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Naj bodo božični prazniki prijetni, polni topline in oviti v 
zadovoljstvo, dan samostojnosti naj nas vse opogumlja,  

novo leto 2018 pa prinese vse dobro, uresniči, kar se je v 
starem odmaknilo, veselje, srečo in izpolnitev upanj, načrtov in 

pričakovanj!
Organi Občine Cerkvenjak, organizacije, društva in klubi,

uredništvo Zrnja in vsi avtorji člankov
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POGOVOR Z ŽUPANOM OBČINE CERKVENJAK  
MARJANOM ŽMAVCEM 

TUDI NASLEDNJE LETO BO INVESTICIJSKO 
NARAVNANO

Marjan Žmavc: V letu 2018 bo občina Cerkvenjak za investi-
cije iz občinskega proračuna namenila okoli 480 tisoč evrov. 
Največ investicijskih sredstev bo usmerila v modernizacijo ce-
stnih odsekov ter v obnovo vodovodnega omrežja.

Občina Cerkvenjak, ki bo naslednje leto praznovala 20-le-
tnico svojega obstoja, je doslej vsako leto Cerkvenjačan-
ke in Cerkvenjačane razveselila z novimi pridobitvami, 
ki so olajšale in obogatile pogoje za njihovo življenje in 
delo. Kraj in občina sta vsako leto nekaj pridobila: enkrat 
prenovljene ceste, drugič čistilno napravo, tretjič obrtno 
cono, pa športno-rekreacijski center, nov vrtec in še in še bi 
lahko naštevali. Kaj so Cerkvenjačanke in Cerkvenjačani 
pridobili v letošnjem letu in kaj bodo v novem letu 2018? O 
tem in nasploh o razvoju občine Cerkvenjak smo se pogo-
varjali z njenim županom Marjanom Žmavcem.
Pred kratkim ste predali svojemu namenu dva modernizira-
na cestna odseka v Čagoni, ki ju je prenovila občina. To je 
lepa pridobitev za občane v tem naselju, pa tudi za občino v 
celoti, ali ne?

Tako je. V Čagoni so delavci Pomgradove družbe Cestno 
podjetje Murska Sobota rekonstruirali cestni odsek do Če-
belarskega doma, ki bo članom čebelarskega društva olajšal 
dostop do njihovega doma, razveselili pa so se ga tudi drugi 
domačini, ki radi zahajajo v ta dom. V zadnjem času čebelarski 
dom obišče tudi vse več turistov in drugih obiskovalcev, ki 
radi poskušajo med in proizvode iz njega. Verjamem, da jih 
bo v bodoče še več. Odsek do čebelarskega doma je dolg 120 
metrov, njegova modernizacija pa je občino stala okoli 11 tisoč 
evrov, ki jih je zagotovila iz lastnega proračuna.  

Prav tako je občina modernizirala cesto Čagona – Dušan 
Blažič. Gre za 220 metrov ceste, ki so jo prav tako rekonstrui-
rali delavci Cestnega podjetja Murska Sobota, za kar je občina 
iz svojega proračuna namenila okoli 18 tisoč evrov. Za mo-
dernizacijo občinskih cest in javnih poti v evropski finančni 
perspektivi 2014–2020 ni več na voljo evropskih sredstev, ki 
bi jih lahko pridobili preko razpisov, tako kot je bilo to možno 
v prejšnji finančni perspektivi. Zato moramo denar za prenovo 
cest v celoti zagotoviti iz občinskega proračuna, kar je za ob-
čino precejšnja obremenitev.

Otvoritev obeh prenovljenih cestnih odsekov s pogostitvijo 

so zares lepo in skrbno pripravili člani čebelarskega društva in 
domačini iz Čagone. Vsem, ki so pri tem sodelovali, čestitam 
za uspešno izvedbo otvoritve.
Kako pa je z modernizacijo cestnega odseka Brengova–Va-
netina?

Tudi ta cestni odsek rekonstruirajo delavci Cestnega pod-
jetja Murska Sobota. Letos so modernizirali 420 metrov, na-
slednje leto pa jih čaka še rekonstrukcija 600 metrov. Letos je 
občina za to namenila okoli 40 tisoč evrov, naslednje leto pa 
jih bo še okoli 60 tisoč. Prenovljen cestni odsek Brengova–
Vanetina bo številnim prebivalcem Vanetine skrajšal pot do 
avtoceste in Cerkvenjaka, prispeval pa bo tudi k večji varnosti 
v prometu. Otvoritev tega odseka bo naslednje leto, ko bo v 
celoti moderniziran.   
V letošnjem letu je občina predala namenu še nekaj večjih 
investicij. Prav je, da se jih ob koncu leta ponovno spomnimo.

Letos je občina predala namenu pločnike in javno razsvetlja-
vo v Kadrencih ob regionalni cesti od Cerkvenjaka do Svetega 
Jurija v dolžini enega kilometra od križišča pod pokopališčem 
do kapele pri granati. Za to je občina iz proračuna namenila 
okoli 300 tisoč evrov. Tu je naša občina koristila sredstva v 
višini 112.000 evrov, ki jih država namenja po 23. členu zako-
na o financiranju občin. Direkcija za infrastrukturo Republike 
Slovenije pa je hkrati modernizirala cestišče na tej regionalni 
cesti v isti dolžini, za kar je namenila še enkrat toliko denarja.

Občina je prenovila tudi šolsko igrišče, ali ne?
Za preplastitev šolskega igrišča z umetno maso je občina 

namenila okoli 30 tisoč evrov. Od tega nam je uspelo 40 od-
stotkov sredstev pridobiti od Fundacije Republike Slovenije za 
šport, ki je sofinancirala ta projekt. Za šolsko mladino, otroke 
iz vrtca in druge uporabnike igrišča je to velika pridobitev. Pri 
športnih aktivnostih na umetni masi bo namreč manj poškodb, 
kot jih je bilo doslej na asfaltu. Mladi bodo tudi manj obreme-
njevali svoje sklepe, kar je dobro za njihov zdrav razvoj. Po 
drugi strani pa je sedaj šolsko igrišče tudi lepšega videza, saj 
so na njem namestili nove koše, nove gole in novo zaščitno 
mrežo, obnovili pa so tudi talne oznake. Igrišče je sedaj zares 
sodobno in primerno današnjim zahtevam.
Kako napreduje rekonstrukcija vodovodnega omrežja v Pe-
ščenem Vrhu?

Občina je letos izvedla tudi prvo fazo rekonstrukcije vodo-
voda v Peščenem Vrhu. V okviru prve faze je na novo polo-
žila sto metrov primarnega vodovoda, za kar je namenila iz 
občinskega proračuna okoli 20 tisoč evrov. Naslednje leto bo 
občina prenovila še 800 metrov primarnega vodovoda, za kar 
bo namenila iz proračuna okoli 92.000 evrov. Za obnovo tega 
vodovodnega omrežja je bil skrajni čas. Vodovodno omrežje je 
namreč v lasti občine, ki ga daje koncesionarju, to je Komunali 
Ptuj, samo v najem, koncesionar pa občini zanj plačuje naje-
mnino. Ob rekonstrukciji vodovoda bodo seveda zgradili tudi 
hišne priključke do zunanjih jaškov, ki morajo biti izven hiš 
zaradi odčitavanja števcev in morebitnih vzdrževalnih del. Po 
odloku nosi občina stroške izgradnje vodovoda do vhodnega 
jaška, strošek njegove izgradnje in vodovodne napeljave po 
svoji parceli in objektu pa nosi vsak odjemalec vode sam. 
Veliko občina daje tudi za vzdrževanje cest.

Za vzdrževanje cest je občina letos iz proračuna namenila 
okrog 95.000 evrov. Gre za gramoziranje makadamskih cest, 
razširitve križišč, čiščenje obcestnih jarkov, popravilo bankin, 
manjše preplastitve cestišč, košnjo trave, odstranjevanje vege-
tacije, ki sega na cesto, odvodnjavanje in druga vzdrževalna 
dela. Letos je občina razširila križišča v Župetincih in Smolin-
cih zaradi podaljšanja linije za šolski avtobus. Zaradi tega je 
bil nekoliko višji tudi strošek za šolske prevoze, vendar je to 
pomembno za varnost otrok.
Se lahko s šolskimi avtobusi vozijo tudi drugi občani, če se-
veda kupijo karto?

Arriva Štajerska je na pristojne organe na državni ravni za 
to naslovila vlogo, ki je bila ugodno rešena. Tako se sedaj lah-
ko s šolskimi avtobusi skupaj s šolarji zjutraj v Cerkvenjak 
pripeljejo tudi drugi občani in občanke, po pouku pa se lahko 
s šolskimi avtobusi tudi vrnejo domov v svoja naselja. Ta mo-
žnost prevoza v Cerkvenjak in nazaj je posebno dragocena za 
starejše občanke in občane, ki nimajo lastnega prevoza. Ti se 
lahko sedaj pripeljejo v Cerkvenjak k zdravniku, v trgovino, 
na pošto in po drugih opravkih. Doslej te možnosti niso imeli.
Nasploh se zdi, da občina lepo skrbi za otroško varstvo in za 
zagotavljanje pogojev za osnovnošolsko izobraževanje otrok in 
mladine. Kot ste dejali, je občina letos z umetno maso prepla-
stila šolsko igrišče in poskrbela za podaljšanje linij šolskih av-
tobusov, v prejšnjih letih pa je poskrbela za izgradnjo novega 
vrtca, za ureditev gretja v šoli in vrtcu in še bi lahko naštevali.

V Cerkvenjaku imamo dobro usposobljen učiteljski kader. 
Zavedamo se, da moramo pedagoškim delavcem zagotoviti 
tudi dobre pogoje za delo, brez katerih mladih ne bi mogli do-
bro izobraziti. Na ta način pravzaprav vlagamo v naše otroke, 
da si lahko pridobijo znanje in pridejo do dobre izobrazbe, ki 
jim nato omogoča normalen prehod na poklicne in srednje šole 
ter kasneje na višje in visoke šole ter na fakultete. Dandanes 
se mladi morajo izobraževati, saj sicer dela zanje ne bo. Sedaj 
skoraj ni več otroka, ki po končani osnovni šoli v Cerkvenjaku 
ne bi nadaljeval šolanja na poklicni ali srednji šoli. V prete-
klosti ni bilo tako. Žal marsikateri mlad človek po tem, ko si 
pridobi poklic in izobrazbo, ne dobi zaposlitve pri nas, temveč 
si jo mora poiskati v Avstriji. Vendar je tudi tam ne bi dobil, 
če ne bi imel znanja. To je samo dokaz več, da so naše šole 
konkurenčne v mednarodnem okviru.

Ob vaši oceni, da občina vrtcu in šoli zagotavlja dobre pogoje 
dela, pa lahko rečem še to: občine imamo daleč največ pristoj-
nosti na področju otroškega varstva in deloma osnovnošolskega 
izobraževanja. Te pristojnosti nam je z zakoni zaupala država. 
Škoda da nam država ne da oziroma ne zaupa več pristojnosti 
tudi na področju sociale, izdaje manj zahtevne gradbene doku-
mentacije, zdravstva in še nekaterih dejavnosti. Verjemite mi, 
da bi v občinah, ki smo blizu občanom, tako vzorno kot za otro-
ško varstvo in izobraževanje skrbeli tudi za druge dejavnosti, ki 

bi nam jih v upravljanje zaupala država, seveda pa bi nam mo-
rala zagotoviti tudi sredstva, ki jih ima za te namene v svojem 
proračunu. Občine bi z njimi dosegle mnogo več.
Pred nami je novo leto. Kakšne načrte ima občina v letu 2018?

Člani občinskega sveta občine Cerkvenjak so prvo branje 
predloga občinskega proračuna za naslednje leto že opravili. 
Bistvenih pripomb na predlog proračuna niso imeli. Zato je 
občinski svet predlog proračuna v prvem branju sprejel sogla-
sno. Drugo branje bodo člani občinskega sveta opravili na seji 
občinskega sveta pred koncem leta, ko bodo občinski proračun 
za leto 2018 tudi dokončno sprejeli.

V predlogu občinskega proračuna za naslednje leto je predvi-
denih več investicij v skupni vrednosti 480 tisoč evrov. Toliko 
sredstev je za investicije predvidenih v občinskem proračunu, 
za posamezne investicije pa si bo občina prizadevala pridobiti 
še nepovratna in povratna sredstva iz državne blagajne po 23. 
členu Zakona o financiranju občin.
Katere investicije so v predlogu občinskega proračuna?

Občina bo nadaljevala z modernizacijo cest. Tako bo asfalti-
rala makadamski odsek ceste Žižek Stanetinci–klanec–Benko 
Andrenci. Ta odsek je dolg dobrih 500 metrov, njegova izgra-
dnja pa bo stala okoli 45 tisoč evrov.

Kot že rečeno, bo občina nadaljevala tudi z rekonstrukcijo 
ceste Vanetina–Brengova v dolžini 600 metrov, kar bo stalo 
okoli 60 tisoč evrov.

Prav tako bo občina asfaltirala parkirišče pri pokopališču, 
kar bo stalo okoli 40 tisoč evrov. 

Kot sem že omenil, bo občina prenovila tudi 800 metrov 
primarnega vodovoda v Peščenem Vrhu, za kar bo namenila 
okoli 92 tisoč evrov.

Tudi za vzdrževanje občinskih cest bo občina namenila oko-
li 100 tisoč evrov.

Ob prometno izpostavljenih križiščih, kjer ni možnosti za 
priključitev na javno razsvetljavo, bo občina namestila od 4 
do 5 solarnih svetilk, ki bodo povečale varnost v prometu v 
nočnem času.

Poleg tega bo občina namenila nekaj sredstev za gasilce, za 
vzdrževanje šolskega poslopja, za dokumentacijo za energet-
sko sanacijo šole in za še nekatere investicije.
Ali načrtujete tudi investicije v odprto širokopasovno omrež-
je, ki bo omogočilo dostop do interneta tudi gospodinjstvom 
na tako imenovanih belih lisah, kjer komercialni ponudniki 
interneta nimajo interesa graditi širokopasovnega omrežja?

K reševanju tega problema smo že pristopili. Občina je pod-
jetju Eurocon, d. o. o., iz Ljubljane dala izdelati načrt izgradnje 
odprtega širokopasovnega omrežja v občini Cerkvenjak, kar je 
prvi korak k izgradnji tega omrežja v občini. Pri izgradnji od-
prtega širokopasovnega omrežja si bomo pomagali s spodbu-
dami Evropskega sklada za regionalni razvoj in države, zlasti 
preko projekta »RuNe« in projekta »GOŠO«.

Rural Networks (»RuNe«) je čezmejni projekt Evropske 
unije za gradnjo širokopasovnih omrežij na podeželju, preko 
katerega želijo pripeljati optične kable do vsakega doma na 
podeželju v Sloveniji, avtonomni deželi Furlanija–Julijska 
krajina v Italiji in v Primorsko-Goranski in Istrski županiji na 
Hrvaškem. »GOŠO« pa je državni projekt gradnje odprtega 
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij, ki pred-
videva pet korakov: priprava načrta razvoja, objava javnega 
razpisa in izbira ponudnika, konkurenčni dialog, ugotavljanje 
neobstoja komercialnega interesa za gradnjo dela omrežja in 
kandidatura za državna sredstva in sredstva Evropskega struk-
turnega regionalnega sklada.
Dandanes investicije ni enostavno izpeljati, saj potrebuje in-
vestitor veliko znanja, da uspešno izvede vse faze od ideje do 
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izvedbe investicije na terenu. Kakšne korake mora na tej poti 
prehoditi in koliko časa to traja?

Najprej mora občina za določeno investicijo zagotoviti zado-
sten delež sredstev. Ko ima zagotovljena sredstva, mora pripravi-
ti idejni projekt (ID). Temu sledi priprava Dokumenta identifika-
cije investicijskega projekta (DIIP). Nato mora pripraviti projekt 
za izvedbo (PZI). Temu sledijo geodetske izmere na terenu. Na 
osnovi projektne dokumentacije mora občina od upravne enote 
pridobiti gradbeno dovoljenje z vsemi soglasji. Načrti morajo biti 
v skladu s prostorskim načrtom občine (OPN). Če gre za zah-
tevnejši projekt, mora občina sprejeti po določeni proceduri tudi 
občinski podroben prostorski načrt (OPPN). Nato mora občina 
kot investitor z javnimi sredstvi z javnim razpisom izbrati izva-
jalca del. Procedura, kako je potrebno izvesti javno naročilo, je 
natančno določena. Za investicijo je potreben še popis del in ma-
teriala. Za vse te naloge in dokumentacijo, ki jo mora sprejeti tudi 
občinski svet, gre običajno ena desetina denarja, namenjenega za 
določeno investicijo, če seveda ne upoštevamo dela, ki ga za in-
vesticijo opravi občinska uprava, ki pa je tako in tako že v službi 
občanov. Seveda pa občinska uprava za izvedbo celotne investi-
cije potrebuje veliko znanja, pa tudi izkušenj. Nujno je tudi tim-
sko delo. Pri tem mora občinska uprava slediti razvojni politiki 
občine, ki jo oblikuje občinski svet. Nato mora občina določiti še 
nadzor in izbrani izvajalec lahko zakoplje prvo lopato na terenu.
Koliko časa mine od ideje do prve lopate?

Za pripravo in sprejem dokumentacije je potrebnih od nekaj 
mesecev do pol leta.

V naši občini smo vsi sodelujoči od občinske uprave do ob-
činskega sveta že utečen tim, tako da smo sposobni realizirati 
vsako investicijo, ki si jo zadamo oziroma ki nam jo zadajo 
občanke in občani.
Občina mora prav tako kot fizične osebe, ki se lotijo gradnje 
hiše ali kakšne druge investicije, spoštovati vse zakone in 
predpise.

Seveda, za to vsaka investicija zahteva ogromno usklajevanj 
s posameznimi lastniki zemljišč, sosedi, različnimi institucija-
mi, podjetji, izvajalci in drugimi, ki imajo določene upraviče-
ne interese v prostoru, kjer poteka investicija.
Ljudje to razumejo?

V glavnem razumejo. Tu in tam pa kdo misli, da lahko obči-
na dela, kar hoče, kar tako po domače. Seveda občina ne more 
nič narediti po domače. Zanjo veljajo vsi zakoni in predpisi 
enako kot za fizične osebe. Tudi občina je podvržena nadzoru 
inšpekcijskih organov, ki lahko zoper njo ukrepajo enako ka-
kor proti vsaki fizični osebi.

Tudi pri sprejemanju občinskih odlokov mora občina upo-
števati zakone in predpise ter državno regulativo. Občina ni 
vsemogočna, kot nekateri zmotno mislijo. Javnih zadev ne 
more reševati po »zdravi pameti«, temveč po zakonih in pred-
pisih, ki jih je včasih težko razumeti. Pločnik denimo mora biti 
po predpisih dovolj širok, da ga lahko uporablja tudi invalid 
z vozičkom, četudi v naselju trenutno ni nobenega invalida. 
Zaradi zmanjšanja stroškov izgradnje ali zaradi pomanjkanja 
zemljišča pločnika v enem delu ni mogoče zožiti, pa če se to 
na prvi pogled zdi komu še tako enostavna in »praktična« re-
šitev. Za vsako stvar obstajajo standardi in normativi, ki jih je 
treba upoštevati in ki imajo konec koncev svoj smisel, saj nam 
vsem zagotavljajo kakovost življenja.
Naslednje leto bo samostojna občina Cerkvenjak praznovala 
svoj 20. rojstni dan.

Za našo občino je to pomemben jubilej. Čas je pokazal, da 
je bila odločitev za samostojno občino pravilna in za območje 
naše občine koristna. Zato bomo okrogel jubilej občine tudi 
primerno obeležili. Med drugim načrtujemo tudi izdajo krajše 
publikacije ob jubileju, ki jo bo pripravil za to posebej imeno-

van uredniški odbor.
Kaj pa občina pripravlja za najdaljšo noč v letu?

Tako kot že vrsto let nazaj bo občina tudi letos v sodelovanju 
z Društvom vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak pri-
pravila pred občinsko zgradbo silvestrovanje na prostem. Tako 
se bomo lahko skupaj v veselem razpoloženju in ob prijetnem 
druženju poslovili od starega leta, ki je bilo za občino Cerkve-
njak uspešno, in skočili v novega, za katerega upamo, da bo 
vsaj enako, če ne še boljše, saj smo tako v Sloveniji kot v osre-
dnjih Slovenskih goricah ponovno priče gospodarski rasti in 
zmanjševanju brezposelnosti. Kljub temu tudi letos ognjemeta 
ne bo – denar, ki bi ga potrošili zanj, bo občina raje namenila 
za humanitarne namene.

Sicer pa bo v Cerkvenjaku 22. in 23. decembra spet božič-
no-novoletni sejem, Turistično društvo Cerkvenjak pa je že 
pripravilo adventni venec in jaslice na prostem. Tudi sicer je 
občina poskrbela za primerno okrasitev, ki bo v predpraznič-
nih in prazničnih dneh prispevala k pravemu božično-novole-
tnemu vzdušju v Cerkvenjaku.

Za konec še vprašanje, kaj v teh prazničnih dneh želite Cer-
kvenjačankam in Cerkvenjačanom?

Vsem občankam in občanom želim mirne božične praznike, 
ki jih bodo preživeli v krogu najbližjih. V novem letu 2018 
pa vam vsem želim veliko zdravja, uspehov, zadovoljstva in 
osebne sreče. Vsem tistim, ki pa ste se v zadnjem času priselili 
v našo občino, pa želim prijetno počutje med nami vsemi.

Tomaž Kšela

določitvi kandidata za člana Državnega sveta – predstavnika 
lokalnih interesov. Za elektorja so izvolili mag. Mirka Žmav-
ca, Mirka Kozarja pa za kandidata za člana Državnega sveta 
(predlagal ga je svetnik Boris Vogrin). Zdaj, ko to poročamo, 
je že znano, da bo lokalne interese z  območja občin Ormož, 
Ljutomer, Gornja Radgona in Lenart zastopal Branko Šume-
njak iz Ormoža.

Zaradi prisotnosti gosta je prednost v obravnavi dobil Odlok 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskih ze-
mljiščih brez sprememb namenske rabe za gradnjo kmetijskih 
objektov na kmetiji Kozar. Odlok je pojasnila Tamara Arcet iz 
T&I Urb, d. o. o. Še pred njo je podal stališče s seje Odbora za 
prostorsko planiranje in gospodarstvo z nepremičninami Jer-
nej Rajh. Za sprejetje Odloka so glasovali vsi prisotni svetniki. 
Sledila je obravnava Odloka o nadomestilu za uporabo stavb-
nega zemljišča na območju občine Cerkvenjak. Pri tej točki se 
je kolegom in kolegici na seji pridružil Primož Čuček. Najprej 
je stališče, ki ga je zavzel Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, 
varstvo okolja in gospodarske javne službe, prisotnim predočil 
svetnik mag. Mirko Žmavc. Za njim je vsebino odloka razložil 
in pojasnil Igor Martinšek iz Terra GIS, d. o. o. V prvi obrav-
navi je predstavljen odlok potrdilo vseh sedem prisotnih sve-
tnikov. Za dokončen sprejem sledi še obravnava tega odloka 
na prihodnji seji, v drugem branju.

Obrazložitev sklepa o sprejemu Elaborata za oblikovanje 
cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo Mariborskega Vo-
dovoda, d. d., na območju občine Cerkvenjak je podal mag. 
Vito Kraner, direktor občinske uprave. Mariborski vodovod je 
predlagal 17 % povišanje vodarine kot tudi omrežnine. Obči-
na je od izvajalca želela odgovore in dodatna pojasnila, a jih 
ni dobila. Kot je povedal mag. Kraner, niti odgovora ni bilo. 
Zato občinskemu svetu predlaga, da ga zavrne. Takšno je bilo 
tudi mnenje odbora za gospodarstvo. V razpravo sta se vklju-
čila svetnik Andrej Kocbek, sicer tudi podžupan občine Cer-
kvenjak, in Mirko Kozar. Na koncu seveda svetniki Elaborata 
soglasno niso sprejeli. In na vrsti je bil še Sklep o sprejemu 
Elaborata za oblikovanju cene izvajanja storitev obveznih jav-
nih služb odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter omrežnine 
za uporabo pripadajočih javnih infrastrukturnih objektov in 
naprav v občini Cerkvenjak. Ta elaborat je na široko predstavil 
dr. Žan Jan Oplotnik iz Instituta IRISS. Trenutne cene so v 
veljavi iz leta 2014 in naj bi bile na slovenskem povprečju.  Za 
sprejem elaborata so svetniki glasovali soglasno. Z elaboratom 
so se strinjali tudi na odboru za gospodarstvo, kmetijstvo, var-
stvo okolja in gospodarske javne službe.

