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Praznično

IZ VSEBINE
Ob 20. jubileju Občine Cerkvenjak 2-9
Proračun in naložbe v letu 2018 9-14
Dogodki in dogajanja, iz organizacij, 
združenj, društev in klubov 14-24
Iz šole in vrtca, znanje - razvoj 25-30
Gospodarstvo in okolje 30-33
Med ljudmi, humor, praznično 
dogajanje 34-36      

Občina Cerkvenjak zapolnjuje 20 let samostojne 
poti po volji svojih občanov. Praznično vzdušje v 

občini bogati ponos ob dnevu državnosti slovenske 
države. Čestitke vsem ob obeh praznikih! 

Organi občine, organizacije, združenja,  
društva in klubi ter uredništvo Zrnja
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OB 20-LETNICI OBČINE CERKVENJAK

Pogovor z županom Občine Cerkvenjak Marjanom Žmavcem

OBČINA CERKVENJAK NA SAMOSTOJNI POTI RAZVOJA
Cerkvenjačanke in Cerkvenjačani vsako leto junija pra-
znujejo svoj občinski praznik, saj so se junija leta 1998 na 
referendumu odločili za samostojno občino. Letos bodo 
»rojstni dan« svoje občine praznovali še posebej slove-
sno, saj je od njene ustanovitve minilo že dvajset let. Ob 
okroglem jubileju smo se o dvajsetletnem razvoju Občine 
Cerkvenjak in o perspektivah njenega nadaljnjega razvoja 
pogovarjali z njenim županom Marjanom Žmavcem.
Letos ste za praznovanja občinskega praznika Občine Cer-
kvenjak pripravili še posebej pester in bogat program, saj 
občina praznuje 20-letnico obstoja in uspešnega delovanja.

Res je. Še posebej slovesna bo osrednja proslava ob dvaj-
setem jubileju občine, zato vse občanke in občane vabim, da 
se proslave udeležijo, prav tako pa jih vabim, da si pridejo 
ogledat tradicionalno povorko starih običajev in navad, ki jo 
bo tako kot vsako leto tudi letos pred proslavo organiziralo 
Turistično društvo Cerkvenjak. Vse občanke in občane vabim 
tudi na družabno srečanje po osrednji proslavi, ki bo v šotoru 
na parkirišču pred Športno-rekreacijskim centrom Cerkvenjak. 
V njem bo tudi podelitev priznanj za najbolj urejene domačije, 
prav tako pa bo Turistično društvo podelilo priznanja skupi-
nam, ki bodo sodelovale v povorki starih navad in običajev. 
Res bi bilo lepo, če bi se na tem družabnem srečanju ob jubile-
ju občine zbrali v čim večjem številu. Občina bo poskrbela, da 
bo vsak obiskovalec prejel brezplačno nekaj za pod zob in eno 

pijačo, za dobro razpoloženje pa bo poskrbel Prleški kvintet. 
Njegov nastop pa bo organiziralo Gostišče pri Antonu v okviru 
glasbenih prireditev »Antonove noči«. 
V okviru praznovanja občinskega praznika bo tudi veliko 
drugih prireditev.

Ob jubilejnem dvajsetem občinskem prazniku naše občine 
se bo zvrstilo več kot štirideset prireditev in drugih dogodkov 
ter srečanj. Prireditve ob občinskem prazniku so se pričele že 
1. junija, trajale pa bodo do 1. julija ter se končale s tradicio-
nalno košnjo na stari način in grabljanjem trave. Ta prireditev 
bo letos potekala pri družini Kocmut v Brengovi.

Občanke in občane še prav posebej vabim na predstavitev 
zbornika oziroma knjige o dvajsetletni samostojni poti Občine 
Cerkvenjak, ki jo je izdala občina ob pomoči donatorjev. Pred-
stavitev te knjige bo 15. junija ob 19. uri v Avli Vlada Tušaka 
v Kulturnem domu Cerkvenjak. 
Kaj vse prinaša knjiga?

V njej so različni avtorji popisali dvajsetletni razvoj Občine 
Cerkvenjak od leta 1998, ko smo se Cerkvenjačanke in Cer-
kvenjačani na referendumu odločili za samostojno občino, do 
danes. V knjigi je popisano tudi, kako je nastajala in nasta-
la Občina Cerkvenjak ter kaj vse je v minulih dvajsetih letih 
dosegla na komunalnem, gospodarskem, kmetijskem, društve-
nem infrastrukturnem in drugih področjih.

IZID PREDČASNIH VOLITEV V DZ RS
Nedelja, 3. junija, je razmerja na slovenskem notranjepoli-

tičnem prizorišču na novo obarvala s strankarskimi barvami, 
na območju šestih občin osrednjih Slovenskih goric pa se po-
ložaj tako rekoč ni spremenil.

Stranke, ki so se (v času tiska še po neuradnih rezulta-
tih volitev) uvrstile v Državni Zbor Republike Slovenije, in 
število poslanskih sedežev

1. Slovenska demokratska stranka - SDS (24,94 %)  25
2. Lista Marjana Šarca (12,65 %)  13
3. Socialni demokrati (9,93 %)  10
4. SMC - Stranka modernega centra (9,75 %)  10
5. Levica (9,31 %)  9
6. Nova Slovenija - Krščanski demokrati (7,13 %)  7
7. Stranka Alenke Bratušek (5,13 %)  5
8. DeSUS – Demokratična stranka upokojencev  

Slovenije (4,92 %)  5
9. Slovenska nacionalna stranka - SNS (4,19 %)  4

10. Narodni skupnosti   2

Volilni izid v lenarškem volilnem okraju (Volilna enota 
Ptuj), ki zajema območje šestih občin Upravne enote Lenart
SDS * Franc Breznik 2.677 35,03 % 
NSi David Klobasa 811 10,61 % 
LMŠ Nataša Vidnar 807 10,56 % 
SMC Tilen Štefanec 648 8,48 % 
SD Gorazd Voglar 535 7,00 % 
Levica Branko Harl 354 4,63 % 
SNS Goran Rebernik 343 4,49 % 
Stranka AB Nadja Požek 264 3,46 % 
Reset Ivan Vek 223 2,92 % 
DeSUS Andrejka Majhen 219 2,87 % 
Zeleni Andrej Kocbek 163 2,13 % 
SLS Izak Matej Ciraj 151 1,98 % 
Pirati Žiga Urbanija 97 1,27 % 
ZD Srečko Pavlič 67 0,88 % 
Združena levica Anton Mlasko 57 0,75 % 
DD Jerica Ketiš 47 0,62 % 
ZSI Nuša Praper 47 0,62 % 
LNBP Goran Gumze 47 0,62 % 
Združena desnica Franci Donko 29 0,38 % 
SSN Natalija Mlakar 15 0,20 % 
GAS Ivica Brulc 13 0,17 % 
GSN Saška Omeragič 13 0,17 % 
SPS Janja Grdiša 10 0,13 % 
Solidarnost Roman Lukman 4 0,05 % 

 * izvoljen v DZ
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Poseben poudarek pa smo v tej publikaciji namenili delova-
nju društev, klubov, združenj in drugih organizacij, ki imajo se-
dež v Občini Cerkvenjak. Teh je že šestindvajset. Njihov razvoj 
in delovanje v minulih dvajsetih letih so popisali predsedniki 
oziroma predstavniki teh društev, klubov in organizacij sami.

Marjan Žmavc: Ob 20-letnici ustanovitve je Občina Cerkve-
njak izdala zbornik oziroma knjigo o razvoju po samostojni 
poti. V knjigi so objavljeni teksti o razvoju Občine Cerkvenjak 
na komunalnem, gospodarskem, kmetijskem, kulturnem, špor-
tnem in drugih področjih v zadnjih dveh desetletjih. Poleg tega 
so v njej tudi društva, klubi, združenja in druge organizacije s 
sedežem v Občini Cerkvenjak predstavili svoje bogato delova-
nje v minulih dvajsetih letih, ki ga je ustanovitev samostojne 
občine še dodatno spodbudila.

Društveno življenje v Cerkvenjaku je res bogato.
Veliko število društev, klubov in drugih organizacij ter njiho-

vih članov kaže na to, kako so se v novi samostojni Občini Cer-
kvenjak številne občanke in občani angažirali za razvoj kraja in 
občine ter za skupno dobro. Ustanavljanje samostojne občine 
je mnoge Cerkvenjačanke in Cerkvenjačane spodbudilo, da so 
se aktivirali in storili še kaj več za razvoj kraja in občine.

Društva, klubi, združenja in druge organizacije, ki delujejo v 
naši občini, pomembno prispevajo k njeni promociji v širšem 
prostoru. Številna društva imajo že vsega spoštovanja vredno tra-
dicijo. Prostovoljno gasilsko društvo deluje že 86 let in bo kmalu 
proslavljalo svojo devetdesetletnico. Kulturno društvo deluje že 
preko 120 let. Tudi nekatere druge organizacije, od Rdečega kri-
ža do Društva upokojencev, in drugih imajo dolgo tradicijo. Po 
ustanovitvi samostojne Občine Cerkvenjak pa so občanke in ob-
čani ustanovili še več novih društev, klubov in organizacij, tako 
da je društvena dejavnost v naši občini zares zelo pestra.

V naši občini tudi prireditve in družabno življenje zaradi tega 
potekajo drugače kot v urbanih okoljih. V mestih na priredi-
tvah nastopajo v glavnem profesionalni umetniški ansambli iz 
različnih kulturnih zavodov (gledališč, oper, galerij, orkestrov 
itd.), organizirajo pa jih različni zavodi, ki imajo zaposlene stro-
kovnjake za to (zavodi za turizem, zavodi za kulturo, zavodi za 
šport in podobno). Pri nas pa domala vse prireditve organizirajo 
posamezna društva v sodelovanju z občino. Društva poskrbijo 
tudi za izvedbo programa na prostovoljni osnovi. Občina se jim 
za to po svojih močeh oddolži s finančno podporo za njihovo 
delovanje. Za njihov prispevek smo hvaležni vsem društvom in 
drugim organizacijam. V nasprotnem primeru bi občina za na-
stop enega samega zbora ali umetniške skupine na eni prireditvi 
odštela več, kot znaša njena celoletna dotacija posameznemu 
društvu. Na leto občina prispeva za delovanje društvom, klubom 
in drugim organizacijam okoli devet tisoč evrov, posebej pa še 
namenjamo sredstva za Program športa v višini 14.000 evrov.

Poleg društev k bogatemu življenju na kulturnem, športnem 
in drugih področjih ogromno prispevata tudi Osnovna šola 
Cerkvenjak–Vitomarci in vrtec Pikapolonica, saj na številnih 
prireditvah sodelujejo in nastopajo tudi otroci ter učenci pod 
vodstvom vzgojiteljic in pedagoških delavcev. To ni koristno 
samo za občino, temveč ima tudi velik vzgojni pomen. Otroci 
in njihovi vzgojitelji oziroma pedagoški delavci, ki sodelujejo 
pri pripravi in izvedbi prireditev, dajejo s tem lep zgled, kako 
je treba delati za skupno dobro in za skupnost. Pri različnih 
aktivnostih občini velikokrat priskočita na pomoč tudi župnija 
Sveti Anton in župnik Janko Babič, ki sta vedno pripravljena 
pomagati, in je naše sodelovanje vzorno.
Program prireditev ob 20-letnici občine Cerkvenjak je zares 
zelo bogat. Koliko občank in občanov bo po vaši presoji sode-
lovalo v pripravi in izvedbi vseh prireditev in dogodkov skupaj.

Zagotovo bo v pripravah in izvedbi programa sodelovala 
skoraj polovica prebivalcev naše občine. To je dokaz, da smo 
si občino želeli in da jo sedaj tudi skupaj razvijamo in zanjo 
skrbimo, da je življenje v njej kakovostno v vseh pogledih. 
Brez sodelovanja številnih občank in občanov, ki se vključu-
jejo v prizadevanja za skupno dobro, občina ne bi mogla delo-
vati tako uspešno. Upam in verjamem, da zna to ceniti sleherni 
Cerkvenjačan oziroma Cerkvenjačanka in da se bo vsak, ki mu 
bosta to dopuščala zdravje in čas, udeležil vsaj ene prireditve 
ali dogodka v okviru praznovanja občinskega praznika. Če se 
člani posameznega društva ali drugi organizatorji potrudijo in 
nekaj organizirajo za nas, je lepo, da se njihovemu vabilu od-
zovemo in tako izrazimo spoštovanje do njihovega dela.
Na začetku počitnic življenje v mestih popestrijo različni fe-
stivali. V Mariboru organizirajo Festival Lent, Ljubljana ima 
svoj poletni festival, podobno pa je tudi v drugih mestih. V 
občini Cerkvenjak pa se poletje začne z bogatim programom 
različnih prireditev v okviru praznovanja občinskega praznika.

Tako je. Tega sicer ne moremo imenovati festival, je pa res, 
da je program prireditev ob občinskem prazniku vsako leto 
tako bogat, da lahko nekaj zase v njem najdejo vsi občanke in 
občani, tudi mladi.

V preteklosti smo vsem prireditvam ob občinskem prazniku 
rekli »Praznik zrnja«. Morda bi bilo dobro, če bi to tradicijo 
ponovno obudili, saj praznik naše občine sovpada s časom že-
tve, ko smo vsi upravičeno ponosni in se veselimo »žetve« ozi-
roma rezultatov celoletnega prizadevnega dela. Na simbolni 
ravni žetev oziroma praznik zrnja simbolizirata zadovoljstvo 
in veselje nad rezultati celoletnega dela. S tega vidika je še 
posebno zanimiva tradicionalna razstava »Vino in kulinarika«, 
ki jo v okviru prireditev ob občinskem prazniku vsako leto 
pripravita Društvo kmečkih žena in deklet ter Društvo vino-
gradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak. Kruh in vino simbo-
lizirata tisto, za kar so ljudje v osrednjih Slovenskih goricah od 
nekdaj trdo delali in si prizadevali.
Okrogla obletnica ustanovitve samostojne Občine Cerkve-
njak je tudi priložnost, da se spomnimo njenih dosežkov v 
minulih dvajsetih letih.

V zadnjih dveh desetletji je bil razvoj na območju Občine 
Cerkvenjak zelo opazen zlasti na infrastrukturnem področju 
(ceste, kanalizacija, vodovodi, telekomunikacije) in na okolje-
varstvenem področju (centralna čistilna naprava, male čistilne 
naprave). Dobili smo tudi poslovno-obrtno cono v Brengovi, 
športno-rekreacijski center v Kadrencih, novi vrtec Pikapolo-
nica, Arheološki park, obnovljeno dvorano Kulturnega doma, 
Avlo Kulturnega doma, mrliško vežico, številne pločnike, jav-
no razsvetljavo in še in še bi lahko naštevali. Vse, kar je občina 
dosegla, bo natančno popisano v zborniku oziroma knjigi, ki 
bo izšla ob 20-letnici občine.
V preteklosti ste večkrat omenili, da si mora Občina Cer-
kvenjak prizadevati, da bi občankam in občanom, še zlasti  
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mladim, zagotovila takšne pogoje za življenje in delo, ki bodo 
primerljivi s pogoji, ki jih imajo občanke in občani ter mladi v 
urbanih središčih oziroma večjih mestih. Je ta cilj že dosežen?

Menim, da smo se mu na mnogih področjih že zelo približa-
li, na nekaterih področjih pa so pogoji, v katerih živimo v Ob-
čini Cerkvenjak, celo boljši kot v mestih. Samo pomislimo na 
naše čudovito naravno okolje, ki postaja največja prednost ži-
vljenja v osrednjih Slovenskih goricah. Dokaz, da so se pogoji 
za življenje in delo na območju naše občine krepko izboljšali, 
je to, da so se v Cerkvenjak začeli priseljevati novi prebivalci, 
zlasti mlade družine.

Včasih smo bili kritični, ker je gospodarski razvoj v Cerkve-
njaku napredoval prepočasi. Gledano z današnjih zornih kotov 
pa se zdi, da je bilo to v določenem pogledu tudi dobro, saj 
lahko prehitra industrializacija vpliva na degradacijo okolja. 
Čudovito naravno okolje pa postaja sedaj prednost Cerkve-
njaka, zlasti ko govorimo o razvoju turizma ter o ekološkem 
pridelovanju hrane in zdravem načinu življenja v neokrnjenem 
naravnem okolju.

Nekateri gospodarski subjekti in kmetije to že s pridom iz-
koriščajo in tržijo. Tudi občina si preko različnih projektov 
v okviru LAS Ovtar Slovenskih goric in s pomočjo Razvoj-
ne agencije Slovenske gorice (RASG) prizadeva izkoristiti 
to našo prednost. Občina kot partner ali izvajalec sodeluje v 
mnogih projektih, tudi čezmejnih, v katerih je največja dodana 
vrednost naše zdravo in neokrnjeno naravno okolje. Spomni-
mo se samo projekta »Užitek ob reki«, kolesarskih poti, učnih 
poti, ponudbe na kmetijah in vinotočih in podobnih projektov.

Na občini razmišljamo tudi o ureditvi Vitalin parka. Gre za 
medgeneracijski park, ki bo lociran neposredno ob športno- 
rekreacijskem centru. Investicija je v fazi odkupa zemljišča za 
Vitalin park, ki ga namerava občina zgraditi in urediti v nasle-
dnjih dveh letih. Poleg gibalnih aktivnosti bodo lahko mladi in 
odrasli ter starejši v njem počeli še marsikaj. Med drugim bodo 
lahko tudi balinali, da o ponudbi domačih kulinaričnih dobrot 
niti ne govorimo. Skratka, Vitalin park bo nudil vsem genera-
cijam številne možnosti za aktivno preživljanje prostega časa 
ter za medgeneracijsko druženje.
Neokrnjeno naravno okolje v Cerkvenjaku je zares idealno 
za razmah turizma, gostinstva, ponudbo ekološko pridelane 
hrane in podobnih dejavnosti. Problem pa je, ker država in 
njena birokracija pri nas na tak način tolmačita in izvajata 
predpise, da zatirata podjetnost ljudi. Lahko občina v tem po-
gledu kaj pomaga ljudem? Lahko pritisne na državo, da bi 
sprejemala bolj razumne predpise in še zlasti, da bi jih bolj 
razumno izvajala?

Z vašo oceno se strinjam. Kljub številnim pobudam s terena 
v tej smeri v Sloveniji še ni prišlo do poenostavitve zakono-
daje. Pri naših sosedih v Avstriji in na Madžarskem se turi-
zem na podeželju izredno hitro razvija. Čeprav morajo tudi 
tam spoštovati bruseljske direktive, skoraj vsaka domačija 
turistom kaj ponuja, prodaja, daje na ogled in podobno. Vsak 
se lahko sam prepriča, da mnogi tam poslujejo tako, da bi jim 
naši inšpektorji takoj prepovedali dejavnost. Mnogi tam niti ne 
izdajajo računov, ker so obdavčeni pavšalno. Nekateri lokali 
tam sploh nimajo toaletnih prostorov, pri nas pa mora vsak lo-
kalček imeti dva WC-ja – za moške in za ženske. In še in še bi 
lahko naštevali ovire, ki zavirajo razvoj podjetništva in doda-
tnih dejavnosti na kmetijah pri nas. Doslej vlada in poslanci v 
državnem zboru niso pokazali volje, da bi to spremenili in za-
konodajo poenostavili po vzoru naših sosedov. Zato apeliram 
na novo izvoljene poslance in na novo vlado, da zakonodajo na 
tem področju čim prej poenostavijo.
V Cerkvenjaku so bili v času osamosvojitvene vojne skriti 
prvi tanki slovenske vojske, ki so jih teritorialci zaplenili ta-
kratni jugoslovanski armadi. Namerava občina tudi to vklju-

čiti v promocijo kraja?
Na predvečer dneva državnosti bo občina skupaj z Ob-

močnim združenjem veteranov vojne za Slovenijo iz Lenarta 
v Cerkvenjaku odkrila obeležje prvi tankovski enoti. Gre za 
avtentično tankovsko oviro iz tistih časov, ki jo bomo name-
stili v središču Cerkvenjaka. Ker je bilo precej naših občanov 
pripadnikov takratne teritorialne obrambe, bomo s tem izrazili 
priznanje tudi njim.

Istočasno bomo tudi blagoslovili obnovljeno kapelo Janeza 
Nepomuka ali Johanezovo kapelo v središču Cerkvenjaka, za 
kar bo občina poskrbela skupaj s Turističnim društvom Cer-
kvenjak, saj nam pridno varuje Johanezovo trto, potomko naj-
starejše trte z mariborskega Lenta.

Ob tem velja spomniti, da je plato pred Gasilskim domom 
v lasti Prostovoljnega gasilskega društva Cerkvenjak. S tem, 
ko gasilci nudijo gostoljubje društvom in občini za postavlja-
nje različnih obeležij in ko jim oddajajo prostore, kažejo svojo 
privrženost kraju. Hkrati pa nastaja v središču Cerkvenjaka lep 
centralni park, ki je v ponos kraju in občini. 
Trenutno občina tudi veliko investira. Katere investicije so v teku?

Trenutno potekajo investicijska dela pri izgradnji cestne in-
frastrukture. 

