram reči, da je bilo meni s toaletnim papirjem lažje in 
bolj prijetno …«

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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OBČINA CERKVENJAK

19. PRAZNIK OBČINE CERKVENJAK
2. junij – 2. julij 2017

Petek, 2. junij

19.30 Koncert MePZ KD Cerkvenjak z gosti »Lepo peta pesem je kakor 
dragulj med kamni« – v Domu kulture Cerkvenjak

Sobota, 3. junij

13.00 Pohod po »Cerkvenjaški vinski cesti« – dan odprtih kleti – Društvo 
vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak

nedelja, 4. junij

 8.00 »Vesela kuharija« – tekmovanje v kuhanju enolončnice – pred 
gasilskim domom – Društvo kmečkih deklet in žena Cerkvenjak

13.00 Streljanje z zračno puško (13.00 - 14.00 ure - učenci OŠ od 14.00 ure - 
odrasli) – v ŠRC Cerkvenjak – Strelsko društvo Cerkvenjak 

Četrtek, 8. junij

20.00 Okrogla miza »Zavezniški letalci v II. sv. vojni na Slovenskem« - v 
avli Doma kulture – Združenje borcev za vrednote NOB Cerkvenjak

Petek, 9. junij

11.00 Rimski tabor pri Lübi vodici v Andrencih (aktivnosti in ogled tabora 
cel dan) – Društvo »Krdebač« Cerkvenjak 

19.00 Okrogla miza na temo »Bivalna kultura in arhitektura med Muro in 
Dravo nekoč in danes« (predaval bo Aleksander Ostan, dipl. inž. arh. 
(UN) – v Domu kulture – Združenje SGF Cerkvenjak

Sobota, 10. junij

10.00 Rimski tabor pri Lübi vodici v Andrencih (aktivnosti in ogled tabora 
cel dan) – Društvo »Krdebač« Cerkvenjak 

11.00 12. tradicionalni »Turnir Zorman« v malem nogometu – ŠTD 
Smolinci– Župetinci

13.00 Gasilsko tekmovanje za pokal Slovenskih goric – v ŠRC Cerkvenjak – 
PGD Cerkvenjak

nedelja, 11. junij

 8.00 Rimski tabor pri Lübi vodici v Andrencih (ob 11. uri osrednja 
prireditev z gosti iz »Poetovia«) – Društvo »Krdebač« Cerkvenjak

10.00 12. tradicionalni »Turnir Zorman« v malem nogometu – ŠTD Smolinci 
– Župetinci

14.00 Gasilska vaja – pri gasilskem domu v Cerkvenjaku – PGD Cerkvenjak
15.00 Sprejem novega gasilskega vozila GVM-1 – pri gasilskem domu v 

Cerkvenjaku – PGD Cerkvenjak
torek, 13. junij

 9.00 Medobčinsko igranje šaha vseh društev ZDU – v domu upokojencev – 
DU Cerkvenjak

 9.00 Otroška likovna kolonija Maksa Kaučiča – OŠ Cerkvenjak–Vitomarci
16.00 Zaključna prireditev ob zaključku šolskega leta – Vrtec Pikapolonica 

Cerkvenjak 
17.00 Pohod po severni meji Občine Cerkvenjak (zbiranje pred občinsko 

zgradbo) – Društvo general Maister Cerkvenjak 
Sreda, 14. junij

18.00 Promocija cerkvenjaških vin - Promo Vinis (spoznavanje značilnosti 
vin Podravja - Tadeja Vodovnik Plevnik in podelitev plaket 
iz društvenega ocenjevanja vin) – v Domu kulture – Društvo 
vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak

SOBOTA, 17. JUNIJ

 9.00 Letalski dan – 15. obletnica kluba, srečanje pilotov in 
ljubiteljev letenja – na vzletišču Cerkvenjak – Aero klub Sršen 
Cerkvenjak

18.00 »Vino in kulinarika« – večer vina in domačih dobrot – v 
avli OŠ Cerkvenjak – Društvo vinogradnikov in ljubiteljev 
vina Cerkvenjak v sodelovanju z društvi in ponudniki ter OŠ 
Cerkvenjak–Vitomarci 

20.00 Antonova noč (Siddharta, Vlado Kreslin in Mali bogovi) – v 
šotoru v ŠRC Cerkvenjak – Gostišče pri Antonu

NEDELJA, 18. JUNIJ

 9.00 Razstava domačih dobrot »Vino in kulinarika« – Društvo  
vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak in Društvo 
kmečkih deklet in žena Cerkvenjak v sodelovanju z OŠ 
Cerkvenjak–Vitomarci in lokalnimi ponudniki (razstava bo na 
ogled do 14. ure)

 9.30 Maša, posvečena prazniku Občine Cerkvenjak - somaševanje 
bo vodil dekan Janko Görgner – Župnija Sv. Anton v Slov. 
goricah

10.30 Povorka starih običajev in navad – v centru Cerkvenjaka – TD 
Cerkvenjak

11.00 Osrednja proslava ob 19. občinskem prazniku Občine 
Cerkvenjak – slavnostni govornik bo predsednik Državnega 
zbora RS, dr. Milan Brglez – v dvorani Doma kulture 
Cerkvenjak

13.00 Družabno srečanje v šotoru v ŠRC Cerkvenjak – Občina 
Cerkvenjak (vožnja s turističnim vlakcem na relaciji 
Cerkvenjak – ŠRC – Cerkvenjak) 

ČETRTEK, 22. JUNIJ

18.00 Prireditev ob zaključku šolskega leta in dnevu državnosti – v 
Domu kulture – OŠ Cerkvenjak–Vitomarci 

PETEK, 23. JUNIJ

15.00 Srečanje starejših občanov – v Gostišču pri Antonu – OO RK  
Cerkvenjak

18.00 8. obletnica Šumice bara – Šumica bar
19.00 Nogometni turnir med zaselki – na igrišču pri OŠ – KMN 

Cerkvenjak
20.00 Čebelarsko druženje ob kresni noči – pri čebelarskem domu v 

Čagoni – ČD Ivan Jurančič Cerkvenjak
SOBOTA, 24. JUNIJ

 9.00 III. teniški turnir dvojic – v ŠRC Cerkvenjak – Tenis klub 
Cerkvenjak

19.00 Kulturni večer »Pod lipo samostojnosti« – KD Cerkvenjak v 
sodelovanju z ostalimi društvi 

NEDELJA, 25. JUNIJ

10.00 S kolesom po mejah Občine Cerkvenjak (rekreativno 
kolesarjenje) – ŠD Cerkvenjak (prijave od 9. ure – pred 
občinsko zgradbo)

NEDELJA 2. JULIJ

13.00 Tradicionalna košnja trave in grabljanje trave (pri Pučku v  
Čagoni) – TD Cerkvenjak 

19.00 Gledališka predstava Gugalnik – premiera – v Domu kulture – 
KD Cerkvenjak

PETEK, 16. JUNIJ

12.00 Otvoritev pločnika in modernizirane regionalne ceste (RC 
439) v naselju Kadrenci–Cogetinci – Občina Cerkvenjak 

18.00 Srečanje ljudskih pevcev – v Domu kulture – DU Cerkvenjak 
20.00 Antonova noč (MI2, Poskočni muzikanti) – v šotoru v ŠRC 

Cerkvenjak – Gostišče pri Antonu

Vljudno vabljeni.