Predlagani Odlok o proračunu občine Cerkvenjak za leto 
2018 je obširno predstavila Simona Kramberger, odgovorna 
na občini Cerkvenjak za finance, proračun in družbene dejav-
nosti. Obravnava proračuna, kjer so se svetniki zadržali eno 
tretjino časa več kot tri ure trajajoče seje, je potekala v razu-
mnem in razumevajočem vzdušju. Ne glede na to, da so sve-
tniki imeli nekatere svoje poglede. Proračun za leto 2018, ki 
je tokrat bil še v prvi obravnavi, bo težak 1.843,236 evrov. Na 
odhodkovni strani pa predvideva 1.790,459 evrov. Če vemo, 
kaj vse morajo imeti občine v vidu pri svojih proračunih, razu-
mljivo, občina Cerkvenjak ni izjema, nekih večjih investicij, 
ki bi si jih želeli (mi) občani, ne gre pričakovati. Za lažjo pred-
stavo vpogleda v  proračun povzemamo transfere posamezni-
kom in gospodinjstvom, ki naj bi vzeli iz proračunske pogače 
494.240 evrov. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
so plačila, ki pomenijo dodatek k družinskim dohodkom ali 
nadomestilo za posebne vrste izdatkov. Upravičenost do po-
sameznih transferov urejajo posamezni zakoni in podzakon-
ski akti. Obseg sredstev v proračunskem letu je odvisen od 
gibanja števila upravičencev. Največji delež med transferi po-

19. REDNA SEJA 
OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE CERKVENJAK
V prvem branju proračun 2018 potrjen.

V sredo, 15 novembra, se je cerkvenjaški občinski svet se-
stal na eni najpomembnejših sej v letošnjem letu. Med 10 je 
zagotovo izstopala 5. točka dnevnega reda Odlok o proračunu 
občine Cerkvenjak za leto 2018.

Po pozdravu župana, ugotovitvi sklepčnost in sprejemu 
dnevnega reda so potrdili sklepe 18. redne seje s petimi glaso-
vi za, svetnik Mirko Kozar pa ni glasoval. Sklepe 3. dopisne 
in 3. izredne seje občinskega sveta so potrdili soglasno. Na 
3. izredni seji so imenovali predstavnika občine Cerkvenjak 
v volilno telo za volitve v Državni svet in sprejeli sklep o 

sameznikom in gospodinjstvom predstavljajo drugi transferi 
posameznikov, kjer večino sredstev predstavlja plačilo razlike 
med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, ostali transfe-
ri so namenjeni za plačila šolskih prevozov učencev (samo ti 
stanejo slabih 50.000 evrov), regresiranje prehrane učencev, 
finančna spodbuda za novorojence, denarne nagrade dijakom 
in študentom, regresiranje oskrbe v domovih ter izplačila, na-
menjena za družinskega pomočnika«, je zapisano v materialu 
proračunske obrazložitve. 

V podrobnosti predloga proračuna  za 2018 na straneh Zr-
nja ni moč predstaviti. Pa vendar zapišimo, da nekaj vlaganj 
v vodovode in ceste, kar občani tako radi slišimo in vidimo, 
bo. Vse drugo se nam namreč zdi samoumevno, a žal ni tako. 
Nadaljevala se bodo že začeta dela modernizacije ceste Bren-
gova (Pučko)–Vanetina in Stanetinci (Žižek)–Andrenci v sme-
ri Benko in Antonič v skupni dolžini cca 500 metrov. Ne gre 
pa pozabiti, da za prihodnje leto ostane še plačilo 2. dela mo-
dernizacije odseka ceste Čagona–Malek–Blažič. Kar se tiče 
vodovoda, bo rekonstrukcija vodovoda potekala v Peščenem 
Vrhu in v Brengovi: Klobasa–Pučko. Poskrbeli bodo tudi za 
pridobitev projektne dokumentacije za vodovod Župetinci–
Smolinci, Grabonoški Vrh in Klobasa–Brengova–Pučko–Va-
netina. Investicije v oskrbo z vodo bodo novi proračun olajšale 
za 140.000 evrov.

Ta cesta na vrh Andrencev v smeri Benko in Antonič bo priho-
dnje leto dobila asfaltno prevleko.

Ne gre spregledati, da bo treba prihodnje leto odplačati tudi 
97.521evrov dolga, najetih kreditov iz prejšnjih let. Sicer pa 
bo skupna zadolženost občine Cerkvenjak na dan 31. 12. 2017 
znašala 768.062,43 evrov.

Seveda so svetniki do oblikovanja proračuna imeli tudi nekaj 
pomislekov in predlogov. Tako se je denimo svetniku Kozarju 
zdel previsok delež v Javnem zavodu Knjižnica Lenart (slabih 
23.000 evrov). Pojasnjeno je bilo, da financiranje urejajo za-
konski akti. Višina sredstev je določena na število prebivalcev 
v občini Cerkvenjak in jo financirajo vse občine na območju 
Upravne enote Lenart. Med drugim je pri gasilskem domu pre-
dlagal izgradnjo nadstreška, ki bi vsem društvom služil za pri-
reditve in druženja. Andrej Kocbek se je vprašal, ali so vsi, ki 
prejemajo razne socialne pomoči, v resnici tudi upravičeni do 
njih. Toda o tem nimajo pravice presojati občinske službe, pač 
pa morajo verjeti podatkom, ki jih dobijo od socialnih služb. 
Podatki o denarno socialnih pomočeh pa tudi niso javno do-
stopni. Ugotavljali so, da precej denarja občinam vzamejo tudi 
razne licence, ki so si jih izposlovali razni lobiji. So pa svetniki 
izpostavili še več predlogov, ki pa ne bodo zagledali luči sveta 
v tem proračunu. Na koncu so predlagani proračun v prvem 
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branju soglasno sprejeli. Nekaj vprašanj in predlogov pa so 
našli tudi za zadnjo točko dnevnega reda Pobude in vprašanja 
svetnikov.

Franc Bratkovič                      

KOLEDAR PRIREDITEV 
ZA 2018 USKLAJEN

V sredo, 6. decembra, so se na sklic podžupana Andreja Ko-
cbeka zbrali na sestanku predsedniki društev in organizacij v 
občini Cerkvenjak. Na sestanku so terminsko uskladili oddane 
predloge prireditev, ki jih bodo društva in drugi izvedli v letu 
2018. Po oddanih in terminsko usklajenih predlogih prireditev 
bo teh skozi vse leto kar veliko. Največ pa seveda v mesecu 
juniju, ko v Cerkvenjaku praznujemo svoj občinski praznik. 
Letos bo že dvajseti.

F. B.

PRORAČUN OBČINE 
CERKVENJAK ZA LETO 

2018
Občinski svet Občine Cerkvenjak je na svoji 20. redni seji dne 

20. 12. 2017 dokončno sklepal o proračunu Občine Cerkvenjak 
za leto 2018. Osnova za načrtovanje je bil Rebalans proračuna 
za leto 2017 z dne 13. 9. 2017, ocenjena realizacija leta 2017 
in Predlog Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2018 in 
2019. Glavni vir prihodkov proračuna je dohodnina, katere vi-
šina temelji na izračunu primerne porabe oz. povprečnine, ki za 
leto 2018 znaša 551 EUR/prebivalca (v letu 2017 je bila 525,00 
EUR/prebivalca). Tudi v letu 2018 ni moč načrtovati investicij 
s sofinanciranjem iz strukturnih skladov EU, saj iz predloga na-
slednjega večletnega finančnega okvira EU 2014–2020, ki ga 
je sprejela Evropska komisija, izhaja, da je finančni okvir EU 
prilagojen večjim in predvsem državnim investicijam, medtem 
ko bo s samostojnimi projekti, ki jih izvajamo manjše lokalne 
skupnosti, težko kandidirati za evropska sredstva. 

Višina proračuna za leto 2018 znaša 1.852.416 EUR pri-
hodkov in 1.800.783 EUR odhodkov. Presežek prihodkov nad 
odhodki skupaj s predvidenim ostankom sredstev na računu 
ob koncu letošnjega leta znaša 52.640 EUR in skupaj z neto 
zadolževanjem pri državnem proračunu v višini 44.881 EUR 
predstavlja odplačilo dolgoročnih kreditov v letu 2018 v višini 
97.521 EUR. Iz leta v leto ugotavljamo, da za investicije ostaja 
vse manj sredstev, kar je posledica povečevanja izdatkov za te-
koče transfere, odplačevanje dolgoročnih kreditov in neugodni 
pogoji koriščenja sredstev strukturnih skladov EU za investi-
cije. Delež sredstev v proračunu za investicije znaša 27 % (v 

najboljših časih obstoja naše občine je ta delež znašal tudi do 
60 % celotnega proračuna). 

Sredstva se v skladu z zakonodajo in področnimi predpi-
si namenjajo za zagotavljanje varstva in vzgoje predšolskih 
otrok v letu 2018 v višini 315.700 EUR, zagotavljanje sred-
stev za osnovno šolstvo in pomoči v osnovnem šolstvu znaša-
jo 134.620 EUR. Za zagotavljanje socialnega varstva, kot je 
domsko varstvo invalidov in ostarelih, financiranje družinskih 
pomočnikov in drugih ranljivih skupin, programov pomoči 
Centra za socialno delo Lenart in razne druge oblike pomoči, 
bo potrebnih 132.815 EUR. Za plačilo zdravstvenega zavaro-
vanja za brezposelne in druge oblike nujnega zdravstvenega 
varstva je načrtovanih cca 20.000 EUR. Višina predvidenih 
izdatkov za subvencije v kmetijstvu je v enakem obsegu kot 
doslej - 18.000 EUR, denarne nagrade za dijake in študente 
3.300 EUR, finančne spodbude za novorojenčke 5.300 EUR, 
financiranje gasilske službe v višini 20.300 EUR. Visok delež 
sredstev predstavlja tudi program kulture in športa ter ostalih 
društev, za kar se sredstva prejemnikom dodeljujejo na podla-
gi javnih razpisov. Za program kulture je namenjenih 48.033 
EUR, od tega za knjižnično dejavnost 25.413 EUR in ljubitelj-
sko kulturo 19.120 EUR. Program ljubiteljske kulture zajema 
sredstva za sofinanciranje programov društev v višini 9.500 
EUR, sofinanciranje programov kulture v višini 9.620 EUR 
(Kulturno društvo, Javni sklad RS KD, plačilo nastopov pihal-
nemu orkestru MOL). Za program športa se namenja 30.270 
EUR, od tega za vzdrževanje športnih objektov in opreme 
15.170 EUR ter za financiranje programov športa na podlagi 
javnega razpisa 15.100 EUR. Za spodbujanje razvoja turizma 
so načrtovana sredstva v skupni višini cca 23 tisoč EUR, v 
okviru katerih je tudi nekaj projektov »Ovtar«, ki se izvajajo 
na območju vseh občin, vključenih v LAS Slovenskih goric. 
Pri teh projektih je delež naše občine določen glede na število 
prebivalcev, tako da so ti zneski relativno nizki (lastni stroški 
znašajo cca 3.700 EUR). Pretežni del stroškov na podprogra-
mu turizma predstavlja sofinanciranje turističnih prireditev 
(4.000 EUR), stroški ponatisa zloženk, stroški imenovanja in 
delovanja vinske kraljice ipd. Tovrstni izdatki predstavljajo 
cca 680 tisoč EUR, kar je 36 % celotnega proračuna.

Izdatki za investicije predstavljajo 27 % celotnega proračuna 
oz. 30 % skupaj z odplačilom dolgoročnih kreditov, ki so bili 
namenjeni financiranju investicij v preteklih letih. V letu 2018 
je v okviru investicij predvideno dokončanje investicije izgra-
dnje pločnika ob regionalni cesti Kadrenci-Cogetinci in sicer 
so načrtovana sredstva v višini 15.000 EUR za stroške odkupa 
zemljišč ob novozgrajenem pločniku. Načrtovano je nadaljeva-
nje modernizacije odseka ceste Brengova-AC-Pučko-Vanetina 
(v letu 2017 je bila izvedena modernizacija do posestva Trojner, 
v letu 2018 pa bo do naselja Vanetine, skupno 1150 m), za kar 
so predvidena sredstva v višini 63.630 EUR, prav tako bo v 
letu 2018 realizirano plačilo modernizacije odseka ceste Čago-
na-Malek-Blažič v dolžini cca 300 m, katere skupna vrednost 
znaša 20.927 EUR (5.927 EUR je bilo realizirano v letu 2017, 
15.000 EUR pa bo v letu 2018). Načrtovana je tudi moderniza-
cija odseka ceste Klanec-Andrenci-Žižek v dolžini 300 m, za 
kar bo potrebnih 49.000 EUR. V letu 2018 bo izvedena prepla-
stitev oz. asfaltiranje parkirnega prostora pri pokopališču, za kar 
so načrtovana sredstva v višini 49.000 EUR. Za pripravo pro-
jektne dokumentacije za izgradnjo vodovoda v dolini Brengove 
(Klobasa-Pučko-Kozar-Vanetina) je predvidenih 4.000 EUR in 
30.000 EUR za samo izgradnjo vodovoda, v Peščenem Vrhu bo 
dokončana izgradnja oz. rekonstrukcija vodovoda po celotnem 
naselju, za kar bo potrebnih skupno 113.257 EUR (19.257 EUR 
je bilo realiziranih že v letu 2017). Za obnovo vodovoda v Gra-
bonoškem Vrhu so načrtovana sredstva za pridobitev projek-
tne dokumentacije v višini 6.000 EUR, v prihodnjih dveh letih 

pa bo izvedena rekonstrukcija le-tega. Prav tako so načrtovana 
sredstva v višini 5.000 EUR za pridobitev projektne dokumen-
tacije za obnovo vodovoda Župetinci-Smolinci, v prihodnjih 
dveh letih pa je načrtovana sama obnova vodovoda. Za sofinan-
ciranje obnove sakralnih objektov v lasti župnije Sv. Anton so 
načrtovana  sredstva v višini 1.500 EUR (obnova vhodnih vrat 
na stranski kapeli cerkve). Za sofinanciranje izgradnje malih či-
stilnih naprav so načrtovana sredstva v višini 15.000 EUR (so-
financiranje znaša 50 % stroškov investicije). V letu 2018 bodo 
postavljene tudi štiri solarne svetilke za javno razsvetljavo na 
mestih, kjer je osvetlitev zaradi varnosti nujno potrebna in v pri-
hodnjih letih ni predvidena izgradnja klasične javne razsvetlja-
ve – predvidena so sredstva v višini 13.000 EUR. Dokončana bo 
tudi izgradnja javne razsvetljave v naselju Cenkova, za kar bo 
potrebnih še dodatnih 3.140 EUR (1.500 EUR je bilo realizira-
nih že v letu 2017). 5.300 EUR je namenjenih za nakup opreme 
za potrebe delovanja občinske uprave (fotoaparat in LCD ekran 
za predvajanje vsebin na sejah občinskega sveta in odborov). 
Načrtujemo tudi nakup še enega defibrilatorja, ki bi ga namestili 
na objektu ŠRC Cerkvenjak, kjer je večja frekvenca ljudi. V 
letu 2018 so predvidena tudi inv. sredstva za potrebe delovanja 
gasilske službe v višini 4.000 EUR ter 1.500 EUR za obnovo 
kuhinje v gasilskem domu za potrebe Društva kmečkih deklet in 
žena. V proračunu za leto 2018 so načrtovana sredstva v višini 
8.000 EUR za pridobivanje projektne dokumentacije za načrt 
razvoja OŠO (odprto širokopasovno omrežje), ki je predpogoj 
za pričetek katere koli aktivnosti za izgradnjo širokopasovnega 
optičnega omrežja v Občini Cerkvenjak in bo predstavljal ustre-
zno strokovno - metodološko podlago, da se občina vključi v 
iniciative, s katerimi se bo prebivalcem in javnim ustanovam na 
komercialno nezanimivih območjih zagotovila odprta širokopa-
sovna infrastruktura s hitrostmi vsaj 100 Mbps. V letu 2019 pa 
je načrtovana sama izgradnja omrežja. 

Za tekoče vzdrževanje občinskih cest so zagotovljena sred-
stva v višini 100.000 EUR ter zimsko službo v višini 12.730 
EUR, plačilo el. energije za javno razsvetljavo v višini 10 ti-
soč EUR, vzdrževanje kanalizacije in čistilne naprave 12 tisoč 
EUR, vzdrževanje pokopališča in mrliške veže v višini 5.290 
EUR, 5.000 EUR je načrtovanih za pripravo projektne doku-
mentacije za širitev pokopališča ter 8.000 EUR za tlakovanje 
vmesnih poti in obnovo fontane na obstoječem delu pokopali-
šča. Zagotovljena so tudi sredstva za delovanje organov obči-
ne in občinske uprave in financiranje vseh nalog, ki ih je ob-
čina dolžna v skladu z zakonodajo izvajati in financirati. Kot 
več let doslej ponovno načrtujemo izvajanje dveh programov 
javnih del in sicer »Urejanje in vzdrževanje javnih površin«( 
sofinanciranje s strani ZRSZZ v višini 55 %) in »Pomoč pri 
urejanju in vzdrževanju športnih objektov« (sofinanciranje s 
strani ZRSZZ v višini 95 %), slednji se izvaja v ŠRC Cerkve-
njak. V vsak program je vključen po en udeleženec. Ti izdatki 
skupaj s plačami znašajo 13 % celotnega proračuna.
Grafikon prikazuje predvideno porabo glede na vrsto odhodkov:  

Prikaz predvidene porabe sredstev po področjih proračunske porabe za leto 2018:

PK Področje proračunske porabe Proračun 
2018 v EUR

% v  
proračunu

1 2 3 4
01 politični sistem 86.272,92 4,54
02 ekonomska in fiskalna administracija 5.798,00 0,31
04 skupne administrativne službe in splošne javne storitve 51.876,00 2,73
06 lokalna samouprava 218.621,76 11,52
07 obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih 22.054,00 1,16
08 notranje zadeve in varnost 820,00 0,04
10 trg dela in delovni pogoji 29.821,60 1,57
11 kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 21.505,00 1,13
13 promet, prometna infrastruktura in komunikacije 344.684,86 18,16
14 gospodarstvo 27.413,54 1,44
15 varovanje okolja in naravne dediščine 36.379,30 1,92
16 prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost 224.445,13 11,82
17 zdravstveno varstvo 19.613,64 1,03
18 kultura, šport in nevladne organizacije 109.890,95 5,79
19 izobraževanje 450.320,85 23,72
20 socialno varstvo 138.115,00 7,28

 SKUPAJ 1.898.303,10 100,00

Simona Kramberger, mag. posl. ved, višja svetovalka za proračun in finance
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MODERNIZACIJE CEST
V letu 2017 so na področju cestne infrastrukture bile uspe-

šno zaključene naslednje investicije:
1. Modernizacija občinske ceste Brengova-AC-Pučko-

-Vanetina – I. faza  (JP 703-701 v dolžini cca 405 m) – v 
skupni višini cca 42.000 EUR

2. Modernizacija občinske ceste Čagona – Čebelarski dom 
v dolžini cca 120 m – v skupni višini cca 11.000 EUR

3. Modernizacija občinske ceste Čagona – odsek Malek-
-Blažič  (JP 703-683 v dolžini cca 210 m) – v skupni 
višini cca 17.000 EUR

Predmetni odseki občinskih cest v skupni dolžini cca 735 m 
so bili do nedavnega še v makadamski izvedbi, sedaj pa so že 
predani v uporabo. Za odseka v Čagoni so krajani s Čebelar-
skih društvom Ivan Jurančič pripravili tudi svečano otvoritev, 
ki se je odvijala v petek, 24. 11. 2017 pri Čebelarskem domu 
(več na strani 10). 

Odsek v Brengovi se bo v preostalem delu (II. faza) v dolžini 
cca 600 m izvedel v letu 2018.

Gre za odseke, ki so zaradi svojega poteka v naklonu pov-
zročali relativno drago in zahtevno vzdrževanje.

Na podlagi predhodno izvedenih geodetskih odmer cest je v 
teku tudi pogodbeni prenos zemljišč v last Občine Cerkvenjak. 

Kot sledi iz občinskega proračuna, bo občina tudi v priho-
dnje vlagala v obnove občinskih cest in jih vzdrževala v ustre-
znem obsegu.

Trak so prerezali Leon Grager, predsednik ČD Ivan Jurančič 
Cerkvenjak, Franc Fekonja, občinski svetnik iz volilne enote 
Brengova, Čagona in Vanetina, in Marjan Žmavc, župan obči-
ne Cerkvenjak. Foto: F. B.

OBNOVA VODOVODA 
PEŠČENI VRH

Kot je bilo planirano in glede na zagotovljena sredstva v 
proračunu, je bila v jeseni tudi pričeta investicija na obnovi 
vodovoda Peščeni Vrh. 

Vodovod v naselju Peščeni Vrh je bil v preteklih letih sicer 
že delno obnovljen v dveh fazah in sicer zaradi neustreznih 
tlakov in pretočnosti, kajti obstoječi cevovod več ne zadošča 
za zagotavljanje potrebnih pogojev za pretočnost in pritisk oz. 
tehničnih standardov za javna vodovodna omrežja.

Zaradi navedenega so se zagotovila potrebna sredstva v ob-
činskem proračunu v letu 2017 in v letu 2018 ter se tako omogo-
čil začetek dokaj zahtevne obnove še preostalega nedograjene-
ga  dela vodovodnega cevovoda v naselju Peščeni Vrh. Ob tem 

je potrebno posebej poudariti, da se bo obnova izvedla za vsa 
gospodinjstva, ki so vezana na obstoječi vodovod Peščeni Vrh 
(tudi tista, ki se neposredno ne nahajajo v naselju Peščeni Vrh).

Izvedba del pri obnovi vodovoda Peščeni Vrh

Z obnovo vodovoda bodo v skladu s tehničnimi standardi 
(Tehnični Pravilnik o javnem vodovodu v Občini Cerkve-
njak) gospodinjstva (razen tista, ki te jaške že imajo izvede-
ne) morala vzpostaviti ustrezne zunanje termične vodomerne 
jaške. Upravljalec javnega vodovoda (Komunalno podjetje 
Ptuj, d. d.) ne pogojuje, da se jašek izdobavi pri njih, tako 
da ga stranka lahko kupi tudi drugje. Pomembno pa je, da 
je jašek proizvajalca Zagožen (tip z oznako »Zagožen« ¾ - 1 
½ col-ZAG in LTŽ z ustrezno izjavo o skladnosti), ki je do-
bavljiv v tehničnih trgovinah, katerega vgrajujejo tudi drugi 
upravljalci ter je primeren za to klimatsko območje.
Mesto vgradnje jaška se bo pravočasno določilo na terenu v 
dogovoru med občani, upravljavcem vodovodnega omrežja 
ter po potrebi predstavnikom občine, zato je odveč vsakršno 
vznemirjanje občanov iz tega naslova. Prav tako se občane 
na območju naselja Peščeni Vrh poziva, da se ravnajo iz-
ključno po navodilih upravljavca vodovoda in občine, da po 
nepotrebnem ne bo prihajalo do zapletov oz. napačnih za-
ključkov ter rešitev pri izvajanju vodovodnih priključkov.
Kot je to že ustaljena praksa po naši in tudi drugih občinah, 
je strošek gospodinjstev tako samo nabava vodomernih ja-
škov, ki so v lasti gospodinjstva, vsa ostala montažna dela ter 
izkope bo plačala občina kot lastnica infrastrukture (vodovo-
da). Vodomerni jašek je sestavni del posameznega gospodinj-
stva in zato je tudi strošek njegove prve vgradnje na lastniku. 
Prepričani smo, da občani razumejo bistvo predmetne in-
vesticije oz. da se izvaja izključno v njihovo korist ter bodo 
pri njej tudi aktivno (konstruktivno) sodelovali, kajti le 
tako se bo lahko uspešno vzpostavil ustrezen in učinkovit 
sistem vodooskrbe na območju naselja Peščeni Vrh.  

Že pričeta dela na obnovi so zaradi neugodnih vremenskih 
razmer (zima) bila prekinjena in bodo nadaljevana ter tudi za-
ključena predvidoma spomladi 2018. 