Dela potekajo na trasi ceste Brengova–Vanetina. V okviru 
druge faze te investicije bomo modernizirali 600 metrov cesti-
šča. Prav tako potekajo dala pri modernizaciji ceste Stanetinci–
Andrenci, kjer bomo modernizirali 500 metrov cestišča. Pripra-
vlja se tudi rekonstrukcija vodovoda v Peščenem vrhu v dolžini 
800 metrov. Pripravljena je tudi projektna dokumentacija ter 
podpisana pogodba za ureditev parkirišča pri pokopališču ter 
za izgradnjo prve faze vodovoda v Brengovi. Občina bo na šti-
rih križiščih lokalnih cest postavila tudi solarne svetilke, kar bo 
še prispevalo k večji varnosti v prometu. Prav tako načrtujemo 
ureditev dodatnih poti in fontane z lučjo na pokopališču.

Občina je skupaj z Direkcijo za infrastrukturo RS pripravi-
la tudi projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo regionalne 
ceste R2-439 in pločnika od pokopališča skozi center Cerkve-
njaka do križišča pri POC v Brengovi in od kapele pri granati 
do meje s sosednjo Občino Sveti Jurij ob Ščavnici. Ta projekt 
bo izveden v dveh fazah, prva v jeseni letošnjega leta, druga 
pa spomladi 2019.
Kako pa napreduje investicija za izgradnjo poslovno–trgo-
vskega objekta na nekdanjem Zimičevem zemljišču v sredi-
šču Cerkvenjaka?

Pričakujem, da bo Upravna enota Lenart v kratkem izdala 
gradbeno dovoljenje za ta objekt. Potem bo investitor lahko 
začel rušiti obstoječe objekte in graditi novega.
Občina Cerkvenjak bo torej tudi v jubilejnem dvajsetem letu 
svojega delovanja veliko postorila za občanke in občane ter 
izboljšala pogoje za njihovo življenje.

Res je, tudi letos bomo pridobili nekaj pomembnih prido-
bitev. Upam in verjamem, da bo tako tudi v naslednjih letih.
Na koncu pogovora vedno kaj sporočite ali zaželite občan-
kam in občanom. Kaj jim boste tokrat »položili na srce«?

Vsem občankam in občanom Občine Cerkvenjak najprej 
iskreno čestitam ob 20. občinskem prazniku in prihajajočem 
dnevu državnosti Republike Slovenije. Poleg tega pa vas vlju-
dno vabim, da se v čim večjem številu udeležite prireditev in 
dogodkov v okviru praznovanja 20. občinskega praznika, še 
zlasti pa osrednje proslave, povorke in druženja v šotoru na 
parkirišču pred športno-rekreacijskim centrom. Vse vas pa, 
drage občanke in občani, pozivam, da dostojno proslavimo 
okroglo obletnico naše občine.

Tomaž Kšela
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Pogovor s prvim županom Občine Cerkvenjak Jožetom Kranerjem

SAMOSTOJNA OBČINA JE CERKVENJAKU PRINESLA 
HITREJŠI RAZVOJ

Jože Kraner: Krajevna skupnost Cerkvenjak je iz tedanje veli-
ke Občine Lenart dobila letno okoli 36 milijonov tolarjev. Po 
ustanovitvi samostojne Občine Cerkvenjak, ki je pokrivala isto 
območje kot prej krajevna skupnost (meje krajevne skupnosti 
so postale meje samostojne občine), pa je imela občina že prvo 
leto 159 milijonov tolarjev proračunskih prihodkov.

»V sredini devetdesetih let prejšnjega stoletja sem spoznal in 
bil že trdno prepričan, da bi lahko Cerkvenjačani in Cerkvenja-
čanke dosegli več in si zagotovili višjo kakovost življenja, če 
bi šli na svoje in po samostojni poti razvoja,« pravi prvi župan 
Občine Cerkvenjak Jože Kraner, ki je bil pred ustanovitvijo 
nove samostojne občine tajnik Krajevne skupnosti Cerkvenjak 
v tedanji veliki Občini Lenart. Nova občina je nastala na ob-
močju omenjene krajevne skupnosti, ki se razteza na 24,5 kva-
dratnih kilometrov velikem območju, na katerem je 15 naselij.

»V veliki Občini Lenart je bila Krajevna skupnost Cerkve-
njak od vseh krajevnih skupnosti najbolj oddaljena od centra 
občine. Dobil sem občutek, da je bila vedno malce zaposta-
vljena. Krajevna skupnost si je težko izborila kakšno investici-
jo iz skupne vreče za prometno ali komunalno infrastrukturo. 
Krajevna skupnost Cerkvenjak je bila takrat ena od najmanj 
razvitih krajevnih skupnosti v Občini Lenart, ki je v tistih časih 
že sama veljala za eno najmanj razvitih občin v Sloveniji,« se 
spominja Kraner. »Cestna infrastruktura je bila izjemno slaba. 
V marsikatero naselje gasilska in reševalna vozila niso mogla 
priti ob vsakem času. Pokojnike pa smo v Cerkvenjak vozili s 
konjsko vprego. Mnogi so pokojnega svojca do pogreba imeli 
doma. Cerkvenjak pa ni bil manj razvit samo v komunalnem, 
temveč tudi v gospodarskem smislu. Razen nekaj obrtnikov ni 
bilo v Krajevni skupnosti Cerkvenjak nobenih gospodarskih 
subjektov. Temu je botrovala tudi lega Cerkvenjaka in slaba 
prometne infrastruktura, saj je bil težko dostopen.«

Kot se spominja Kraner, so se v krajevni skupnosti največ 
ukvarjali z vzdrževanjem slabe prometne infrastrukture ter z 
nabavo gramoza za popravljanje cest, pa še pri tem so o količi-
ni tega gramoza odločali na občini v Lenartu. Pri vseh manjših 
investicijah in vzdrževalnih delih za potrebe šole, vrtca in dru-
gih javnih objektov pa je veljal v Občini Lenart vrstni red, saj 
je imela občina sedem krajevnih skupnosti.

»Vse to je mene in druge v krajevni skupnosti vodilo k raz-
mišljanju, da je potrebno razvoj Cerkvenjaka zapeljati po sa-
mostojni poti. Takrat so nekatere male občine v Sloveniji že 
obstajale. V glavnem so jih ustanovili leta 1994. Njihove prve 
izkušnje so bile pozitivne. Takrat je že bilo videti, da so majh-
ne občine koristne in da lahko bolje poskrbijo za razvoj pode-

želja. Sam sem bil v stikih z vodstvi občin v Juršincih, Dornavi 
in Dupleku. Ko smo začeli razmišljati o samostojni občini, so 
bile za nas pri razmišljanju in razvijanju lokalne samouprave 
v strokovnem smislu dragocene izkušnje županov teh občin, 
še zlasti župana Dupleka,« pojasnjuje Kraner. »Za samostojno 
pot se je takrat odločilo več krajevnih skupnosti iz Občine Le-
nart. Nove občine na območju nekdanje velike Občine Lenart 
so nastale leta 1998, delovati pa so začele 1. januarja 1999.«

Ko so se krajevne skupnosti na območju velike Občine Le-
nart odločale za samostojno pot, to je bilo leta 1997, je bil na 
čelu Občinskega sveta Občine Lenart Milan Gumzar. »On je 
takrat v imenu Občine Lenart poudaril, da občinski svet ne bo 
pri odločanju za samostojno pot oviral nobene krajevne sku-
pnosti. To je bila modra poteza. Tako smo se z Občino Lenart 
razšli prijateljsko in brez medsebojnih zamer. Tudi medseboj-
nih terjatev mimo delitvenega sporazuma nismo imeli. O vsem 
smo se uspeli sporazumeti,« se spominja Kraner.

»Ko smo dobili zeleno luč iz Lenarta, je postalo povsem ja-
sno, da druge možnosti, kot da ustanovimo novo občino, ni 
več. Nosilec aktivnosti za ustanovitev samostojne Občine Cer-
kvenjak je bil Svet Krajevne skupnosti. Političnih strank takrat 
v krajevni skupnosti še ni bilo čutiti. Pomembno pa je bilo, da 
so ljudje želeli spremembe. V novi občini so videli možnost in 
priložnost za hitrejši razvoj kraja in s tem tudi za svoje bolj-
še življenje. To je v kraj prineslo nov polet, saj so se mnogi 
aktivirali,« se spominja sogovornik. »V svojem prispevku za 
Zbornik ob 20-letnici Občine Cerkvenjak sem navedel vse 
tiste, ki so mi takrat v prizadevanjih za novo občino najbolj 
pomagali. Bilo jih je veliko. Poleg vseh, ki sem jih naštel, pa 
je bilo še veliko drugih krajank in krajanov, ki so sodelovali in 
prispevali k uspešni predstavitvi in promociji ustanovitve nove 
občine v obdobju pred izvedbo referenduma.«

Kot je znano, je bil referendum za samostojno Občino Cerkve-
njak 22. junija 1998. Na njem je za samostojno občino glasovalo 
74,88 odstotka volivk in volivcev, ki so se udeležili referenduma.

»Že prvo leto delovanja Občine Cerkvenjak so se razme-
re zelo spremenile. Krajevna skupnost Cerkvenjak je s strani 
nekdanje velike Občine Lenart dobila letno 36 milijonov to-
larjev. Nova Občina Cerkvenjak pa je že prvo leto imela 159 
milijonov tolarjev proračunskih prihodkov. Iz tega podatka se 
vidi, da bi Krajevna skupnost Cerkvenjak dejansko že prej mo-
rala dobivati več sredstev, vendar je Občina Lenart potrebova-
la denar za pokrivanje skupnih potreb vseh v celotni tedanji 
občini, ki smo jih vsi zadovoljevali v centru Lenarta, kjer je 
bilo v glavnem skoncentrirano vse,« pojasnjuje Kraner. 

»Veste, v času nastajanja samostojne občine se je za dosego 
tega angažiralo zelo veliko Cerkvenjačanov in Cerkvenjačank, 
pri tem pa smo dosegli takšno stopnjo enotnosti, kot je prej še 
ni bilo. Zaradi tega je občina uspela uresničiti vse, česar se je 
lotila, kar velja še danes,« poudarja Kraner. Poleg angažirano-
sti je torej pomembna tudi enotnost. 

In kaj nekdanji župan počne danes? »Predvsem se ukvarjam 
z vrtnarstvom na svojem vrtu, čeprav ima za njegovo urejenost 
zasluge predvsem žena. Skrbim tudi za urejeno okolje doma 
in v kraju ter gojim sadno drevje za domače potrebe,« pravi.

Skratka, župan uživa rezultate svojega minulega dela, saj 
je skupno zbral 42,5 let delovne dobe. Poleg tega pa je ak-
tiven predvsem v društvu upokojencev v Cerkvenjaku, kjer 
vodi program »Starejši za starejše, za višjo kakovost življenja 
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doma«, hkrati pa je tudi član upravnega odbora društva.
Kot pravi, se je cerkvenjaško društvo upokojencev vključilo 

v izvajanje tega programa leta 2012. V okviru programa osem 
prostovoljcev letno obišče v povprečju 264 upokojencev, starej-
ših od 69 let. V okviru programa upokojencem ne nudijo materi-
alne pomoči, se pa pozanimajo, kako živijo in v kakšnih pogojih 
živijo. Tistim starostnikom, ki so pomoči potrebni, pomagajo na 
ta način, da najprej ugotovijo, kakšno pomoč potrebujejo, nato 
pa angažirajo ustrezne institucije, ki jim nato pomoč tudi nudi-
jo. Pri tem sodelujejo s Centrom za socialno delo, patronažno 
službo, zdravstvom, občino in drugimi institucijami.

»Kot koordinator programa imam kar veliko dela in opravkov 
z vnašanjem podatkov in koordinacijo aktivnosti. Poleg tega pa 
tudi sam obiskujem starostnike v dveh naseljih,« pravi. »Skupno 
število upokojencev, ki so vključeni v program pomoči, je 347. 
Vsi prostovoljci smo veseli in zadovoljni, če lahko komu s po-
močjo in preko že omenjenih institucij učinkovito pomagamo.«

Nekdanjemu županu Jožetu Kranerju sta očitno delo z lju-
dmi in pomoč tistim, ki so je potrebni, prišli tako pod kožo, 
da še danes, ko je upokojen, rad pomaga drugim in skrbi, da 
sistem na področju skrbi za starostnike dobro deluje.

Tomaž Kšela

Pogovor s prvim podžupanom samostojne Občine Cerkvenjak Jankom Magušo

ZA SAMOSTOJNO OBČINO DVAKRAT NA REFERENDUM

Janko Maguša: Po ustanovitvi samostojne Občine Cerkvenjak 
je bilo vse prireditve in druge aktivnosti veliko lažje speljati 
kot prej, saj je imela občina bistveno več pristojnosti, pa tudi 
sredstev (čeprav teh ni nikoli dovolj) kot nekdanja Krajevna 
skupnost Cerkvenjak v veliki Občini Lenart.

»Cerkvenjačanke in Cerkvenjačani smo šli prvič na referen-
dum za samostojno občino, ki jo je Cerkvenjak že imel v pet-
desetih letih prejšnjega stoletja, že leta 1994. Referendum je 
uspel in porodilo se je upanje, da bo državni zbor na območju 
tedanje Krajevne skupnosti Cerkvenjak ustanovil samostojno 
Občino Cerkvenjak, vendar se je takrat obrnilo drugače, zato 
je bilo razočaranje krajanov in krajank veliko. Takrat se je po-
litika poigrala z voljo ljudstva in nismo dobili samostojne ob-
čine,« pravi prvi podžupan Občine Cerkvenjak Janko Maguša, 
ki je bil v letih pred ustanovitvijo samostojne občine leta 1998 
predsednik tedanje Krajevne skupnosti Cerkvenjak v okviru 
velike Občine Lenart.

Kot pravi Maguša, pa Cerkvenjačani in Cerkvenjačanke 
niso vrgli puške v koruzo. Marca leta 1996 izvoljeni Svet Kra-
jevne skupnosti (vodil ga je Maguša, v njem pa so bili še Silva 
Kozar, Franc Kuri, Ivan Simonič, Zvonko Paluc, Roman Ploj, 
Feliks Fekonja, Rajh Milan in Franc Zorko) je skupaj z na no-
vozaposlenim tajnikom Jožetom Kranerjem poprijel za delo in 
si že za naslednje 1997. leto zadal nalogo »voditi aktivnosti o 
predlogu o ustanovitvi samostojne občine«.

»Prve ideje o samostojni občini so se porodile že na začetku 
devetdesetih let, kmalu po osamosvojitvi Slovenije, ko so se 
začele spremembe na številnih področjih, tudi na področju lo-
kalne samouprave,« se spominja Maguša. »Razprave na terenu 
so se začele, ko so v tedanjem parlamentu začeli razpravljati o 
ustanavljanju manjših občin.«

Magušo so za predsednika Krajevne skupnosti Cerkvenjak 
izvolili še pred prvim referendumom o ustanovitvi samostojne 
občine. »Začetek svojega mandata sem si zapomnil zlasti po 
živahnih razpravah o trasi nove avtoceste, v katerih so se lomila 
kopja, saj je bilo variant in interesov veliko. Krajevna skupnost 
se je znašla v navzkrižnem ognju med krajani, posameznimi 
lastniki zemljišč, Občino Lenart, investitorjem, Darsom in dru-
gimi interesnimi skupinami. Veliko angažmaja je terjala tudi 
investicija v prizidek osnovne šole,« se spominja sogovornik.

»Maja leta 1997 je Krajevna skupnost Cerkvenjak podala 
predlog za ustanovitev samostojne Občine Cerkvenjak, ki ga 
je pred tem obravnaval in sprejel zbor občanov. Konec sep-
tembra istega leta je Državni zbor Republike Slovenije sprejel 
sklep o nadaljevanju postopkov za ustanovitev občine. Kot vsi 
vemo, je bil junija 1998 referendum o ustanovitvi nove občine, 
ki je uspel, saj se je za njeno ustanovitev odločila velika veči-
na volivk in volivcev, ki so se referenduma udeležili. Ko smo 
imeli svojo občino, smo lahko začeli bolj smelo uresničevati 
vizijo razvoja Cerkvenjaka, ki smo jo imeli že v času, ko je bil 
Cerkvenjak še krajevna skupnost,« se spominja Maguša.

Po ustanovitvi samostojne občine je bil Maguša v prvem 
mandatu podžupan. Med drugim je koordiniral delo društev, 
ki je po ustanovitvi nove občine zelo oživelo, ter skrbel za pri-
reditve, tudi za povorko starih običajev in navad, ki je takrat 
privabila v Cerkvenjak veliko ljudi od blizu in daleč. Spominja 
se, da je bilo po ustanovitvi nove občine vse prireditve in druge 
aktivnosti lažje organizirati in izpeljati, saj je imela občina bi-
stveno več pristojnosti kot krajevna skupnost in seveda tudi bi-
stveno več finančnih sredstev, ki pa jih seveda nikoli ni dovolj.

Ustanovitev samostojne občine je po besedah Maguše prine-
sla nov polet med ljudi in dala nov zagon delu v društvih. »V 
društveno življenje se je vključilo več ljudi, saj je imela tudi 
občina več sredstev, s katerimi je lahko podprla in spodbuja-
la društveno dejavnost. Občina je imela tudi več možnosti za 
vključevanje ljudi v različne oblike lokalne samouprave.

Maguša ocenjuje, da je bilo takrat, ko je Cerkvenjak postal 
samostojna občina in je stopil na samostojno pot razvoja, med 
ljudmi več entuziazma kot danes, ko vsak gleda bolj na svoj 
interes. »Tako pač na ljudi učinkujeta neoliberalna politika 
in kapitalizem, v katerem več kot ljudje velja kapital,« pravi. 
»Družabnosti pa je vse manj.«

Janko Maguša je, kot sam pravi, vesel, da imamo v Cerkvenja-
ku svojo občino, ki je zelo pospešila razvoj na svojem območju. 
»Malce pa sem razočaran nad splošnimi razmerami in vzdušjem 
v državi, kjer čedalje bolj prevladujeta sebičnost in potrošniška 
mentaliteta, kar se čuti tudi med ljudmi v naši občini,« pravi. 

Tomaž Kšela
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Pogovor z opozicijskim občinskim svetnikom Občine Cerkvenjak Mirkom Kozarjem

K USPEŠNEMU DELU OBČINE PRISPEVALA TUDI OPOZICIJA

Mirko Kozar: Verjetno bi bilo marsikaj v občini narejeno bolj po do-
mače, če ne bi bilo opozicijskih svetnikov, ki opravljamo predvsem 
nadzorno vlogo in opozarjamo na napake, kar pa vedno ni lahko.

K uspešnemu delovanju Občine Cerkvenjak so v minulih dveh 
desetletjih prispevali tudi opozicijski občinski svetniki. V siste-
mu parlamentarne demokracije ima namreč vsak svoje naloge – 
pozicija sprejema odločitve in jih uresničuje, opozicija pa jo bu-
dno nadzira in išče alternativne rešitve. Ljudski pregovor pravi, 
da nobena vlada ne more delati dobro, če nima močne opozicije.

V Občini Cerkvenjak je kot najglasnejši opozicijski svetnik 
zaslovel Mirko Kozar iz Peščenega vrha, ki je bil najprej en 
mandat opozicijski občinski svetnik v času županovanja Jože-
ta Kranerja, opozicijski svetnik pa je tudi v tem mandatu, ko 
je župan Marjan Žmavc. V prejšnjem mandatu ni bil občinski 
svetnik, ker za to funkcijo ni niti kandidiral, saj je bil kandidat 
za župana. Je pa deloval v različnih odborih občinskega sveta.

»Za občinskega svetnika sem obakrat kandidiral kot nestran-
karski kandidat s podporo volivcev, prav tako pa sem s podporo 
volivcev kandidiral za župana. Ko sem kandidiral za župana, sem 
podpise volivcev zbiral na območju celotne Občine Cerkvenjak, 
ko sem dvakrat kandidiral za občinskega svetnika, pa sem potreb-
ne glasove volivcev zbral v Cerkvenjaku, Kadrencih, Peščenem 
vrhu in Andrencih,« pravi Kozar. »Ker sem za občinskega svetni-
ka kandidiral s podporo volivcev, se nisem pridružil nobeni zma-
goviti koaliciji, temveč sem se odločil za delovanje v opoziciji.«

V občinskem svetu sicer razmerja med pozicijo in opozicijo niso 
takšna kot na državni ravni, saj občinski sveti ne sprejemajo politič-
nih odločitev, temveč v glavnem skrbijo za vzdrževanje in moderni-
zacijo cest, gradnjo vodovodov, izvajanje investicij lokalnega pome-
na in podobno. Nekdo je v šali dejal, da se ceste ne da asfaltirati samo 
po levi ali po desni strani, ampak morata biti asfaltirani obe strani.

»Na občinski ravni ima opozicija predvsem nadzorno funk-
cijo, pa tudi boljše rešitve lahko predlaga in ponuja,« pravi 
Kozar. »Župan in občinska uprava se morajo nenehno zaveda-
ti, da jim opozicija gleda pod prste.«

Nadzorna vloga je Kozarju blizu tudi zaradi tega, ker je po poklicu 
inženir varstva okolja in komunale. Najprej je bil ekonomski tehnik, 
nato pa si je nov poklic pridobil s študijem na mariborski Dobi. »Slič-
na dela sem opravljal že v tujini, kjer sem delal vrsto let,« pojasnjuje.

Kot pravi Kozar, ni bil edini opozicijski svetnik v občinskem 
svetu. Morda pa je bil najbolj glasen in najbolj vztrajen.

Na katere probleme je največkrat opozarjal? »Velik problem je, 
da postopki sprejemanja odločitev na občinskem svetu vedno ne 
potekajo po redni poti. Občinski svet je tako v Kranerjevem kot 
v Žmavčevem času preveč odločitev sprejel po hitrem postopku. 

Svetniki nimamo dovolj časa, da bi gradivo dobro preštudirali. V 
Kranerjevem času je občinski svet denimo sprejel po hitrem po-
stopku veliko odločitev v zvezi z izgradnjo poslovno-obrtne cone. 
V zadnjem mandatu pa je bilo preveč odločitev po hitrem postopku 
v zvezi z rekonstrukcijo ceste in izgradnjo pločnika skozi Cerkve-
njak od križišča pri pokopališču do kapele pri granati. Ker pri tej 
zadnji investiciji nisem uspel s svojimi pripombami, sem se obrnil 
na pristojne inšpekcijske službe. Inšpekcija je projekte in drugo 
dokumentacijo pregledala in dala nanje tri tipkane strani pripomb, 
ki jih je potem občina morala upoštevati. Zato je sedaj investicija 
boljša, pločnike pa bodo lahko uporabljali tudi invalidi z vozički.«

Kozar opozarja, da pri tem, ko kot svetnik vrši nadzorno 
funkcijo, ne gre za osebne odnose ali zamere. Razume, da iz-
vajalci posameznih nalog zaupajo v svoje delo in da le stežka 
upoštevajo pripombe. »Zato sem bil vztrajen. Verjetno bi bilo 
brez kritičnih pripomb opozicijskih svetnikov v občini marsi-
kaj narejeno bolj po domače,« je prepričan.

Kozar je prepričan tudi, da je v tako majhni občini, kot je 
cerkvenjaška, potrebno biti pozoren tudi na »konflikte intere-
sov«. »Živimo v mali občini, kjer ljudi vežejo sorodstvene in 
druge osebne vezi, s čimer seveda ni nič narobe. Prav pa je, da 
se občinski svetniki in drugi funkcionarji izločijo iz razprav in 
odločanja, če se nanašajo na ljudi, s katerimi so sorodstveno 
ali osebno povezani,« pravi. »V konkretnem primeru konflikta 
interesov sem zaprosil za mnenje celo Komisijo za prepreče-
vanje korupcije v Ljubljani. Komisija je poslala pisno mnenje, 
ki je sedaj osnova za urejanje takšnih stvari, pa ne samo na 
občini, temveč tudi v društvih in klubih.«

»Problem vidim tudi v tem, da občina sklicuje premalo del-
nih zborov občanov, da bi se pred določeno investicijo pogo-
vorili z njimi in našli kompromisne rešitve. Z individualnimi 
pogovori se tega ne da doseči,« je prepričan Kozar. Res pa je, 
da je, kadar takšni zbori so, problem z udeležbo.

»Vesel in ponosen sem, da imamo že dvajset let svojo samostoj-
no občino, zato sem tudi dvakrat kandidiral za občinskega svetnika 
in enkrat za župana. Naša občina je v minulih dvajsetih letih ve-
liko naredila za razvoj. K temu je prispevala tudi opozicija, ker je 
vztrajno opozarjala na napake in pomanjkljivosti, zato so jih lahko 
odpravili pravočasno. Menim pa, da bi lahko občina marsikatero 
reč storila boljše in bolj poceni, če bi bolj prisluhnili tudi opozi-
ciji,« pravi Kozar. »Ob tem pa moram reči, da smo opozicijski 
svetniki lahko normalno delovali in da nam ni nihče metal polen 
pod noge, samo premalo so nas upoštevali. Da smo imeli različne 
poglede na določene stvari, pa je v demokraciji normalno.«

Pred dnevi je Kozar odstopil kot občinski svetnik. Svoj odstop 
je zamaknil za kakšen teden, da Cerkvenjačankam in Cerkvenja-
čanom ne bo treba na nadomestne volitve, kar bi prineslo nove in 
nepotrebne stroške. Z odstopom pa je dal vsem jasno vedeti, da v 
naslednjem mandatu ne bo več kandidiral za občinskega svetnika. 
»Vloga opozicijskega svetnika, še zlasti v tako majhni občini, ni 
lahka. Eni so me imeli za »nergača«, drugi za »tečneža«, ki zavira 
razvojne projekte. Resnica pa je, da je treba gledati, kaj počnejo 
tisti, ki imajo škarje in platno v rokah. In za to človek potrebuje 
veliko časa in energije, saj je treba stvari preštudirati in nastopati 
korektno,« pravi Kozar. »Sam sem doslej to z veseljem počel, ven-
dar pa imam sedaj tega vrh glave. Ker je po mojem mnenju imela 
pozicija premalo posluha za predloge, pobude, opozorila in kritike 
opozicije, pa tudi iz osebnih razlogov, sem se odločil za druge pri-
oritete v življenju. Na koncu se opravičujem vsem podpornikom. 
S pokončno držo sem odstopil s funkcije člana občinskega sveta, 
seveda pa za svoja dejanja prevzemam polno odgovornost.«

Tomaž Kšela



ZRNJE 14. JUNIJ 2018

8

PUBLIKACIJA OB 
20-LETNICI OBČINE 

CERKVENJAK
22. junija bo 20 let, odkar 

so se občani v Krajevni sku-
pnosti Cerkvenjak na referen-
dumu izrekli za izločitev iz 
Občine Lenart in za oblikova-
nje samostojne občine. Jubilej 
bo zaznamovala tudi publika-
cija ob 20-letnici samostojne 
poti Občine Cerkvenjak, ki 
prinaša prispevke o procesu 
osamosvajanja, začetnih ko-
rakih nove občine in spodbu-
jenem razvoju. Občina je v 20 
letih zabeležila hiter razvoj 
infrastrukture, podjetništva, 
kmetijstva, družbenih dejav-
nosti in dejavnosti društev. Priključek na avtocesto spodbudi iz-
gradnjo poslovno-obrtne cone in razmah malega gospodarstva. 
Širitev vodovodne in kanalizacijske mreže z izgradnjo osrednje 
čistilne naprave je izreden prispevek za varovanje in ohranitev 
okolja. Večje naložbe v šolski prostor in prostor kulturnih in dru-
štvenih dejavnosti ter turizem spodbudijo njihove dejavnosti in 
razpoznavnost v širšem prostoru. Nov športno-rekreacijski cen-
ter omogoči pospešen razcvet športnih panog in sproži medge-
neracijska druženja. Posodobitev regionalne ceste skozi središče 
občine z vso dodatno infrastrukturo poveča prometno varnost 
in prispeva k privlačnemu videzu sicer izredno všečne krajine. 
Poveča se turistična ponudba. Zdravstveno varstvo spet preraste 
v celotedensko zdravniško oskrbo občanov. 

PREJEMNIKI PRIZNANJ 
IN NAGRAD OB PRAZNIKU 

OBČINE CERKVENJAK
Tako kot vsako leto bosta tudi letos Občina Cerkvenjak in 

njen župan na osrednji proslavi ob občinskem prazniku podelila 
nagrade in priznanja najbolj zaslužnim občankam in občanom 
ter najboljšim učencem, dijakom, študentom in diplomantom.

Županove petice
Županovo petico za izjemne dosežke v času osnovnošolske-

ga izobraževanja bo prejel Jaka Govedič.

Odlični diplomanti
Nagrade bodo prejeli tudi diplomantke in diplomanti Tina 

Purgaj Gorc, Julija Divjak, Rok Lorenčič, Amadeja Ko-
kol, Martina Breznik in Mario Nedelko.

Priznanje župana
Priznanje župana bodo prejeli Peter Šafarič (za dolgoletno 

uspešno vodenje PGD Cerkvenjak in sodelovanje z občino), 
ŠTD Smolinci–Župetinci (za 10 let uspešnega delovanja in 
dolgoletno sodelovanje na povorkah starih običajev in navad 
v Občini Cerkvenjak) in Območno združenje veteranov voj-
ne za Slovenijo Lenart (za dolgoletno uspešno sodelovanje 
z Občino Cerkvenjak in v zahvalo za postavitev obeležja v 
počastitev osamosvojitvene vojne za Slovenijo).

Podelili bodo tudi najvišja priznanja Občine Cerkvenjak.

Zahvalo Občine Cerkvenjak 
bo za večletno prostovoljno delo in dosežke na področju dru-

štvenih dejavnosti, ki so pomembni za razvoj in prepoznavnost 
Občine Cerkvenjak, prejela Brigita Kuri. V društvo Kmečkih 
deklet in žena Cerkvenjak se je vključila že zelo mlada in bila v 
oporo članicam in upravnemu odboru, saj je bila dva mandata 
vzorna in zanesljiva blagajničarka društva. Aktivno sodeluje na 
razstavah, ki jih pripravlja društvo, ter jim s svojimi izdelki 
daje poseben čar. Z nesebičnim delom pomaga ohranjati doma-
če jedi in veliko prispeva k razvoju društva in prepoznavnosti 
kraja. Je tudi aktivna članica Kulturnega društva Cerkvenjak, 
kjer je dolga leta plesala v folklorni skupini. Tudi doma skrbi za 
urejenost okolja, za kar je prejela zlato vrtnico Hortikulturnega 
društva Maribor in priznanje Turističnega društva Cerkvenjak. 

Plaketo Občine Cerkvenjak
bo za uspehe na področju turizma, kakovost ter tržno zanimi-

vost storitev in dosežke, ki so pomembni za razvoj in prepoznav-
nost Občine Cerkvenjak, prejela Izletniška kmetija Breznik, d. 
o. o., ki že 12 let uspešno deluje na področju gostinsko turistične 
ponudbe v Občini Cerkvenjak. V tem času so si ustvarili dobro 
ime pri svojih gostih, ki se k njim vedno radi vračajo. Nudijo tudi 
prenočitvene kapacitete, prepoznavni so po domači, zelo skrbno 
pripravljeni hrani in lastnih vinih, ki jih skrbno negujejo v unika-
tni kleti, kjer ob zidani majoliki iz slovenskogoriškega apnenca 
po zamisli in izvedbi gospodarja Damijana Breznika pripravljajo 
tudi degustacije vin. S svojim profesionalnim odnosom do dela 
in pestro ponudbo so si zagotovili številne goste iz Slovenije in 
tujine. Izletniška kmetija Breznik podpira tudi delovanje doma-
čih društev ter skrbi za promocijo Občine Cerkvenjak.

Srebrni grb Občine Cerkvenjak
Srebrni grb bo za zelo pomembne dosežke na področju dru-

štvenega dela, družbenih dejavnosti in prostovoljstva kakor 
tudi pri prepoznavnosti kraja prejela Frančiška Omulec, ki 
je zavzeta članica društva upokojencev v Cerkvenjaku že od 
leta 1997. Prva leta je bila članica upravnega odbora. Že po 

dveh letih članstva pa je prevzela delo blagajničarke, kar še 
danes zanesljivo in vestno opravlja. Je tudi aktivna v pevskem 
zboru DU Cerkvenjak in poverjenica na terenu, kjer je zaradi 
svoje odgovornosti do dela in prijaznosti zelo priljubljena. Za 
svoje delo je prejela že številna priznanja in pohvale društva. 
Je tudi aktivna članica PGD Cerkvenjak, kjer je bila dolga leta 
do nedavnega članica ženske desetine, ki je na tekmovanjih 
zastopala PGD Cerkvenjak. 

Srebrni grb Občine Cerkvenjak bo za zelo pomembne dosež-
ke na področju društvenega dela, družbenih dejavnosti in pro-
stovoljstva kakor tudi pri prepoznavnosti kraja prejel Marjan 
Zorko, ki je aktiven član Rdečega križa Cerkvenjak že 35 let, 
11 let pa prostovoljno deluje v župnijski Karitas, poleg tega pa 
je aktiven tudi v cerkvenem svetu župnije Sv. Anton. Že več kot 
20 let je predsednik krvodajalcev in veliko svojega prostega 
časa nameni organizaciji krvodajalskih akcij v občini. S svojim 
vozilom pomaga pri prevozih humanitarnih živilskih paketov 
Rdečega križa in Karitas. Aktivno deluje pri vseh aktivnostih 
Rdečega križa Cerkvenjak in veliko časa preživi kot aktivist na 
terenu. Veliko časa nameni tudi humanitarnemu delu v župnij-
ski Karitas in župniji, kjer je v zadnjem obdobju tudi mežnar 
in ključar. Občanke in občane pa s slovensko zastavo pospremi 
tudi na njihovi zadnji poti. Poleg tega je tudi aktiven član Dru-
štva upokojencev Cerkvenjak, Turističnega društva Cerkve-
njak ter Čebelarskega društva Ivan Jurančič. Za svojo nesebič-
no prostovoljno delo je prejel že zahvalo Občine Cerkvenjak, 
priznanje župana Občine Cerkvenjak ter priznanje predsednika 
Republike Slovenije Boruta Pahorja za dolgoletno plemenito 
delo ter velik prispevek na področju krvodajalstva.

Priredil: T. K.
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REBALANS PRORAČUNA 
OBČINE CERKVENJAK ZA 

LETO 2018
Občinski svet Občine Cerkvenjak je na svoji 21. redni seji 

dne 11. 4. 2018 sprejel Odlok o rebalansu proračuna Občine 
Cerkvenjak za leto 2018. Razlog za predlaganje rebalansa je 
uskladitev višine prihodkov iz naslova sofinanciranja investicij 
iz proračuna države in uskladitev višine potrebnih sredstev za 
izvedbo posameznih investicij v skladu z ponudbenimi pred-
računi izvajalcev. Pri sofinanciranju investicij iz proračuna dr-
žave v skladu s 23. čl. ZFO (Zakon o financiranju občin) se je 
zvišal odstotek povratnega dela sredstev MGRT (Ministrstvo 
za gosp. razvoj in tehnologijo), ki predstavlja zadolževanje, 
tako da je zvišanje povratnega dela sredstev povzročilo doda-
tno zadolževanje pri državnem proračunu v višini 23.868 EUR. 

Razlog za rebalans so tudi odstopanja na odhodkovni strani, 
predvsem kar zadeva nekatere investicije, ki bodo sofinanci-
rane s sredstvi iz proračuna države. Do največjega povišanja 
načrtovanih sredstev je prišlo pri investiciji ureditve parkirišča 
pri pokopališču, za kar 80 %. Investicija je bila ocenjena na 
49 tisoč EUR, sama izvedba pa bo zaradi kompleksnosti tere-
na in potrebnih del bistveno dražja, saj bo stala 89.720 EUR. 
Več sredstev od načrtovanih bo potrebnih tudi za investicijo 
modernizacije ceste Andrenci–Benko–Antonič, tako da se vre-
dnost s cca 50 tisoč EUR z rebalansom povišuje na 88 tisoč 
EUR. V rebalans smo uvrstili tudi novo 
investicijo »Obnova regionalne ceste 
in pločnika na RII-439«, katere priče-
tek del je bil prvotno načrtovan za leto 
2019. Gre za ureditev pločnika in pre-
plastitev regionalne ceste skozi center 
Cerkvenjaka do naselja Brengova. Za 
slednjo je bilo potrebno zagotoviti sred-
stva v višini cca 75 tisoč EUR, od česar 
bo DRSI (Direkcija RS za infrastruktu-
ro) sofinancirala projektno dokumenta-
cijo v višini 22 tisoč EUR. Za preostali 
del se bo potrebno zadolžiti pri poslovni 
banki. Prenizko so bila načrtovana tudi 
sredstva za zimsko službo, saj je bila le-
tošnja zima glede na predhodno zimsko 
sezono neizprosna, tako časovno kot 
tudi z obilnimi snežnimi padavinami 
in nizkimi temperaturami. Načrtovanih 
je bilo 12 tisoč EUR, kolikor so znašali 
stroški predhodne zimske sezone, stro-
ški letošnje zimske službe pa znašajo 61 
tisoč EUR. V rebalans smo vključili tudi 
potrebna sredstva v višini 14 tisoč EUR 
za odkup zemljišč za potrebe odmere 
ceste Cogetinci–Kocmut, kjer je po ne-
kaj letih prišlo do dogovora z lastniki za 

PRORAČUN IN NALOŽBE

Za razvoj celotne palete dejavnosti in za nove razvojne mo-
žnosti so zaslužni tako organi občine, organizacije, društva in 
klubi kot številni posamezniki. Publikacija skuša zaobjeti pozi-
tivne izkušnje in spodbudne dogodke dveh desetletij, ob najpo-
membnejših prelomnih dogodkih pa namenja veliko pozornost 
razvejani dejavnosti velikega števila društev, organizacij, zdru-
ženj in klubov. Zapise in fotografije so prispevali številni avtorji, 

med njimi tudi člani uredniškega odbora: Franc Bratkovič, An-
drej Kocbek, mag. Vito Kraner, Tomaž Kšela, Edvard Pukšič, 
Marjan Žmavc in mag. Mirko Žmavc. Knjigo je likovno opremil 
mag. Mirko Žmavc, uredil pa Edvard Pukšič. Knjigo bodo v teh 
dneh po pošti prejela vsa gospodinjstva v občini.

Edvard Pukšič, urednik

odplačni odstop zemljišč za občinsko cesto, da se bo v priho-
dnje lahko modernizirala. Na postavki za delovanje vrtca Cer-
kvenjak pa smo načrtovana sredstva lahko znižali za 50 tisoč 
EUR, kar je posledica polne zasedenosti vrtca in nekoliko viš-
jega odstotka plačil staršev. Do manjših odstopanj je prišlo še 
na nekaterih drugih postavkah, vendar ta odstopanja ne pred-
stavljajo bistvene spremembe v skupnih odhodkih. Skupno se 
odhodki povečujejo za 178.997,75 EUR, tako da po rebalansu 
znašajo 1.979.780 EUR, kar predstavlja 10 % povišanje glede 
na sprejeti proračun. 

Pri pripravi rebalansa za leto 2018 je prišlo do nekaterih 
sprememb tudi na prihodkovni strani, in sicer so se prihodki 
povišali za skupno 80.056,48 EUR, tako da v rebalansu znašajo 
1.932.473 EUR, kar pomeni 5 % povišanje glede na sprejeti 
proračun. Na prihodkovni strani smo dodatno vključili že ome-
njena sredstva sofinanciranja DRSI pri obnovi regionalne ceste 
in pločnikov skozi center Cerkvenjaka, povišujejo se tudi pri-
hodki iz naslova prodaje zemljišč v obrtni coni, saj bodo glede 
na trenutno povpraševanje v letošnjem letu prodane vse parce-
le. Uskladili smo tudi nekatere druge postavke, za katere se je 
že pokazalo, da so bila sredstva preveč ali prenizko načrtovana. 

Dolgoročno zadolževanje se z rebalansom povišuje za cca 94 
tisoč EUR, tako da v letu 2018 znaša skupno 138.749 EUR, 
odplačilo dolgoročnih kreditov znaša 97.521 EUR, neto zadol-
ževanje pa tako znaša 41.228 EUR.

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

Graf: Višina načrtovanih sredstev po programski klasifikaciji po sprejetem proračunu 
in po rebalansu proračuna za leto 2018



ZRNJE 14. JUNIJ 2018

10

INVESTICIJE V LETU 2018
MODERNIZACIJE OBČINSKIH CEST

V letu 2018 so na področju cestne infrastrukture že v iz-
vajanju naslednje investicije:

1. Modernizacija občinske ceste JP 703-701 (Brengova–
AC–Pučko–Vanetina) – II. faza v ocenjeni vrednosti 
cca 60.000 EUR

Občina v celoti modernizira odsek dolžine 635 m tako, da se 
nadgradi ali zamenja obstoječo podlago in s tem poveča nosil-
nost zgornjega ustroja, prav tako se razširi vozišča tako, da bo 
nova širina vozišča 3,0 m. Zaradi preozkega obstoječega cesti-
šča se izvede širitev v levo ali desno brežino, za kar se izvedejo 
ustrezna zemeljska dela. Odsek JP Brengova–Vanetina povezu-
je obe naselji in je v makadamski izvedbi. Širina obstoječega 
vozišča je premajhna za promet, ki poteka po tej trasi. Predvsem 
so nevarna srečanja kmetijskih strojev, tovornih vozil in osebnih 
avtomobilov. Obravnavani odsek je že bil asfaltiran v letu 2017 
(I. faza) v dolžini 404 m. Občina se je odločila za modernizacijo 
tega odseka zaradi stroškov vzdrževanja in varne ter udobnejše 
vožnje prebivalcev ob cesti, predvsem pa prevoznosti v zim-
skem času. Odsek ceste, ki je predviden za rekonstrukcijo, je 
širine 2,5 do 3,0 m, kar je za sedanji promet preozko. Osnovno 
odvodnjavanje bo urejeno z asfaltno muldo, propusti in koritni-
cami. Izvajalec je bil izbran in izvajalska dela se že izvajajo in 
bodo zaključena predvidoma do začetka meseca julija.