Vsekakor pa nas v prihodnje še čakajo obnove vodovoda 
v naseljih Grabonoški Vrh, Župetinci (Brezovjak) in Ivanjski 
Vrh, za kar pa si občina prizadeva pridobiti tudi nepovratna 
sredstva EU.

INVESTICIJE V LETU 2017

PRAZNJENJE GREZNIC 
OBVEZNO VSAKA TRI LETA

Državni podzakonski predpis oz. Uredba o odvajanju in či-
ščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15) že 
od leta 2015 določa,  da je najmanj enkrat na tri leta obvezno 
praznjenje greznic in vsebine mulja iz malih (hišnih) komunal-
nih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN) s strani izvajalca 
Javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. 
Izvajalec javne službe v Občini Cerkvenjak je Režijski obrat, 

OBNOVA IGRIŠČA PRI  
OŠ CERKVENJAK

Občina je z zagotovitvijo potrebnih sredstev v okviru ob-
činskega proračuna že v letu 2016 začela načrtovati obnovo 
igrišča pri OŠ Cerkvenjak, ki je bilo zaradi svoje dotrajanosti 
in za izvajanje športnih aktivnosti na nevarnih in neprimernih 
asfaltnih površinah potrebno celovite obnove. V občinskem 
proračunu so se tako za leto 2017 planirala potrebna sredstva 
in občina je izvedla prijavo na Fundacijo za šport in tudi pri-
dobila dobrih 10.700 EUR nepovratnih sredstev.

Obnova igrišča je obsegala izvedbo igralnih površin iz gume 
in ustreznih premazov ter zamenjavo golov, košev, lovilnih 
mrež itd. ter bo znašala cca 30.000 EUR.

Določena dela, kot so barvanje stebrov za mreže in za JR, 
montažo golov, košev in druge opreme, so izvedli hišnik OŠ 
ter delavci režijskega obrata.

Dela so bila jeseni uspešno zaključena in igrišče je bilo z 
otvoritvijo dne 17. 11. 2017 predano tudi v uporabo. Vsem 
uporabnikom želimo veliko prijetnega igralnega časa. 

Otvoritev prenovljenega igrišča pri OŠ

PREGLED  IZVEDBE VEČJH INVESTICIJ V LETU 2017

INVESTICIJA OBSEG INVESTICIJE STANJE IZVAJANOSTI 

1.
CESTE, 

PLOČNIKI,
PARKIRIŠČA:

MODERNIZACIJA – ODSEKI 2017:
 - Brengova-AC-Pučko-Vanetina  (JP 703-701) - 405 m
 - Čagona – Čebelarski dom v dolžini - 120 m
 - Čagona – odsek Malek-Blažič  JP 703-683 - cca 210 m

ZAKLJUČENO

UREDITEV PLOČNIKA IN OBNOVA REGIONALNE CESTE:
 - IZVEDBA DEL – PLOČNIK OBNOVA VOZIŠČA NA ODSEKU:

 - Cerkvenjak-Peščeni Vrh ZAKLJUČENO

 - Cerkvenjak-CENTER-Brengova V PRIPRAVI

 - UREDITEV CESTE IN PLOČNIKOV OB CESTI DO  
ŠRC CERKVENJAK

NAČRTOVANA IZVEDBA 
GLEDE NA SOFINANCIRANJE V 

NASLEDNJIH LETIH

2. VODOVOD:

 - OBNOVA VODOVODA PEŠČENI VRH

 - IZGRADNJA VODOVODA GRABONOŠKI  
VRH–COGETINCI

V IZVAJANJU

izvedba prevezave na 
javni vodovoda

3. KANALIZACIJA:  - SOFINANCIRANJE MALIH ČISTILNIH NAPRAV V IZVAJANJU

4. OBRTNA CONA:  - PRODAJA ZEMLJIŠČ V IZVAJANJU – NA PRODAJ ŠE 
NEKAJ PARCEL

5. OŠ - VRTEC:

 - ENERGETSKA SANACIJA IN REKONSTRUKCIJA  
OBJEKTA OŠ

 - DRUGO INVESTICIJSKO VDRŽEVANJE OŠ IN VRTCA

IZDELAVA PROJEKTNE  
DOKUMENTACIJE

ZAKLJUČENO

ki pa predmetno javno službo izvaja s pomočjo podizvajalca, 
podjetja AGJ, d. o. o., iz Lenarta. 

Predmetni sistem odvoza ne velja za tiste kmetije, ki imajo 
vzpostavljene nepretočne gnojne jame ter zadosten obseg ze-
mljišč za praznjenje le-teh v določenem časovnem obdobju. 
Tovrstne kmetije so na občinski upravi že podale vloge in pre-
jele odločbe o oprostitvi plačila okoljske dajatve in oprostitev 
obveznosti praznjenja greznic prek izvajalca javne službe. 

Termin praznjenja greznic se z izvajalcem (AGJ, d. o. o.) 
lahko predhodno uskladi prek elektronske pošte agj@triera.
net ali po telefonu 051 646 402. Po opravljeni storitvi boste 
prejeli dokazilo (račun) o praznjenju greznice, s katerim boste 
dokazovali spoštovanje Uredbe.

Nekaterim gospodinjstvom je ta sistem že poznan in ga v 
praksi tudi izvajajo.

 
Praznjenje greznice, praznjenje MKČN

Za ta namen so bile s strani občinskega sveta potrjene tudi 
cene storitev, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječi-
mi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, 
ter so naslednje:

Storitev Cena (z DDV)
Praznjenje greznic 17,00 eur/m3
Odvoz mulja iz male ČN 22,00 eur/m3
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MODERNIZIRANA CESTNA 
ODSEKA V ČAGONI

To jesen sta modernizacijo poleg cestnega odseka Brengo-
va–Vanetina dočakala tudi dva krajša cestna odseka v Čagoni. 
Dela je izvajal Pomgrad - Cestno podjetje Murska Sobota. Šlo 
je za modernizacijo cestnega odseka od razcepa proti čebe-
larskemu domu v dolžini 120 metrov in do domačije Blažič v 
dolžini 220 metrov. Izvedena dela so občino Cerkvenjak stala 
slabih 30.000 evrov.

Druženje se je po uradnem delu nadaljevalo v prijetnem in 
veselem razpoloženju.

Tam živeči občani, ki so si posodobitve ceste že dolgo želeli, 
in pa Čebelarsko društvo ter občina Cerkvenjak so v petek, 24. 
novembra, pri čebelarskem domu v Čagoni pripravili tudi kraj-
šo slovesnost s kulturnim programom, za katerega sta poskrbe-
la mlada čagonska harmonikarja  Danej Hojnik in Lukas Ko-
cmut,  in tako uradno predali namenu modernizirana odseka 
ceste. Med gosti sta ob Marjanu Žmavcu, županu občine Cer-
kvenjak, Andreju Kocbeku, podžupanu, in mag. Vitu Kranerju, 
direktorju občinske uprave, bila tudi Denis Škorjanc, predstav-

nik izvajalca, podjetja Pomgrad, in Ivan Ipša, nadzornik del.  
Po uradni otvoritveni slovesnosti so tamkajšnji domačini in 

Čebelarsko društvo Ivan Jurančič Cerkvenjak za vse prisotne 
pripravili bogato pogostitev in druženje, ki se je iz poldanskih 
ur zavleklo vse tja v noč.

Franc Bratkovič

mo. In le, če se spoštujemo, lahko delamo dobro za sedanje in 
prihodnje rodove.

Naj se groza, ki je sejala smrt in trpljenje med leti 1941 in 
1945, nikoli več ne ponovi«.  

Slovenskim žrtvam 2. svetovne vojne na graškem pokopališču je 
venec položil tudi dr. Milan Brglez, predsednik Državnega zbora.

Komemoracije se je v spremstvu hčerke Brede udeležila tudi 
85-letna Manica Toplak; ime njene matere je vklesano na gra-
škem spomeniku. Emilija Toplak, doma iz Stanetincev, je bila 
med tistimi hrabrimi ženami, ki so 4. novembra 1942 na stre-
ljanju v Mariboru pele revolucionarne pesmi. Po njeni ustreli-
tvi so bili internirani mož in otroci, med njimi tudi udeleženka 
komemoracije, takrat stara šele 10 let.

Tekst in foto: Franc Bratkovič

KOMEMORACIJA NA 
GRAŠKEM POKOPALIŠČU
Združenje borcev za vrednote NOB Lenart že leta organi-

zira in se predzadnji teden oktobra odpravi na komemoracijo 
v Gradec. Letos so se jim pridružili še štirje iz Združenja bor-
cev za vrednote NOB Cerkvenjak. Za slavnostnega govornika 
so zaprosili dr. Milana Brgleza, predsednika Državnega zbora 
Republike  Slovenije, komemoracije na osrednjem graškem 
pokopališču pa sta se udeležila tudi veleposlanica v Avstriji 
mag. Ksenija Škrilec in častna straža slovenske vojske.

V nagovoru pred spomenikom žrtvam je dr. Brglez med 
drugim dejal: »Zbrali smo se, da se poklonimo vsem tistim, 
ki so za našo, slovensko domovino žrtvovali svoja življenja. 
72 let po koncu najhujše morije v sodobni zgodovini Evrope 
si mnogi izmed nas le stežka predstavljamo, v kakšnih raz-
merah so v vojnih letih med 1941 in 1945 živeli naši ljudje. 
Bil je to čas, ko je bil človek človeku volk. Ko je preživetje 
enega pomenilo smrt in izničenje drugega. In ne nazadnje, žal 
je bil to čas, ki je razgalil najtemnejše strasti, ki se skrivajo v 
slehernem posamezniku – čas noči in trpljenja, brezumja in 
krivic, čas zasužnjevanja in zatiranja. A obenem so se takrat 
ponovno izkazale tiste vrednote, ki nas delajo Ljudi. Vrednote 
solidarnosti, pomoči sočloveku, vrednote sočutja in predvsem 
prijateljstva. To ni bil čas lažne solidarnosti, kakršne ima mar-
sikateri politik danes pogosto polna usta. To je bil čas naših 
ljudi, ki so zmrzovali po gozdovih, ker so verjeli v svobodo, 
enakost, bratstvo – v vrednote, ki jih je v življenje Evropejk in 
Evropejcev prinesla francoska revolucija, in vrednote, ki mo-
rajo še naprej ostati ključne v sodobni Evropi. Graško poko-
pališče se nahaja ob Tržaški cesti, ki simbolično pelje v Trst, 
mesto, v katerem je v času Avstrije živelo veliko Slovenk in 
Slovencev. Na osrednjem spomeniku tega pokopališča je vkle-
sanih 1213 imen naših rojakinj in rojakov, ki so dali življenje 
za svojo domovino. Na tem obelisku piše: »Čuvajte svobodo 
in mir, kajti dali smo zanju življenje«. Te besede so zapisane 
v 11 jezikih, jezikih vseh tistih, ki so tu našli svobodo, ki je 
nihče več ne more vzeti, in mir, ki ga nihče več ne more zmo-
titi. Toliko slovenskih imen. 661 talcev iz mariborskih sodnih 
zaporov, 374 talcev iz celjskega Piskra, žrtve iz Trbovelj, Šo-
štanja in Gorenjske ter 65 borcev Pohorskega bataljona in 45 
obglavljenih dezerterjev. Vsi ti in ne samo tisti, ki jih občasno 
izpostavljamo, so narodni heroji. Kajti borili so se za narod, za 
jezik svojih mater in očetov, za svobodo in za svojo domovino. 
Brez njih bi danes ne bili tukaj in ne bi govorili slovensko, 
predvsem pa ne bi imeli svoje države. Temelji, ki so leta 1991 
služili za oblikovanje lastne države, so bili postavljeni na krvi 
partizank in partizanov. Brez požrtvovalnosti teh hrabrih mož 
in žena bi nas zgodovina verjetno že pozabila.

Evropa je v tem trenutku ranljiva, vsak piš jo lahko zamaje, 
vsaka burja zlomi. Zato moramo, saj bo v nas vedno tlela ta 
trpka zgodovinska izkušnja, jasno govoriti in poudarjati, da se 
je treba zavezati k pogovoru, poslušanju in slišanju. Kajti le, 
če se slišimo, se lahko bolj spoznamo in s tem tudi spoštuje-

AKTUALNO

SPOMINSKA SLOVESNOST 
V CERKVENJAKU

Pri spomeniku narodno osvobodilne borbe v občinskem sre-
dišču so pripravili tudi krajšo spominsko slovesnost. Osrednji 
govornik na slovesnosti je bil Marjan Žmavc.

Kot povsod po državi so se tudi v Cerkvenjaku ob dnevu 
spomina na mrtve spomnili na tiste, ki so umrli v vojnah. Mar-
jan Žmavc, župan občine Cerkvenjak, je s predstavniki Zdru-

ženja borcev za vrednote NOB Cerkvenjak obiskal spomeni-
ke in obeležja, ki spominjajo na te krute dogodke, in položil 
cvetje ter prižgal sveče pri spomeniku ameriškim zavezniškim 
letalcem na Vanetini, pri spomeniku padlim v prvi svetovni 
vojni v Cerkvenjaku in ob spomeniku padlim v drugi svetovni 
vojni, ki stoji v središču Cerkvenjaka.

F. B.

DAN RUDOLFA MAISTRA
Državni praznik dan Rudolfa Maistra zaznamuje spomin, ko 

je general Rudolf Maister po koncu prve svetovne vojne 23. 
novembra 1918 ob 4. uri zjutraj s svojimi borci, imenovani-
mi »mariborski pešpolk« v samostojni vojaški akciji razorožil 
nemško zeleno gardo, prevzel vojaško oblast in s tem utrdil 
slovensko politično oblast v Mariboru. Dejanje prve prave 
slovenske vojske, ki je štela 4000 vojakov in 200 častnikov, 
je pomenilo preprečitev, da bi mesto Maribor s svojo okolico 
pripadlo novonastali Republiki Avstriji. 

V naslednjih dneh so general Maister in njegovi borci zasedli 
večino tedanje Spodnje Štajerske in tako Maribor z okolico pri-
družili tedaj novonastali državi Slovencev, Hrvatov in Srbov. 
Danes je to del naše samostojne države Republike Slovenije.

Rudolf Maister – Vojanov, slovenski pesnik, slikarski samo-
uk, general, borec za severno mejo, je bil rojen 29. marca 1874 
v Kamniku in je umrl 26. junija 1934 na Uncu pri Rakeku, 
pokopan je na pobreškem pokopališču v Mariboru.

Državni praznik dan Rudolfa Maistra se v Sloveniji praznuje 
od leta 2005 in ni dela prost dan. V Društvu general Maister 
Cerkvenjak smo ta dan obeležili s polaganjem venca k spome-
niku generala v Cerkvenjaku, ki je postavljen s spomin Mai-
strovim borcem iz Cerkvenjaka in v opomin vsem naslednjim 
generacijam, da se grozote vojne nikoli ne ponovijo. Po pola-
ganju venca in komemoraciji smo si ogledali film Slovenci v 
vojni 1914–1918. 

Roman Lorenčič  

Cene odvoza so tako 
ugodne predvsem zato, 
ker se čiščenje izvaja 
na CČN Cerkvenjak, 
ki je bila že pred leti 
zgrajena tudi za na-
men sprejema odplak 
iz greznic na območju 
naše občine.

Na podlagi podza-
konskih predpisov 
se tako tudi v praksi 
vzpostavlja ustrezen 
sistem praznjenja gre-
znic in MKČN, kate-
rega pa bodo v okviru 
svoje pristojnosti nad-
zoroval Medobčinski inšpektorat iz Maribora.

Ob tej priložnosti posebej opozarjamo gospodinjstva, ki 
so priključena na kanalizacijsko omrežje, da v svoje odto-
ke ne mečejo vlažilnih robčkov, ostankov hrane, higienskih 
pripomočkov ipd. Omenjena sredstva namreč mašijo ka-
nalizacijo in onemogočajo čiščenje.

Direktor občinske uprave mag. Vito Kraner

Kaj ne gre v kanalizacijo
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IZ DEJAVNOSTI 
VETERANOV VOJNE ZA 

SLOVENIJO
Po poteh veteranov

Veterani vojne za Slovenijo območnega združenja Lenart 
smo v ponedeljek, 23. oktobra 2017, v sklopu praznovanj dr-
žavnega praznika dneva suverenosti – odhoda zadnjega voja-
ka JLA iz Slovenije – popeljali učence osnovnih šol osrednjih 
Slovenskih goric na ekskurzijo Po poteh veteranov vojne za 
Slovenijo. Ekskurzije se je letos udeležilo 49 učencev iz OŠ 
Benedikt, OŠ Cerkvenjak, OŠ Jožeta Hudalesa iz Jurovskega 
Dola v Slov. goricah, OŠ Lenart, OŠ Sv. Ana, OŠ in vrtca Sv. 
Trojica in OŠ Voličina. V Radencih so nas pričakali veterani 
vojne za Slovenijo iz OZ Gornja Radgona in župan Občine 
Radenci Janez Rihtarič, ki nas je nagovoril, nato je predse-
dnik OZ ZVVS Gornja Radgona Niko Brus opisal, kako je 
padla prva žrtev osamosvojitvene vojne v Radencih. Predse-
dnik OZVVS Lenart Darko Škerget je opisal spopad protidi-
verzantskega voda TO iz Lenarta pod poveljstvom poročnika 
Stojana Bračiča s pripadniki JLA. Pri spominskem obeležju 
prve smrtne žrtve v osamosvojitveni vojni na območju Občine 
Radenci smo položili cvetje in prižgali svečo.

V Gornji Radgoni smo se ustavili pri spominskem obeležju 
veteranov vojne za Slovenijo OZ Gornja Radgona, ki obeležu-
je tragične dogodke in boje med osamosvojitveno vojno 1991 
v Gornji Radgoni med prostovoljci in pripadniki teritorialne 
obrambe z oklepno enoto JLA pod poveljstvom zloglasnega 
polkovnika Popova. Veterani smo skupaj z učenci položili cve-
tje. V dvorani PGD Gornja Radgona je major SV in veteran 
vojne za Slovenijo Zdravko Stolnik učencem slikovito opisal 
agresijo oklepne enote JLA na Gornjo Radgono. Ogledali smo 
si še film z avtentičnimi posnetki. 

V Zg. Konjišču, pred nekdanjo karavlo JLA, smo učencem  
opisali življenje in delo vojakov in dogodke, ki so sledili. 

Foto: Janez Kocbek

Odkritje obeležja tajnega skladišča v OŠ Lenart
Pred Osnovno šolo Lenart je v torek, 24. 10. 2017, potekala 

slovesnost ob odkritju spominskega obeležja tajnega skladišča 
orožja in opreme. Veterani vojne za Slovenijo, območnega zdru-
ženja Lenart, smo na pročelje OŠ Lenart postavili obeležje, ki 
nas spominja, da je bilo v prostorih zaklonišča osnovne šole pred 
in med osamosvojitveno vojno tajno skladišče vojaške opreme. 

Prisotne je pozdravil predsednik OZVVS Lenart in predse-
dnik pokrajinskega odbora Vzhodnoštajerske pokrajine Darko 
Škerget in v nagovoru utemeljil postavitev obeležja tajnega 
skladišča. Na slovesnosti je spregovoril tudi župan Občine 
Lenart mag. Janez Kramberger in izpostavil pomembnost do-
godkov iz osamosvojitvene vojne za naše mlajše rodove, do-
datno pa poudaril, da ima takšno obeležje še večjo vrednost 
spomina in opomina na vojno za Slovenijo, ker je postavljeno 

na pročelju osnovne šole. Spregovoril je tudi polk. Peter Le-
opold, takratni načelnik Narodne zaščite MSNZ v Lenartu, ki 
je opisal pomen tajnih skladišč za osamosvojitev Slovenije s 
poudarkom na tajnih skladiščih v Občini Lenart. 

Od leve proti desni: Marjan Zadravec, Inge Markoli, Peter 
Leopold, Darko Škerget, mag. Janez Kramberger, Marjan Re-
bernik, Roman Čuš in Srečko Poštrak. foto: Dušan Komar

Učna ura o osamosvajanju Slovenije na OŠ Sv. Ana
Na dan generala Rudolfa Maistra, 23. novembra 2017, smo 

veterani vojne za Slovenijo pripravili za učence 8. razreda OŠ 
Sv. Ana učno uro, v kateri smo predstavili dogodke, ki so po-
vezani s časom priprav na osamosvojitev Slovenije in vojne 
za Slovenijo.

Učencem smo predstavili, kako so potekale priprave na vojno, 
ki so se pričele že maja 1990, s posebnim poudarkom na našem 
lokalnem okolju osrednjih Slovenskih goric: ustanovitev MSNZ 
v Lenartu in njene naloge, organizacija lokalnih enot teritorialne 
obrambe, dogodki, povezani z oboroževanjem enot, predstavili 
smo pomen tajnih skladišč orožja, vojaške aktivnosti pripadni-
kov lenarških enot teritorialne obrambe med osamosvojitveno 
vojno s poudarkom na mejnem prehodu Cmurek, predajo karavl 
JLA v Konjišču in Vranjem Vrhu, spopada z JLA v Radencih, 
dogodkih v Hrastju - Mota in dogodke, ki so privedli do odhoda 
zadnjega vojaka JLA iz Slovenije, 25. oktobra 1991, ko se je 
vojna za Slovenijo končala in smo postali suverena država.

Darko Škerget, predsednik OZVVS Lenart  
in predsednik PO VŠP

AED - AVTOMATSKI 
ZUNANJI DEFIBRILATOR 

TUDI V NAŠI OBČINI
Morda bi lahko kdo pomislil, da je bilo življe-

nje včasih bolj preprosto, stvari bolj dogovorje-
ne, delo bolj enostavno, pravila boljša in ljudje 
bolj disciplinirani. Neaktiven življenjski slog je 

Predsednica OORK Cerkvenjak Marija Firbas

namreč eden od najpomembnejših dejavnikov, ki lahko vodijo 
v različne bolezni, med drugim tudi srčno-žilna obolenja.

V mesecu novembru je občina Cerkvenjak organizirala iz-
obraževanje z uporabo defibrilatorja, ki ga je izvedla Jožica 
Cvetko. Predavanje je bilo zelo izčrpno, saj je opozorila na 
najpomembnejše trenutke, med drugim tudi, kako se v dani si-
tuaciji odločiti. Predstavila je, kako odstraniti tujke v dihalnih 
poteh, najpogostejša nujna stanja ter pristop k vitalno ogrože-
nemu bolniku. Tako so prisotni lahko na lutki poskusili masa-
žo srca, umetno dihanje in pravilno uporabo defibrilatorja. Na 
izobraževanju je bilo kar 45 udeležencev. Nakup defibrilatorja 
je financirala občina Cerkvenjak v sodelovanju z Občinsko or-
ganizacijo RK Cerkvenjak in RKS OZ Lenart. 

Defibrilator je nameščen v Cerkvenjaku pri vhodu na občino 
in je brez težav vedno dostopen vsem, ki bi ga morda potrebo-
vali. Skrbnika Peter Borko, ki je tudi delavec režijskega obrata 
na občini, in Darko Turnšek – hišnik na OŠ Cerkvenjak, bosta 
dnevno pregledala omarico, v kateri je defibrilator (elektrode 
in baterije). 

AED je naprava, ki s pomočjo električnega sunka lahko 
ponovno požene srce in s tem tudi reši življenje. Naprava je 
enostavna in povsem varna ter jo ob sledenju navodilom lah-
ko uporablja vsakdo. Sama uporaba defibrilatorja še ne rešuje 
življenja, je pa zelo koristen in priporočljiv dodatek k temelj-
nim postopkom oživljanja. Pri človeku, ki se je zgrudil na tla, 
najprej preverimo, če diha, in sicer tako, da k obrazu bolnika 
prislonimo uho in lice, da slišimo, čutimo, z očmi pa gledamo, 
če se prsni koš dviga. Če bolnik diha, ga damo v položaj za 
nezavestnega, če ne diha, takoj pokličemo pomoč na 112 in 
povemo naslednje podatke: 

 - Kdo kliče
 - Kaj se je zgodilo
 - Kje se je zgodilo
 - Kdaj se je zgodilo
 - Koliko je poškodovanih 
 - Kakšno pomoč potrebujemo.
Takoj ko smo ugotovili, da oboleli ne diha, in smo poklicali 

pomoč, pričnemo s temeljnimi postopki oživljanja, torej, 30 
masaž in 2 vpiha (30:2). Zelo priporočljiva je uporaba AED. 
Če je le-ta na voljo v bližini, prosimo nekoga, da nam ga prine-
se. Pred začetkom si nataknemo rokavice za enkratno uporabo. 
Ko odpremo AED, nam  aparat takoj prične dajati govorna na-
vodila, kaj je potrebno storiti. V omarici je priložen tudi list s 
potekom reševanja.

Želimo si, da bi ga bilo potrebno čim manjkrat uporabiti. Na 
spletni strani AED-baza Slovenije pa so podatki o nameščenih 
defibrilatorjih na javnih mestih, kar je dobro vedeti, če se na-
hajate na katerem drugem koncu Slovenije.

DRUŠTVO IN LAS OVTAR 
SLOVENSKIH GORIC

Strokovna ekskurzija v Padno in Piran
Društvo za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih goric je 11. ok-

tobra 2017 v sodelovanju z LEŠNIK & ZEMLJIČ, d. o. o., in 
vodilnim partnerjem LAS Ovtar Slovenskih goric – RASG, d. o. 
o., organiziralo jesensko strokovno ekskurzijo v Padno in Piran.

Z  avtobusne postaje v Lenartu so se izletniki odpravili ob 6. 
uri in se podali na Primorsko. Najprej na ogled dobre prakse ra-
zvoja kraja Padna, ki sodi v Občino Piran. Namen ekskurzije je 
bil predstavitev primera dobre prakse območja LAS Primorske, 
razvoja vasi kot turistične destinacije, animacija in motivacija 
vaščanov, obiski s potniških ladij, od vizije do izvedbe javno 
zasebnega partnerstva. Razpršen Hotel Padna (RH Padna). Go-
stitelji so jih pričakali z dobrodošlico  Istrske supe (oljčno olje, 
domač kruh in refošk). V vasi so se seznanili s tipično istrsko 
arhitekturo in zanimivim stavbnim fondom, obiskali Studenec 
pod vasjo (Revitas) in Galerijo Božidarja Jakca. Ogledali so 
si marmorni podstavek iz 9. st. pod kropilnikom v cerkvi sv. 
Blaža ter se povzpeli na razgledno točko. Obiskali so tudi Kul-
turno-turistični info center, bodočo recepcijo RH Padna, Kul-
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PREDSTAVILI SO KNJIGO 
»OZRI SE, DEKLICA« 

CECILIJE NOVAK
Po 50 letih se Cecilija Novak v Cerkvenjak  

vrača kot pisateljica

»Kljub temu, da je moja otroška in mladostna leta zaznamo-
vala borba za preživetje, saj so morali biti v sredini prejšnjega 
stoletja otroci v osrednjih Slovenskih goricah koristni že od 
petega leta naprej, lahko rečem, da sem v življenju našla sre-
čo,« je na predstavitvi svoje knjige »Ozri se, deklica«, ki jo je 
v Cerkvenjaku, rojstnem kraju avtorice, pripravil Slovensko-
goriški forum. Knjigo je predstavil dr. Bernard Rajh, na pred-
stavitvi pa sta sodelovala tudi predstavnika založbe Kreativna 
pika iz Trnovske vasi - novinar in urednik Zmago Šalamun in 
Nina Zorman, ki sta knjigo izdala in založila. Predstavitvi prve 
knjige v slovenski literaturi, ki jo je napisala avtorica, rojena 
v Cerkvenjaku, je s svojo udeležbo počastil tudi župan občine 
Cerkvenjak Marjan Žmavc. 

Predsednik Slovenskogoriškega foruma Tomaž Kšela je 
uvodoma povedal, da je Cecilija Novak, roj. Ivanek, svoje 
otroštvo in rano mladost preživela v Peščenem Vrhu in Cer-
kvenjaku, kjer je preživela prvih devet let in pol svojega življe-
nja, dokler se družina Antona (Tuneka) in Antonije (Tunike) 
Ivanek leta 1955 ni preselila v Zgornje Žerjavce. Kot je sama 
dejala, se verjetno starejši domačini bolj kot nje spominjajo 
njene babice Totengrobarove Nanike. V knjigi, ki doživeto in 
iskreno govori o razmerah in odnosih med ljudmi v tedanjem 
času, se lahko prepozna marsikateri Cerkvenjačan oziroma 
Cerkvenjačanka, ob tem pa avtorica ostaja zvesta svojemu 
načelu, da z imeni omenja samo tiste, ki jih ima v dobrem 
spominu. »Predstavitev knjige ni samo priložnost za obujanje 
spominov, temveč tudi za pogovor in razmislek o tem, kako 
bi polpreteklo zgodovino Cerkvenjaka in osrednjih Slovenskih 
goric iztrgali pozabi ter ohranili čim več pričevanj o življenju 
v teh krajih v sredini prejšnjega stoletja, dokler je za to še čas,« 
je dejal predsednik foruma.

Kot je dejal Rajh, avtorica v knjigi »Ozri se, deklica« govori 
o svojem dokaj skromnem in težkem življenju, zaznamova-
nem z borbo za golo preživetje, od prvih let v Cerkvenjaku in 
Zgornjih Žerjavcih do mladostnih let, ki jih je kot iz podeželja 
priseljeno dekle brez ustrezne izobrazbe preživela v Mariboru, 
kjer si je ob trdem delu v težkih razmerah z neizmerno voljo z 
večernim šolanjem pridobila poklicno izobrazbo. Njena zgod-
ba po Rajhovih besedah zato ni samo njena, temveč je značilna 
tudi za ogromno mladih ljudi, ki so se v sredini prejšnjega sto-
letja s trebuhom za kruhom preselili iz podeželja v mesto in si 
tam ustvarili novo življenje.

Rajh je knjigo »Ozri se, deklica«, ki je druga avtobiografska 
knjiga Cecilije Novak (v prvi govori o letih, ki jih je preživela 
kot natakarica v hotelu Slavija v Mariboru), razčlenil in anali-
ziral s treh vidikov: literarnega, jezikovnega in zgodovinsko-
-dokumentarnega, saj verodostojno opisuje ljudi in dogodke 
ter življenje v sredini prejšnjega stoletja v osrednjih Sloven-
skih goricah in Mariboru. V knjigi avtorica uporablja številne 
oblike literarnega izražanja, v jezik pa vnaša tudi besede iz do-
mače antujovške govorice, ki jo je zaznamovala za vse življe-
nje. Analizo knjige je Rajh popestril s posameznimi odlomki, 
ki jih je prebral iz knjige. 

V pogovoru o knjigi je Kšela opozoril na tenkočutnost, s 
katero je »deklica« zaznavala razlike med tedanjimi družbe-
nimi sloji na podeželju in v mestu. Z iskrenostjo in literarnimi 
prijemi o teh odnosih v svoji knjigi pove mnogo več kot, kot 
lahko o socialnem in družbenem razlikovanju ljudi v tistem 
času povedo statistične številke in suhoparni strokovni pri-
spevki zgodovinarjev. 

Na predstavitvi knjige je sodelovalo tudi več domačink in 
domačinov iz Cerkvenjaka, ki so z avtorico preživljali otroštvo 
v Cerkvenjaku. Njihova vprašanja iz razmišljanja ter pogovori 
z avtorico so dali srečanju poseben čar, morda pa so koga tudi 
spodbudili, da bo svoje spomine na tiste čase in občutenja ob 
njih zapisal ali glasovno posnel in jih tako ohranil za zanamce.

Na koncu predstavitve knjige in pogovora o njej je prvi avto-
rici literarne knjige, rojene v Cerkvenjaku, čestital tudi župan 
občine Cerkvenjak Marjan Žmavc ter se ji zahvalil za obisk in 
predstavitev knjige v rojstnem kraju.

Dr. Bernard Rajh je izpostavil, da gre za dokument časa 
in prostora in da, »knjiga nastopa kot monolit, a ima dram-
sko napetost – človek od strani do strani s pričakovanjem 
čaka, kaj se bo zgodilo v naslednjem trenutku; prav do kon-
ca. V knjižno slovenščino, ki prevladuje v knjigi, se vrivajo 
narečni stavki ali pa celo daljši odlomki.  Pravzaprav ti na-
rečni vložki učinkujejo zelo avtentično. Gre za Cerkvenja-
ški narečni govor, ki daje knjigi posebno vrednost, zlasti še 
zato, ker so čustveni, intimni vrhovi po navadi povedani v 
narečju. Narečje ima neko drugačno izrazno moč, bolj di-
rektno in tako knjigi daje posebno vrednost,« je izpostavil 
dr. Rajh, sicer avtor knjige Gúčati po antùjoško.

Na vprašanje, če se čuti kot Cerkvenjačanka, je Cecilija 
Novak odgovorila, da se ravno s to knjigo čuti Cerkvenja-
čanka. Nikoli ni pozabila na svojo rojstno hišo in vsakemu 
rada pove, da tam, v Peščenem Vrhu, stoji njena rojstna 
hiša. Pisateljstvo opisuje kot delo »v katerem zelo uživaš, 
greš takrat, ko te potegne … z užitkom pišeš, vendar sama 
kasneje zelo veliko popravljam in obdelujem besedilo, da 
sem z njim zadovoljna. Knjiga je dobra, zanimiva, ko jo 
bralec lahko na en dah prebere,« pripoveduje Novakova. 

Predsednik Slovenskogoriškega foruma Tomaž Kšela: 
»Knjigo sem prebral na dušek. Presenetljiv mi je pogled na 
knjigo iz sociološkega vidika: zanimivo je videti te družbe-
ne odnose, ki jih avtorica opisuje; ta deklica je bila izjemno 
lucidna. Zelo hitro je zaznala hierarhijo v družbenih odno-
sih. Za tako malega otroka nenavadno, ampak je verjetno 
bilo to avtorici prirojeno. Pravzaprav so se fevdalni odnosi, 
ki so bili z meščansko revolucijo leta 1848 ukinjeni na Du-
naju, v te kraje povlekli še v sredino prejšnjega stoletja. V 
bistvu še 100 let po ukinitvi fevdalizma so le-ti bili še kar 
močno prisotni v tej krajih – »tavrhi« in vsi ti odnosi. 

Knjigo prepuščamo za lepe zimske večere, ki se zmeraj 
bolj bližajo, možno pa jo je kupiti v knjigarnah in v uredni-
štvu Radia Slovenske gorice.

Nina Zorman

turni dom B. Jakca – prenovljen v letu 2014 preko EU projekta 
HERA. Po aktivnem ogledu vasi je sledilo okrepčilo z istrskimi 
kulinaričnimi dobrotami: pršutom, sirom in kruhom, domačo 
koruzno mineštro - bobiči, refoškom in malvazijo.

Ekskurzijo so nadaljevali z ogledom mesta Piran. V Piranu 
so turistični vodniki pod pokroviteljstvom Občine Piran razka-
zali prenovljen Mediadom Pyrhani, kjer je bil predvajan atrak-
tivni film o zgodovini Pirana v 3D tehniki. Dovolj je ostalo 
časa za prosti sprehod po mestu in ogled znamenitosti Tartini-
jevega trga, cerkve Sv. Jurija, mestnega obzidja, kakor tudi za 
kavo ob obali ter osvežitev v morju.

Strokovna ekskurzija je odprla nova obzorja spoznanj, pred-
vsem zavedanje o lepotah naše dežele in možnostih razvoja 
turizma ter lokalne ponudbe, ki jo premoremo tudi v Sloven-
skih goricah.
Ovtarjeva ponudba se je predstavila v Avstriji

Ponudba Slovenskih goric se je 28. in 29. oktobra 2017 že 
tretjič predstavljala na Prazniku regij (Fest der Regionen) v 
Zehnerhausu v Bad Radkersburgu. Predstavitev je potekala 
na skupnem razstavnem prostoru Društva za razvoj podeželja 
Ovtar Slovenskih goric. Obiskovalci so radi okušali in spo-
znavali pestro in kakovostno domačo ponudbo: sveže pečeno 
gibanico, vrhunsko vino ter izdelke domačih mojstrov. Za po-
pestritev dogajanja pa so poskrbeli veseli muzikanti.

Na predstavitvi v Avstriji je sodelovala tudi Beba Šafarič

12. seja ocenjevalne komisije LAS Ovtar Slovenskih goric
Na 2. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev 

SLR LAS Ovtar Slovenskih goric v letu 2017, sofinanciranih 
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EK-
SRP), je do izteka roka prispelo 13 vlog za prijavo operacije. 
Vse vloge obravnava ocenjevalna komisija, preverja admini-
strativno in vsebinsko popolnost skladno s kriteriji in lokalno 
razvojno strategijo.
Prva sprememba strategije lokalnega razvoja LAS Ovtar 
Slovenskih goric

V skladu z 18. členom Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, 
ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014-2020, lahko 
LAS enkrat letno predlaga spremembo Strategije lokalnega ra-
zvoja (SLR). Predlagane spremembe morajo izhajati iz spreme-
njenih okoliščin na območju LAS. Vse spremembe SLR morajo 
biti na kratko opisane in utemeljene. Opisan mora biti tudi vpliv 
sprememb na doseganje ciljev, ki so zastavljeni v SLR.
Vse zainteresirane iz območja LAS Ovtar Slovenskih goric 
tako pozivamo, da podate svoje predloge za spremembo 
SLR. Predloge pošljite na e-naslov: info@lasovtar.si

mag. Lidija Šipek

Pisateljica Cecilija Novak, moderator prof. dr. Bernard Rajh 
in predsednik SGF Tomaž Kšela

Med udeleženci predstavitve knjige in pogovora o njej so bili 
tudi Cerkvenjačanke in Cerkvenjačani, ki so z avtorico preži-
vljali otroška leta.

T. K., E.P., N. Z.

NATEKLO JE DOBRIH  
22 LITROV

O trgatvi Johanezove trte smo poročali že v prejšnji številki 
Zrnja. V tej zato le utrinek s prešanja grozdja z Jahanezove 
trte, ki je potekalo na domačiji in Izletniški kmetiji viničarja 
Johanozeve trte, Damijana Breznika. Nateklo je dobrih 22 li-
trov mošta.

Stiskanje žlahtne kapljice iz grozdja potomke najstarejše trte 
na svetu je potekalo v veselem razpoloženju, tako kot je to ve-
dno ob trgatvi in prešanju.

F. B.  

IZ DOGAJANJA
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MARTINOVANJE V 
CERKVENJAKU

Na Martinovo je tudi letos bilo marsikje zelo veselo. God 
sv. Martina, 11. novembra, v Sloveniji in sosednji Hrvaški za-
znamujemo predvsem kot praznik vina, kar drugje po svetu ni 
običaj. Sicer pa spomnimo, da je prvi razcvet vinogradništvo 
na slovenskem ozemlju doživelo že v času Rimljanov od 1. do 
4. stoletja. Po prihodu Slovanov, konec 6. stoletja, pa je propa-
dlo, saj so ti poznali le medico, žganje in pivo.

Kakorkoli že, z Martinom je to čas, ko se zaključuje jesen-
sko delo. Okrog tega dne se mošt spremeni v vino in Martin 
končno odpre pipice na sodih. Torej dober izgovor za veselje 
in praznovanje, ki je doma tudi v Cerkvenjaku.

In razumljivo, občina Cerkvenjak in Društvo vinogradnikov 
in ljubiteljev vina Cerkvenjak sta v sodelovanju z društvom 
kmečkih žena in deklet in turističnim društvom tako tudi letos 
pripravila tradicionalno martinovanje v Cerkvenjaku. Le kako 
ga ne bi, saj se obeta, kot napovedujejo poznavalci razmer in 
vinski strokovnjaki, kvalitetna vinska kapljica.

V Cerkvenjaku so letos bili med prvimi, saj so že pred go-
dom sv. Martina nazdravili mlademu vinu. Martinovanje je 
potekalo na že ustaljenem prostoru pred cerkvenjaškim gasil-
skim domom. Kljub kar prijetnemu vremenu se je žal zbralo 
nekoliko manj obiskovalcev kot po navadi.

Tudi uglednejših osebnosti, vinskih kraljic in vitezov, je 
prišlo manj. Smo pa od gostov srečali Milana Turka, župana 
občine Šempeter–Vrtojba, ki šteje 6300 prebivalcev, in Neven-
ko Kavčič, predsednico Štajerske turistične zveze. Kavčičevi 
so tokrat tudi osebno izročili protokolarno vino. Namenjeno 
ji je bilo že ob trgatvi Johanezove trte, a se trgatve ni mogla 
udeležiti.

Prisotni so bili, kot je stalnica teh prireditev, deležni poz-
dravov in dobrodošlice župana in gospodarja Johanezove trte 
Marjana Žmavca, Franca Zorka, predsednika društva vinogra-
dnikov, viničarja Damijana Breznika in 5. Cerkvenjaške vin-
ske kraljice Monike Majer. 

Poskrbljeno je bilo za kulturni program. Svoje so dodali tudi 
člani (družinskega) ansambla Veseli Jurovčani iz Jurovskega 
dola. Po starem običaju ali navadi so opravili krst mošta, ki se 
je seveda v trenutku spremenil v vino. Zatem je mlado vino 
blagoslovil še domači župnik Janko Babič.                                                                                                                          

V družbi cerkvenjaškega župana in 5. Cerkvenjaške vinske 
kraljice Milan Turk, župan občine Šempeter–Vrtojba, v kateri 
je doma predsednik države Borut Pahor.

ANDRAŠOVSKA 
ŽEGNANJSKA NEDELJA

Katoliška cerkev 30. novembra praznuje god sv. Andreja, 
apostola in mučenca, doma iz Betsajda ob Galilejskem jezeru. 
Njegov god se praznuje po katoliškem in pravoslavnem kole-
darju. Bil naj bi prvi od dvanajstih Jezusovih apostolov.

Čaščenje sv. Andreja je na Slovenskem zelo razširjeno. Po-
svečenih mu je kar 45 cerkva, je tudi zavetnik mariborske nad-
škofije. Svetniku Andreju posvečeno cerkev imamo tudi v naši 
soseščini,  v Vitomarcih, v občini Sv. Andraž v Slovenskih go-
ricah. Tam je bilo na prvo adventno nedeljo, 3. decembra, far-
no žegnanje. Slovesna žegnanjska maša je bila ob 10. uri. Ob 
somaševanju domačega župnijskega upravitelja Janka Babiča, 
župnika v fari Sv. Anton v Slovenskih goricah, Cerkvenjaku, 
jo je vodil gvardijan samostana pri Sv. Trojici v Halozah pater 
Damjan Tikvič.

Že pred mašo in po njej je igrala godba na pihala Sloven-
skogoriškega pihalnega orkestra iz Lenarta v manjši zasedbi. 
Andrašovsko žegnanjsko v nedeljo so popestrili še »klenkarji« 
iz Cerkvenjaka. Sicer pa smo srečali tam kar veliko Cerkve-
njačanov. In zakaj jih ne bi, saj si delimo istega župnika, pove-
zuje nas osnovno šolstvo in še kaj. Po maši je bilo poskrbljeno 
za pogostitev, manjkalo ni tudi kuhane vinske kapljice, ki je v 
hladnem in rahlo vetrovnem vremenu še kako prijala.

F. B.

Krst mošta, ki je od tega trenutka mlado vino

 
Blagoslov vina Ni slabo to mlado vino ...

Franc Bratkovič

IZ DEJAVNOSTI ORGANIZACIJ, DRUŠTEV IN KLUBOV

KULTURNO DRUŠTVO 
CERKVENJAK

Odvrtel se je že 30. Klopotec, festival narodno zabavne 
glasbe Cerkvenjak 2017

V petek, 20. oktobra 2017, se je na jubilejnem 30. festivalu 
narodno zabavne glasbe v Cerkvenjaku predstavilo devet an-
samblov iz vse Slovenije. Strokovno komisijo v sestavi Tomaž 
Tozon, Tine Bohak in Brane Klavžar je najbolj prepričal ansam-
bel Florjan s skladbo Dekleta in harmonika. Srebrni klopotec je 
šel v roke ansambla Blaža Hutevca s skladbo Polka dviga krila, 
bronasti klopotec pa ansamblu Opoj za izvedbo skladbe Zvezda 
noči. Občinstvo, v polni dvorani, je za svojega zmagovalca iz-
brala ansambel Opoj. Najboljše besedilo je spisal Igor Pirkovič 
za skladbo Polka dviga krila. Najboljšo priredbo ljudske pesmi z 
naslovom Nekoč sem šel špancirat je izvedel ansambel Florjan. 

Kulturno društvo Cerkvenjak je ob priložnosti podelilo pri-
znanja vsem dosedanjim organizatorjem festivala. Priznanje 
iz rok župana občine Cerkvenjak Marjana Žmavca so prejeli 
Franc Bratkovič, pobudnik festivala v letu 1986 in dolgole-
tni organizator, Ana Zorman, Milan Rajh, Franc Kuri, Boštjan 
Živko, Danijel Zorko in sedanji predsednik društva Primož 
Čuček.

Zmagovalni ansambli, foto: Tjaša Oman

Uspešna premiera cerkvenjaških gledališčnikov
Člani amaterske dramske skupine Kulturnega društva Cer-

kvenjak so v nedeljo, 2. julija, premierno uprizorili svojo novo 
predstavo z naslovom »Ta presneti gugalnik«. Po originalu sta 
delo priredila Milan Černel in Valerija Ilešič Toš. Slednja je 
tokrat prevzela tudi režijo predstave.

Dramska skupina KD Cerkvenjak, foto: Robert Kocuvan

Polna dvorana kulturnega doma je dramsko skupino po kon-
cu nagradila z velikim aplavzom. Torej je bila predstava odlič-
no izpeljana. Tako tudi kasneje, doma in v gosteh.

Primož Čuček 

Slovenskogoriški klopotec z novimi 'macleki'
Glasba je bila vedno eno izmed tistih razvedril, ki prijazne-

mu in preprostemu človeku na obrazu nariše nasmeh, v srce 
pa naseli dobro voljo. Morda je tudi to eden izmed poglavitnih 
razlogov, da so narodno-zabavni festivali po Sloveniji tako do-
bro zapisani v ljudeh, kar jim slednji vedno znova potrdijo s 
svojim obiskom in odličnim razpoloženjem. 

Tudi v Cerkvenjaku je bilo vedno tako. Mlajše generacije se 
spominjamo vznemirjenja naših domačih, ko je prihajal tisti 
petek, ko smo vedeli, da se bo delo doma končalo malo pred 
običajnim časom in ko bo nabito poln Kulturni dom v Cer-
kvenjaku spet prizorišče narodno-zabavnih viž. Letos praznuje 
naš domači narodno-zabavni festival, ki ga v glasbenih kro-
gih poznajo kot 'Slovenskogoriški klopotec narodno-zabavne 
glasbe Cerkvenjak', že 30. izvedbo na odru. O zmagovalcih le-
tošnje prireditve je bilo objavljenega že veliko materiala, radi 
pa bi prireditev predstavili še z drugih vidikov. Že veliko je 
bilo pisanega o njegovih začetkih in razvoju, prav pa je, da se 
dotaknemo tudi novejšega obdobja, ko se je narodno-zabavna 
subkultura znova popularizirala in pripeljala na plano zavidlji-
vo število svežih ansamblov in izobraženih glasbenikov. 

V zadnjih desetih letih se je generacijska struktura Kulturne-
ga društva kot organizatorja tega dogodka v Cerkvenjaku krep-
ko spremenila. Na čelo je stopila (zdaj ne več) mlada ekipa, ki 
je poleg organiziranja kulturnih dogodkov in srečanj prevzela 
tudi odgovorno nalogo organiziranja narodno-zabavnega fe-
stivala, ki velja za organizacijsko in finančno izjemno velik 
zalogaj. Zaradi neprijetnih izkušenj z nekaterimi prejšnjimi 
partnerji in 'nagajive dediščine' nekaterih sodelujočih posa-
meznikov smo organizacijsko plat oblikovali na svoj način, 
kljub temu pa smo upoštevali prvotno idejno zasnovo festiva-
la. Dogodek je s finančnega vidika zares ogromen zalogaj in na 
tem mestu se praviloma delež sredstev pridobi preko razpisa 
Občine Cerkvenjak, znaten del pa prispevajo tudi lokalni pod-
jetniki, družine in posamezniki. Enostavno je potrebno izreči 
zahvalo vsem, ki ste (in še boste) kadarkoli podpirali naše delo 
tako z donacijami in drugimi dobrinami kot tudi s prijazno be-
sedo podpore. Ker si verjetno marsikdo ne predstavlja, kaj vse 
to pomeni, naj vam v nadaljevanju razkrijemo še malo ozadja.