Odsek ceste v gradnji na Vanetini

2. Modernizacija občinske ceste JP 703-602 (Andrenci–
Benko–Antonič) in JP 703-601 (Cerkvenjak–Andren-
ci-1) v ocenjeni vrednosti cca 77.000 EUR

Gre za odsek občinske ceste v dolžini cca 500 m, ki je še 
vedno v makadamski obliki, ter v več kot polovici dolžine po-
teka v klancu. Po njen se občasno vrši tudi tovorni promet, kar 
pa zahteva povečane stroške vzdrževanja. Cesta se bo zaradi 
tega tudi ustrezno razširila v desno stran zaradi konfiguracije 
in možnosti izvedbe. Načrtujeta se dve izogibališči za sreče-
vanje vozil zaradi preozkega asfalta. Izvajalec je bil izbran in 
izvajalska dela se že izvajajo.

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

Cesta v gradnji - Žižkov klanec Andrencih

IZGRADNJA PARKIRIŠČA PRI 
POKOPALIŠČU CERKVENJAK

Obstoječe parkirišče pri pokopališču v Cerkvenjaku je v 
makadamski izvedbi. Parkirišče je površine cca 1.300 m2 in 
ni označeno kot javno parkirišče. Uporablja se večinoma kot 
parkirišče za obiskovalce pokopališča, manj za druge potrebe, 
saj v bližini ni javnih objektov. 

Površina za parkirišče je omejena z glavno regionalno cesto 
z južne strani ter z lokalno cesto z vzhodne strani. Na severni 
strani je depresija z višinsko razliko cca 3,0 m. Na južni strani 
ob regionalni cesti poteka pločnik širine 1,30 m. Priključek na 
parkirišče bo urejen ob rekonstrukciji regionalne ceste. 

Trenutno površina nima urejene infrastrukture, delno jo 
osvetljuje svetilka na pločniku ob regionalni cesti. Ob parkiri-
šču je že urejen pločnik, ki se zaključuje s prehodom za pešce 
čez regionalno cesto. 

Parkirišče bo urejeno v asfaltni izvedbi z označitvijo parkir-
nih mest, ureditvijo odvodnjavanja ter osvetlitvijo z varčnimi 
led svetilkami.

Tudi za predmetno investicijo, katere vrednost je cca 70.000 
EUR, je že izbran izvajalec, ki bo z deli pričel v poletnih me-
secih in jih zaključil do jeseni.

Območje, na katerem bo urejeno moderno javno parkirišče
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OBNOVA 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 ne zadošča več 
za zagotavljanje potrebnih pogojev za pretočnost in pritisk oz. 
tehničnih standardov za javna vodovodna omrežja. 

V jeseni lanskega leta je že bila pričeta in zaključena I. faza 
obnove vodovoda Peščeni Vrh. Za nadaljevanje obnove (II. 
faza) so se zagotovila potrebna sredstva v občinskem proraču-
nu za leto 2018 ter se tako omogočilo nadaljevanje dokaj zah-
tevne obnove še preostalega nedograjenega 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 na obnovi vodovoda Peščeni Vrh

Izvajalska dela za obnovo 
vodovoda v skupni vrednosti 
cca 76.000 EUR so že v teku v 
skladu s tehničnimi standardi 
(Tehnični Pravilnik o javnem 
vodovodu v Občini Cerkve-
njak). Gospodinjstva (razen 
tista, ki te jaške že imajo izve-
dene) bodo tako morala vzpo-
staviti ustrezne zunanje ter-
mične vodomerne jaške. Mesto 
vgradnje jaška se pravočasno 
na terenu določa v dogovoru 
med občani, upravljavcem vo-
dovodnega omrežja ter po po-
trebi predstavnikom občine.

Kot je to že ustaljena praksa po naši in tudi drugih občinah, 
je strošek gospodinjstev tako samo nabava vodomernih jaškov, 
ki so v lasti gospodinjstva, vsa ostala montažna dela ter izkope 
bo plačala občina kot lastnica infrastrukture (vodovoda). Vo-
domerni jašek je sestavni del posameznega gospodinjstva 
in zato je tudi strošek njegove prve vgradnje na lastniku. 

Prepričani smo, da občani razumejo bistvo predmetne 
investicije 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.

IZGRADNJA VODOVODA V BRENGOVI
Občina Cerkvenjak se je glede na potrebe prebivalstva odlo-

čila za dograditev obstoječega javnega vodovodnega omrežja 
v delu naselja Brengova, in sicer v delu naselja, ki je locirano 
severno od obstoječe avtoceste Maribor–Lendava in še nima 
izgrajenega javnega vodovodnega omrežja.

Vodovod se bo v naselju Brengova navezoval na primarni 
vodovod, ki je že izveden do SV dela območja obravnave. Na 
skrajnem JZ delu območja obravnave se predmetni primarni 
vod zaključi pred ožjim območjem obdelave predvidenega 
OPPN, v sklopu katerega je na kmetiji Kozar predvidena gra-

dnja večje farme za rejo piščancev.
Predvidena je izvedba primarnega glavnega voda (premer 

cevi DN90) ter izvedba sekundarnega voda (premer cevi DN 
50) in izvedba več hišnih vodovodnih priključkov (premeri 
cevi od DN25 – DN 32).

Predvidena naložba se bo izvedla v dveh fazah (2018–2019) 
in bo potekala v največji možni meri po robovih občinskih lo-
kalnih cest in javnih poti, delno pa po privatnih zemljiščih.

Novo primarno vodovodno omrežje se bo v delu naselja 
Brengova priključevalo na obstoječi primarni vodovod pri 
kmetiji Klobasa. Skupna dolžina predvidenega primarnega 
vodovoda tako znaša cca 943 metrov ter v dolžini cca 600 m 
sekundarnih odsekov ter priključkov.

Tudi za predmetno investicijo, katere vrednost je cca 22.000 
EUR, je že izbran izvajalec, ki bo z deli zaključil do jeseni.

OBNOVA REGIONALNE CESTE R2-439  
IN PLOČNIKA 

Občina se z Direkcijo RS za infrastrukturo (DRSI) že me-
sece uspešno in aktivno dogovarja za eno izmed največjih in-
vesticij na območju ceste infrastrukture v Občini Cerkvenjak. 

Cilj dogovora je sanacija obstoječe regionalne ceste R2-439, 
odsek 1305, na odseku od pokopališča skozi center naselja 
Cerkvenjak vse do križišča z obrtno cono in avtocesto ter od 
križišča za naselje Peščeni Vrh do meje z občino Sv. Jurij ob 
Ščavnici. S tem bo glavna regionalna cesta skozi Občino Cer-
kvenjak v celoti obnovljena in s tem tudi bolj varna.

Obnova ceste bo obsegala številne ukrepe za povečanje ob-
stojnosti in povečanje varnosti na predmetnem odseku ceste. 
Urediti je potrebno vse priključke na regionalno cesto. Ob-
stoječi pločniki se rekonstruirajo, del pločnika na odseku za 
Čagono do pešpoti Slaček se dogradi. V celoti se uredi javna 
razsvetljava, odvodnjavanje in po delu trase TK vodi. V centru 
Cerkvenjaka v območju vrtca, osnovne šole in občine se izve-
dejo fizični ukrepi za umirjanje prometa, uredijo in po potrebi 
prestavijo avtobusna postajališča ter se obenem zagotovi var-
no prečkanje regionalne ceste. Prav tako so potrebni ukrepi za 
zagotavljanje preglednosti v priključku, ki se priključuje na re-
gionalno cesto s parkirišča občine. Za zagotovitev stabilnosti 
brežine ob pločniku se predvidi ena kamnita zložba. 

Načrtuje se, da bi se projekt, za katerega se intenzivno pri-
pravlja projektna dokumentacija, izvajal v jeseni 2018 in v ce-
loti zaključil v prvi polovici leta 2019. 

Lesoteka projektiva,
d.o.o.
Vorančev trg 1
SI-2380 Slovenj Gradec
T: 02 88 39 495
F: 02 88 43 385
www.gg-sg.si

S 

LEGENDA
OBSTOJEČA UREDITEV
NOVA UREDITEV
OBSTOJEČI OBJEKTI

PARCELNE MEJE.

 
Nova prometna ureditev centra naselja Cerkvenjak
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PREGLED IZVEDBE VEČJH INVESTICIJ V LETU 2018

INVESTICIJA
OBSEG / IZVAJANJE INVESTICIJE
OBSEG INVESTICIJE STANJE IZVAJANOSTI 

1.
CESTE, PLOČNIKI,
PARKIRIŠČA:

MODERNIZACIJA – ODSEKI 2018:
 - Modernizacija občinske ceste JP 703-602 (Andrenci-Benko- 

Antonič) in JP 703-601 (Cerkvenjak-Andrenci-1) - cca 500 m
 - Modernizacija občinske ceste JP 703-701 (Brengova-AC- 

Pučko-Vanetina)- cca 650 m

IZVEDBA DEL

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

NA ODSEKU:
 - Cerkvenjak-Peščeni Vrh ZAKLJUČENO

 - Cerkvenjak-CENTER-Brengova V PRIPRAVI  
DOKUMENTACIJA

 - 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 BRENGOVA

IZGRADNJA VODOVODA GRABONOŠKI VRH –  
COGETINCI

IZVEDBA DEL – II. FAZA

IZVEDBA DEL JESENI

IZVEDBA PREVEZAVE NA 
JAVNI VODOVOD

3.
KOMUNALNA OPRE-
MA ZEMLJIŠČ ZA 
STAN. GRADNJO:

UREDITEV NASELJA COGETINCI (NEDELJKO) V PRIPRAVI  
DOKUMENTACIJA

4. KANALIZACIJA: SOFINANCIRANJE MALIH ČISTILNIH NAPRAV V IZVAJANJU

5. OBRTNA CONA: PRODAJA ZEMLJIŠČ V IZVAJANJU – NA PRODAJ 
ŠE 3 PARCELE

6. OŠ - VRTEC:
ENERGETSKA SANACIJA IN REKONSTRUKCIJA  
OBJEKTA OŠ

DRUGO INVESTICIJSKO VDRŽEVANJE OŠ IN VRTCA

PRIPRAVA PROJEKTA  
ZA SOFINANCIRANJE

V IZVAJANJU 

mag. Vito Kraner, direktor občinske uprave

5. izredna seja Občinskega sveta Občine Cerkvenjak

IZ AVTOMOBILA NA 
KOLO IN JAVNI POTNIŠKI 

PROMET
V sredo, 21. marca, se je na 5. izredni seji sestal Občinski 

svet Občine Cerkvenjak. Predlagani dnevni red je vseboval tri 
točke: Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda, Od-
lok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi jav-
nega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda 
Osnovna šola Cerkvenjak–Vitomarci in Sklep o potrditvi do-
kumenta identifikacijskega projekta (DIIP) za projekt Kolesar-
ske povezave na območju ORP Slovenske gorice.

Sklepčnost je bila zagotovljena in sprejet je bil tudi predla-
gani dnevni red. Druga točka je bila zgolj formalnega pomena. 
Zadevala je napačno hišno številko Osnovne šole Cerkvenjak. 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi jav-
nega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda 
Osnovna šola Cerkvenjak–Vitomarci je bil soglasno sprejet in 
pravi naslov OŠ Cerkvenjak se bo glasil Cerkvenjak 24.

Pri točki Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investi-

IZ DELA OBČINSKIH ORGANOV

cijskega projekta (DIIP) za projekt Kolesarske povezave na 
območju ORP Slovenske gorice je prisostvovala Tanja Vintar, 
direktorica Razvojne agencije Slovenske gorice, d. o. o., ki je 
projekt obširneje obrazložila. Načrtovana gradnja kolesarskih 
povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti je predvidena 
v območju občin Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Pesnica, Sveta 
Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Sloven-
skih goricah in Šentilj, ki so del ORP Slovenske gorice ter treh 
pridruženih občin: Sveti Andraž v Slovenskih goricah in Trno-
vska vas, ki sta del ORP Spodnje Podravje v Podravski regiji, 
ter Sveti Jurij ob Ščavnici, ki je del Pomurske regije.

Obravnavano območje obsega dobrih 345 kvadratnih kilo-
metrov, na katerih po zadnjih objavljenih podatkih živi 35.049 
prebivalcev. Območje se na severu preko občine Šentilj nave-
zuje neposredno na sosednjo Avstrijo, ki ima na tem območju 
že urejeno kolesarsko mrežo. Celotno prometno strategijo ima 
izdelano Občina Lenart, del načrtovanih kolesarskih povezav 
pa se navezuje tudi na celotni prometni strategiji mestnih ob-
čin Maribor in Ptuj. Celotno območje ORP Slovenske gorice 
se prekriva z državno kolesarsko mrežo, oziroma konkretno z 
D1 (MP Šentilj-MB-LJ-KP) in G18 (MB-Lenart- Sveti Jurij).

S projektom se celovito pristopa k urejanju kolesarske infra-
strukture po razgibanem območju Slovenskih goric. Z njim se 
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21. redna seja Občinskega sveta Občine Cerkvenjak 

ZAKLJUČNI RAČUN ZA 
2017 SOGLASNO POTRJEN 

Na 21. redni seji Občinskega sveta Občine Cerkvenjak, ki 
je potekala v sredo, 11. aprila, so svetnice in svetniki obrav-
navali trinajst točk dnevnega reda. Med drugim so govorili, 
razpravljali in prisluhnili poročilom o delu Nadzornega odbora 
Občine Cerkvenjak za leto 2017, zaključnemu računu proraču-
na 2017, rebalansu proračuna za 2018, se seznanili s poroči-
lom Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor za leto 
2017, se seznanili z pregledom varnostne situacije na območju 
občine v letu 2017 in podali mnenje k imenovanju ravnatelja 
JVI in VVZ OŠ Cerkvenjak–Vitomarci.

Glede na dnevni red seje je ta bil pester, a kakšnih pretresov 
na seji ni bilo. Poročilo Nadzornega odbora Občine Cerkvenjak 
o pregledu Zaključnega računa proračuna občine za leto 2017 je 
podala predsednica Simona Firbas. Nadzorni odbor pri pregledu 
ni ugotovil nepravilnosti in je podal pozitivno mnenje k zaključ-
nemu računu. Svetniki na podano poročilo niso imeli vprašanj. 
Tudi zaključni račun, ki ga je podrobno obrazložila višja sve-
tovalka za proračun in finance Simona Kramberger, mag. posl. 
ved, so soglasno sprejeli. Prav tako so soglasno sprejeli Odlok o 
rebalansu proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2018. Seznanili 
so se s poročilom Medobčinskega inšpektorata in redarstva Ma-

vzpostavlja možnost varnega prometa s kolesom od doma do de-
lovnega mesta, šole, javnih in poslovnih subjektov v mestnih sre-
diščih Lenarta, Ptuja in Maribora oziroma od doma do točk jav-
nega potniškega prometa, piše v obrazložitvi. Cilj projekta je, da 
se čim več dnevnih migracij preusmeri iz avtomobila na kolo in 
javni potniški promet in se s tem prispeva k zmanjševanju onesna-
ževanja, večji stopnji telesne kondicije in zdravju, posledično pa k 
večji učinkovitosti in boljšemu počutju prebivalstva na območju.

Z ustrezno urejeno infrastrukturo za kolesarje in pešce bi 
se izboljšali pogoji za varno rekreacijo prebivalcev. Investicija 
naj bi tako prispevala k izboljšanju mobilnosti in dostopnosti, 
izboljšanju okolja in zdravja prebivalcev, izboljšanju kako-
vosti bivanja, izboljšanju podobe občin in regije, izboljšanje 
pogojev za razvoj turizma in izboljšanje meddržavne, medre-
gijske in regijske povezanosti in celovitosti. 

Na območju Cerkvenjaka naj bi bilo tako urejenih in zgraje-
nih 9 kilometrov kolesarskih poti. Investicija bo stala Občino 
Cerkvenjak dobrih 51 tisoč evrov. Skupna vrednost investicije 
na območju Cerkvenjaka znaša 496 tisoč evrov in je v slabih 
devetdeset odstotkih breme Ministrstva za infrastrukturo.

 Svetniki so sklep sprejeli in se glasi: Projekt Kolesarske po-
vezave na območju ORP Slovenske gorice je uvrščen v načrt 
razvojnih programov za obdobje 2018–2021, v okviru kate-
rega se v ustrezni višini zagotovijo finančna sredstva za sofi-
nanciranje investicije. Občinski svet Občine Cerkvenjak se je 
seznanil z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta 
(DIIP) za projekt Kolesarske povezave na območju ORP Slo-
venske gorice, ki ga je izdelala Razvojna agencija Slovenske 
gorice, d. o. o., in ocenil, da je projekt primerno prikazan in 
izvedljiv, kot je to prikazano v dokumentu, ter da so podatki 
in informacije zadostni, da se lahko pričakuje učinke, kot so 
v njem predvideni. Občinski svet Občine Cerkvenjak s tem 
sklepom pooblašča župana Občine Cerkvenjak, da potrjuje 
potrebne spremembe in dopolnitve Dokumenta identifikacije 
investicijskega projekta za projekt Kolesarske povezave na 
območju ORP Slovenske gorice. 

Franc Bratkovič

ribor za leto 2017. Poročilo izhaja iz programa dela, ki temelji 
na Odloku o ustanovitvi skupnega organa, s katerim je določen 
ključ obveznosti in s tem posledično tudi mesečna prisotnost in-
špektorja Medobčinskega inšpektorata na območju Občine Cer-
kvenjak ob načrtovanih aktivnostih, katere so bile določene gle-
de na izkušnje z uvedbo postopkov v preteklih letih ter skupnim 
dogovorom o aktivnostih med občinsko upravo in inšpekcijo in 
tekočimi usmeritvami občinske uprave tekom leta. Inšpekcijski 
nadzor se je tako izvajal na podlagi obravnavanja prejetih prijav 
o nepravilnostih s strani občanov in drugih subjektov na sedežu 
Občine Cerkvenjak ali na inšpektoratu v Mariboru ter rednega 
inšpekcijskega nadzora na območju občine. 

Na posameznem območju so nadzorovali splošno čistočo kraja, 
pregledovali občinske ceste in javne poti, odlaganje odpadkov, 
odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda ter ostale ne-
pravilnosti, nad katerimi izvaja nadzor medobčinska inšpekcija. 
Občinski redarji so v letu 2017 v občini na področju ustavljanja 
in parkiranja vozil obravnavali le 3 prekrške. Enemu kršitelju so 
izrekli globo, dva pa opozorili. Vsi trije prekrški so bili obravna-
vani na avtobusnem postajališču v Cerkvenjaku. Iz naslova glob 
je v občinsko blagajno priteklo borih 80 evrov. Sicer pa so medob-
činski redarji v letu 2017 na območju Občine Cerkvenjak 42-krat 
opravili nadzor. Ob tem so še opravili tudi 7 skupnih nadzorov s 
policisti Policijske postaje Lenart. V okviru varstva javnega reda 
in miru so izvajali nadzore z namenom preprečevanja vandaliz-
ma. Tovrstni nadzori so se izvajali predvsem v popoldanskem 
in večernem času v okolici šole, vrtca, igrišča v Cerkvenjaku in 
športnega parka v Kadrencih kot tudi v okolici gasilskega doma in 
bencinskega servisa ter okolici Arheološkega parka v Brengovi.

Poročilo Nadzornega odbora Občine Cerkvenjak je podala 
njegova predsednica Simona Firbas.

Na seji so poročali tudi predstavniki Medobčinskega inšpekto-
rata in redarstva Maribor.

Pregled varnostne situacije na območju Občine Cerkve-
njak v letu 2017je podal Rado Orešič, pomočnik policijske  
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postaje Lenart. V letu 2017 so policisti beležili porast obrav-
navanih kaznivih dejanj. Preiskanost kaznivih dejanj in kazen-
skih ovadb je manj ugodna kot preteklo leto. Večina kaznivih 
dejanj, ki so bila obravnavana, sodi v skupino kaznivih dejanj 
splošne kriminalitete. Prevladujejo kazniva dejanja zoper pre-
moženje, med njimi prevladujejo tatvine. Med kaznivimi deja-
nji zoper življenje in telo je bilo stanje enko kot leta 2016, en 
primer, in sicer kaznivo dejanje ogrožanja z nevarnim orodjem 
pri pretepu. Kazniva dejanja zoper zakonsko zvezo, družino in 
otroke so obravnavali v petih primerih. Trikrat je šlo za kazni-
va dejanja nasilja v družini in dvakrat za zanemarjanje mlado-
letne osebe in surovo ravnanje.

Največ kaznivih dejanj so obravnavali na območju naselja 
Cerkvenjak in v Cogetincih. Največje število kaznivih dejanj 
je bilo obravnavanih v petek in nedeljo. V porastu so bile tudi 
kršitve predpisov, ki urejajo javni red in mir ter splošno var-
nost ljudi in premoženja. Tako so v letu 2017 obravnavali 30 
teh kršitev, v letu poprej le 13. 

V letu 2017 so policisti PP Lenart in PPP Maribor obravna-
vali 19 prometnih nesreč. Razveseljivo, nobena od njih se ni 
končala z smrtnim izidom. Kot najpogostejša primarna vzroka 
prometnih nesreč sta nepravilna stran in smer vožnje ter nepri-
lagojena hitrost. Pri povzročiteljih pa je pogosto tudi prisoten 
alkohol. Obravnavali so tudi 9 dogodkov, od odmevnejših do-
godkov 4 požare.