Organizacija se začne že nekaj mesecev pred dogodkom, saj 
je potrebno izdati razpis s pogoji za sodelujoče, pripraviti ka-
nale za oglaševanje ter zbrati prijave ansamblov, ki so pravza-
prav osnova za izvedbo dogodka. Pred samim dogodkom pote-
kajo gostovanja in intervjuji z različnimi radijskimi postajami, 
ki medijski prostor polnijo tudi z objavami našega dogodka, 
po koncu pa prejmejo tudi vse skladbe z dogodka, kar pred-
stavlja dodatno promocijo za ansamble. Ključnega pomena je 
tudi izbor dobrega ozvočevalca, ki mu je ta zvrst glasbe blizu 
in se mora znati prilagoditi vsakemu ansamblu. Ob vsem tem 
vrvežu pa se ohranjajo stiki in izmenjujejo informacije s sode-
lujočimi skozi celotno leto in ponavadi še naprej.

V teh zadnjih letih smo poskušali z različnimi prijemi nad-
graditi festival in mu dodati vrednost, kar nam je z leti izkušenj 
tudi uspelo. Termin je vsa leta ostal poznojesenski, ko klopotci 
že povečini zaključijo s svojo funkcijo; za nagrado se poleg de-
narnih nagrad, priznanj, zahval in drugih pozornosti še vedno 
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SREČANJE VETERANOV 
PRIJATELJSKIH DRUŠTEV

Sabotin je od 1. svetovne vojne prepreden s številnimi jarki in 
kavernami obeh vojskujočih strani. V eni izmed kavern (oficir-
ski sobi) je nastal ob potepanju z gasilskimi prijatelji veterani 
tudi ta posnetek.

Prostovoljno gasilsko društvo Nova Gorica pod vodstvom 
svojega prizadevnega predsednika Darka Zavrtanika je bilo 
v soboto, 18. novembra, organizator že tradicionalnega sre-
čanja veterank in veteranov prijateljskih gasilskih društev. V 
njihovem gasilskem domu v Novi Gorici so se jim ta lepi po-
znojesenski dan pridružili gasilski prijatelji veterani iz PGD 
Podbrdo, PGD Bohinjska Bistrica, PGD Hrastnik in PGD Cer-
kvenjak. Po sprejemu gostov in pogostitvi so se z avtobusom 
odpravili po Poti miru od Alp do Jadrana, ki povezuje bogato 
kulturno in naravno dediščino vzdolž nekdanje soške fronte 
in predstavlja pomembno dediščino evropske zgodovine. Go-
riška in goriški Kras sta s številnimi vojaškimi pokopališči, 
kavernami, spomeniki ter drugimi obeležji njen osrednji del. 
Gasilski prijatelji so si tako ogledali  Sabotin, vrh nad Gorico, 
ki je bil zaradi strateške lege nad Sočo v času soške fronte po-
membno avstro-ogrsko mostišče. Hrib je prepreden s sistemi 
jarkov in kavern, ki sta jih avstro-ogrska in italijanska vojska 
zgradili pri utrjevanju svojih položajev. Sabotin je odlična 
razgledna točka in nudi pogled na Sveto Goro, Škabrijel, Vi-
pavsko dolino, Kras, Furlansko nižino, Goriška Brda ter Ju-
lijske Alpe. Med drugimi zanimivimi točkami programa so v 
popoldanskih urah obiskali še Cerje na zahodnem robu kraške 
planote. Tukaj, na čudoviti razgledni točki, stoji Pomnik bra-

2. FESTIVAL VIN 
OSREDNJIH SLOV. GORIC

V studencu samostanske kleti bo do prihodnjega leta fer-
mentiralo 36 steklenic penine

V  samostanski kleti v Sveti Trojici se je v petek, 27. ok-
tobra, odvijal drugi Festival vin osrednjih Slovenskih goric. 
Potem ko je bil lani festival zaključni projekt 4. Cerkvenjaške 
vinske kraljice Martine Breznik, ki je s tem svojim projektom 
povezala vseh šest vinogradniških društev na območju UE Le-
nart, je tokrat skupaj z društvi vinogradnikov festival vin obli-
kovalo novoustanovljeno društvo, Društvo za ohranjanje kul-
ture Vincar. Predstavilo se je 17 vinogradnikov z nekaj majn 
kot petdeset vzorci različnih vin in penin.

Prisotne, med katerimi smo opazili tudi vinske viteze iz 
evropskega in slovenskega viteškega reda in vinske kraljice, je 
pozdravila in nagovorila podpredsednica društva Vincar Mar-
tina Breznik, bivša cerkvenjaška vinska kraljica,  dobrodošlico 
pa so vsem zaželi tudi Darko Fras, župan občine gostiteljice 
– Sv. Trojice, in župan občine Cerkvenjak Marjan Žmavc ter 
aktualna 5. Cerkvenjaška vinska kraljica Monika Majer. Doga-
janje so popestrili člani Vokalne skupine Melos s Ptuja.

In kdo so vinogradniki, katerih namen je, da se med seboj pove-
žejo, si pomagajo in skupaj spletejo zgodbo povezovanja vinogra-
dnikov na vinogradniško idiličnem območju osrednjih Slovenskih 
goric, ki so se predstavili in katerih vina je bilo moč poskusiti 
v zanimivi trojiški samostanki kleti? To so: Vinotoč Pučko, Vi-

podeljujejo ročno izdelani klopotci; ansambli še vedno prijavi-
jo svojo novejšo skladbo (prvič javno ali medijsko predvajano 
v tekočem letu) in pa priredbo ljudske pesmi, kar je posebnost 
našega festivala. Na tak način festival v Cerkvenjaku aktivno 
prispeva k ohranjanju naše skupne dediščine na področju ljud-
skih pesmi, kar snovalci javnih objav praviloma vedno radi 
poudarijo. Te naštete tradicije se bodo verjetno ohranile še kar 
nekaj časa, saj so edinstvene in tudi pozitivno sprejete. 

Ob prevelikem številu prijav opravi predizbor zdaj že kar 
stalna komisija v sestavi Tomaž Tozon, Brane Klavžar in Tina 
Bohak, ki ocenjuje udeležence tudi na samem festivalu. Že več-
krat smo od rednih obiskovalcev bili deležni pohvale, da so an-
sambli vedno bolj kakovostni. Cilj vsakega ansambla je seveda 
zmaga na festivalu, kljub temu pa je primarnega pomena ocena 
strokovne komisije, ki smo jo po besedah tako ansamblov kot 
tudi medijev, ki zajemajo izključno narodno-zabavni del glasbe-
ne scene, sestavili vrhunsko. To je glavna dodana vrednost, da 
glasbenik dobi tisto pravo povratno informacijo, kaj je potrebno 
še storiti, da bi bil še boljši in bolj kakovosten. Kot novost smo 
uvedli še izbor posameznikov s strani ansamblov, ki so prisotni 
pri štetju glasovnic in ocenjevanju strokovne komisije. Ta korak, 
s katerim dodatno izkazujemo nepristranskost pri podeljevanju 
nagrad, je naletel na pozitivne odzive in nam tudi dvignil ugled.

Glede televizijskega predvajanja je bilo veliko pogovorov, 
skupni dogovor pa smo našli s TV Veseljak, ki je vodilna (ra-
dio) televizija s področja narodno-zabavne glasbe, ki pokriva 
praktično celotno Slovenijo. Nekoč so bili mediji omejeni samo 
na televizijo, radio in časopis, dandanes pa so možnosti poja-
vljanja praktično brezmejne. Praviloma novembra (in še kasne-
je v nekaj ponovitvah) se festival Cerkvenjak predvaja po TV 
Veseljak tako v celoti kot v obliki videospotov; skladbe se vrtijo 
po različnih radijih čez vse leto; prispevki o dogodku pa se po-
javljajo tudi v časopisih, ki sicer niso več tako aktualen medij, 
kot nekoč. Festival Cerkvenjak je živ čez vse leto predvsem na 
spletnih medijih in revijah z narodno-zabavno tematiko, za kar 
poskrbimo organizatorji, naši domači ansambli in tudi nagrajen-
ci Slovenskogoriškega klopotca. Vse to so medijski kanali, ki 
gradijo prepoznavnost prireditve in kraja kot takega.

Ker pa se organizatorji trudimo tudi čim več prihraniti, je 
vloženih ogromno prostovoljnih ur, sami izdelujemo vstopnice, 
priznanja in zahvale ter drugi grafični in podporni material, pri 
tisku nam na pomoč priskoči občina, del oglaševalskega mate-
riala nam pošljejo kar ansambli sami, predvsem pa se potrudi-
mo, da z različnimi avtohtonimi eksponati postavimo osrednjo 
sceno in pričaramo lokalno, jesensko okolje. Tako oder ni več 
suhoparen in prazen, ampak deluje živo in prijazno. 

Nekateri izpostavljajo našo dvorano kot najšibkejšo točko te 
prireditve. Veliko se vas bo spomnilo, da je bilo pred obnovo 
dvorane stole mogoče stisniti močno skupaj, ljudje so stali ob 
straneh in celo zunaj, danes pa to zaradi objektivnih razlogov 
ni mogoče. Število sedišč je točno določeno s stacionarnimi 
in dodatnimi stoli, nekaj prostora zavzame tehnična oprema 
za snemanje in ozvočevanje, kapaciteta pa je, kakršna je. Še 
pomembnejši je varnostni vidik, saj predpisani standardi poleg 
ostalih predpisov ne dovoljujejo prevelike gneče. Za tiste, ki 
zares želijo uživati v prijetnem ambientu dvorane Kulturnega 
doma, je vstopnic dovolj.  

Vsa ta dejstva nedvomno dokazujejo, da smo festival Cer-
kvenjak v tem času ohranili v izvirni obliki, hkrati pa ga nare-
dili še bolj zanimivega, atraktivnega in prepoznavnega. 

Za zaključek pa smo prihranili še nekaj, kar ansambli poleg 
strokovnosti, nepristranskosti in ambicioznosti izjemno cenijo 
– to je naša pristna domačnost. Vsake toliko je bila med sodelu-
jočimi izvedena anketa o njihovem zadovoljstvu z organizacijo 
festivala in vsi so soglasno zatrdili, da je izmed vseh v Slove-

niteljem slovenske zemlje. Pomnik je zasnovan kot sedemeta-
žni stolp oziroma trdnjava, ki bo s svojo vsebino povezovala 
preteklost s prihodnostjo. Celodnevno zgledno pripravljeno 
druženje gasilskih prijateljev se je v večernih urah končalo v 
prostorih gasilskega doma v Novi Gorici. Prijateljevanje  no-
vogoriškim in cerkvenjaškim gasilcev je staro že blizu 40 let.       

Franc Bratkovič

nogradništvo Veberič-Kozar, Izletniška kmetija Breznik, Vino-
gradništvo Šebart, Vina Cabal, Vinogradništvo Rojs Rojs, Vino 
Vitis, Vina Kramberger, Gostišče na kmetiji Kaučič, Družinsko 
vinogradništvo Borak, Vinogradništvo Farasin, Vinska klet Klo-
basa, Edvard in Jožica Fekonja, Vinogradništvo Dvoršak, Konrad 
Wine, Izletniška kmetija Šenveter in Vinarstvo Hafner.   

Festival vin ima tudi dobrodelno noto. Predstavili so koledar 
2018. Izkupiček od koledarja bo namenjen petletni punčki, ki 
je potrebna pomoči in za katero se skriva žalostna zdravstvena 
zgodba.

Na festivalu so organizatorji poskrbeli tudi za presenečenje. 
V 14-metrski studenec v samostanski kleti  (za katerega do 
tega večera od prisotnih marsikdo ni vedel) so spustili  36 ste-
klenic penin vinogradnikov Klobasa, Hafner in Breznik. Na 
dnu studenca bodo fermentirale vse do naslednjega, tretjega 
Festivala vin osrednjih Slovenskih goric.

Franc Bratkovič

ŠE ENA USPEŠNA 
KRVODAJALSKA AKCIJA
Že daleč naokoli je znano, da so Cerkvenjačani in Cerkve-

njačanke zvesti krvodajalci. To je pokazala tudi tretja letošnja 
krvodajalska akcija, ki je bila v drugi polovici oktobra. Kot je 
povedal Marjan Zorko, predsednik cerkvenjaških krvodajalcev, 
se je povabilu na tretjo letošnjo krvodajalsko akcijo odzvalo 92 
darovalcev in darovalk krvi. Med njimi tudi Marjan Paurič, ki 
je tokrat to dragoceno življenjsko tekočino daroval že 90-ič.

F. B.

niji prav festival v Cerkvenjaku tisti, kjer se najboljše počutijo. 
Pričaka jih pozitivno nabita ekipa, na voljo imamo šolski telo-
vadni prostor in pripadajoče sanitarije za vaje in garderobo, v 
zakulisju Kulturnega doma so na voljo domače jedi in ostala 
okrepčila, po uradnem delu sledi obvezna večerja, veseli del pa 
se potem ponavadi spontano nadaljuje z glasbo in plesom. Na 
sorodnih prireditvah trajajo tonske vaje po ves dan, predizbor 
tudi dva dni, okrepčil ponavadi ni in vsak mora poskrbeti zase, 
zato je marsikdaj nastop že malo mučna zadeva. Tovrstne pri-
reditve so marsikje že postale velik posel in organizatorji pri-
dobljene finance usmerjajo v privatne žepe, pri nas pa se bomo 
trudili, da se bodo vsi pri nas počutili odlično, da ostanemo 
izvirni in da nam bodo drugi pri tem zavidali še naprej. 

Danijel Zorko v imenu UO KD
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TUDI V ŠKSG DIŠI PO 
PRAZNIKIH 

Čas hitro beži in že je tu veseli december, okrašen z iskre-
nimi nasmehi, piškoti, dobrimi možmi, praznovanji, objemi, 
lepimi voščili, številnimi željami in zaobljubami. Ob koncu 
leta so v naših mislih tudi lepi spomini, izkušnje preteklosti in 
načrti za prihodnost. Upamo, da smo tudi mi s svojimi dogodki 
zasedli kak kotiček v vašem spominu. 

Člani Študentskega kluba Slovenskih goric smo zadnje okto-
brske dni preživeli na tradicionalnem jesenskem izletu, tokrat v 
Bosni in Hercegovini. Prvi dan smo si ogledali Mostar, skrivno-
sten Titov bunker v Konjicu in nato dvakrat prenočili v Sarajevu. 
Dnevi so bili polni zabave, smeha, prijetnega druženja in seveda 
čevapčičev. Zadnji dan je bil na sporedu še ogled mesta Travnik 
in rojstne hiše Iva Andrića ter mesta Jajce. Vožnja domov je hitro 
minila in tudi čakanje na meji nas ni spravilo v slabo voljo.  

Naša dijaška sekcija je 10. 11. v Bowling centru Lenart 
priredila bowling, kjer se nas je zbralo veliko, vzdušje pa je 
bilo odlično. Le dva dni kasneje smo v Dom kulture v Lenartu 
povabili Boštjana Gorenca - Pižamo, Perico Jerkovića in 
Gašperja Berganta, ki so s svojo najbolj kosmato komedijo 
Brade poskrbeli, da so vse prisotne v dvorani trebušne mišice 
pošteno bolele od smeha. Kulturno obarvan je bil tudi nasle-
dnji dogodek, saj smo si v Stari dvorani SNG Maribor ogledali 
najbolj znano gledališko igro Hamlet. 

Aktivni smo tudi na socialnem področju, saj smo tako kot 
vsako leto objavili razpis za pomoč mladim mamicam in oče-
tom, ki jih želimo razveseliti ob tem čudovitem življenjskem 
dogodku, ter razpis za enkratno denarno pomoč, namenjeno 
dijakom in študentom (članom našega kluba), s katero želimo 
reševati trenutne socialne stiske.

V začetku decembra smo se odpravili na predbožični izlet 
v zasneženo prestolnico Slovaške –Bratislavo. Ogledali smo 
si spomenik padlim borcem 2. svetovne vojne, grad, od koder 
se je ponujal lep razgled, veličastno katedralo sv. Martina in 
mestno jedro. Prosti čas smo izkoristili za nakupe na stojnicah 
in »varene vinko«, ki nas je prijetno pogrel.

8. 12. smo v Kulturni dom v Benediktu povabili dramsko 
skupino Kulturnega društva Cerkvenjak, ki nas je nasmejala z 
igro Ta presneti gugalnik.

Koledarsko leto smo zaključili tako kot se spodobi - z za-
ključno zabavo in občnim zborom. Letos se je odvijal v go-
stišču Kmetič v Voličini. Skupaj smo izpeljali volitve organov 
kluba in naredili krajši pregled leta, nato pa sta sledila večerja 
in veselo druženje ob glasbi do jutranjih ur. Več o samem do-
godku in novi sestavi upravnega odbora pa v prihodnji številki.

Vsem našim članom še vedno ponujamo veliko popustov in 
sicer brezplačno članstvo v Knjižnici Lenart, cenejše mesečne 
individualne vaje za učenje igranja na različne instrumente in 

TURISTIČNO DRUŠTVO 
CERKVENJAK

V tem čarobnem decembru smo tudi člani našega društva še 
kar aktivni. Tako smo v soboto, 2. 12, izdelali adventni venec, 
ki je postavljen pri Johanezovi kapeli. 

  

Prav tako bomo v soboto, 23. 12. postavljali jaslice v nekda-
njem farnem vrtu. 26. 12 bo blagoslov le-teh. Ob godu našega 
farnega zavetnika sv. Antona bo v soboto, 20. 1. 2018, tradici-
onalni Antonov pohod, ki se bo odvijal na predvečer farnega 
žegnanja.

Na nočni pohod, ki bo potekal na trasi Cerkvenjak–Brengo-
va–Vanetina–Cerkvenjak, ste zelo lepo vabljeni v čim večjem 

DELOVANJE TURISTIČNO 
INFORMACIJSKEGA 

CENTRA CERKVENJAK V 
LETU 2017

Turizem smo ljudje. Turizem ustvarjamo ljudje in ga bogati-
mo s svojo domačnostjo, nasmehom in lepo besedo. 

Turizma pa ne čutimo le tisti, ki se ukvarjamo s to dejavno-
stjo, ampak ga občutijo prav vsi domačini naše občine.

A ni lepo, ko se nekomu pohvalimo: »Jaz pa sem iz Cerkve-
njaka. Majhne, a meni zelo drage občine.« Ali pa: »Vabljen v 
našo občino, tukaj lahko poskusiš odlično vino, okusiš odlično 
kulinariko, obenem pa si kaj lepega še pogledaš.« Nima vsak 
takšnega bisera pred očmi, kakor ga imamo mi.

Občina Cerkvenjak se z veseljem ponaša s svojim sloga-
nom: »Občina prijaznih ljudi.« Vsi nas poznajo po izjemni 
prijaznosti, hvaležnosti, iskreni pomoči in želji po uspehu – 
poznajo nas prav po vseh atributih, ki so pomembni pri uspehu 
na področju turizma. 

V turistično informacijskem centru Cerkvenjak smo  v leto-
šnjem letu poskušali privabiti različne ljudi iz več področij, da 
si ogledajo našo občino. Z veseljem smo pomagali, sodelovali 
in ustvarjali na področju društvenih dejavnosti. Promovirali 
ponudnike, ki se nahajajo v Cerkvenjaku, da dosežejo širšo 
pot promocije in jim na takšen način tudi pomagamo. V TIC-u 
Cerkvenjak smo tudi letošnje leto poskrbeli za izobraževanje 
turističnih vodnikov v naši regiji ter oblikovali novi propagan-
dni material naše občine.

Naš letošnji zadnji projekt, na katerega vas tudi vljudno 
vabimo, pa se bo odvil v petek, 22. decembra, ko bo potekal 
božično-novoletni sejem pred občinsko zgradbo v centru Cer-
kvenjaka. Veseli bomo vašega obiska. 

V turistično informacijskem centru Cerkvenjak se bomo tudi 
v naslednjem letu trudili uspešno izpolnjevati vaše želje in pre-
dloge ter si prizadevali za še večjo prepoznavnosti kraja.

Martina Breznik

DRUŠTVO KMEČKIH 
DEKLET IN ŽENA 

CERKVENJAK
V društvu kmečkih deklet in žena Cerkvenjak zelo rade sode-

lujemo z ostalimi društvi. Tako smo nedavno na letošnjem krstu 
mladega vina sodelovale z društvom vinogradnikov in ljubite-
ljev vina ter turističnim društvom. Tokrat smo ponudile jed na 
žlico, mesno-zelenjavno enolončnico s sveže pečenim kruhom 
iz krušne peči. Juho smo skuhale kar v kuhinji gasilskega doma.

učenje solo petja v Muziklubu, v naši pisarni pa lahko po ugo-
dnih cenah kupite tudi kopalne karte za Terme Radenci, Terme 
3000 in Terme Ptuj. V zimskem času so ponovno na voljo tudi 
smučarske karte za Roglo in Krvavec. Vabljeni, da nas obiščete 
ob uradnih urah v sredo med 17. in 20. in soboto med 10. in 
13.uro v Centru Slovenskih goric na Trgu osvoboditve 9 v Le-
nartu. Spremljajte nas tudi na Facebook strani (Študentski klub 
Slovenskih goric-ŠKSG) in na naši spletni strani: www.sksg.org.

Anja Majcenič

Med samo pripravo le-te smo se zelo zabavale, kar nazorno 
prikazuje priložena fotografija z nasmejanimi obrazi.

Drage žene in dekleta, če bi se katera želela včlaniti v naše 
društvo, je zelo dobrodošla. Nekateri ponedeljki so rezervirani 
za sestanke, kjer se predvsem dogovarjamo za bližajoče prire-
ditve in modrujemo, kako naj društvo deluje dobro, kot je do-
slej. Novosti pa so zmeraj dobrodošle. Tako kot nove članice 
in člani. Leta niso omejitev. Torej, le pogumno!  Izmenjamo si 
marsikateri uporaben nasvet, pa naj bo to delo na vrtu, vrtenje 
pred štedilnikom, vzgoja otrok, priprava ozimnice, šivanje, 
kvačkanje ... Skupaj se odpravimo na izlet, pohod ali si pri-
pravimo prijetno dišeč, topel čaj v teh mrzlih, zimskih dneh.

Predsednica DKDŽ Alenka Novak

ČD IVAN JURANČIČ 
CERKVENJAK 

Vsakega čebelarja v tem času bolj ali manj skrbi za svoje 
čebelje družine. Za to ima tisoč in en vzrok. Največ seveda 
na preživetje vplivajo dolžina mrzlega obdobja in skrajno niz-
ke temperature, pomembno pa je treba omeniti tudi različne 
škodljivce. Mnogo je odvisno tudi od jesenske paše in koli-
čine nabranega cvetnega prahu, ki ga le težko nadomestimo s 
prehranskimi dopolnili. Čebele potrebujejo občasna obdobja 
toplega in sončnega vremena, da lahko opravijo t. i. čistilne iz-
lete. Takrat zapustijo gručo v panju in začasno obnovijo svoje 
življenjske funkcije. Pozimi del čebel odmre, kar je normalen 
pojav, če pa je to število preveliko, pa je velika verjetnost, da 
nato posledično odmre celotna družina. Upajmo, da bo takšnih 
primerov čim manj in da bodo prva zaleganja matice, ki se 
znajo zgoditi že v mesecu januarju, podprta z zadostno koli-
čino starih čebel. Seveda tudi v zimskem času ne smemo po-
zabiti na zdravstveno stanje čebel. Zatiranje varoje v zimskem 
času je eden od osnovnih ukrepov za celostno zdravstveno 
stanje in preživetje čebeljega staleža, seveda pa moramo pri 
tem paziti, da čebel ne vznemirjamo preveč. Najpomembneje 
je namreč, da čebeljim družinam med prezimovanjem nudimo 
čim večji, če že ne rečeno popolni mir. 

ČD IJC je bilo v zadnjih mesecih spet aktivno na društve-
nem področju. V mesecu oktobru smo pripravili in izvedli 
predavanje Vide Lešnik, mag. veterine, na temo: »Poznavanje 
zdravil za zdravljenje bolezni pri čebeljih družinah, sledljivost 
nabave in uporabe zdravil, ustrezno shranjevanje zdravil in 
neškodljivo odstranjevanje neporabljenih zdravil«. Predava-
nja so se poleg domačih čebelarjev udeležili tudi posamezniki 
iz ČD Vitomarci in ČD Sveta Trojica Lenart. Tematika je bila 
načrtno izbrana, saj želimo storiti vse, kar lahko, da se ne bo 
ponovila »huda gniloba«, ki je izbruhnila v prvi polovici leto-
šnjega leta na našem območju. Vsi ukrepi, ki so bili izrečeni 
ob tem dogodku, so bili v mesecu oktobru preklicani s strani 
pristojnih služb, upajmo, da to pomeni, da je bolezen, ki velja 
za eno hujših čebeljih bolezni, dejansko odpravljena.

številu. Vedno se imamo lepo. V prihodnjem  letu nas še čaka 
pomoč pri izdelavi presmeca oz. butare, ureditev gredice, oce-
njevanje naših domačij, tekmovanje v košnji z ročno koso in 
grabljane, pohod do obeležij in še kaj se bo našlo. Vse občane 
vabimo, da se naših dogodkov udeležijo v čim večjem številu.

Vsem občanom želimo vesele praznike ter veliko sreče, 
zdravja, čim več lepih trenutkov in medsebojnega razumeva-
nja v novem letu, ki prihaja.

David Poljanec, foto: E. P.
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Člani ČD IJC in naši simpatizerji smo s prostovoljnim de-
lom nadaljevali pri obnovi društvenega čebelarskega doma na 
Kremperku. Največji zalogaj je predstavljala izgradnja fasade. 
Tako je objekt dobil novo podobo, ki pa še ni končna.  Za-
ključni sloj bo, po načrtih, izdelan v začetku naslednjega leta, 
do občinskega praznika pa še ostala dela na prizidku oziroma 
nadstrešnici. V mesecu novembru so posamezni predstavni-
ki društva sodelovali znotraj vseslovenskega projekta »zdrav 
zajtrk«. V ta namen je bil OŠ Cerkvenjak, prav tako pa vrtcu 
Pikalonca, podarjen med. Otroci otroškega vrtca Pikapolonica 
so v sklopu prireditev obiskali najbližjega čebelarja, Rudolfa 
Druzoviča. Otrokom, ki so ga obiskali v več skupinah, je Dru-
zovič povedal marsikaj novega o čebelah, medu in naravi. Po 
zanimanju otrok bi lahko s skorajšnjo gotovostjo trdili, da je 
med njimi tudi kak bodoči čebelar. Upajmo, da je temu tako. 
Zadnja večja aktivnost je bila organizacija in izvedba otvoritve 
dveh novih asfaltiranih cestnih odsekov v Čagoni. Eden od teh 
poteka tudi do oziroma mimo društvenega čebelarskega doma. 

Občina Cerkvenjak je tako izpolnila obljubo, ki jo je na 
enem od občnih zborov društva dal župan občine Cerkvenjak 
Marjan Žmavc.

Vido Blažič

DRUŠTVO UPOKOJENCEV 
CERKVENJAK

Kakovost življenja starejših
Projekt  »Starejši za starejše«  deluje že 13 let na območju 

Republike Slovenije in vključuje na tisoče ljudi, starejših  od 
69 let in več, ter na tisoče prostovoljcev, ki s svojo humanostjo 
pristopijo k tistim, ki so včasih prepuščeni robu naše družbe. 
S tem se omogoča bolj kakovostno in neodvisno življenje sta-
rejših. Te vrednote je prepoznal tudi evropski vrh, ki povzema 
ta projekt in je to delo nagradil;  spodbuja sodelovanje  med 
generacijami, ki negujejo zamisel vrednot prostovoljstva,  hu-
manizma,  solidarnosti,  povezanosti, vzajemnega razumeva-
nja in sočutja.

DRUŠTVO KRDEBAČ V 
ZADNJEM ČETRTLETJU 

Tudi v zadnji četrtini leta smo bili člani društva Krdebač ak-
tivni. Med odmevnejšimi dogodki, katerega smo se udeležili,  
je bila prireditev KULT Štajerska v organizaciji Društva slo-
vensko avstrijskega prijateljstva iz Maribora. V družbi Vinske 
kraljice Monike Majer, harmonikarja Luke Pučka ter skupine 
Prijatelji treh gričev smo se udeležili zaključne prireditve na 
Turistični kmetiji Dreisiebner na Špičniku v Zg. Kungoti. Na 
prireditvi smo predstavili simbol društva ''krdebač'', pletenje 
košev, košar, posode za kruh … Delavnico pletenja košev, 
košar je predstavil naš strokovni vodja in mentor Franc Si-
monič iz Črmljenšaka. Na prireditvi smo predstavljali Obči-
no Cerkvenjak in njene ponudnike turističnih storitev ter našo 
kulinariko (pečenje palačink z dodatkom moke iz grozdnih 
pešk, prepeličja jajca v kruhu ter pijačo Rimljanov). Predse-
dnica društva, Karmen Kopecky, se nam je zahvalila za našo 
udeležbo ter pomoč pri organizaciji prireditve in inovativne 
predstavitve.  Celotno prireditev je obiskalo okrog 600 ljudi iz 
Slovenije in sosednje Avstrije. Da pa smo se prireditve lahko 
udeležili, so nam na pomoč priskočili gasilci iz Cerkvenjaka, 
ki so nam omogočili prevoz na dogodek z novim kombijem. 

Naslednji večji dogodek, ki smo ga organizirali, je bilo Rim-
sko martinovanje v Cerkvenjaku s peko kostanjev in ostalo 
tradicionalno kulinarično ponudbo. Prvič smo prikazali rimski 
krst mošta. Mlado vino smo ustekleničili in ga hranimo v Lübi 

Projekt » Starejši za starejše« je pomemben, ker se starejše 
obišče na domu brez poziva, ostale službe  je treba za pomoč 
zaprositi,  čeprav starejši neradi priznajo svoje stiske  in po-
trebe  po pomoči zaradi sebe in okolice. Svoje tegobe priznajo 
zaradi osebnega stika in zaupanja v prostovoljce, se odprejo 
ter pogovorijo in  misli sprostijo za lepši vsakdan.

Tako poteka tudi delo v Društvu upokojencev Cerkvenjak. 
Društvo upokojencev si je z odločbo   Ministrstva za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti pridobilo status 
humanitarne organizacije ravno zato, ker deluje prostovoljno, 
obiskuje ljudi in s tem pomaga premagovati stiske, ki jih pri-
naša starost.

Za delo humanitarnih organizacij so soodgovorne tudi lokal-
ne skupnosti, ki ne bi smele starejšega človeka poriniti na rob, 
ampak ga vključiti in porabiti njegovo znanje in večletne izku-
šnje. Da delo humanitarne organizacije poteka nemoteno, so 
med drugim finančno odgovorni občine in skladi po zakonu.

Naša  humanitarna organizacija je v poznih jesenskih dneh 
obiskala  nekatere starejše in bolne,  predvsem tiste, ki se veči-
noma ne oddaljujejo od doma, z manjšimi paketi in toplo bese-
do. Del sredstev za pekete je namenila tudi občina Cerkvenjak  
in s tem dokazala, da ji je mar za starejše občane, obenem pa 
je soodgovorna,  da starejšim pomaga, da svojo starost v tre-
tjem življenjskem obdobju preživijo mirno in brez stresov v 
domačem okolju.
Razgibajmo naše sklepe

Lepo vreme je bistveno vplivalo, da so se upokojenci in osta-
li občani vključili v pohod po obronkih Cerkvenjaka. Pohod je 
bil namenjen temu, da razgibamo naše sklepe, poskrbimo za 
vitalnost ter kondicijo našega telesa. Naša ideja je uspela in 
prvi pohod je bil 23. 11. 2017. Vodja je bila Ana Fekonja. Vsi 
pohodniki so se organizirali z namenom, da ta dan preživimo 
v naravi, se družimo in se predamo zadnjim toplim žarkom. 
Med pohodniki so bili člani društva upokojencev, otroci in, 
kar je še posebej razveseljivo, pohoda so se udeležili bodoči 
upokojenci oziroma ljudje, ki jim pohod v naravi kaj pomeni.

Tako smo se odpravili mimo otroškega vrtca po dolini An-
drenci do Lübe vodice, kjer smo malo postali, se osvežili in 
pohod nadaljevali do Feliksa Borka. Tam smo se okrepčali in 
naš prvi pohod zaključili v Cerkvenjaku. Pohoda se je udeleži-
lo lepo število pohodnikov. Fotografija vse pove, od najstarej-
ših do najmlajših, kar dokazuje medgeneracijsko sodelovanje 
in spodbujanje za takšne in podobne aktivnosti.

Na koncu smo se dogovorili, da s takšnimi pohodi nadalju-
jemo vsak mesec. Gre za druženje, sodelovanje in stik z vse-
mi generacijami, predvsem pa za zdravje in zdrav duh v naših 
telesih.

Naslednji pohod  je bil načrtovan 14. decembra. 
Feliks Fekonja

vodici za prihodnje leto. Našo stojnico so poleg domačinov 
obiskali številni turisti, ki so se ta dan nahajali v Cerkvenjaku 
in bližnji okolici. Veseli smo bili obiska članic Društva kmeč-
kih deklet in žena iz Cerkvenjaka, ki sta si z zanimanjem ogle-
dali in poskusili našo kulinariko.

December je mesec treh dobrih mož, od katerih je prvi med 
njimi sv. Miklavž z spremstvom obiskal in obdaril otroke čla-
nov društva.

Člani društva se bomo tudi letos odpravili k polnočnici z 
baklami, veseli bomo vseh krajanov, ki se nam bodo pridružili. 

26. decembra bomo sodelovali na božično-novoletnem sej-
mu z našimi izdelki. 

1. 1. 2018 ob 12.30 pa nas čaka rimski prestop v novo leto s 
kopanjem najpogumnejših ''Rimljanov'' v Lübi vodici.

Organizacijski odbor se zahvaljuje PGD Cerkvenjak, glas-
benikom treh gričev, mlademu harmonikarju, aktualni vinski 
kraljici in predstavnikom društev, ki so pokazali interes za so-
delovanje. Največja zahvala pa gre aktivnim članom društva. 

Danica Kladošek

ŠTD SMOLINCI–ŽUPETINCI
Leto je naokrog in prišel je čas, da pogledamo v letošnje 

leto in z zadovoljstvom povemo, da je za nami že deveto uspe-
šno leto. Zimo smo izkoristili in uživali v smučanju, sankanju 
in hokeju na ledu, upamo, da nam zima, ki prihaja, omogoči 
enaka druženja. Vsako leto je pri hrastu v Župetincih potekalo 
že tradicionalno kresovanje, vendar smo se v letošnjem letu 
odločili, da kresovanje poteka v društvenem krogu. Za to smo 
se v popoldanskem času zbrali pri hrastu na čistilni akciji, na 
kateri smo očistili okolico hrasta in kapele, hkrati so potekale 
tudi priprave na kresovanje. Po končani čistilni akciji v poznih 
popoldanskih urah smo tudi zakurili kres. Člani smo se ob pe-
tju in plesu družili pri toplem ognju pozno v noč.  

V mesecu maju smo se podali na pohod v Kunovo. Zanj smo 
se odločili z enim samim namenom, in sicer, da si ogledamo 
Pachamama center. Ta center je ekološka kmetija, ki je zgra-
jena in urejena iz človeku prijaznih naravnih materialov. Tam 
smo videli številne mozaike, bambusove nasade in si ogledali 
permakulturni vrt, zgrajen iz steklenic. Pohod smo zaključili z 
manjšim piknikom v Kunovi.

Tudi letos je v sklopu občinskega praznika potekal 12. tra-
dicionalni turnir Zorman v malem nogometu, ki je potekal v 
soboto in nedeljo. Udeležili smo se tudi tekmovanja v kuhanju 
kisle juhe ter povorke »Obudimo stare običaje«; tam pa smo se 
predstavljali s spravilom drv za hladne dni. 

 V septembru smo se krajani Smolincev in Župetincev ter osta-
li krajani sosednjih vasi zbrali  ob vaški kapeli v Župetincih. 
Mašo je daroval domači župnik Janko Babič. Obred svete maše 
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so s petjem popestrili člani Župnijskega pevskega zbora in Antu-
jovški klenkarji. Po končani sveti maši je bila manjša pogostitev.

Vsako leto je društvo organiziralo izlet v eno izmed sloven-
skih pokrajin. Letos pa smo se odločili za malo drugačen izlet 
in sicer v hladnejših dneh ter že v predprazničnem vzdušju. 
Obiskali smo sosednjo državo Hrvaško z namenom, da si ogle-
damo predbožično vzdušje v Zagrebu. Najprej smo se usta-
vili na Gradu Trakošćan. Ta predstavlja edinstveno kulturno 
zgodovinsko dediščino Hrvaške. Ogledali smo si grajski kom-
pleks, ki ga sestavljajo dvorec, grajske stavbe pred dvorcem 
ter območje parka in gozda z jezerom. Nato smo pot nadalje-
vali proti Zagrebu, kjer je sledil voden ogled glavnih mestnih 
znamenitosti. Počakali smo, da se prižgejo luči, in se polni 
božičnega vzdušja odpravili proti domu.

Za konec leta smo še za naše člane pripravili tri dogodke, 
ob katerih se bodo družili (turnir v kartanju in pikadu, pohod k 
polnočnici ter turnir v namiznem tenisu).

Sandra Soko

MK SLOV. GORICE - 
CERKVENJAK - SLOVENIJA

Zimski čas ni naklonjen vožnji z motorjem. Motoristi svoje 
jeklene konjičke pregledamo, naredimo „servis” na motorju 
in ga tako pripravimo na novo sezono. Vsak motorist bi se 
moral zavedati, da le s tehnično brezhibnim motorjem lahko 
varno vozi na cesti. Prav tako je  pomembno, da upoštevamo 
prometne predpise in da ne precenjujemo svojih psihofizičnih 
sposobnosti.

Letos smo nabrali kar nekaj kilometrov in obiskali več moto 
klubov na njihovih srečanjih. Zveza moto klubov Slovenije 
povezuje številne klube  med seboj in vsako leto izda koledar 
prireditev. Tako lahko motoristi sledijo motorističnim dogod-
kom in se jih udeležujejo.

V juniju smo se udeležili srečanja motoristov v Vrtojbi pri 

USPEŠNO LETO ZA  AK 
SRŠEN CERKVENJAK

Za Aero klub Sršen Cerkvenjak je bilo leto 2017 zastavljeno 
ambiciozno in na koncu je ponovno izpadlo kot zelo uspešno. 
Realizirali smo naslednje večje aktivnosti:

• Marec: urejanje vzletišča in hangarja – priprava na letalno 
sezono

• April (6. 5. 2017): udeležba pilotov na ULN Varnostni 
konferenci, Šentvid pri Stični

• Maj (20. 5.): srečanje modelarjev - Aero zaprega
• Junij (17. 6.): Letalski dan AK Cerkvenjak 2017 – sreča-

nje pilotov in ljubiteljev letalstva
• September (29. 9.-1. 10.): udeležba na Državnem prven-

stvu ULN (osvojitev naslova državnega podprvaka)
• Oktober (8. 10.): kostanjev piknik in sprejem državnih 

podprvakov
• December (31. 12.): Srečanje motornih padalcev – planira-

na izvedba

Obisk številnih letal iz vse Slovenije na letalskem dnevu 2017

V mesecu juniju smo v lepem vremenu in ob številčnem obi-
sku uspešno realizirali največjo klubsko prireditev - letalski 
dan 2017 oz. srečanje letalcev in ljubiteljev letenja. Prireditev 
je obiskalo cca 30 letal s piloti iz vse Slovenije.

Modelarji v akciji

Jeseni je ponovno prišel veliki uspeh kluba - osvojitev na-
slova državnega podprvaka dveh pilotov, članov kluba na 
DP ULN 2017, ki je potekalo konec oktobra na Ptuju.

Stopničke na DP

V začetku oktobra smo v klubu skupaj z županom izvedli 
tudi sprejem za državna podprvaka in se jima na ustrezen na-
čin zahvalili ter čestitali za velik uspeh.
Spremljajte nas in se nam pridružite na:  
http://www.facebook.com/AeroklubSrsen/

mag. Vito Kraner, AK Sršen Cerkvenjak

Šempetru pri pobratenem  klubu Kavalir. Med potjo smo tudi 
obiskali vojaški muzej v Pivki.

Zvečer smo se družili s člani MK Kavalir. Lep večer ob dobri 
hrani, kapljici in harmoniki je vse prehitro minil.

Zjutraj smo se zbrali pred Šempetrsko cerkvijo, kjer je pote-
kal blagoslov motorjev. Lepe prireditve ni  zmotila niti burja 
z dežjem. Za kratek čas smo se umaknili pod strehe, nato pa 
nadaljevali druženje do poznega popoldneva.

 
V oktobru smo zaključili sezono s kostanjevim piknikom pri 
Plojevih v Smolincih. Dober bograč, kostanji in mošt so nas 
zadržali do večernih ur v prijetnem druženju.

Sezona se  je počasi le zaključila s prvimi snežinkami in za 
nami je spet razburljivo leto.

Predsednica MK Cerkvenjak Tončka Divjak

NK CERKVENJAK
Iz kopačk v copate, iz trave na parket. Jesenski del sezone je 

za nami, zato so se vse naše selekcije že preselile v telovadni-
co OŠ Cerkvenjak–Vitomarci. Najprej pa sledi kratek pregled 
dogajanja, rezultatov in aktivnosti.
Pregled jesenskega dela sezone 2017/2018 po selekcijah:
U-9 (Mlajši cicibani, trener: David Košnik)

Naša najmlajša in hkrati vadbena selekcija trenutno treni-
ra dvakrat tedensko v telovadnici OŠ Cerkvenjak–Vitomarci. 
Fantov je vedno več, v zimskem času pa se bodo udeležili ne-
kaj turnirjev v okoliških telovadnicah.

U-11 (Starejši cicibani, trener: Dejan Žmavc)
Jesen je selekcija, ki letos prvič igra v ligaškem tekmovanju, 

zaključila s petimi porazi in dvema zmagama, lestvice pa ni. 
V telovadnici trenirajo dvakrat tedensko in dobro obiskujejo 
treninge, kar je dober obet za spomladanski del. Selekcija se 
bo pozimi udeležila kakšnega izmed okoliških turnirjev, spo-
mladanski del sezone pa se prične v soboto, 31. 3. 2018.

U-13 (Mlajši dečki, trener: Damjan Žmavc, pomočnik: Edo Žižek)
Ekipa mlajših dečkov bo prezimila na odličnem 4. mestu 

svoje lige. Dosegli so 15 točk, z malce več športne sreče pa 
bi lahko bili tik pod vrhom. V svojih vrstah imajo tudi naj-
boljšega strelca lige, to je Lukas Kocmut, ki je dosegel kar 
14 zadetkov. Kljub temu da je fantov ravno dovolj za ekipo, 
so odločni, da spomladi pridobijo nesrečno izgubljene točke. 
V telovadnici trenirajo dvakrat tedensko in zagotovo se bodo 
podali na kakšnega izmed turnirjev.
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U-17 (Kadeti)
Selekcija nastopa v 2. skupini Kadetske lige in zaseda do-

bro 3. mesto izmed petih ekip. Lep pa je tudi pogled na listo 
strelcev lige, saj sta najboljša strelca lige Nik Zemljič in David 
Hrga, oba s po šestimi zadetki.

Žal je z mesta trenerja po koncu jesenskega dela odstopil 
Andrej Kocbek, zato se za selekcijo išče nov trener. Ekipa 
kljub temu občasno pod vodstvom Janka Maguše trenira v te-
lovadnici OŠ in se bo pozimi podala na kakšen turnir.

Člani (trener: Gorazd Šket, pomočnik: Sebastijan Škerget)
Članska ekipa je jesenski del zaključila na dobrem 7. mestu 

izmed 14 ekip v 1. članski ligi MNZ Maribor. Je pa v sredini 
lestvice zelo tesno, saj so si ekipe točkovno zelo blizu. Osvojili 
so 14 točk, od tega štirikrat zmagali, dvakrat remizirali in se-
demkrat izgubili. Gol razlika je 28:37. Najboljša strelca ekipe 
sta Sergej Košnik in Blaž Govedič, oba s po sedmimi zadetki.

Ekipa je že imela zaključek in se tudi dogovorila, da bo s pri-
pravami na spomladanski del pričela v začetku februarja 2018. 
Verjetno še bo v prestopnem roku prišla tudi kakšna okrepitev. 
Spomladanski del pa se prične v soboto, 10. 3. 2018.

Objavljamo tudi urnik treningov naših selekcij v telovadnici 
OŠ Cerkvenjak–Vitomarci: U-9 (PON in SRE: 16.00–17.00), 
U-11 (PON in SRE: 17.00–18.30), U-13 (PON in SRE: 18.30–
20.00), Kadeti (PON: 20.00–21.30) in Člani (SRE: 20.00–
21.30). Pridružite se nam!

Kot običajno, smo tudi letos dali izdelati klubske koledarje. 
Vabimo vas k nakupu, da tako tudi sami s prostovoljnim pri-
spevkom podprete naš klub.

Ker je klub še vedno brez predsednika in je izredna skupšči-
na, ki je bila planirana v začetku decembra, bila odpovedana, 
saj ni bilo kandidata, bo zbor članov takoj v začetku leta 2018. 
Tudi na tem mestu apeliramo na vse, ki bi radi kakorkoli poma-
gali klubu, naj nas kontaktirajo, da začnemo na novo sestavljati 
vodstvo našega kluba. Stopimo skupaj za dobro vseh nas.

Konec leta je čas, ko se ozremo nazaj in se zahvalimo tistim, 
ki so nam skozi celotno leto stali ob strani in nas podpirali. Zato 
se iskreno zahvaljujemo vsem našim sponzorjem, donatorjem, 
otrokom in staršem, simpatizerjem, zvestim navijačem, vsem 
pridnim pomagačem in ostalim, ki ste nas kakorkoli podpirali. 
Brez vas se naša žoga ne bi kotalila.

Dejan Žmavc, prof.

TENIS KLUB CERKVENJAK
S tretjim open teniškim 

turnirjem in nekaterimi 
posamičnimi igrami smo 
zaključili teniško sezono 
2017. Fotozgodba iz III. 
open teniškega turnirja 
(1. 10. 2017):
Najboljši trije: 2. Nik Sake-
lšek, 1. Rudi Kraner, 3. Ma-
tjaž Marhold

Vsi udeleženci turnirja

Sledi kratek premor in nato spomladi otvoritev nove sezone. 
Seveda bo pred tem potrebno na novo urediti obe igrišči, izve-
den pa bo tudi zbor članov TK Cerkvenjak. O vseh aktivnostih 
boste lahko seznanjeni preko naše facebook strani Tenis klub 
Cerkvenjak.

Dejan Žmavc, prof.

USTANOVLJENO 
KOLESARSKO DRUŠTVO 

CERKVENJAK
Želja po aktivnem preživljanju pro-

stega časa in druženju na kolesu je v 
meni tlela že nekaj časa. Zakaj bi vse 
te kilometre, ki jih preživim na kolesu, 
prevozil sam, ko bi se pa lahko družil 
še z drugimi kolesarji.

Zato smo se v nedeljo, 22. 10. 2017, 
na mojo pobudo zbrali ter na ustanov-
nem občnem zboru ustanovili Kolesarsko društvo Cerkvenjak. 
Cilji za prihodnjo leto so, da se nam pridruži čim večje število 
članov, da se bomo lahko kot skupina družili in predstavili na 
rekreativnih kolesarskih maratonih ter tako s ponosom zastopa-
li društvo in občino Cerkvenjak. S skupnimi močmi se bomo 
zavzemali za širitev rekreativnega kolesarstva ter kvalitetnega 
preživljanja prostega časa na kolesu.

Vljudno vabljeni vsi kolesarji v občini in širše, da se nam 
pridružite. Vsaka pomoč in ideja, ki bo pomagala k rasti dru-
štva, je dobrodošla!

Vsi, ki vas zanima včlanitev v društvo, nam lahko pišete na 
e-mail: kdcerkvenjak@gmail.com ali pa nas kontaktirate pre-
ko Facebooka.

Srečko Perkovič, predsednik 

ZDRAV ZAJTRK ZA 
BOLJŠE ZDRAVJE

Tudi na naši šoli, 
podružnični šoli in v 
obeh vrtcih, že 7. leto 
izvajamo vseslovenski 
projekt Tradicionalni slovenski zajtrk. Osnovni cilj projek-
ta je izobraževati, obveščati in ozaveščati učence in otroke in 
tudi širšo javnost o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih 
navad, pomenu lokalno pridelanih živil slovenskega izvora, 
pomenu kmetijske dejavnosti za širše okolje in pomenu če-
belarstva za kmetijsko pridelavo, gospodarske dejavnosti in 
širšega okoljskega pomena. 

Pomemben poudarek je tudi na splošnem ozaveščanju mla-
dine o pomenu zdravega načina življenja, vključno s pome-
nom gibanja in izvajanja športnih aktivnosti.