Od pomembnejših tem dnevnega reda seje treba omeniti tudi 
Mnenje k imenovanju ravnatelja JVI in VVZ OŠ Cerkvenjak–
Vitomarci. Na razpis je prišla le vloga dosedanjega ravnatelja 
mag. Mirka Žmavca. Svojo vizijo ravnateljevanja je kandidat 
široko in obširno predstavil, saj je trajala kar pol ure. Kandidat, 
ki je tudi občinski svetnik, se je izglasovanja izločil. Ostali 
svetniki pa so izglasovali pozitivno mnenje o imenovanju.

Za konec seje so se svetniki in svetnica seznanili še z letnim 
poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega 
energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2017.

Franc Bratkovič

OBLIKOVALI PROGRAM 
PRIREDITEV

Vsako leto se v času praznovanja občinskega praznika zvrsti 
vrsta najrazličnejših prireditev, ki jih organizirajo društva in 
organizacije v Občini Cerkvenjak. In tudi ob letošnjem že 20-
em prazniku Občine Cerkvenjak bo tako. Ker v občini delujejo 
številna društva, kar 26, vsa seveda ne bodo sodelovala, je tre-
ba urnik časovno in datumsko uskladiti. Tako so se v sredo, 16. 
maja, v Avli Vlada Tušaka v Domu kulture v Cerkvenjaku se-
stali na sestanku predstavniki društev in institucij in dokončno 
oblikovali in uskladili program prireditev, ki se bodo zvrstile 
v času občinskega praznika. Te se bodo odvijale od petka, 1. 
junija, do nedelje, 1. julija.

F. B. 

22. redna seja Občinskega sveta Občine Cerkvenjak

POTRDILI OBNOVO REGI- 
ONALKE IN PLOČNIKA

V sredo, 30. maja, so se cerkvenjaški svetniki sestali na že 
22. redni seji Občinskega sveta Občine Cerkvenjak. Sprva je 
bilo načrtovanih osem točk dnevnega, na začetku seje pa so k 
tem dodali še dve. Predloženi dnevni red so svetniki sprejeli 
kot tudi potrdili sklepe 21. redne seje.

Na seji so v prvi obravnavi sprejeli Odlok o turistični in pro-
mocijski taksi v Občini Cerkvenjak. Soglasno so potrdili sklep o 
potrditvi Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elek-
tronskih komunikacij naslednje generacije v občini. Pri tej točki 
sta sodelovala in projekt predstavila predstavnika podjetja Euro-
con, d. o. o., Dominik in Stanko Šalamon. Sprejeli so tudi sklep 
o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Cerkvenjak. 
Vanjo so imenovani kot predsednik Boris Veberič, univ. dipl. 
prav., namestnica Polona Markovič, univ. dipl. prav., članica Na-
taša Šalamun, namestnik Franc Bratkovič, član Feliks Fekonja, 
namestnik Ivan Janez Pučko, član Mirko Kozar in namestnik 
Janez Dimec. Mandat članov občinske volilne komisije traja 4 
leta od dneva pričetka veljave sklepa o imenovanju. Brez vsakih 
zadržkov so sprejeli sklep o podelitvi nagrad in priznanj Obči-
ne Cerkvenjak v letu 2018. Na razpis so prispeli štirje predlogi. 
Predhodno jih je obravnavala Komisija za nagrade in priznanja. 

Svetniki in svetnica so se seznanili z odstopom člana Občin-
skega sveta Občine Cerkvenjak Mirka Kozarja, ki je odstopil iz 
osebnih razlogov. Sklep velja z 31. majem 2018. 

Najzanimivejša točka dnevna reda je bil zagotovo sklep o 
potrditvi projekta »Obnova regionalne ceste in pločnika na RII 
439«. Projekt je predstavil Robert Lenart iz Lesoteka projek-
tive, d. o. o. Projektantsko rešitev obnove ceste in pločnikov 
skozi center Cerkvenjaka, ki bo tako dobil nekoliko spreme-
njeno podobo, vidi večina svetnikov kot dobro in so jo vsi ra-
zen Mirka Kozarja, ki ni glasoval, podprli. Kakšno besedo pa 
bo o projektu verjetno rekla tudi še Direkcija za infrastrukturo. 
Svetniki so na seji soglasno sprejeli še Tehnični popravek Od-
loka o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerkvenjak. 

Na koncu seje je župan Žmavc svetnike in svetnico povabil, 
da se udeležijo tudi prireditev in dogodkov ob jubilejnem 20-
em občinskem prazniku Občine Cerkvenjak.

Franc Bratkovič 

SREČANJE ZAKONCEV – 
JUBILANTOV V LETU 2018

Na nedeljo Svete Trojice, 27. maja, je bilo v naši cerkvi srečanje 
zakonskih parov, ki v letošnjem letu obeležujejo jubilejno oble-
tnico zakonske zveze, ki so jo sklenili v cerkvi župnije Sv. Anton 
v Slov. goricah. Letošnje srečanje zakonskih parov je bilo tretje 
po vrsti in tudi tokrat ga je organizirala naša župnijska Karitas v 
sodelovanju z župnijo. Slovesno sveto mašo z obnovitvijo zakon-
skih zaobljub je daroval upokojeni nadškof dr. Franc Kramberger. 
Povabljenih je bilo 51 zakonskih parov – jubilantov, od katerih se 
je vabilu odzvalo 29 parov. Najčastitljivejši jubilej – 60 let – sta 
praznovala dva zakonska para, 55 in 50 let po en par, največ – 10 
parov – je praznovalo 45. obletnico zakona, trije pari 40 let, štirje 
pari 35 let, po en par 25 in 20 let, štirje pari 15 let ter dva para 

DOGODKI IN DOGAJANJA
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10 let zakona. Vsak par je prejel priznanje župnije za zgledno za-
konsko življenje. Po končani sv. maši je bila manjša pogostitev v 
župnijski garaži, ki sta jo popestrila dva naša mlada harmonikaša 
Lukas Kocmut in Danej Hojnik.

10 zakonskih parov, ki so praznovali 45 let zakona

Udeleženci srečanja so izrazili navdušenje nad potekom in 
vsebino samega srečanja, zato si bomo prizadevali, da tovrstno 
prireditev organiziramo še vsaj naslednji dve leti, tako da bi 
v petih zaporednih letih prišli na vrsto vsi pari, ki so sklenili 
zakonsko zvezo v naši župniji.

Simona Kramberger, članica ŽK

TRADICIONALNA »RABOTA«
Kot vsako leto na pomlad je bila tudi letos na pobudo Občine 

Cerkvenjak po cerkvenjaških zaselkih organizirana »rabota«, 
kot temu prostovoljnemu delu oz. opravilu kopanja in čiščenja 
jarkov, vodnih odtokov ter pometanja vaških cest rečemo v 
Cerkvenjaku.

Vaščani so »raboto« po posameznih zaselkih različno spre-
jeli. Kot vsako leto pa so se znali organizirati v Čagoni, kjer je 
nastal tudi tale posnetek.

F. B.

MLAJ – SIMBOL SVOBODE 
IN BUJNE RASTI

Po stari domeni so člani Prostovoljnega gasilskega društva 
Cerkvenjak pred gasilskim domom tudi letos na predvečer 1. 
maja postavili »majpan«, kot mlaj imenujemo v naših krajih. 
Drevo je letos daroval Janez Fekonja z Vanetine.

Mlaj ali majpan že dolga desetletja postavljamo dan pred 1. ma-
jem, praznikom dela. Praznik ima dolgo zgodovino. Je tudi simbol 
svobode in bujne rasti. V prejšnjem sistemu je bil 1. maj tudi čas 
množičnih veselic ter kurjenja kresov. Vsega tega je danes nekaj 
manj oziroma poteka v manjšem obsegu. K temu so doprinesle 
davčne blagajne, Sazas in še nekateri drugi, ki bi na račun organi-
zatorjev veselic radi služili na lahek način. Kakor koli že, v Cerkve-
njaku je vsemu navkljub na predvečer 1. maja zagorelo več manjših 
kresov in bilo postavljenih več mlajev in tudi druženja ni manjkalo.

F. B.

FLORJANOVA MAŠA ZA 
GASILCE

4. maj je godovni dan svetnika Florjana, zavetnika gasilcev in 
priprošnjika zoper ogenj in požare. Po tradiciji so se gasilci PGD 
Cerkvenjak v nedeljo, 6. maja, odpravili k Florijanovi gasilski 
sveti maši, ki jo je daroval cerkvenjaški župnik Janko Babič, tudi 
sam gasilec in član cerkvenjaškega gasilskega društva. V molitvi 
so se spomnili vseh rajnih in živih članov in  članic društva ter nji-
hovih dobrotnikov. Gasilce pa je pri maši nagovoril in se jim za-
hvalil za njihovo humano gasilsko delo tudi župan Marjan Žmavc.

F. B.
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SREČANJE ZDOMCEV IN IZSELJENCEV 
Občina Sv. Andraž v Slov. goricah vabi vse zdomce, izseljen-

ce, prijatelje in znance, da se udeležite 3-dnevnega mednarodnega 
dogodka ESCAPE V MÜŽE, 24., 25. in 26. avgusta 2018, pod 
velikim prireditvenim šotorom na igrišču pri OŠ Vitomarci.

V sklopu prireditve bo potekal pester glasbeni in kulturni program, 
igre brez meja, turistič-
ni vlakec po občini, 
tradicionalni običaji 
pri Hrgovi domačiji, 
razstave, povorka … 

Več o dogodku na 
facebook in spletni 
strani Občine Sv. An-
draž v Slov. goricah. 

Vljudno vabljeni

»Dogodek se odvija v 
sklopu projekta »ESCA-
PE«, ki je podprt s stra-
ni Evropske unije in sofi-
nanciran iz Evropskega 
sklada za regionalni 
razvoj v okviru Progra-
ma sodelovanja Interreg 
V-A Slovenija-Madžar-
ska 2014-2020.«

EVROPSKI VINSKI 
VITEŠKI RED

Ordo equestris vini Europae – Evropski red vitezov vina je 
nastal iz Gradiščansko-panonskega reda vitezov vina, ki izhaja 
iz tradicije viteškega reda sv. Jurija, ki ga je leta 1468 ustano-
vil cesar Friderik III., papež Pavel II. pa potrdil z bulo 1. 1. 
1469. Leta 1984 je Gradiščansko-panonski red vitezov vina s 
sedežem v Železnem (Eisenstadt) na Gradiščanskem (Burgen-
land) v Avstriji obudil tradicijo vinskega viteštva in začel tudi 
v drugih državah, kjer so bile za to primerne razmere, usta-
navljati konzulate in tako širiti svoje delovanje. Na pobudo 
Konzulata za Slovenijo se je leta 1999 preimenoval v Evropski 
red vitezov vina in uvedel latinski naziv Ordo equestris vini 
Europae kot znamenje enakopravnosti vseh jezikov v redu. 
Ordo equestris nadaljuje tradicijo reda Sv. Jurija, kar je ure-
jeno z notarskim pismom, ki ureja habsburško nasledstvo in 
od tod tudi pravica podeljevanja viteškega naziva. Red temelji 
na enakopravnosti vseh udov in ni rasno, politično ali versko 
opredeljen, razen da se spoštujejo krščanske vrednote. Hierar-
hija vodenja reda temelji na postavah in veljavi aristokracije 
(nobiles), veljavi demokracije in viteške plemenitosti služenja 
humanim namenom, med katerimi je poglavitni cilj čaščenje 
vina kot najžlahtnejše pijače in zavzemanja za mir in blagosta-
nje na svetu, saj brez tega tudi vino ne more opravljati svojega 
poslanstva (povzeto po spletni strani - www.vinskivitezi.com).

Omenjenemu redu se je na povabilo udov (drugih članov) pridru-
žilo v preteklih letih nekaj Cerkvenjačanov in članov iz sosednjih 
občin. Najstarejši po stažu in redovni stopnji je Ivan Janez Pučko 
(vinski sodnik - Iudex de vino ), sledi mu domači župan Marjan 

IZ DRUŠTEV, ORGANIZACIJ IN KLUBOV

Žmavc (vinski svetnik), mag. Mirko Žmavc (hospes), Peter Kirič 
(hospes), Franci Zorko (hospes) in Darko Škerget (hospes).
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Zadnja v okviru mnogoštevilnih prireditev omenjenega reda 
je bila Velika viteška svečanost 12. maja 2018 v Piranu. Zbra-
nih je bilo veliko vinskih vitezov iz Slovenije in tujine. Po-
nosni smo, da je bila svečanost v Piranu pomembna tudi za 
nas in naše člane. Župan Marjan Žmavc je bil povišan v drugo 
stopnjo vinskega viteza – vinskega svetovalca (Conciliarius de 
vino). Na naše povabilo sta se nam pridružila še Franci Zorko, 
predsednik našega vinogradniškega društva, in Darko Škerget 
iz Lenarta. Oba sta bila na Veliki viteški svečanosti v Piranu 
intronizirana (sprejeta) in sta s svečano zaobljubo pristopila 
k viteškemu redu. Vsi našteti vinski vitezi smo po teritorialni 
pripadnosti priključeni Legaturi za Pomurje, ki je najvišja orga-
nizacijska oblika na določenem geografskem območju. Omizja 
in Legature so sestavni del Konzulata za Slovenijo, ki je naj-
višja oblika organiziranosti viteškega reda v posamezni državi. 
Prepričani smo, da bomo v prihodnje tudi mi s svojim delom 
prispevali k širjenju vinske kulture in plemenitosti, obenem pa 
ohranjali tradicijo in negovanje visokih vrednot duhovne odlič-
nosti in plemenitega viteškega prijateljstva. 

Počaščeni bomo, če bomo lahko v prihodnje še komu poma-
gali na viteški poti miru in mu uspeli obogatiti življenje tudi 
z nekoliko drugačnimi življenjskimi vrednotami. In prav te so 
izredno pomembne.

In honorem dei et in honorem vini - V čast bogu in v čast vinu.

mag. Mirko Žmavc, spec., prof.,
član evropskega vinskega viteškega reda

16. DRUŠTVENO 
OCENJEVANJE VIN

Letošnje društveno ocenjevanje vin, ki je bilo že 16. zapo-
vrstjo, je potekalo na Domačiji Firbas v Cogetincih v sredo, 4. 
4. 2018, ob 18. uri.

Ekipa članov društva je vzorce zbrala prejšnji dan, razvrstila 
po sladkornih stopnjah in sortah ter shranila v hladilnike, da 
so vzorci imeli enake pogoje za uvrstitev in pridobitev ocene.

Petčlanska strokovna komisija, ki so jo sestavljali: Andrej 
Rebernišek, Matej Rebernišek, Cvetka Bunderla, Miran Re-
berc ter mag. Anton Vodovnik, je na visokem nivoju ocenila 
kar 45 vzorcev vina, ki so jih prispevali domači in tudi nekateri 
vinogradniki iz drugih občin.

Ocenjevalni komisiji je tako stregla ubrana ekipa članov, 
od katerih so vzorce vina pripravljali Damjan Breznik, Jože 
Kokol in Franci Kocuvan, vino je natakala Martina Breznik, 
ocenjevalne lističe je pobiral Ivan Janez Pučko, podatke pa so 
preračunavali in obdelovali Silva Kozar, Branko Mohorič in 
Franci Zorko.

Kar nekaj vinogradnikov je skrbno opazovalo delo komisije, 
med njimi predvsem gospodar Domačije Firbas ter tudi sam vino-

gradnik Alojz Firbas, prisoten je bil tudi podžupan Andrej Kocbek.
Na koncu je komisija tako ocenila vzorce vin z 28 zlatimi in 

16 srebrnimi medaljami, povprečna ocena ocenjenih vzorcev z 
oceno 18,06 pa pove, da je odlična kvaliteta na naših društve-
nih ocenjevanjih stalnica, da se kaže trud dolgoletnega dela 
društva in prizadevanje članov po znanju. Strokovna ocena 
ter obrazložitve ocenjevalcev pa pove, da tudi njihov trud na 
ocenjevanjih ni zaman, da nekateri že leta kot ocenjevalci ali 
kot predavatelji in strokovni sodelavci delajo in sodelujejo kot 
stroka z vinogradniki našega društva.
Najkletar za letošnje leto je tako postal vinogradnik Ivan 
Satler z vzorcem sorte traminec z oceno 18,37 točke.

Vsem vinogradnikom čestitamo predvsem za pogum in  
odlično delo, saj je bil letnik 2017 po spomladanski pozebi 
precej neobetaven, ob spravilu pridelka pa je ponekod znal 
presenetiti. Predvsem zaradi skrbnega dela v vinogradih skozi 
vse leto smo bili vinogradniki precej bolj pozorni in skrbni pri 
zaščiti in negi vinske trte. Prav tako pa k dobrim rezultatom 
pripomorejo tudi organizacija in izvedba kletarskih delavnic, 
kjer smo lahko spremljali stanje od mladega vina naprej ter 
tudi učinkovito ukrepali ob vsakokratnih spremembah v vinu.

Franci Zorko

RAZPIS ZA 6. CERKVENJAŠKO 
VINSKO KRALJICO

Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak 
kot nosilec projekta Cerkvenjaška vinska kraljica pod po-
kroviteljstvom Občine Cerkvenjak objavlja natečaj za 6. 
Cerkvenjaško vinsko kraljico za obdobje 2018–2020, ki bo 
zastopala Občino Cerkvenjak ter promovirala vina in vi-
nogradnike iz tega območja. Mandat Cerkvenjaške vinske 
kraljice traja 2 leti od podelitve naziva, ki se izvede na osre-
dnji slovesnosti ob martinovanju, ki bo letos predvidoma v 
soboto, 17. novembra.

Na natečaj se lahko prijavijo samska dekleta, ki izpolnju-
jejo naslednje pogoje:

 - imajo stalno prebivališče na področju Občine Cerkvenjak
 - v letu prijave niso starejša od 26 let
 - posedujejo vozniški izpit
 - so pripravljena sodelovati na prireditvah, ki jih za 

namene promocije vinogradništva in vinarstva izvajata 
Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak 
ter Občina Cerkvenjak

 - so po svojih močeh zainteresirane promovirati vi-
nogradnike, vina ter Občino Cerkvenjak tudi izven 
občinskih meja

Strokovna komisija bo izmed prijavljenih kandidatk izbi-
rala po naslednjih kriterijih:

 - splošni vtis
 - splošno znanje
 - poznavanje vinogradništva in vinarstva na področju 

Slovenskih goric
Kandidatke lahko pošljejo prijave na razpis na Društvo 

vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak, Cerkvenjak 
25, 2236 Cerkvenjak. Prijave, ki naj zajemajo kratek ži-
vljenjepis s kontaktnimi podatki ter osnovnimi podatki o 
zahtevanih pogojih, pričakujemo najkasneje do 30. 9. 2018. 

Predsednik Franc Zorko
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PRED 70 LETI ZAČELI 
GRADITI CERKVENJAŠKI 

KULTURNI DOM
Dom je bil pod streho v petinštiridesetih dneh

Te dni mineva 70 let od začetka izgradnje Kulturno zadru-
žnega doma v Cerkvenjaku. Krampi in lopate so zapele 6. ju-
nija 1948 leta.

Akcija gradnje novega doma je stekla pod okriljem Krajev-
nega ljudsko prosvetnega sveta, predhodnika Kulturno ume-
tniškega društva Jože Lacko Cerkvenjak.

Pot do zastavljenega cilja je bila vse prej kot lahka, mnogo je 
bilo ovir materialnega značaja, še večje so bile zaradi politične 
neizgrajenosti. Mnogi so se hoteli zadovoljiti s starim Domom 
prosvete, ki bi ga le malo renovirali. Zmagali so zagovorniki 
gradnje novega doma, ki bo središče vsega kulturnega in na-
prednega cerkvenjaškega življenja.

Ustanovljen je bil gradbeni odbor in za njim štab delovnih 
brigad. Pričeli so z nabiranjem gradbenega materiala in denar-
nih sredstev. Kontingente gradbenega lesa so razdelili po kra-
jevnih ljudskih odborih, vendar so nekateri prispevali več, kot je 
bilo dogovorjeno. Tako obstaja v šolski kroniki zapisano, da so 
štirje kmetje v Cogetincih: Kuri, Ajlec in brata Vogrin darovali 
vsak po 10 kubičnih metrov lesa izven kontingenta. Gramoz so 
našli tik gramoznice Riharda Tušaka. Večino opeke, cementa, 
apna je priskrbela Okrajna poslovna zveza po posredovanju 
Okrajne uprave za gradnjo zadružnih domov. Prevoze so opra-
vili do gradnje doma naklonjeni kmetje. Delo je bilo v glavnem 
opravljeno zastonj, plačani so bili le strokovni delavci. 

Dom je bil spravljen pod streho do 21. julija 1948. Ta dan je 
bila tudi delna otvoritvena svečanost. Delo so nadaljevali do 
25. julija, ko so otvoritveno svečanost, a s širšim programom 
in ljudskim rajanjem ponovili.

V času gradnje so graditelje doma obiskovale razne kulturne 
skupine, med njimi jih je s svojim obiskom presenetilo celo 
mariborsko gledališče. Zgradba je nato ostala v surovem sta-
nju vse do leta 1952, ko so pridne roke domačinov znova pri-
jele za delo in opravile končna dela.

Na tem mestu ob kulturnem domu je nov prizidek, v njem pa 
Avla Vlada Tušaka (iz arhiva J. K.).

Zanimivo je tudi, da sta Vlado Tušak in Vlado Lorber tik 
pred pričetkom del na skrivaj prestavila zakoličbo in jo name-
stila po svojih izmerah ter tako omogočila postavitev najso-
dobnejšega podeželskega gledališkega odra in spremljevalnih 
prostorov daleč naokoli.

Franc Bratkovič

ZA VSAKIM DEŽJEM 
POSIJE SONCE

Mine jutro, mine dan. Dan za dnem hitimo v neznano. Še 
sami sebe prehitimo vmes. 

Ta dirjajoči čas nas je pripeljal že v mesec junij, ki je za 
mešani pevski zbor Kulturnega društva Cerkvenjak zelo po-
memben. Vedno in znova svoj trud predstavimo širši javnosti, 
in tako je bilo tudi letos.

Skupaj z obiskovalci smo oblikovali število osem, ki nas 
spremlja na naši poti. Prav zato, ker to ni pravljično število, 
smo se postavili na resnična tla. Pogled smo usmerili sicer na-
zaj, vendar zgolj zato, da bi videli, kaj se je zgodilo z našo 
prelepo deželo. Spremenili so ji videz in tudi nas postavili na 
drugačno pot. Tako smo v tej sezoni petja uspeli narediti en 
velik podvig za nas. Peljali smo se v gostovanje, v Šempas 
pri Novi Gorici. Tam smo sodelovali na božično-novoletnem 
koncertu tamkajšnjega zbora. Z vso našo prepričljivostjo smo 
nanje naredili velik vtis in pustili tam kar nekaj sledi.

Domačini nas sicer poznate, vendar še vedno ostane kaka 
stvar neznanka. Neznanka pa zagotovo ni ta, da z veseljem 
sodelujemo na vseh lokalnih prireditvah. Teh se iz zimskega v 
pomladni čas odvije kar nekaj.

Preden pomlad kar skozi noč preide v poletje, pa je za nas 
vrhunec. Povabimo vas na samostojni koncert, kamor vedno 
povabimo tudi goste. Tokrat so to bili Štirje Študenti in Dvor-
janski muzikanti.

Naš letni koncert Skozi mavrico na pot izraža bogastvo nas, 
pevcev. V samo skupino zbora smo povabili tudi Aleša Do-
manjka, Andreja Poliča in Reneja Zormana, ki so nam pri po-
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sameznih pesmih dali spremljavo z instrumenti. Rene nas pri 
našem petju spremlja velikokrat, tako je postal že prav del nas. 
Vedno z veseljem najde pot do nas. 

Skozi petje smo se vam predstavili, dali smo vam čutiti in 
razmišljati o najpomembnejših stvareh. Verjamem, da ste nas 
začutili tudi vi. 

Ponosni smo, da imamo tako življena polno zborovodjo 
Anito Grajfoner Petrič, ki pri nas pušča veliko prijetnih sledi. 
Vedno in znova nam da zrno spodbude, nas razveseli in stro-
kovno popelje v delo.

Plod našega dela imate možnost slišati vsi.
Oblikovali smo nov list zgodbe v knjigi, ki jo piše naša pot. 

V njej ste tudi vsi vi, ki nas na tej poti podpirate. Hvaležni smo 
vam za vso podporo.

Marjana Zorko

DRUŠTVO KMEČKIH 
DEKLET IN ŽENA AKTIVNO 

ŽE VEČ KOT 40 LET
Čeprav je minilo le pet mesecev letošnjega leta, je bilo v 

Društvu kmečkih deklet in žena Cerkvenjak zelo pestro.
Občni zbor društva, ki je bil v začetku meseca marca, je 

postavil okvirni program dela za leto 2018, vendar v društvu 
tečejo aktivnosti že od samega začetka leta. Priprave so tekle 
za pogostitev vseh romarjev »antujoškega žegnanja«, kjer smo 
skupaj s članicami župnijskega pastoralnega sveta pripravile 
dobrote; spekle kruh, potice, razna peciva, pomagale pa smo 
tudi pri sami pripravi obloženih kruhkov in pogostitvi.

Zelo dobro sodelujemo z Društvom vinogradnikov in ljubite-
ljev vina, saj smo j sodelovali pri rezi vinske trte, potomke z Len-
ta. Na rezi ni manjkalo kulinaričnega razvajanja našega društva.

Ker se je zelo hitro bližal velikonočni čas in s tem povezana 
naša razstava, smo se na članskem sestanku dogovorile o sami 
postavitvi razstave in njeni vsebini. Potrebno je bilo speči ra-
zne vrste velikonočnega kruha, pletenic ter drugih pekovskih 
izdelkov. Pekle smo na domačiji Firbas. Letos smo na razstavi 
izpostavile slovensko potico. Pridne roke članic so bile zelo 
kreativne, lepo so povile več kot 10 vrst potic.

Velikonočna razstava, ki smo jo opremile z naslovom »Veli-
ka noč nekoč in danes«, je bila na ogled tri dni. Takoj po vsto-
pu v avlo je bil prikaz velikonočnega zajtrka nekoč, seveda na 
mizi iz preteklosti (stara miza s stoli, lepo izvezen prt z veli-
konočnim motivom, križ, kruh, šunka, hren, jajce ...), sledile 
so velikonočne postne jedi, ki so že šle v pozabo. Tudi prikaz 
velikonočnih košar z različnimi ročno izvezenimi prti je dal tej 
razstavi svoj pomen kakor tudi več vrst in oblik kruha, plete-
nic in ostalih pekovskih izdelkov. Sama razstava je bila obo-
gatena z barvno pisanimi ročno 
izdelanimi šopki iz krep papirja 
in aranžmaji, kjer članicam pri-
skočijo na pomoč tudi njihovi 
možje - člani. Letos je na mizi 
»kraljevala« torta, ki je danda-
nes verjetno najboljši slaščičarji 
ne bi znali narediti. Zna pa jo 
narediti naša najstarejša, še ve-
dno nepogrešljiva članica Zinka. 
Razstava je zelo dobro obiskana, 
saj si jo pridejo z veseljem ogle-
dat tudi druga društva od blizu 
in od daleč. V ponedeljek pa 

so bila vrata odprta predvsem vrtčevskim in osnovnošolskim 
otrokom.

Ker se članice društva rade izpopolnjujemo, smo se v aprilu 
odločile za pohod do Kmetije Plohl v Andrencih, kjer so nas 
zelo lepo sprejeli, prikazali način dodatnih dohodkov s pride-
lavo mlečnih izdelkov, na koncu pa smo jih tudi poskusile.

Tudi večere izkoristimo za kakšno prireditev, zato smo si 
ob materinskem dnevu ogledale gledališko predstavo Denisa 
Avdića v Lenartu »Moški so z Marsa, ženske so z Venere«. 

Prvo soboto v mesecu maju člani društva gremo na izlet 
skupaj z društvom vinogradnikov. Letošnje leto se nam je pri-
družilo tudi Kulturno društvo Cerkvenjak. Popeljali smo se 
do Ljutomera, Ormoža z okolico, obiskali smo tudi domačijo 
slovenske vinske kraljice ter šli na pozno kosilo na Hrvaško.

Tudi strokovna ekskurzija v čajnico Kolaričevih pri Sv. Ani 
je bila zelo zanimiva, saj nam je zeliščarka predstavila namen 
uporabe zelišč, ki jih vsakodnevno srečujemo in niti ne pozna-
mo njihove uporabe in pozitivnih učinkov.

Zelo smo vesele, da se nam je pridružilo v društvu nekaj 
novih članic, ki so še mlajše.

Spomin na eno bogatih poglavij preteklosti

Da ženske gospodinje v Cerkvenjaku delujemo že več kot 40 
let, priča podatek o zametkih združevanja v okviru Gozdnega 
gospodarstva v letu 1977, v naslednjem letu pa je to funkcijo 
prevzela Socialistična zveza delovnega ljudstva. Tako so žen-
ske delovale najprej v svetih, kasneje pa v sekcijah. Prvo vode-
nje te sekcije je v Cerkvenjaku prevzela Marija Žmavc.

Aktiv kmečkih žena je bil ustanovljen leta 1986, skladno z 
zakonodajo pa se je aktiv preimenoval v Društvo kmečkih de-
klet in žena leta 2000.

Tajnica DKDŽ Terezija Firbas

DOMAČIJE V CVETJU

Tudi hišo Eme Vogrin z Vanetine krasijo rože.

 F. B
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STRELKE DU CERKVENJAK 
ZMAGOVALKE TURNIRJA  

V BENEDIKTU

Potem ko se je z začetkom maja začela pod okriljem Zveze 
društev upokojencev Slovenskih goric strelska liga v streljanju 
z zračno puško, se je v četrtek, 31. maja, odvil tudi prvi letošnji 
strelski turnir v Benediktu. Ta je bil zelo uspešen za strelke 
Društva upokojencev Cerkvenjak, ki so na turnirju v ženski 
konkurenci osvojile prvo mesto.

F. B.

ŠTD SMOLINCI–
ŽUPETINCI

V mesecu aprilu smo začeli aktivno z našimi dogodki. Pra-
znik, ki je bil 27. aprila, smo izkoristili za že tradicionalno či-
stilno akcijo pri hrastu. Vsako leto počistimo okolico hrasta in 
kapele, letos smo pa tudi na novo postavili ograjo okoli hrasta, 
ki je postavljena za varnost. Postavili smo majsko drevo ter 
pripravili vse potrebno za kresovanje. Postavljanje majskega 
drevesa je postalo že tradicionalno, saj ga postavljamo že od 
leta 2009 v bližini hrasta. V ponedeljek, 30. aprila, smo ob 20. 
uri prižgali kres, kresovanje oz. manjše druženje, kot mu pra-
vimo v našem društvu, je bilo za vse člane društva. Ob toplem 
ognju smo se družili, nekaj spili ter pojedli, obenem pa tudi 
zapeli ter se zavrteli ob glasbi.

Zadnjo soboto v mesecu maju smo se člani ŠTD Smolinci–
Župetinci odpravili na izlet na Veliko planino. Zgodaj zjutraj 
smo se odpravili na vožnjo, ki je potekala v smeri Kamniško- 
Savinjskih Alp. Z nihalko in sedežnico smo se zapeljali na viš-
jo točko in tako začeli naš izlet po Veliki planini in Mali pla-
nini. Sprehodili smo se skozi pastirsko naselje in videli veliko 
število pastirskih bajt. Ogledali smo si tudi kapelico Marije 
Snežne na Veliki planini, v kateri je ravno v tistem času pote-
kala maša. Vreme nam je bilo naklonjeno, tako da smo imeli 
lep razgled na okolico in sosednje kraje. Nekateri dogodki so 
za nami, mi pa že z veliko dela in truda pripravljamo dogodke, 
kise bodo zvrstili v naslednjih dneh oz. mesecih.

Sandra Soko

NAŠI STRELCI - 
PODPRVAKI ZIMSKE LIGE

V zimskih mesecih Strelsko društvo Trnovska vas že tradi-
cionalno organizira ligo v streljanju s serijsko zračno puško, v 
kateri sodeluje več strelskih društev. To sezono je sodelovalo 
9 ekip iz 7 strelskih društev. Naša ekipa se je z ostalimi kosa-
la v sestavi Stanko Vršič, Grega Šeruga, Marjan Kocuvan in 
Branko Peklar. Od novembra do marca je potekalo 9 dvobojev. 
Sistem tekmovanja je namreč potekal tako, da so se vse ekipe 
pomerile med seboj v dvobojih. Ekipa, ki je zmagala v medse-
bojnem obračunu, je prejela 3 točke, poražena pa 1 točko. Vsa-
ka ekipa je na svojem domačem strelišču organizirala 1 krog 
te lige. Na velikonočno soboto se je liga zaključila z zadnjimi 
dvoboji, ki so dali končnega zmagovalca, saj je bilo do za-
dnjega kroga povsem nerazvidno, kdo bo na koncu slavil. Ob 
pogostitvi in prijetni družbi so bili ob koncu večera podeljeni 
pokali za najboljše tri ekipe in 3 posameznike. Naša ekipa si 
je pristreljala enako število točk kot Strelsko društvo Trnovska 
vas, vendar so bili slednji boljši v medsebojnih obračunih. Obe 

TURISTIČNO DRUŠTVO 
CERKVENJAK

V letošnjem letu smo v januarju najprej imeli tradicionalni 
Antonov pohod. Na pohodu je bilo okrog 160 udeležencev. 
Hvala vsem, ki ste poskrbeli za pogostitev pohodnikov. Nato 
smo se februarja dobili na 31. rednem letnem občnem zboru v 
Gostišču pri Antonu. Na občnem zboru smo imeli nove goste 
iz KTD Proga 13 iz Ljubljane. Podpisali smo tudi listino o so-
delovanju med društvoma. Nato nas je čakalo sodelovanje pri 
izdelavi presmeca, ureditev cvetlične grede pri Johanezu, dali 
smo obnoviti celotno kapelico Janeza Nepomuka, ocenjevanje 
urejenosti kmetij in priprava povorke starih navad in običajev. 
Pripravljamo tekmovanje v košnji trave, pri rimskih gomilah 
smo posadili še »vlačence«, v programu so pohod do obele-
žij, izlet, martinovanje in še kaj se bo našlo v tem letu, tako 
da bomo kar aktivni. Seveda ste vsi člani dobrodošli na vseh 
prireditvah in pri pripravi le-teh. Več nas bo, bolj bo veselo.

V nedeljo, 1. 7. 2018, vsi občani lepo vabljeni na košnjo 
v Brengovo, ki se bo odvijala na Zorkovi domačiji. Na ko-
šnji bo predstavitev kmetijske mehanizacije podjetja Joco, 
Hojnik in Sip.

Tajnik TD David Poljanec
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ekipi pa sta imeli tekom tekmovanja vsaka le po en poraz. Obe 
sta dosegli 25 točk, tretjeuvrščeni SD Velka pa 23 točk. Med 
posamezniki je zmago slavil član Strelskega društva Trnovska 
vas Dejan Cvetko. Sledil mu je Franc Kurnik, strelec SD Osek. 
Tretje mesto je zasedel Danilo Huber iz Benediškega vrha. 
Najboljši posameznik naše ekipe je postal Stanko Vršič, ki si je 
pristreljal končno osmo mesto. S praktičnimi nagradami so bili 
nagrajeni vsi strelci do doseženega 25. mesta. Doseženo drugo 
mesto je postal največji uspeh Strelskega društva Cerkvenjak 
v času delovanja samostojnega strelskega društva. 

18. 3. 2018 je naše društvo organiziralo 6. tradicionalni turnir 
v streljanju s serijsko zračno puško, na katerem je sodelovalo 
8 ekip iz strelskih društev SD Gornja Radgona, SD Vitomarci, 
SD Trnovska vas, SD Benediški vrh, SD Osek ter domačega 
strelskega društva. Med vsemi je bila najboljša ekipa Trno-
vska vas A s 522 krogi. Drugo mesto so le z 2 krogoma manj 
zasedli domači strelci. Tretji so bili strelci iz Gornje Radgone 
s 517 krogi. Med posamezniki je bil najboljši Milan Svetec iz 
SD Gornja Radgona s 185 krogi. Sledil mu je Danilo Hubert 
iz Benediškega vrha s 183 zadetimi krogi. Kot zadnji pa si je 
pokal pristreljal Benjamin Kuhar iz Trnovske vasi s 181 krogi. 
Od domačih strelcev je peto mesto zasedel Gregor Šeruga s 
177 krogi. Vse sodelujoče ekipe in prvih 10 posameznikov so 
prejeli praktične nagrade, za kar se ob tej priložnosti iskreno 
zahvaljujemo našim vsakoletnim darovalcem nagrad. Zahvala 
gre Gostišču pri Antonu, Gostilni Šenekar, Turistični kmeti-
ji Breznik, Gostilni 29, Bubi baru, Vinogradništvu Gregorec, 
parfumeriji Tiamo, baru Šumica, frizerstvu FAŽ, Gostilni Ploj 
in Občini Cerkvenjak. 

April in maj sta bila meseca turnirjev. Članska strelska ekipa 
je sodelovala kar na treh: na velikonočnem turnirju v Vitomar-
cih, na prvomajskem v Trnovski vasi in na prvem v Benediškem 
vrhu. V Vitomarcih so strelci dosegli četrto mesto, prav tako v 
Trnovski vasi, v Benediškem vrhu pa drugo mesto. Turnirja v 
Trnovski vasi se je udeležila tudi osnovnošolska ekipa v sestavi 
Pia Peklar, Jan Kocuvan, Jure Mulec in Luka Kavčič. Naš pod-
mladek se je še posebej izkazal, saj so med ekipami zmagali, 
tudi med posamezniki pa je bila zmagovalka članica naše ekipe 
Pia Peklar. Jure Mulec je osvojil odlično četrto mesto. 

Ob praznovanju 20. obletnice samostojnosti naše občine 
bo naše društvo tudi letos organiziralo tekmo ob občin-
skem prazniku za vse občanke in občane Občine Cerkve-
njak. Potekalo bo 24. 6. 2018 od 13. do 14. ure za osnov-
nošolce in od 14. do 16. ure za odrasle. Letos bomo uvedli 
novost; tekmovalo se bo namreč tudi na ravni ekip med zasel-
ki oz. vasmi. Vsaka vas lahko prijavi več ekip, ki jo morajo 

sestavljati trije posamezniki, ne glede na spol. Prve tri ekipe 
bodo nagrajene s pokali. Nagradili bomo tudi prve tri posame-
znike v moški in ženski konkurenci. Kot vsako leto pa so na 
tekmovanje lepo vabljeni tudi vsi osnovnošolci, ki bodo prav 
tako nagrajeni s pokali. Vsakemu strelcu, ki strelja za ekipo, 
se isti rezultat šteje tudi v posamezni konkurenci. Streljalo se 
bo brez strelske opreme. Vsak lahko strelja s svojo puško. Če 
svoje nimate, so na voljo na strelišču. Občanke in občani naše 
občine, lepo vabljeni!

Patricija Peklar

NK CERKVENJAK
Mesec junij ne pomeni le konca šolskega leta ter praznova-

nja občinskega praznika, pomeni tudi zaključek letošnje tek-
movalne sezone 2017/2018. Za našim klubom je ena izmed 
najtežjih ter napornih sezon, saj smo se soočali s številnimi 
težavami, a jo kljub temu uspešno zaključili.

Pregled spomladanskega sezone 2017/2018  
po selekcijah:

U-9 (Mlajši cicibani, trener: David Košnik)
Naši najmlajši trenirajo dvakrat tedensko, kjer se učijo prvih 

nogometnih korakov. Veseli nas, da je število fantov naraslo. 
Selekcija se je pozimi udeležila dveh turnirjev, v juniju pa jih 
čaka turnir v Lenartu. Za občinski praznik se bodo pomerili z 
eno izmed okoliških ekip ali starši.

U-11 (Starejši cicibani, trener: Dejan Žmavc)
Pozimi so bili na dveh turnirjih, v Lenartu in v Benediktu. 

Selekcija je letos prvič igrala v ligaškem tekmovanju in kaže 
napredek v igri. Lestvice ni, so pa fantje v spomladanskem 
delu zabeležili eno zmago in tri poraze. Imajo še dve zaostali 
tekmi. Treningi potekajo dvakrat tedensko. V okviru občinske-
ga praznika se bodo pomerili z vrstniki iz NK Jurovski Dol ter 
s piknikom zaključili sezono.
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U-13 (Mlajši dečki, trener: Damjan Žmavc,  
pomočnik: Edo Žižek)

Ekipa mlajših dečkov trenutno zaseda odlično 3. mesto svo-
je lige in upamo, da bodo tam tudi ostali. V ligi je nastopalo 10 
ekip. Pred zadnjo odigrano tekmo so dosegli kar 31 točk, gol 
razlika pa je znašala 61:23. Škoda le, da so kar štirikrat remi-
zirali, saj bi lahko konkurirali za sam vrh. V svoji ekipi imajo 
tudi najboljšega strelca lige, Lukasa Kocmuta, ki je dosegel 
kar 33 golov. Za njimi je zagotovo najboljša sezona do sedaj. 
Njihovo igro krasi tudi lepa kombinatorika.

Fantje še vedno trenirajo dva do trikrat tedensko in se bodo 
za občinski praznik pomerili z eno izmed sosednjih ekip.

U-17 (Kadeti, trener: Andrej Kocbek)
Kadeti so letos nastopali v zelo okrnjeni 2. skupini Kadet-

ske lige, saj je nekaj ekip izstopilo iz tekmovanja. To je tudi 
vplivalo na samo resnost fantov in posledično rezultate, kljub 
temu da so fantje v jeseni odlično pričeli. Igrali so trikrožni 
sistem ter na koncu zasedli predzadnje 4. mesto z devetimi 
točkami. Najboljša strelca ekipe sta bila Nik Zemljič in David 
Hrga, oba s po sedmimi zadetki.