Vseslovenski projekt, ki se obeležuje tudi kot Dan slovenske 
hrane, smo kot vedno obeležili tretji petek v novembru. Tradi-
cionalni slovenski zajtrk je sestavljen iz kruha, mleka, masla, 
medu in jabolka. Živila, ki so jih zaužili učenci in otroci v vrt-
cu, so bila pridelana oziroma predelana izključno v Sloveniji. 
Dobavitelji živil so bili: Franc Senekovič (dopolnilna dejavnost 
na kmetiji) za kruh, Kmetija Roškar (Sveti Jurij ob Ščavnici) za 
mleko, Mlekarna Celeia, d. o. o., za maslo, Sadjarstvo Mojca-
-Marjan Druzovič za jabolka, Milan Kuri, Čebelarsko društvo 
Vitomarci in Čebelarsko društvo Ivana Jurančiča iz Cerkve-
njaka za med. Zahvaljujemo se  čebelarjem, ki so brezplačno 
prispevali med. Po zajtrku so učenci skupaj z učitelji izvajali 
številne spremljevalne vzgojno-izobraževalne in preventivne 
aktivnosti, ki podpirajo osnovni namen projekta.
Prehranske navade oblikujemo v otroštvu

Kot je znano in lahko preberemo na spletnih straneh Nacional-
nega inštituta za javno zdravje, prehranske navade, ki se obliku-
jejo v otroštvu in mladostništvu, vplivajo na način prehranjeva-
nja in s tem tudi na zdravje v kasnejšem življenjskem obdobju. 
Hrana ima psihosocialni pomen, saj sta izbor hrane in odnos 

IZ ŠOLE IN VRTCA
do nje povezana z izkušnjami in zgledi v zgodnjem otroštvu. 
Prav zato je vključevanje zajtrka v zgodnjem otroštvu ključnega 
pomena, saj je pomemben dejavnik zdravega življenjskega slo-
ga. »Zajtrk naj bi bil polnovredno sestavljen ter čim bolj pester 
in bogat z barvami in okusi, da bo spodbudil naše zanimanje. 
Osnova so polnovredna ogljikohidratna živila, ki dajo energijo 
za delo in ugodno vplivajo na zmeren dvig glukoze v krvi, kar 
podaljšuje občutek sitosti. Z dodatkom kakovostnega beljako-
vinskega živila se še dodatno izboljša reševanje umskih nalog, 
pozornost ter spomin,« poudarja dr. Matej Gregorič z NIJZ in 
dodaja: »Če temu dodamo še kos sezonske zelenjave ali sadja 
iz naše bližine, lahko še dodatno izboljšamo hranilno kakovost 
obroka«. Za zajtrk lahko preprosto pripravimo različne kaše z 
mlekom ali navadnim jogurtom, ki jim dodamo narezano sve-
že sadje. Uporabimo lahko tudi polnovredne vrste kruha, ki jih 
obogatimo s skutinimi namazi z dodatkom zelišč, pustega mesa 
ali rib, ter dodamo še kos sezonske zelenjave ali sadja.

Ker  se zavedamo pomena zdrave in lokalno pridelane hra-
ne, se  bomo še naprej vsakodnevno trudili, da bodo kakovo-
stna živila na našem jedilniku.

Iris Breznik

ROŽE SREDI NOVEMBRA
Naši kraji so iz leta v leto vse lepše urejeni. Hiše in drugi 

objekti se bohotijo v cvetju. Rože na oknih so krasile tudi po-
samezne javne objekte. Takšen prijeten pogled je bil še sredi 
novembra na cerkvenjaško osnovno šolo.

 F. B.
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TEDEN OTROKA V VRTCU 
PIKAPOLONICA 

V vrtcu Pikapolonica Cerkvenjak smo teden otroka oziroma 
mesec oktober, katerega letošnje geslo je bilo »Povabimo son-
ce v vrtec«, usmerili na svetlo prihodnost. Naša tema je bila 
»Ko bom velik/a, bom ...«, ki se osredotoča na ljudi oziroma 
na različne poklice, ki so pomembni za našo družbo ter pred-
stavljajo našim otrokom vzor - v katerega želijo nekoč odrasti 
tudi sami. Otrokom smo skozi mesec ponudili bogate in razno-
like dejavnosti, s katerimi smo jim približali nekatere poklice 
in jim tako omogočili pogled v svet odraslih.

2018 JUBILEJNO LETO ZA 
VRTEC PIKAPOLONICA 

CERKVENJAK
Ukvarjanje z vzgojo je čast in velika odgovornost.
(Loris Malaguzi)

Tega se dobro zavedamo tudi strokovne delavke v našem 
vrtcu. V nasprotnem primeru bi težko dosegali cilje, ki so še 
kako potrebni pri vzgoji in izobraževanju predšolskih otrok.

Bliža se leto 2018 in s tem novi dogodki v našem vrtcu.
Naslednje leto bomo posebno pozornost namenili praznova-

nju 40. obletnice organizirane vzgoje, varstva in izobraževanja 
v Cerkvenjaku.

Če  nekoliko pogledamo v preteklost, se je v tem obdobju 
marsikaj spreminjalo:

1. Zgradba vrtca je bila sprva namenjena le enemu oddelku 
otrok. Nato se je dogradil dodaten prostor še za en odde-
lek. Obstajala sta dva, ki nista zadoščala potrebam, zato je 
tretji oddelek deloval v prostorih OŠ Cerkvenjak. Zaradi 
potreb po dodatnih prostorih se je stari vrtec v celoti poru-
šil. Na njegovo mesto se je zgradil nov petoddelčni vrtec.

2. Število otrok je na začetku komaj zadoščalo obstoju enega 
oddelka. Nato se je število otrok iz leta v leto povečevalo 
in ob prestopu v 40. leta je v vrtec vključenih 100 otrok, 
ki so razdeljeni v 6 oddelkov.  Šesti oddelek je nameščen 
v prostoru za dodatne dejavnosti. Trendi nakazujejo, da se 
bo število otrok še povečevalo.

3. Vzgojno-izobraževalni proces je sprva sledil vzgojnemu na-
črtu. Sedaj načrtujemo in sledimo ciljem in načelom kurikula.

Sreča, svoboda, zaupanje, zmaga, izkustvo … Vse to nas 
spremlja že skoraj 40 let. Želimo, da se nadaljuje, stopnjuje in 
traja, dokler bodo v Cerkvenjaku predšolski otroci.

Marjeta Belna, vodja vrtca Pikapolonica Cerkvenjak

Mesec poklicev ne bi bil tako uspešen, poučen in poln nasmehov 
občudujočih otrok, če nas ne bi obiskali posamezniki, ki so nam 
predstavili svoje delo. Najprej smo spoznali poklic pismonoše, ki 
nam je prinesel polno torbo pošiljk, med drugim tudi pravljico in 
nas seznanil s programom. Že naslednji dan so nas prijazno spre-
jeli gasilci PGD Cerkvenjak in nam predstavili svoje delo. Najbolj 
smo uživali pri ogledovanju gasilskih vozil in pri »gašenju«, kjer 
ni manjkalo pogumnih prostovoljcev. Obiskal nas je tudi policist 
Danilo Juršnik, ki nas je pospremil po poteh Cerkvenjaka in nas 
poučil o varnem vedenju v prometu. Iz ZD Lenart nas je obiskala 
zobna asistentka Ksenija Škerbot in otroke seznanila s pravilnim 
umivanjem zob. Zaupala nam je, da opravlja tudi poklic medi-
cinske sestre in nam prikazala, kako ukrepati v različnih nujnih 
primerih (kako ravnati v primeru nezgode, kako poviti zlomljeno 
roko in podobno). Anja Čuček nam je predstavila frizerski poklic 
in poskrbela za krasne frizure naših otrok. Spoznali smo tudi po-
klic živinozdravnika, ki sta nam ga predstavila Tea Poljanec in 
Rok Nartnik. Pridružili so se jima tudi kuščar Liza in piščanci, 
ki so se jih najbolj razveselile otroške roke. Brez strahu so se jim 
približale, ja, tudi Lizi, in jih pocrkljale.

Konec meseca je pri nas obratovala bolnišnica Medimedo, za 
katero so poskrbeli študenti medicine. Otroci so svoje bolne pli-
šaste igrače pospremili po vseh oddelkih bolnišnice (čakalnica, 
ambulanta, operacijska dvorana, rentgen in laboratorij), kjer so 
skupaj z zdravniki aktivno sodelovali pri zdravljenju svojih pa-
cientov in tudi svojega morebitnega strahu pred zdravniki. V 
mesecu novembru pa smo se razveselili še dveh obiskov. Naj-
prej sta nas iz Slovenske vojske obiskala vojaka Marko Košnik 
in Alen Knecht Šilak, ki sta se pripeljala kar s patrio. 

DAN SLOVENSKE HRANE 
V VRTCU

Petek, 17. november, je bil tako kot v širšem slovenskem 
prostoru poseben dan, saj smo imeli super zajtrk oziroma slo-
venski tradicionalni zajtrk. Naš zajtrk je bil super, ker so bili na 
mizi pridelki naših pašnikov, polj, čebelnjakov in sadovnjakov; 
naredile so ga pridne roke naših pridelovalcev; imamo primer-
no okolje za rast in pridelavo najboljših kmetijskih pridelkov 
in drugih prehranskih proizvodov; kakovost in okus hrane iz 
bližine sta odlična; ker so tako jedli naši starši, babice in dedki.

Zaradi vsega navedenega je naš zajtrk vseboval: mleko, do-
mači kruh z maslom in medom, čaj z medom, jabolko.

Ob tem so se otroci seznanjali s hrano, spoznavali njihov 
izvor in pomen zajtrka v verigi prehranjevanja. Za boljši tek 
smo polepšali mize z različnimi pogrinjki. Naš zajtrk sta po-
skušala tudi župan naše občine Marjan Žmavc in ravnatelj OŠ 
Cerkvenjak–Vitomarci mag. Mirko Žmavc.

Z namenom, da bi otrokom nazorno približali izvor posa-
meznih jedi, smo v vrtec povabili Marjano Firbas. Pokazala 
nam je potrebne sestavine in postopek priprave masla. Prinesla 
nam je tudi domači kruh in z zanimanjem smo nanj mazali 
domače maslo in vse skupaj okušali. Pokazala nam je poseben 
pripomoček »metijanco«, s pomočjo katere so naše babice in 
dedki pripravljali domače maslo. S tem pripomočkom je bil 
postopek seveda v primerjavi z današnjim časovno daljši.

Obiskali smo tudi čebelarja Rudolfa Druzoviča, ki nam je 
z veseljem pokazal svoj čebelnjak in bogatil naša znanja o ži-
vljenju čebel ter pridelavi medu. Podaril nam je med, ki smo 
ga okušali pri našem super zajtrku. 

Navdušenje otrok ni in ni ponehalo - vozilo si je vsak želel 
dodobra ogledati tudi od znotraj, enkrat, dvakrat, trikrat ... 

Za konec pa smo se še 5. in 6. skupina preizkusili pred ka-
mero. Obiskal nas je Robert Kocuvan in z nami posnel intervju 
»Ko bom velik/a, bom ...«. Še enkrat iskrena hvala vsem za 
vaš trud in čas!

Za nami je mesec, poln doživetij, ki se ga bomo še dolgo spo-
minjali. Otroci so neizmerno uživali pri spoznavanju poklicev. 
Njihova ustvarjalnost in domišljija sta zaživeli predvsem pri 
igri vlog ter pri sanjarjenju, kaj vse bodo postali in počeli, ko 
bodo veliki. Želje so neskončne, številne in tako je tudi prav ...

Poštar, zidar, gasilec, rudar?
Zdravnica, frizerka, morda pa maserka?
Kdo ve, kdo ve, kaj prinesel bo čas,
in kdo ve, kdo ve, kaj postanem jaz!
(Andreja Rajh)

Zinka Lorenčič, Maruška Herga in Natalija Zamuda

 

Posladkali smo se s piškoti čebe-
larjeve žene Ivanke, ki so nam dali 
dodatno energijo za vrnitev nazaj v 
vrtec.

Marjeta Belna, vodja vrtca  
Pikapolonica Cerkvenjak 

ZGODBE OB KAMINU 
(december 2017) 

 

KAJ DATUM VSEBINA 
Izdelovanje vabil 1. 12. 2017 Izdelovanje nogavičk po 

skupinah 
Babica pripoveduje 1. 
ga. Anica Borko 

5. 12. 2017 Obisk babice, ki nam bo 
pripovedovala o Miklavžu 

Miklavž 6. 12. 2017 Pogovor o Miklavžu in 
majhna pozornost za otroke 

Delavnice za starše  7. 12. 2017  Izdelovanje božičnih 
nogavičk ob 16.00 

Dekoracija vrtca 8. 12. 2017 Krasitev dreves – obešanje 
nogavičk iz blaga  

Praznične voščilnice 11. 12. 2017 Vzgojiteljice izdelujemo 
voščilnice 

Babica pripoveduje 2. 
ga. Verica Furšt 

11. 12. 2017 Obisk babice, ki nam bo 
pripovedovala zgodbo o 
Božičnih nagajivčkih 

Gledališka predstava 12. 12. 2017 Društvo za boljši svet – 
Zlati zvonček 

Krasitev smrečice 13. 12. 2017 Postavljanje smrečice in 
obešanje rdeče-belih 
nogavičk (trgank) 

Božični koncert 14. 12. 2017 Koncert otrok iz šole 
(glasbena prireditev) 

Babica pripoveduje 3. 
ga. Ivanka Kolar 

18. 12. 2017 Obisk babice, ki nam bo 
predstavila zgodbo o Mišku 
Tipu 

Božični kino 19. 12. 2017 Ogled božične risanke na 
velikem platnu 

Ujemi trenutek 21. 12. 2017 Prireditev v kulturnem 
domu 

Obisk Božička 21. 12. 2017 Božiček prinese darila  

Božično rajanje 22. 12. 2017 Božično-novoletno rajanje 
ob tematski glasbi 

 

DODATNE DEJAVNOSTI:  

 Izdelovanje voščilnic za prodajo 
 Poslušanje praznične glasbe 
 Listanje  slikanic na božično temo 
 Pogovor o dobrih možeh in praznični tradiciji  

Veseli december v vrtcu
V decembru je bilo v vrtcu Pikapolonica zelo živahno. 1. 

12. smo po skupinah izdelovali nogavičke. 5. 12. nam je Anica 
Borko, babica, pripovedovala o Miklavžu. Na Miklavževo, 6. 
12., smo se pogovarjali o Miklavžu, otroci pa so bili deležni 
tudi majhne pozornosti. 7. 12. je bila delavnica za starše z iz-
delovanjem božičnih nogavičk. Dan kasneje, 8. 12., smo na 
drevesa obesili nogavičke iz blaga. 11. 12. smo vzgojiteljice 
izdelovale voščilnice, Verica Furšt, babica, pa nam je pripove-
dovala zgodbo o božičnih nagajivčkih. 12.12. smo si ogledali 
predstavo Zlati zvonček, 13. 12. pa smo postavili smrečice in 
obesili rdeče-bele nogavičke. 14. 12. smo prisostvovali kon-
certu otrok iz šole. 18. 12. nam je Ivanka Kolar, babica, pred-
stavila zgodbo o Mišku Tipu. 19. 12. smo si ogledali božično 
risanko na velikem platnu, 21. 12. pa smo se udeležili priredi-
tve Ujemi trenutek v kulturnem domu, v vrtcu pa nas je obiskal 
Božiček in prinesel darila. 22. december pa je v vrtcu Pikapo-
lonica dan, namenjen božično-novoletnemu rajanju ob glasbi.

V okviru dodatnih dejavnosti smo izdelovali voščilnice za 
prodajo, poslušali praznično glasbo, listali slikanice na božič-
no temo in se pogovarjali o dobrih možeh in praznični tradiciji.

Vzgojiteljice vrtca Pikapolonica Cerkvenjak
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MED NAŠIMI LJUDMI

PETDESET LET ZVESTOBE 
PROSTOVOLJSTVU

»Človek mora ostati v 
vseh pogledih aktiven, saj 
ga to poživlja in mu daje 
novih moči,« pravi Feliks 
Borko, ki se je pred ne-
davnim upokojil. Zato bo, 
kot pravi, kljub upokoji-
tvi v društvenem in druž-
benem življenju v občini 
Cerkvenjak ostal aktiven 
tudi po upokojitvi. Na ta 
način bo, tako kot doslej, 
po svojih močeh še vedno 
prispeval k razvoju kra-
ja in občine Cerkvenjak. 
K temu, da ostane pro-
stovoljec, ga, kot pravi, 
zavezuje tudi srebrni grb 

občine Cerkvenjak, ki ga je letos ob občinskem prazniku pre-
jel za »zelo pomembne dosežke na področju društvenega dela, 
družbenih dejavnosti in prostovoljstva kakor tudi pri razvoju 
kraja.«

Feliks Borko se je rodil v drugi polovici petdesetih let prej-

šnjega stoletja v Cogetincih. Pri Ojnikovih, kakor se je po do-
mače reklo domačiji, se je rodil kot najmlajši od treh fantov. 
Ker je bil najmlajši, je bil doma tako rekoč »deklica za vse«, 
saj je starejši brat že hodil v službo, srednji pa se je poklic-
no izobraževal. Tako je pasel krave, gonil vole in pomagal pri 
različnih domačih opravilih, pri čemer si je pridobil delovne 
navade. To se mu je poznalo tudi v osnovni šoli, ki jo je obi-
skoval v Cerkvenjaku, saj je bil dober učenec. Do petega ra-
zreda je bil celo odličnjak.

Po uspešno končani osnovni šoli se je šel Feliks Borko učiti 
za avtokleparja h Konradu Krajncu v Lenart. Po tem, ko si je 
pridobil poklic, je odslužil vojaški rok. Po vrnitvi od vojakov 
pa se je zaposlil v tedaj uglednem mariborskem trgovskem pod-
jetju Koloniale, kjer je delal tri leta. Nato se je zaposlil bližje 
domu, in sicer v Centrovodu v Lenartu, kjer je delal dobrih se-
dem let. Pred tremi desetletji pa je končno dobil zaposlitev v do-
mačem kraju, kjer je postal hišnik na Osnovni šoli Cerkvenjak.

Kot hišnik je moral v osnovni šoli poprijeti za vsa dela – 
bil je vodovodni inštalater, pleskar, mizar, zidar, vzdrževalec, 
električar in še marsikaj v eni osebi. Svoje delo je, kot pravi, 
opravljal z veseljem, saj se delu ni nikoli izogibal. Njegovo 
delo pa ni bilo samo raznoliko in zato tudi zanimivo, temveč je 
imelo še eno prednost – opravljal ga je med mladimi. »Poleg 
svoje generacije sošolk in sošolcev sem imel še trideset gene-
racij sošolcev,« pravi smeje. 

Kot pravi Feliks Borko, je imel in ima mlade rad. Znal jih je 
pritegniti tudi k delu, da so mu pomagali pri različnih zunanjih 
opravilih pri urejanju okolja šole, saj je že v mladosti spoznal, da 
je človeku delovne navade najlažje vcepiti v mladih letih. Kdor 
si jih ne pridobi v mladosti, jih običajno tudi v starosti nima.

Da je Feliks Borko znal mlade spodbujati in motivirati za 
delo in učenje, je dokazal tudi v svojem osebnem življenju. 
Z ženo Anico, ki je bila do upokojitve učiteljica, sta vzorno 
vzgojila hčerko in sina. Hčerka Mojca je profesorica razredne-
ga pouka, sin Marko pa je profesor športne vzgoje in trenutno 
opravlja delo kondicijskega trenerja v najboljšem nogome-
tnem klubu v Sloveniji, v NK Maribor, ki se je letos že tretjič 
uvrstil v evropsko ligo prvakov.

Borko se je zavedal, da samo z resnostjo in strogostjo pri mla-
dih ne moreš doseči veliko, zato se je z njimi marsikdaj tudi po-
hecal. »Včasih sem jim naredil uslugo tudi, če so me poprosili, 
naj jim najdem kakšno delo, da bi lahko izostali od šolske ure 
in spraševanja,« pravi smeje. »Zanimivo pa je, da so mi najbolj 
kot pridni ostali v spominu tisti, ki so ušpičili kakšno vragolijo. 
Kakšnih večjih problemov pa z mladimi nisem imel, zato sem 
danes vesel vsakega bivšega učenca z naše šole, ko ga srečam. 
Dozdeva pa se mi, da se tudi oni razveselijo, ko me vidijo.«

Feliks Borko je bil marsikateremu mlademu tudi za vzor 
prostovoljstva oziroma za vzor, kako je treba prostovoljno de-
lati in prispevati k razvoju kraja in občine.

Težko je popisati, pri katerih aktivnostih v društvenem ži-
vljenju v Cerkvenjaku je Borko Feliks v minulih štiridesetih 
in več letih sodeloval – verjetno bi bilo lažje omeniti tiste, pri 
katerih ni pomagal. Pa vendar: bil je po vrsti drugi predsednik 
Športnega društva Cerkvenjak, ki je bilo v njegovem obdobju 
najbolj množično društvo v kraju, sodeloval je pri delu Kultur-
nega društva Cerkvenjak; aktiven je bil in še je v Turističnem 
društvu Cerkvenjak, 16 let je vodil kolesarjenje po mejah obči-
ne Cerkvenjak, aktiven je v društvu oldtimerjev iz Stare gore, 
aktiven je v združenju veteranov osamosvojitvene vojne, član 
prostovoljnega gasilskega društva v Cerkvenjaku je že več kot 
50 let – tri mandatna obdobja je bil v upravnem odboru, en 
mandat je bil podpredsednik, kot desetar pa sodeluje tudi na 
gasilskih tekmovanjih; aktiven je v društvu vinogradnikov in 
ljubiteljev vina v Cerkvenjaku, kjer je tudi član upravnega od-

Feliks Borko je in ostaja zvest 
prostovoljstvu.

90 LET MARIJE TRATNJEK
Petnajstega oktobra je v Andrencih dopolnila 90 let Marija 

Tratnjek, rojena Denša. Njen kraj rojstva je Trnje v Prekmurju. 
Poročila se je v Odrance. Ker je bilo tako kot v njeni tudi v mo-
ževi družini več otrok, vsi pač niso mogli biti doma, zato sta 
si z možem Ivanom želela na svoje. Možev bratranec, ki je z 
družino že živel v Andrencih v Cerkvenjaku, na nekdanjem Ju-
rančičevem posestvu, jima pove, da se blizu njega v Andrencih 
prodaja manjša kmetija. Ker se posestva v njunem domačem 
okolju takrat niso prodajala, oba pa vajena kmečkega življe-
nja, odločitev, da se preselita iz ravninskega dela Prekmurja 
med s hribi in dolinami obdane Slovenske gorice, ni bila težka. 
In v Andrencih leta 1961 kupita (Frančovčino) kmetijo, kjer 
Tratnjekova Micka še danes domuje.

Kot pove, so se 
takrat za njimi v 
Andrenško dolino iz 
Prekmurja preselili 
še Smejevi in Hoz-
janovi. In nadaljuje: 
»Z možem sva imela 
pet otrok, štiri sinove 
in hčerko. Od otrok 
živita le še sin Ci-
ril v bližini doma in 
Martin v Mariboru. 
Moža Ivana pa sem 
že zdavnaj pokopala. 
Sedemhektarsko posestvo zdaj obdeluje vnuk Dani.« 

Tratnjekovo, ki tudi pove, da  še kar dobro vidi, le malo slab-
še sliši, najpogosteje od njenih vnukov obiskujeta Dušan in 
Dani. Pa tudi sorodniki iz Prekmurja pridejo kaj okoli. V dneh  
visokega življenjskega jubileja je bilo obiskov več. Tako sta jo 
v dneh njene devetdesetletnice obiskala Marjan Žmavc, župan 
občine Cerkvenjak, in župnik Janko Babič ter ji ob izročitvi 
simboličnega darila zaželela dobrega zdravja in trdnosti.

Franc Bratkovič

SREČANJE Z IDOLOM
Le malo ljudi ima privilegij spoznati svojega idola. Neko-

ga, ki mu je vzor, vzpodbuda, motivacija in o katerem bi želel 
izvedeti vse in še več. Še manj pa je takih ljudi, ki imajo prilo-
žnost, da jih ta njhov vzornik kar sam povabi na srečanje. Med 
to peščico ljudi spada tudi moja sestra, Pia Peklar.