Člani (trener: Dušan Vogrinčič, pomočnik: Milko Štelcer)
Najbolj zanimivo dogajanje pa je zagotovo bilo pri članski 

selekciji. V zimskem prestopnem roku je klub zapustil takratni 
članski trener Gorazd Šket, ki je dobil boljšo ponudbo in se 
preselil k tretjeligašu NK Dobrovce. Potrebno je bilo poiskati 
novega trenerja in tako je mesto članskega trenerja v februarju 
prevzel Dušan Vogrinčič, ki je prej treniral različne klube v 
Prekmurju (Veržej, Bistrica, Dokležovje).

Ekipa je dobila tudi nekaj novih in starih igralskih obrazov, 
kot pomočnik trenerja in v klubu pa se je veliko angažiral tudi 
Milko Štelcer.

Sneg je onemogočal igranje pripravljalnih ter ligaških tekem, 
zato so fantje tudi slabše startali v spomladanski del. Pravo ke-
mijo in ritem pa so ujeli še pravi čas proti koncu sezone, saj 
so v zadnjih sedmih krogih najprej štirikrat zapored zmagali, 
nato doma nesrečno izgubili proti prvakom lige ŠD Starše (0:1), 
nazadnje pa remizirali na težkem gostovanju v Dupleku in na 
zadnji domači tekmi proti NK Slivnica. Člani so tekmovalno se-
zono v 1. članski ligi MNZ Maribor tako zaključili na 10. mestu 
lestvice in si s tem zagotovili obstanek v ligi. Gol razlika je bila 

50:62, najboljši strelec ekipe pa je bil Gregor Hebar z 12 zadetki.
Fantje se zavedajo, da je k dvigu morale in rezultatov pri-

pomogla tudi publika, ki je lepo napolnila tribuno na zadnjih 
tekmah, zato se v njihovem imenu zahvaljujem za podporo. Za 
občinski praznik bodo odigrali še prijateljsko tekmo.

Kako bodo organizirane lige v naslednji sezoni, še ni jasno, 
vse pa bo tudi odvisno od transformacije tretjih lig ter klubov, 
ki bodo iz tretje lige izpadli v našo ligo MNZ Maribor.

Pred nogometnimi in šolskimi počitnicami bomo tudi letos v 
okviru jubilejnega 20. občinskega praznika organizirali še dve 
klubski aktivnosti. Naprej bomo v soboto, 16. junija 2018, 
priredili Dan nogometa v ŠRC Cerkvenjak, kjer se bodo od 
10-ih naprej zvrstile prijateljske tekme naših mlajših selek-
cij. Ob 18-ih pa bo še članska tekma med NK Cerkvenjak člani 
in »All-Stars« Cerkvenjak. Vljudno vabljeni na vse tekme.

Druga in s tem zadnja aktivnost pred dopustom pa je naš 
klubski projekt nogometna šola, ki letos praznuje 10 let. Le-
tošnja 10. nogometna šola NK Cerkvenjak bo potekala med 
25. 6. in 29. 6. 2018 (ponedeljek–petek), vpis pa bo na prvi 
dan NŠ ob 16.30 uri v ŠRC Cerkvenjak.

Smernice, program ter potek bosta podobna kot prejšnja 
leta, ostajajo tudi treningi za nogometne vratarje, vse sku-
paj pa bomo zavili v zgodbo svetovnega prvenstva v nogo-
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metu, ki je letos v Rusiji. Spet bomo dodali še kakšno novost, 
ki pa naj zaenkrat ostane skrivnost.

Nova tekmovalna sezona 2018/2019 bo hitro pred vrati in s pri-
pravami se bo pričelo že konec julija, mlajše selekcije pa v začetku 
avgusta. Vedno znova poudarimo, da je vpis v nogometno šolo NK 
Cerkvenjak mogoč skozi vse leto. Vabimo vas tudi k spremljanju 
našega klubskega profila NK Cerkvenjak na Facebooku, saj bomo 
tam objavili vse informacije o vpisu v NŠ, pričetku treningov itd.

Dovolite nam, da se na koncu iskreno zahvalimo vsem, ki 
ste nam kakorkoli pomagali pri uspešni izpeljavi letošnje zelo 
težke sezone 2017/2018. Sponzorji, donatorji, navijači, pod-
porniki in predvsem starši, hvala vam! Na vašo podporo raču-
namo tudi v bodoče.

Dejan Žmavc, prof.

TENIS KLUB 
CERKVENJAK

Pomlad je čas, ko tudi v TK Cerkvenjak začnemo z aktiv-
nostmi v novem letu. Konec marca smo imeli občni zbor, kjer 
smo se dogovorili o načrtih v letošnjem letu. Poleg že tradici-
onalnih turnirjev smo se odločili, da bomo nabavili klubske 
majice ter v bližini obeh igrišč postavili mini klubsko hišico.

V aprilu smo imeli dvodnevno delovno akcijo, da smo oči-
stili obe igrišči ter ju nato uredili oz. pripravili za igranje te-
nisa. Igrišči se dokaj redno uporabljata. Na tem mestu bi radi 
opomnili vse tenisače, da je pred samim igranjem tenisa v ŠRC 
Cerkvenjak potrebno rezervirati termin preko aplikacije E-te-
nis na spletni strani Občine Cerkvenjak. Možno je igranje tudi 
pod reflektorji.

V soboto, 16. 6. 2018, od 9.30 dalje pa vas vabimo na 
občinski turnir dvojic v tenisu, ki bo v ŠRC Cerkvenjak. 
Spremljajte tudi našo facebook stran Tenis klub Cerkvenjak, 
kjer vas bomo sproti obveščali o dogajanju in turnirjih.

Dejan Žmavc, prof.

KMN CERKVENJAK
Tudi letos smo tekmovali v 1. MNL Lenart. Po polovici pr-

venstva nam je kazalo zelo dobro, saj smo zasedali odlično 2. 
mesto z enakim izkupičkom kot prvo uvrščeni. Na koncu smo 
v zelo izenačenem boju zasedli 5. mesto.

Naša ženska ekipa je tekmovala v 1. SFL in zasedla odlično 4. 
mesto. Z nekaj več sreče in manj poškodbami bi lahko končale 
tudi kakšno mesto višje. Odigrale so 12 tekem in dvajsetkrat zade-
le nasprotni gol. V tej sezoni so tudi ustanovili žensko reprezentan-
co, katere članica je postala tudi naša igralka Sandra Štumberger.

Tudi letos bomo organizirali turnir med zaselki, ki bo potekal 
23. 6. 2018. Lani je bil turnir zelo dobro obiskan. Za izvedbo 
turnirja smo se odločili zato, ker se nam je zdelo, da se premalo 
dogaja v samem Cerkvenjaku, glede na to, da je bil to glavni 
dogodek med občinskim praznikom. Pokazalo se je, da se ljudje 
še vedno radi dobijo na »asfaltnem igrišču«. Lanski zmagovalci 
so bili igralci kombinirane ekipe Komarnice in Cerkvenjaka.

Zelo nas veseli, da se vedno več mladih odloča za igranje 
malega nogometa. K temu nekaj pripomore tudi obnovljeno 
igrišče pri OŠ Cerkvenjak, pri katerem za pravi občutek igri-
šča manjkajo samo še obljubljene kabine za rezervne igralce 
in črte za futsal.

David Košnik
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7. LETALSKI DAN V 
CERKVENJAKU 

V Aero klubu Sršen Cerkvenjak smo spet pred našo največjo 
prireditvijo. To soboto, 16. 6. 2018, bomo organizirali najve-
čjo klubsko prireditev in sicer tradicionalni Letalski dan AK 
Cerkvenjak 2018 – srečanje pilotov in ljubiteljev letalstva. 

Prireditev na vzletišču

Tehnični dan kluba

Vsi, ki imate radi letalski 
šport ali letenje nasploh, 
ponovno vljudno vablje-
ni to soboto na vzletišče v 
Čagoni, da skupaj z nami 
podoživite dan, poln letal-
skega programa. 

Cilj kluba za v prihodnje 
je predvsem zagotavljati naj-
boljše možne pogoje za varno 
letenje tako za motorne pi-
lote, modelarje kot motorne 
padalce. Prav tako želimo še 
naprej aktivno sodelovati z 
domačimi in tujimi klubi ter delati na približevanju letalskega 
športa vsem zainteresiranim. Zato vse zainteresirane vabimo, da 
se nam pridružite v klubu ali vsaj na naših prireditvah.

Vito Kraner, AK Sršen Cerkvenjak

MK SLOVENSKE 
GORICE-CERKVENJAK- 

SLOVENIJA
Sobota, dan pred 11. blagoslovom motorjev, je bila lepa 

sončna in polna pričakovanj. Popoldan se je namreč k nam iz 
Vrtojbe pri Novi Gorici pripeljalo 13 motoristov iz pobratene-
ga kluba Kavalir. Skupaj smo preživeli lep večer ob druženju 
pri Plojevih ribnikih v Smolincih.

V nedeljo, 15. 4. 2018, smo blagoslovili naše motorje pred 

domačo cerkvijo v Cerkvenjaku. Našega 11. blagoslova se je 
udeležilo okrog 370 motorjev in okrog 400-450 motoristov. 
Pripeljali so se iz 34 klubov iz Slovenije in sosednje Avstrije 
ter Hrvaške.

Lepa sončna nedelja nas je združila in pogled na lesketajoče 
motorje je bil veličasten. Naš župnik Janko Babič je poskrbel 
za lep izvirno opravljen blagoslov in ga popestril z vožnjo na 
čebelici. Ob blagoslovu nam je zaželel predvsem veliko varno 
prevoženih kilometrov in naj upoštevamo prometno-varnostne 
predpise. Po blagoslovu smo prejeli nalepko v spomin na to-
kratno druženje ter vsi obiskovalci motoristično malico.

Več o našem blagoslovu si lahko ogledate na spletu pod na-
slovom 11. blagoslov motoristov v Cerkvenjaku.

Po blagoslovu so se nekateri udeležili tudi varne vožnje v Ra-
dencih ter tako sodelovali v akciji varnejše vožnje na motorju.

Sončni lepi dnevi nas družijo na blagoslovih motorjev sose-
dnjih klubov in na motorističnih srečanjih ter vožnjah. Radi pa 
priskočimo k sodelovanju v akcijah drugih klubov in društev 
v Cerkvenjaku. Tako smo se prijavili k Veseli kuhariji, ki jo 
organizira Aktiv kmečkih deklet in žena iz kraja.

Želimo si veliko varno prevoženih kilometrov in tudi vsem 
ostalim udeležencem v prometu srečno in varno vožnjo.

Predsednica MK Cerkvenjak: Tončka Divjak
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PEVSKO OBARVAN APRIL 
V CERKVENJAKU

Letošnji april je bil v Cerkvenjaku izrazito glasbeno obar-
van. Ob pevskih revijah otroških in mladinskih pevskih zborov 
so se mladi talenti preizkusili še na pevskem tekmovanju Otro-
ci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasbeni vrhunec pa 
je bil zagotovo dobrodelni koncert Naše pesmi - naše sanje, ki 
je bil v četrtek, 26. aprila 2018.

Kot sem v uvodu že omenila, smo letos v Cerkvenjaku gosti-
li mlade pevke in pevce sosednjih osnovnih šol. Tako smo 12. 
aprila prisluhnili pevcem otroških pevskih zborov OŠ Benedikt, 
OŠ Jurovski Dol, OŠ Lenart, OŠ Sveta Ana, OŠ Sveta Trojica, 
OŠ Voličina, zboru Sveti Frančišek Sveta Trojica in domačemu, 
združenemu OPZ OŠ Cerkvenjak in POŠ Vitomarci. Navkljub 
slabemu vremenu so zbori zveneli ubrano in razigrano. 

Natanko šest dni kasneje smo gostili še nekoliko »zrelejše« 
pevce, ki so prepevali v mladinskih zborih že prej omenjenih 
osnovnih šol. Na reviji mladinskih pevskih zborov je nastopila 
še vokalna skupina Vox Angelica ADPM iz Svete Trojice. 

Že naslednji dan se je v domačem kulturnem domu odvijalo 
tekmovanje mladih pevcev z naslovom Otroci pojejo sloven-
ske pesmi in se veselijo. Omenjeno tekmovanje je v občini 
Cerkvenjak potekalo prvič. Gre za projekt družbe Radio Te-
dnik Ptuj, ki ga družba že tretje leto zapored organizira skupaj 
z nekaterimi občinami in osnovnimi šolami iz Podravja. 

Naše učenke so tekmovale v dveh kategorijah (v prvi od 1. 
do 5. razreda, v drugi pa od 6. do 9. razreda). Zmagovalka 
v prvi kategoriji je postala četrtošolka Julija Zorko, v starejši 
kategoriji pa je zmagala devetošolka Lara Kramberger, ki se 
je uvrstila tudi v finale tekmovanja Otroci pojejo slovenske 
pesmi in se veselijo. Finalna oddaja bo v četrtek, 14. junija 
2018 ob 19. uri v športni dvorani OŠ Ljudski vrt na Ptuju. Naj 
dodam, da bo v finalni oddaji tekmovala še učenka POŠ Vito-
marci, petošolka Taja Pučko. 

Anita Grajfoner Petrič, prof. glasbe

IZ ŠOLE IN VRTCA, ZNANJE - RAZVOJ

Naše pesmi, naše sanje
Letos smo na naši šoli že tretje leto zapored priredili dobro-

delno prireditev Naše pesmi, naše sanje. Prireditev smo letos 
priredili v četrtek, 26. 4. 2018. Ves zbrani honorar je šel v 
šolski sklad OŠ Cerkvenjak–Vitomarci, ki pa je namenjen med 
drugim za financiranje in spodbujanje raziskovalnih, kultur-
nih, športnih in drugih dejavnosti ter projektov, ki niso sestavi-
na izobraževalnega programa.

Kot je že v navadi, smo najprej nastopili učenci naše šole. 
Letos so Julija Zorko, Sergeja Firbas, Taja Pučko in Lara 
Kramberger večer polepšale s svojimi izjemnimi vokali. Nika 
Hojnik in Nina Toš sta nam dokazali, da se tudi sam lahko 
naučiš igrati na klavir. Danej Hojnik, Lukas Kocmut in Luka 
Soto Varas pa so s svojimi harmonikami pričarali prav spro-
ščeno vzdušje. Svoj glasbeni talent so nam pokazali tudi člani 
šolskega ansambla OŠ Cerkvenjak–Vitomarci ter Sara Krepša. 
Nazadnje pa smo še učenci 9. razreda pokazali svoje plesne 
sposobnosti.

Po šolskem delu nastopov pa so nam večer popestrili še 
glasbeni gostje. Letos so bili z nami ansambel Mladih 5, glas-
bena skupina Maxi Trio, ansambel Šenk, naš nekdanji Rene 

Zorman, ansambel Trubadurji, mešani pevski zbor KD Cer-
kvenjak, Twirling plesni in mažoretni studio ter najbolj težko 
pričakovane Učiteljice.

V vlogi voditeljev sva letos bila Sergej Ilešič in jaz, Tanja 
Gavez. Po zaključeni prireditvi smo se vsi nastopajoči udeleži-
li pogostitve v večnamenskem prostoru šole.

Tanja Gavez, 9. a

»VETER V LASEH - 
S ŠPORTOM PROTI 

ZASVOJENOSTI«
Že dvanajsto leto zapored sta Osnovna šola Cerkvenjak–Vi-

tomarci in Športna unija Slovenije sodelovali v projektu »Ve-
ter v laseh- s športom proti zasvojenosti«.

Športna prireditev, ki jo izvajamo pod pokroviteljstvom Ob-
čine Cerkvenjak, Občine Sv. Andraž in v sodelovanju s Športno 
unijo Slovenije, je letos petič potekala na zelo lepo urejenem 
večnamenskem kompleksu ŠRC Cerkvenjak v Kadrencih.

Prireditev se je odvijala v soboto, 26. 5. 2018, v dopoldan-
skem času. Vremenski pogoji so bili optimalni.
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Na svečani otvoritvi je imel pozdravni govor organizator pri-
reditve, Oto Hren (sporočilo Športne unije o namenu akcije). 
Udeležence sta pozdravila tudi ravnatelj Osnovne šole Mirko 
Žmavc in župan občine Cerkvenjak Marjan Žmavc. Sledila je 
državna himna in himna akcije »Veter v laseh«.

 Za kvalitetno izvajanje aktivnosti v krosu, malem nogometu 
in streljanju z zračno puško so skrbeli učitelji, strokovni sode-
lavci iz posameznih športnih klubov in vzdrževalci ŠRC.

Prav tako so se odvijale zanimive otroške, srednjeveške de-
lavnice v realizaciji društva »Baron«. Na urejenem postavlje-
nem taboru smo spoznavali razne srednjeveške dejavnosti in 
praktične spretnosti tistega časa .

250 učenk in učencev od prvega do devetega razreda Osnovne 
šole Cerkvenjak in podružnice Vitomarci je pridno tekmovalo v 
krosu in malem nogometu. Na avtomatskem strelišču so starejši 
učenci spoznavali osnove streljanja z zračno puško v tarčo. 

Zelo zanimive in poučne so bile tudi otroške srednjeveške 
delavnice. Učenci, učitelji in ostali obiskovalci so imeli mo-
žnost tudi praktično preizkusiti svoje spretnosti na dvanajstih 
različnih delavnicah.

Vseh udeležencev (tudi zunanjih obiskovalcev) na naši špor-
tni prireditvi je bilo okoli 300.

Po zaključenih tekmovanjih smo najuspešnejšim učenkam 
in učencem podelili spominske medalje in pisna priznanja ak-
cije »Veter v laseh«

Oto Hren

Srednjeveške delavnice
V soboto, 26. 5. 2018, smo se učenci OŠ Cerkvenjak–Vito-

marci zbrali v ŠRC Cerkvenjak, kjer se je odvijal športni dan 
(kros), imenovan Veter v laseh. Vsako leto se učenci vse bolj 
izkažejo in pokažejo nove sposobnosti. Potem ko smo odtekli 
kros, smo lahko igrali mali nogomet in streljali z zračno puško. 
Na parkirišču zraven ŠRC-ja pa smo spoznavali življenje sre-
dnjega veka in takratne običaje. 

Doživetje srednjega veka nam je omogočila šola z zbranimi 
sredstvi iz šolskega sklada. Učenci smo se sprehodili mimo sed-
mih šotorov, ki so jih pripravili v obliki srednjeveškega tabora, 
nam bolj poznane srednjeveške vasi, ki nam jo je predstavilo Kul-
turno društvo Baron. Večina učencev si je ogledala oziroma ude-
ležila predstavitve srednjeveškega viteza. Izvedeli smo, kakšna je 
razlika med mečem in sabljo. V drugem šotoru se je predstavila 
perica, ki je pokazala potek izdelave mila iz samo naravnih ra-
stlin, fantje pa so se vsaj tokrat lahko preizkusili v ročnem pra-
nju, ki pa ni kar lahko. Predstavil se nam je tudi kovač in upo-
dobil takratno izdelavo denarja. Največje število učencev je bilo 
pri delavnici lokostrelstva. Velik poudarek na Primoža Trubarja 
in slovenski jezik je dal tiskar, ki nam je to področje podrobneje 
predstavi. Delavnica lepopisja nas je še tudi kar zanimala, ker se 
otroci več ne trudijo pisati lepopisja, kot so se nekoč. Vsakemu 

POPOTOVANJE OD 
CERKVENJAKA DO 

ČATEŽA 
Šola v naravi po cerkvenjaško

Šola v naravi predstavlja pomembno obogatitev vzgojno-iz-
obraževalnega dela z učnega, socializacijskega, zdravstvene-
ga, športno-rekreativnega vidika in z vidika poglabljanja stika 
z naravo in vzpostavljanja pravilnega odnosa do nje. 

Letos se je 20 učencev 4. razredov OŠ Cerkvenjak–Vitomar-
ci udeležilo letne šole v naravi, ki je potekala med 28. majem 
in 1. junijem 2018 v Termah Čatež. Vreme nam je bilo ves 
teden več kot naklonjeno, tako da smo lahko raziskali vsak ko-
tiček bazenov, toboganov in bližnje okolice. Eden izmed glav-
nih ciljev je bilo plavanje in prilagajanje na vodo in le-tega res 
ni manjkalo. Čeprav prvi dan šole v naravi ni bilo tako, smo se 
vrnili vsi kot plavalci. HURA!

Dejstvo je, da so dobro organizirane in izpeljane šole v na-
ravi največ, kar lahko šola ponudi svojim učencem. Vsa na 
novo pridobljena znanja učenci namreč takoj tudi praktično 
preizkusijo. Čeprav naše učenje tokrat ni potekalo za mizo z 
učbenikom in zvezkom v roki, smo se pogovarjali in učili o 

učencu, ki se je udeležil delavnice, je gospa z lepo pisavo na kos 
papirja napisala njegovo ime. Dvorni norček je poskrbel za smeh 
in zabavo. Pokazal nam je, kako so se otroci nekoč igrali in za-
bavali, predstavil pa nam je tudi igrače, ki so bile izdelane doma. 
Zanimiva je bila tudi izdelava papirja, seveda ročno izdelanega. 
Predvsem dekleta so se udeležila plesa na srednjeveško glasbo, 
kasneje pa k plesu povabile še fante. Mlajši učenci so prisluhnili 
zgodbam, ki so jih pripovedovali v tistem času.

Vsako novo doživetje se nam vtisne v spomin, tako se nam bo 
tudi ta sobotni športni dan. 