Pia je velika nogometna navdušenka. Velikokrat pravi, da 
ne razume punc, ki jih zanimajo telenovele in moda. Sama na-

mreč ves svoj prosti čas nameni spremljanju športnih dogod-
kov, predvsem nogometu. A najraje spremlja Nogometni klub 
Maribor. O tem priča kar nekaj dejstev, med drugim je njena 
najljubša barva vijolična, v sobi se je znebila vsega zelenega in 
z jasnim ter strogim »glasnim utemeljevanjem svojih prepri-
čanj« je pripravljena »njen« klub zagovarjati do konca. V zna-
menju ljubezni do NK Maribor je tudi njen profil na družabnem 
omrežju Instagram. Pia je tako zagreta privrženka vijoličastih, 
da je njeno špor-
tno vnemo preko 
Instagrama opazil 
celo eden najboljših 
vezistov Maribo-
ra, Marwan Kabha, 
ki je Piin najljubši 
igralec. Ker ga je 
Piina navdušenost 
zelo presenetila, jo 
je povabil na sreča-
nje. Tako je bil za 
Pio, kot sama pravi, 
30. 9. 2017 njen naj-
lepši dan v življe-
nju. Pred Ljudskim 
vrtom v Mariboru 
jo je tega dne čakal 
Marwan in ji podaril 
svoj dres s podpisi svojih soigralcev. Pia je bila presrečna in 
je svoje srečanje ovekovečila s spodaj priloženo fotografijo. 

Vesela sem, da se je moji sestrici izpolnila tako velika želja. 
Želim ji, da se ji izpolni še veliko takih in drugačnih želja, 
Marwanu pa želim še veliko uspešno preigranih tekem za Pii 
tako ljubi nogometni klub, NK Maribor.

Patricija Peklar

OKOLJE – ZA ZDRAVJE

KURILNA SEZONA IN 
ONESNAŽEN ZRAK 

Onesnažen zrak je v razvitem svetu najpomembnejši okolj-
ski problem. Prispeva namreč k nastanku številnih bolezni in 
skrajšuje življenjsko dobo ljudi. Zato bi na Nacionalnem inšti-
tutu za javno zdravje (NIJZ) ob začetku kurilne sezone izpo-
stavili, da je zrak v času kurilne sezone pri nas onesnažen, še 
posebej so problematični  delci (PM). Gre za mešanico trdnih 
in tekočih snovi, razpršenih v zraku. Njihova glavna sestavina 
je ogljik, na katerega so vezane različne škodljive snovi, kot so 
npr. strupene kovine, organske spojine. 

Delci so različnih velikosti: od saj, ki jih vidimo s prostim 
očesom, do najmanjših ultrafinih nanodelcev. Od velikosti 
delcev je odvisno, kako globoko v dihala prodrejo in kakšne 
posledice povzročajo. Najmanjši delci prodrejo najgloblje do 
pljuč in gredo naprej v kri. Manjši kot so, dlje v telo prodrejo 
in bolj so škodljivi.
Kaj povzročajo v našemu telesu?

• Osnova njihovega škodljivega delovanja je povzročanje 
vnetja. Z vdihavanjem pridejo v naša pljuča in povzročajo 
draženje, poškodbe tkiva in vnetje.  Najmanjši delci iz pljuč 
vstopajo v kri in se s krvjo odplavijo v različne organe: v 
srce, jetra, ledvice, možgane ... ter tudi tam povzročajo vne-
tja in različne škodljive kronične učinke.                        

bora, in še in še bi lahko naštevali. Brez Feliksa in njegovih iz-
kušenj pri organizaciji pa ne mine nobeno postavljanje mlaja, 
nobena rez ali bratev Johanezove trte, nobeno silvestrovanje 
na prostem, nobena občinska proslava oziroma prireditev.

Ko so Feliksu Borku podelili srebrni grb občine Cerkvenjak, 
so v dolgo obrazložitev med drugim zapisali: »Je nepogrešljiv 
pri organizaciji prireditev, ki zahtevajo koordinacijo med po-
sameznimi društvi.«

Res je, Feliks Borko je nepogrešljiv – nepogrešljiv vedno, 
ko je treba kaj postoriti za skupnost in pomagati ljudem ali 
sočloveku. Ob upokojitvi mu želimo, da bi še dolgo takšen 
tudi ostal.

Tomaž Kšela

NAGRADA ZA SLIKO »V 
DOLINI HALOZ«

Leto, ki se izteka, je bilo uspešno, ustvarjalno in plodovito 
tudi za slikarja, kiparja in umetniškega fotografa Iva Lorenčiča. 
Poleg samostojne razstave v Kulturnem domu v Cerkvenjaku 
je letos svoja dela razstavljal v Apačah pri Radgoni, v Avli An-
tona Fašinga pri Sveti Ani, v Grajski dvorani v Ormožu, v gra-
du Štatenberg, na regijski razstavi v dvorcu Šterntal v Kidriče-
vem, v spominski sobi vojašnice Generala Maistra v Mariboru, 
na dobrodelni razstavi Dvorec Jeruzalem v Svetem Juriju ob 
Ščavnici in na Ex-temporu v Žetalah, kjer je za sliko »V dolini 
Haloz« prejel nagrado. Ob tej sliki je na našem posnetku. Za 
umetniško aktivnost je prejel tudi več pohval in priznanj.

Lorenčič je letos iskal slikarske motive tudi v Ukrajini ter 
začel ustvarjati po motivih, ki jih je nabral lani na popotovanju 
po Nemčiji, Belgiji, Franciji in Veliki Britaniji.

T. K.
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jo. Posledice pozebe so bile katastrofalne zlasti za sadje. Tudi 
v Cerkvenjaku. Hrušk in jabolk je bilo le za vzorec. V najbolj 
izpostavljenih legah še tega ne. Vinogradi so si še kar dobro 
opomogli, odvisno od sort. Ponekod je res letos v kleteh oziro-
ma sodih nekaj manj vina, a naj bi bilo kvalitetno.

Ni pa kme-
tijstva ogroža-
la le pozeba, 
tudi vročinski 
valovi so nare-
dili svoje. Zato 
je bilo manj 
krme za živino 
in tudi polj-
ščinam sušna 
obdobja niso 
p r i z a n e s l a . 
Znova odvi-
sno od lege in 
vsebnosti tal.

V celoti gle-
dano, pravijo 
naši gospodar-
ji, moramo biti 
pri nas še kar 
zadovoljni, saj 
so jo v števil-

nih območjih po Sloveniji mnogi v teku leta odnesli veliko 
slabše. Še posebej, če pomislimo na tiste, ki so bili deležni tudi 
toče in vodnih ujm.

Da le ni bilo vse tako slabo in hudo, včasih pač treba dati 
nekaj več od sebe, smo slišali med našimi ljudmi. In se lahko 
prepričali pri naših gospodinjah, ki so se pohvalile tudi z re-
kordno velikimi in težkimi pridelki vrtnim in zelenjave.

Tereziji Breznik iz Izletniške kmetije Breznik v Komarnici 
se je  smejalo, kako lepo in veliko solato so pridelali na doma-
čem vrtu.

F. B.

ZANIMIVOSTI

ČAJOTA – ZELENJAVNI 
BISER

Čajota je eksotična rastlina oz. sadež, ki ga pri nas pozna 
zelo malo ljudi. Doma je v Srednji Ameriki, množično čajote 
gojijo v Kostariki in Mehiki. Zadnja leta se najde tu in tam tudi 
v Sloveniji.

Čajota je grmasto plezalna rastlina iz rodu bučevk z izre-
dno dekorativno vitalno rastjo. Konec poletja zarodi številne 
bodičaste, (obstaja tudi čajota brez bodic) plodove hruškaste 
oblike. Plodovi dozorijo pozno v jeseni. Rastlina se razraste 
na veliko, zato za njeno oporo uredimo brajde. Plodov ima 
veliko, ki dosegajo težo do pol kilograma in več. Skratka daje 
obilen pridelek. Zanimivo je, da je v kulinarične namene upo-
rabna vsa rastlina, od odebeljenih delov korenin, listov, mla-
dih poganjkov in plodov. Zaradi vsestranske uporabe plodov v 
kulinariki in hranilne vrednosti postaja čislana tudi pri nas. Za 
nekatere naj bi bila boljša od mesa.    

Meso čajote je masleno, enovito, po teksturi vmes med ku-
maro in krompirjem. Okus je nežen, podoben poletnim buč-
kam  cukinom, a z rahlim nadihom po limoni. Čajota ima v na-
sprotju z bučami le eno pečko, ki ima okus po oreščkih. Meso 
in pečka čajot sta bogata z aminokislinami in vitaminom C.

Za čajoto obstaja tudi več imen: bodeča buča, zelenjavna 
hruška, bodičevka in še kakšno se najde. Obstaja pa za ta, pri 
nas še bolj ali manj neznani zelenjavni biser, ki ga še ne naj-
demo na policah naših trgovin, najdemo pa ga lahko že pri 
posameznih branjevkah na mestnih tržnicah, že tudi kar nekaj 
kulinaričnih receptov.

Da je čajota poznana in doma že tudi v Cerkvenjaku, smo 
zvedeli sredi novembra, ko smo dobili namig, naj v Grabono-
škem Vrhu obiščemo Anico Kovačič. Namigu smo sledili in  
ugotovili, da se ona na ta srednjeameriški sadež in recepture, 
kaj vse je mogoče pripraviti iz čajote in kako ga vzgojiti, odlič-
no spozna. Ne nazadnje je dokaz fotografija.

Franc Bratkovič

• Najpomembnejši so vplivi na srce in ožilje ter na dihala: 
povzročajo vnetja dihalnih poti, pospešujejo nastanek astme.

• Pri dolgotrajnem delovanju povzročajo spremembe v krvi in 
na ožilju, ki imajo lahko za posledico povečano nevarnost za 
nastanek krvnih strdkov in infarkta. 

• Delci so tudi rakotvorni. Onesnažen zrak, ki je posledica 
gorenja fosilnih goriv (nafta, premog, les, naftni derivati), 
sodi namreč v prvo skupino rakotvornih snovi, ki dokazano 
povzročajo raka.

• V zadnjem času povezujejo delce tudi z nekaterimi nevrolo-
škimi boleznimi ter s sladkorno boleznijo. Škodljivo vpliva-
jo praktično na celo telo.

Kdo je najbolj ogrožen?
• bolniki z obstoječimi srčno-žilnimi in pljučnimi boleznimi
• starejši ljudje, majhni otroci
• sladkorni bolniki
• zdravi odrasli, ki so intenzivno fizično aktivni na prostem - 

zaradi poklica, športa (dihajo globlje, hitreje)

Ob zelo povečanih vrednostih delcev v zraku so najbolj 
prizadeti akutni bolniki. Kratkoročno so najbolj ogroženi ti-
sti, ki trpijo zaradi že obstoječih dihalnih in srčno-žilnih bo-
lezni, saj se lahko njihova osnovna bolezen hitro poslabša. 

Kako ravnati v času povišanih ravni delcev PM10 v zraku?
Svetujemo, da prebivalci ravnajo po priporočilih objavlje-

nih na spletni strani NIJZ (www.nijz.si). 
Ob povišanih koncentracijah priporočamo zmanjšanje fi-

zičnih aktivnosti, zlasti na prostem in še posebej pri osebah, 
ki imajo že od prej težave z dihali, srcem in ožiljem oziroma 
zaznavajo težave. Še posebej smo na to pozorni v obdobjih, ko 
so vrednosti  delcev več dni skupaj močno presežene. 

Priporočljivo je spremljati podatke o onesnaženosti zraka v 
Sloveniji, ki jih na svoji spletni strani redno objavlja Agen-
cija Republike Slovenije za okolje (ARSO): www.arso.gov.si 
(sklop Zrak/Podatki o kakovosti zraka). Na omenjeni spletni 
lokaciji so dostopne tudi stopenjske napovedi onesnaženosti 
zraka z delci in priporočila za ravnanje v obliki barvne lestvi-
ce, ki smo jih pripravili na NIJZ skupaj z ARSO. Različnim 
stopnjam onesnaženosti zraka (od nizke, zmerne, visoke do 
zelo visoke), ki so označene z zeleno, rumeno, oranžno in rde-
čo barvo, so priloženi ustrezni zdravstveni nasveti.

Hkrati z napovedjo prekomerne onesnaženosti zraka poda-
ja ARSO tudi osnovna priporočila za ukrepanje (priporočila 
glede kurjenja in pravilne priprave drv, zmanjšanja ogrevanja, 
uporabe javnega prevoza ...).

Za boljši zrak smo odgovorni vsi; država, pa tudi vsak 
posameznik, ki z odgovornim ravnanjem lahko veliko nare-
di: uporaba javnega prometa, dobra izolacija stavb, ogreva-
nje s centralnim daljinskim sistemom, vzdrževane in dobro 
delujoče peči z dobrim izgorevanjem, ogrevanje na plin, 
toplotne črpalke ... Če uporabljamo les, pa le kakovostna, 
čista in pravilno posušena drva ali druge oblike pravilno 
pripravljene lesne mase.  

Kurjenje onesnaženega, lakiranega, barvanega opadne-
ga lesa, smeti, tekstila, plastike je silno škodljivo. S tem 
povzročamo sproščanje strupenih snovi skozi dimnik, ki jih 
neposredno vdihavamo vsi, mi sami in naši otroci. 

Nacionalni inštitut za javno zdravje
Center za zdravstveno ekologijo

člani strokovne skupine za Zmanjševanje vplivov onesnaženega 
zraka na zdravje ljudi

LETINA NI BILA TAKO 
SLABA

Ob koncu vsakega leta naredimo obračun tudi v kmetijstvu. 
Že začetek leta ni bil nič kaj spodbuden. Pozeba (že drugo leto 
zapored) letos 21. in 22. aprila je prizadela skoraj vso Sloveni-

BILO JE NEKOČ
Ta zgodovinska fotografija nas spominja, kako skromno so 

bili pred pol stoletja in več opremljeni naši cerkvenjaški ga-
silci. Traktor Steyer, ki ga vidimo na fotografiji, seveda ni bil 
gasilska last, temveč  kmetijske zadruge, ki ga je nabavila leta 
1953 in z njim gasilcem priskočila na pomoč ob intervencijah, 
pa tudi pri drugih potrebah prevoznih uslug. Ko je nastala ta 
fotografija, ni šlo za intervencijo. V Cerkvenjaku se je  dogaja-
la neka slovesnost, kakšna, ne vemo. Vemo pa, da je traktorist 
bil Ivan Kavčič iz Kadrencev in da se je dogodek odvijal na 
dvorišču s spodnje strani hiše Riharda Tušaka, ki je danes v la-
sti Mateje Košnik. Do svojega prvega, sicer rabljenega vozila 
so cerkvenjaški gasilci prišli šele proti koncu leta 1960.

F. B.

BILO JE NEKOČ

V BESEDI IN SLIKI

MALO SNEGA, MALO SENA!

Cerkvenjak je letos prvi sneg pobelil že na začetku decem-
bra, žal pa se ni dolgo zadržal, saj ga je hitro pobralo vroče 
poznojesensko sonce. Kasneje ga je zapadlo nekaj več in dalje 
se je zadržal. 

Upajmo, da nam bo letošnja zima prinesla več snega, saj že 
star pregovor pravi – malo snega, malo sena. Res pa je, da v 
sodobnem času velja še en pregovor – manj snega, manj proble-
mov v prometu in manj stroškov za pluženje in posipavanje cest.

T. Kšela

GOBJI OKTOBER
Če smo se zadnjih nekaj let pritoževali nad slabo gobjo bero 

v naših cerkvenjaških gozdovih, smo letošnjo jesen lahko bili 
zadovoljni. Oktobra so se namreč nabiralci jurčkov in marel 
po več letih spet lahko pohvali z obilno gobjo bero. Najti je 
bilo tudi rekordne primerke.

F. B.
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Piflarja
»Kako si kaj,« je en piflar vprašal drugega.
»V redu. Cele dneve se učim.«
»Kako pa si kaj ti?«
»Še kar gre. Sam sem doma, ker sta šla oče in mama obiskati 
babico.«
»Srečnež, se boš lahko učil na glas!«

Direktor in mož
»Kakšna je razlika med direktorjem in možem,« je ena prijate-
ljica vprašala drugo.
»Tega pa zares ne vem.«
»Direktor vedno ve, kdo ga nadomešča.«

Snubec
»Draga soseda, ali bi se bila pripravljena poročiti z mano,« je 
mlad moški povprašal sosedo.
»Odkrito ti povem, da si drugi v vrsti,« je odvrnila soseda.
»Kdo pa je prvi?«
»Kdorkoli.«

Anestezija
»Ali boste anestezijo plačali sami ali vam dam tisto, ki jo pla-
ča zdravstveno zavarovanje,« je anesteziolog vprašal pacienta 
pred operacijo.
»Kar tisto mi dajte, ki mi jo plača zavod za zdravstveno zava-
rovanje,« je odvrnil pacient.
»Dobro: aja, tutaja, moj pacient že spančka …«

Profesor filozofije
»Pameten človek vedno malce dvomi v tisto, kar govori. Samo 
butci so prepričani, da je vse prav, kar rečejo,« je dejal profesor 
filozofije.
»Ste prepričani v to, gospod profesor,« je vprašal eden od štu-
dentov.
»Absolutno!«

Noč čarovnic
»Ata, kaj je to noč čarovnic,« je Pepček vprašal očeta.
»To je nekaj takšnega kot dan žena, samo da je ponoči.«

Abstinent
»Popolnoma sem prenehal piti alkoholne pijače,« je potarnal Peter.
»Zakaj?«
»Ko sem se zadnjič pijan vrnil domov, sem videl dve tašči. Ne 
bi rad, da se mi kaj tako groznega zgodi še enkrat.«

Osel
»Ob cesti leži mrtev osel,« je prišel povedat moški dežurnemu 
policistu na policijsko postajo.
»Zakaj mi to pripovedujete,« je presenečeno povprašal dežurni.
»Jaz sem opravil svojo dolžnost. O oslovi smrti sem obvestil 
njegove najbližje sorodnike, vi pa ravnajte naprej, kakor vas 
je volja.«

E-mail
»Gospod direktor, ravnokar je prišel e-mail,« je dejala tajnica.
»Naj kar vstopi,« je odvrnil direktor. »Vi pa nama skuhajte 
kavico.«

C E N I K  OGLASNEGA PROSTORA 
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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

 HUMOR | HUMOR | HUMOR | HUMOR | HUMOR | HUMOR  PRIPRAVLJA: T. K.

GLASILO OBČINE CERKVENJAK
ISSN: C504-0868
tudi na www.cerkvenjak.si 
Odgovorni urednik: Edvard Pukšič
Uredniški odbor: Andrej Kocbek,Tomaž Kšela, mag. 
Mirko Žmavc, mag. Lidija Šipek, Franc Bratkovič, 
Janko Maguša, Primož Čuček
Naslovnica: mag. Mirko Žmavc 
Fotografije: avtorji člankov in arhiv Zrnja 
Oblikovanje in tisk: Grafis, d. o. o. 
Zrnje je vpisano v evidenco javnih glasil pri 
Ministrstvu za kulturo RS pod zap. št. 1781
December 2017

V BESEDI IN SLIKI

NA NOVO SO ASFALTIRALI 
KLANEC

Na cesti od Cerkvenjaka proti Vitomarcem, Trnovski vasi 
in naprej proti Ptuju so jeseni na novo asfaltirali klanec pod 
Gostiščem pri Antonu v Cerkvenjaku. Ko je osrednje Sloven-
ske gorice pobelil prvi letošnji sneg, je bil klanec že na novo 
asfaltiran in pripravljen za zimo, kar dokazuje naša fotografija.

Modernizacije tega klanca so se najbolj razveselili vsi tisti, 
ki se po njem vozijo v službo, saj bo sedaj v zimskih razmerah 
lažje prevozen, predvsem pa bo vožnja po njem bolj varna.

ZIMSKI OBRAZI 
CERKVENJAKA

foto: F. B.

“Vetra ne moremo spreminjati, 
lahko pa  nastavimo svoja jadra.
Nastavimo jih tako, da ulovimo 

srečo,uspeh in zadovoljstvo v 
prihajajočem letu.” 

(povzeto po - S. Geriè)

Naj bo leto 2018 polno uspešnih vetrovnih poti 
in smeri, ki vas bodo vodile do novih podvigov 
in drugačnih uspehov. Želimo vam obilo sreče, 

ljubezni in topline v letu, ki je pred nami.

CERKVENJAČANKE 
IN CERKVENJAČANI 

NA AVSTRIJSKEM 
KOROŠKEM

Ob koncu leta je občina Cerkvenjak pripravila že tradicional-
ni prednovoletni izlet oziroma ekskurzijo – tokrat na avstrijsko 
Koroško. Župan Marjan Žmavc je nanjo povabil člane občin-
skega sveta in njegovih organov, predsednike društev, klubov 
in drugih organizacij, ki z volonterskim delovanjem prispevajo 
k razvoju kraja in občine, ter domačega župnika. Udeležen-
ci so si najprej ogledali mestno središče Celovca (tam je tudi 
sedež več slovenskih organizacij), nato pa so obiskali romar-
ski in turistični kraj Otok (Maria Wörth) ob Vrbskem jezeru, 
kjer so si ogledali tamkajšnjo znamenito cerkvico. Na koncu 
so obiskali tudi Vrbo (Velden) ob Vrbskem jezeru in si ogle-
dali, kako na avstrijskem Koroškem razvijajo in promovirajo 
turistično ponudbo. Udeleženci izleta so družno ugotavljali, da 
se je tudi pri nas, v osrednjih Slovenskih goricah, turistična 
ponudba v zadnjih letih zelo izboljšala, samo promovirati in 
ponuditi gostom je še ne znamo dovolj in na pravi način.

T. K.

V času del je bil promet nekaj časa zaprt.

T. Kšela



Miklavž obdaril pridne otroke

December je mesec, ko otroke obiščejo in obdarujejo kar tri-
je dobri možje. Prvi od njih pride Miklavž.

Klenkarji v božično-novoletnem času
Bliža se božični večer. Klenkarji sv. Antona v občini Cer-

kvenjak bomo spet preko zvonov  na veliko oznanjali dogo-
dek, ki se je zgodil pred davnimi časi. Trudimo se, da se tradi-
cija ohrani in tako popestrimo praznike božiča in novega leta.

Tradicija pri nas je, da se tudi na zadnji večer pred novim 
letom – silvestrovo, klenka v slovo staremu in v veselem pri-
čakovanju novega leta.

Naj nas pojoči zvonovi v takih trenutkih pomirjajo in raz-
veseljujejo, saj oznanjajo veselo ali praznično razpoloženje.

Klenkarji sv. Antona v Slov goricah

Utrinki z božične obdaritve otrok 

Tudi letos je Božiček v sredo, 13. 12., obdaril cerkvenjaške 
otroke od prvega do vključno šestega leta starosti. Pred pri-
hodom Božička pa so si otroci ogledali gledališko predstavo 
»Gužva na čarovniški metli« v izvedbi KUD Vitomarci.

OU Občine Cerkvenjak 

       VESELI DECEMBER V CERKVENJAKU
	 	 2.	 Prižig	novoletne	okrasitve
	 	 5.	 Tradicionalno	23.	Miklavževanje	–	Trgovina	-	gostinstvo	Ploj
	 	 7.	 Medobčinsko	tekmovanje	v	igranju	kart	–	v	domu	upokojencev	–	DU	Cerkvenjak
	 	 8.		 Miklavževanje	v	cerkvi	Sv.	Antona	–	Župnija	Sv.	Anton
	 	 9.		 Predstavitev	knjige	»Ozri	se	deklica«	in	pogovor	z	avtorico	Cecilijo	Novak	–	v	Domu	kulture	v	Cerkvenjaku	–	
	 	 	 SGF	Cerkvenjak
	 	 9.	 Dobrodelna	akcija	»Krdebač«	–	izdelovanje	krdebačev	v	Peščenem	Vrhu	–	Društvo	»Krdebač	Cerkvenjak
	 	 13.	 Gledališka	predstava	za	otroke	in	božična	obdaritev	otrok	–	v	Domu	kulture	v	Cerkvenjaku	–	Občina	Cerkvenjak	
	 	 21.	 Prireditev	»Ujemi	trenutek«	–	OŠ	Cerkvenjak	-	Vitomarci	

  

Nato še Božiček in Dedek Mraz. Miklavž je svoje poslanstvo 
za letos že  opravil. Nekatere otroke je obiskal večkrat. Otroke 
je Miklavž obiskal tudi v farni cerkvi sv. Antona v Cerkvenja-
ku. Mladi iz kulturnega društva Vitomarci pa so otrokom pred-
stavili igro o dobroti.

F. B.