Melisa Veberič, 9. a



14. JUNIJ 2018 ZRNJE

27

Indijancih med ogledom vigvama v indijanski vasi, totemih, 
bizonih … V gusarskem zalivu so otrokom bile najzanimivejše 
hiške na vodi. Učiteljice smo to takoj povezale s snovjo druž-
be in nadgradile znanje o slovenski preteklosti in koliščarjih. 
Novo okolje je vedno drugačno od tistega v razredu in je vselej 
še dodatna motivacija. 

Spoznali smo škrata Čateža in si pred vhodom v notranjo 
termalno riviero prebrali njegovo zgodbo. Znanje smo pove-
zali s književnostjo in dejstvom, da so res vsi škrati žleht (vsaj 
tisti, ki jih mi poznamo iz književnosti). 

Vsekakor ni manjkalo iger takšnih in drugačnih in spreho-
dov (tudi tistega do broda na reki Savi).

Zadnji dan smo si ogledali kraško jamo v Kostanjevici in se 
že seznanili s snovjo petega razreda. V Forma vivi v Kostanje-
vici smo si ogledali lesene skulpture na prostem in med njimi 
tudi delo našega likovnika Mitje Staneka. Zanimivo delo – čr-
tna koda (največja, kar smo jih videli), na kateri smo preverili 
svoje pametne telefone in nam je odprla spletno stran Galerije 
Božidarja Jakca.

Poleg pridobivanja vseh teh novih znanj je šola v naravi idea-
len prostor za navajanje na samostojnost, druženje, delo v sku-
pini, pa tudi kvalitetno preživljanje prostega časa. Dodatna vre-
dnost je še v tem, da se je lahko udeležijo čisto vsi učenci, ne 
le določene ciljne skupine (nadarjeni, športniki, planinci …).

Medtem, ko pišem tole, prebiram zapise otrok, ki bodo ob-
javljeni v šolski reviji Koraki: »Ko smo se kopali, mi je bilo 
zelo dobro«; »Imeli smo se lepo, fajn, super …«; »Učiteljice so 
bile super, prijazne, pomagale …«; »Za svoje stvari smo morali 
skrbeti sami, tudi kartice od sobe so nam zaupali«; »Tobogani so 
bili najboljši«; »Hrana je bila okusna«; »V sobah smo imeli veli-
ko prostora za druženje«. To je le nekaj kratkih vtisov iz zapisov 
učencev, ki so nam odgovorno in naporno delo tako poplačali.

Čeprav smo vsi uživali, pa še vedno velja − povsod je lepo, 
a doma je najlepše.

Mateja Štancer, učiteljica RP

VRTEC PIKAPOLONICA 
NA PRAGU 40. OBLETNICE

Osnovna naloga vrtca je zagotoviti kvalitetno vzgojno – iz-
obraževalno delo v oblikah, metodah in vsebinah, ki najbolj 
ustrezajo potrebam in razvojnim zmožnostim predšolskih 
otrok. Skrbimo za organizacijo dela v takšnih oblikah, da nu-
dijo otrokom veselje, zadovoljstvo in zdravo življenje v vrtcu.
Dejavnosti vrtca:

 - praznovanje rojstnih dni;
 - pohodi in kratki izleti;
 - ogled lutkovnih in gledaliških predstav;
 - obiski knjižnice;
 - plesni vrtec;
 - mažoretke;
 - tečaj tujega jezika;
 - vrtec v naravi;
 - živ-žav med skupinami;
 - razstave risbic in izdelkov otrok;
 - rekreativne ure;
 - računalniške urice;
 - cici vesela šola
 - natečaji in humanitarne akcije;
 - interesne dejavnosti;
 - zdravstvena in zobozdravstvena preventiva;
 - hospitacije in praktično pedagoško delo dijakov in študentov.

Globalni cilji:
 - omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok;
 - doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti;
 - razvijanje različnih oblik medsebojnega komuniciranja;
 - spoznavanje okolja;
 - spodbujanje različnih pristopov za lažje razumevanje in 

pridobivanje vseživljenjskih znanj.

Delati za najmlajše je pravo razkošje in obenem velikanska 
odgovornost. Otroci so lahko naši najboljši učitelji. Odlično 
opazujejo, se čudijo in se odzivajo spontano. Otroci tako lepo 
in spontano ljubijo svojo podobo, da bi se odrasli morali zgle-
dovati po njih.

Vrtec danes deluje kot organizacijska enota skupnega za-
voda OŠ Cerkvenjak–Vitomarci. Leži v prijetnem okolju in 
neposredni bližini OŠ Cerkvenjak. Ob vrtcu je otroško igrišče, 
opremljeno z različnimi igrali, ki spodbujajo gibalno aktivnost 
otrok in pridobivanje različnih spretnosti. Seveda na tem pro-
storu lahko uresničujemo zastavljene cilje še z drugih področij.

Vrtec je odprt od 5.30–17.00 ure. Poslovni čas prilagajamo 
potrebam staršev.

Vrtec obiskuje 108 otrok, ki so razporejeni v 6 oddelkov – 
3 oddelki prvega starostnega obdobje in 3 oddelki drugega 
starostnega obdobja. Otroci so v oddelke vključeni po staro-
stni stopnji. V letošnjem šolskem letu smo v vrtec sprejeli 31 
novincev. Vzgojno-izobraževalno delo v oddelkih izvaja 12 
strokovnih delavk. Oddelki so prepoznavni po barvi igralnic: 
rdeča, vijolična, oranžna, rumena, zelena, rumena in modra 
igralnica. Za čistočo igralnic poskrbi snažilka Jožica in majhen 
delež Jelka. Da imamo dovolj energije in nismo lačni, poskrbi 
naša kuharica Danica, ki obenem opravlja še dela in naloge pe-
rice. V kuhinji nam pripravi zajtrk in popoldansko malico. Ko-
silo skuhata kuharici v OŠ. V nadaljevanju je še naloga naše 
kuharice, da je kosilo ob pravem času na vozičkih, s katerimi 
se odpelje v posamezno igralnico.
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Vzgojno-izobraževalno delo poteka po nacionalnem doku-
mentu - kurikulu. Sledimo njegovim ciljem in uresničujemo 
posamezna načela. Kurikul zajema področja dejavnosti: giba-
nje, jezik, umetnost, družba, narava, matematika.

Intenzivno sodelujemo z OŠ Cerkvenjak. Na različnih po-
dročjih sodelujemo z Občino Cerkvenjak ter društvi v občini. 
Sodelujemo s sosednjimi vrtci.

Najbolj pomembno je sodelovanje s starši, ki ga uresničuje-
mo z naslednjimi cilji in nalogami:

 - staršem zagotoviti informiranje, omogočiti izmenjavo 
informacij o otroku;

 - starše spodbujati k vključevanju v življenje in delo oddelka, 
vrtca;

 - omogočiti staršem spoznavanje strokovnih pogledov na vzgo-
jo, delo in prenašanje učinkovitih vzgojnih ukrepov v praksi;

 - spodbujati aktivno sodelovanje pri vzgojnem delu, pri tem 
upoštevati strokovno avtonomnost vrtca.

Organiziramo različne oblike sodelovanja: roditeljski se-
stanki, pogovorne ure, priložnostni pogovori in druge oblike 
sodelovanja. Starši se najraje udeležujejo sproščenih oblik, kot 
so različne delavnice, sproščena druženja, predstavitev projek-
tov, prireditve. Ena izmed takšnih srečanj je zaključek šolske-
ga leta v vrtcu, ki ga bomo realizirali 14. 6. 2018.

NEKOČ JE BILO ... 
V VRTCU PIKAPOLONICA 

CERKVENJAK
V vrtcu Pikapolonica Cerkvenjak smo tudi letos sodelovali 

(5. in 6. skupina) v projektu Turistične zveze Slovenije in sku-
pnosti vrtcev Slovenije »Z igro do prvih turističnih korakov«. 
Naslov našega projekta je bil »Nekoč je bilo ...«. Skozi raz-
lične dejavnosti smo tako spoznavali življenje nekoč (v Cer-
kvenjaku) ter otroštvo naših babic in dedkov. Najprej smo si 
v mesecu novembru ogledali Muzejsko zbirko Feliksa Rajha, 
ki obsega 700 manjših in več kot 150 večjih muzejskih ekspo-
natov. Tam se nam je ustavil čas ob vznemirljivem odkrivanju 
zakladov preteklosti. Otroci so bili navdušeni nad videnim in 
bili zelo dovzetni za zgodbe, ki jih v sebi nosijo izjemni in 
dragoceni muzejski primerki. Našo potovanje v preteklost smo 
zaključili v lekarni, kjer smo se posladkali z zeliščnim čajem. 

V okviru slovenskega tradicionalnega zajtrka nas je obiskala 
Marjana Firbas, ki nam je pokazala pripravo domačega masla. 
Poskusili smo ga na domačem kruhu in vsi smo se strinjali, da je 

V vzgojno izobraževalno delo vključujemo zunanje sodelav-
ce iz ožjega in širšega okolja.

Uresničujemo in nadgrajujemo že utečene projekte: EKO 
projekt, Zdravje v vrtcu, Kulturno-umetniške dejavnosti, Z 
igro do prvih turističnih korakov. 

V Cerkvenjaku je bilo v 40 letih delovanja vrtca veliko stor-
jenega za predšolske otroke, ki so obiskovali vrtec, in tudi ne-
zajete. Svojo pozornost usmerjamo naprej in ponosni smo na 
tisto, kar je ostalo za nami.

Osrednja prireditev ob praznovanju 40. obletnice vrtca 
je načrtovana 26. 10. 2018.

Marjeta Belna, vodja vrtca Pikapolonica Cerkvenjak
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bilo »za prste oblizniti«. Obiskala nas je tudi babica Anica Borko, 
ki je z nami delila zgodbe in spomine iz svojega otroštva. Podari-
la nam je igračo, zajčka, ki so ga otroci poimenovali Pikec. Pikec 
je dobil posebno nalogo - v petek gre domov z enim od otrok, v 
ponedeljek pa se vrne v vrtec z novimi zgodbami in spomini, ki 
jih otroci že nestrpno pričakujejo. Ogledali smo si tudi razsta-
vo »Velika noč nekoč in danes«, ki jo je v Avli Vlada Tušaka 
v kulturnem domu pripravilo Društvo kmečkih deklet in žena v 
sodelovanju z Osnovno šolo Cerkvenjak–Vitomarci. Obiskala sta 
nas tudi plesalca folklore Terezija in Franc Firbas, ki se jima je 
pridružil harmonikar Robert Majerič. Najprej so nam predstavili 
narodno nošo in običaje, potem pa sta spregovorila ljudska glas-
ba in ples. Otroci so uživali ob gledanju plesnega para in komaj 
čakali, da se tudi sami zavrtijo na plesišču. Tako smo preživeli 
čudovit dopoldan, poln petja, plesa in smeha. Naučili smo se tudi 
ples »Ob bistrem potoku« in igro »Podiranje peči«.

Skozi celotno šolsko leto smo spoznavali ljudske pesmi, različne 
gibalne in rajalne igre, ki so jih poznale že naše babice in dedki, 
ter prisluhnili pravljicam slovenskega ljudskega izročila. Pot nas je 
zanesla še malo dlje nazaj, v preteklost, saj smo se preizkusili tudi s 
pisanjem z gosjimi peresi in s črnilom ter s kredami na skrilaste ta-
blice. V našem vrtcu je s skupnimi močmi nastal tudi začasni muzej. 

Ob koncu projekta smo v vrtec povabili naše drage babice 
in dedke. Najprej smo jim skupaj z otroki predstavili dejavno-

sti, ki so se odvijale v okviru projekta. Sledil je nastop otrok, 
posamezno fotografiranje otrok s svojimi babicami in dedki, 
sproščeno druženje, pogostitev in obdaritev.

Ob koncu projekta so otroci s svojimi vzgojiteljicami na za-
ključek in predstavitev projekta Nekoč in danes v sredo, 23. 
maja, v njihovo igralnico povabili svoje babice in dedke. F. B.

Domov smo odšli nasmejanih obrazov in lepih spominov, 
saj je bil za nami lepo preživet popoldan in zaključek projekta 
v najboljši družbi.

Babice in dedki predstavljajo za otroka neprecenljivo mo-
drost. Ne samo da popestrijo otrokov vsakdan, ampak obar-
vajo njegov čustveni svet in pustijo v spominu otroka nepre-
cenljive sledi. 

(neznani avtor)

Natalija Zamuda

GOZD - GOZDNA IGRALNICA
EKO projekt v vrtcu Pikapolonica 

Kot vsako leto smo tudi letos v mesecu aprilu dali prednost 
EKO projektu. Zadali smo si, da bomo spet obudili zeleno stražo, 
eko detektive in še bolj poglobili skrb za našo zeliščno gredico. 

Obiskal nas je tudi gospod Franc Simonič, ki nam je podaril 
košaro. Prebirali smo slikanice z vsebino o gozdovih, saj je bil 
naš glavni projekt z naslovom Gozd – gozdna igralnica. Tako 
smo z otroki skozi cel mesec spoznavali gozd, živali ter življe-
nje v njem. Svoje igralnice smo zamenjali za gozd, ki smo ga 
redno obiskovali ter se v njem igrali. Otroci so osvojili veliko 
novega znanja o drevesih, živalih in uporabi lesa. Obiskal nas 
je tudi gozdar, ki nam je predstavil, kako podirajo drevesa, ka-
tera orodja potrebujejo ... 
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Letošnji EKO projekt nam je prinesel veliko novega in uporab-
nega znanja, ki ga bomo še naprej negovali ter na njem gradili. 
Povezali smo skupaj naše delo v vrtcu ter naravo, v kateri živimo. 

 EKO koordinatorka: Aleksandra Pučko

KMETIJSKO OBRTNIŠKI 
SEJEM KOS 2018

Na hipodromu ŠRC Polena v Lenartu je zadnji vikend v 
mesecu maju potekal že tradicionalni tridnevni 8. Kmetijsko 
obrtniški sejem KOS 2018. 

Mnogo domačih in tujih ponudnikov sodeluje na sejmu od 
vsega začetka. Sejem pridobiva na kvaliteti, saj organizatorji 
znajo prisluhniti in delujejo v skladu z željami raznovrstnih 
poslovnih partnerjev. Program sejma je bil v celoti predsta-
vljen v številnih medijih, kot so Ovtarjeve novice, Radio Slo-
venske gorice, preko sejemskih letakov, raznih družbenih soci-
alnih omrežjih, kot je FB in na številnih spletnih straneh.

Sejem se vsako leto nadgradi z novimi vsebinami, razsta-
vljavci in novo ponudbo različnih dogodkov, storitev in izdel-
kov. Pogoji za obiskovalce še naprej ostajajo nespremenjeni: 
prost vstop, brez parkirnine in solidne cene raznovrstnih uslug. 

Tradicionalni dogodki so zagotovo najboljše sprejeti, pred-
vsem celodnevno srečanje lokalnih akcijskih skupin CLLD/
LEADER iz celotne Slovenije,velika radijska delavnica znan-
cev, festival ljudskih godcev, kuhanje štajerske kisle župe za 
zlato žlico KOS 2018, vinski dan z izborom vinskega šam-
piona sejma KOS 2018 in županovega vina ter regijskega 
ocenjevanja vin, predstavitev turističnih društev iz celotnega 
Podravja, razstave velikih in malih živali. Letos je potekala 
razstava različnih pasem konj in tekmovanje otrok v vodenju 

in pripravi telet za »2. Pokal Liska«. 
Predstavljeni so bili tudi aktualni čezmejni projekti med 

Slovenijo in sodelujočimi sosednjimi državami, s Hrvaško, z 
Avstrijo in Madžarsko. 

V soboto popoldan je bil zelo uspešno izveden poživljajoč 
in sproščujoč nastop country line dance plesalk in plesalcev 
Colorado iz Kranja, Ljubljane, Celja, Wild Texas iz Maribora 
in Country roses iz območja LAS Ovtar Slovenskih goric.

Letošnje leto so se med stotimi ponudniki iz občine Cerkve-
njak na KOS-u predstavili Vinotoč Pučko in Izletniška kmetija 
Breznik. 

Vse tri dni je bilo mogoče obiskati tudi čajnico pri Ginku 
in stojnico Varstveno delovnega centra Polž Maribor z zelo 

GOSPODARSTVO, OKOLJE

Ogledali smo si tudi videoposnetke s poučno vsebino, ki je 
bila navezana na EKO tematiko, ter lutkovno-dramsko igro 
Rešimo gozd v izvedbi Ekološkega–kulturnega društva Za 
boljši svet. Tudi na likovnem področju smo ustvarjali na temo 
o gozdu in življenju v njem. Tako smo naš skupni prostor po-
lepšali z razstavo likovnih izdelkov. Čas ob igri so nam krajša-
le EKO družabne igre ter krajši pohod. 

Ob zaključku projekta smo se odpravili skupaj s starši v 
gozd ob arheološkem parku v Brengovi, kjer so nas pričakale 
delovne postaje v gozdu. Na delovnih postajah so bile naloge, 
ki so bile povezane z gozdom, lesom in življenjem v njem. 
Otroci so v popoldnevu zelo uživali prav tako pa starši in vse 
zaposlene. Za spomin na naš zaključek EKO projekta so si 
otroci odnesli domov našo EKO pikapolonico.
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izvirnimi turističnimi izdelki, ki jih ročno izdelajo uporabniki 
tudi iz naše občine.

V nedeljo popoldan je potekalo zanimivo tekmovanje vrtnih 
traktorjev – Garden traktor pulling. Letošnji sejem se je za-
ključil s snemanjem oddaje »Polka in majolka«. 

Številni obiskovalci in obiskovalke so tudi letos spoznali in 
okusili raznovrstno Ovtarjevo ponudbo na sejmu KOS 2018.

mag. Lidija Šipek

DOGODKI OB 
OBELEŽITVI PRVEGA 

SVETOVNEGA DNE ČEBEL
Za nami so številni dogodki, ki so se v zadnjih mesecih v 

Sloveniji zvrstili ob prvi obeležitvi svetovnega dne čebel.    
Leta 2014 je ČZS podala pobudo, da 20. maj postane svetov-
ni dan čebel. To je dan, ko slovenski čebelarji obeležujemo 
rojstni dan svojega velikega čebelarja in učitelja, začetnika 
sodobnega čebelarstva Antona Janše (rojen 20. maja 1734), ki 
je deloval kot prvi učitelj čebelarstva na dunajskem cesarskem 
dvoru. Lani, 20. decembra 2017, je Generalna skupščina OZN 
v New Yorku soglasno potrdila, da 20. maj razglasi za svetovni 
dan čebel. Cilj tega dne je ozaveščati in izboljšati razumevanje 
o čebelah med ljudmi po vsem svetu.
Številni dogodki in spominski kovanec

V podporo svetovnemu dnevu čebel je Banka Slovenije 14. 
maja izdala in dala v obtok spominski kovanec za 2 EUR v na-
kladi 1 milijon kovancev. V petek, 18. maja, je v Dvorani pod 
Stolom v Žirovnici potekala svetovna čebelarska konferenca z 
naslovom Globalni izzivi v čebelarstvu. Celodnevno konferen-
co je organizirala ČZS, Javna svetovalna služba v čebelarstvu, 

gostila pa je kar 19 predavateljev s celega sveta oz. približno 
160 udeležencev. Istega dne zvečer je v starem mestnem jedru 
Višnje Gore potekalo odprtje interaktivne skulpture obeležja 
kranjski čebeli (avtohtona čebelja pasma, ki je v Sloveniji za-
ščitena). V soboto, 19. maja, je na Brdu pri Kranju potekala 
mednarodna ministrska konferenca na temo ohranitve čebel. 
Konference so se udeležili predstavniki dvaindvajsetih držav. 
Spregovorili so o pomenu čebel in drugih opraševalcev za traj-
nostno kmetijstvo in prehransko varnost, razpravljali o stanju 
ter iskali ukrepe za ohranitev čebel v svetu. Ob koncu konfe-
rence so sprejeli skupno deklaracijo, v kateri so se zavezali, 
da bodo krepili sodelovanje držav na mednarodni ravni na po-
dročju ukrepov za zaščito čebel in drugih opraševalcev, ozave-
ščanja javnosti, izobraževanja in izmenjave dobrih čebelarskih 
praks. Razpravljali so tudi o pomembnosti raziskav in ukrepov 
za preventivo in zatiranje čebeljih bolezni in škodljivcev ter 
o nadaljevanju izvajanja ukrepov za blažitev podnebnih spre-
memb, ki tudi vplivajo na čebele.

Prvo praznovanje svetovnega dne čebel v Breznici pri Žirovnici
Glavnemu dogodku pa smo bili priča v nedeljo, 20. maja. Ni 

naključje, da je bilo prvo praznovanje svetovnega dne čebel v 
Breznici pri Žirovnici. V tem kraju se je namreč rodil Anton 
Janša. Dogodek, ki se ga je udeležilo približno 7000 obisko-
valcev iz Slovenije in tujine, med njimi veliko število ponosnih 
slovenskih čebelarjev, se je začel ob 12. uri. Častni pokrovitelj 
dogodka in osrednji govorec je bil predsednik države Borut Pa-
hor. Poleg njega so v pozdravnih nagovorih, v katerih so vsi 
poudarili pomen čebel in nujnost ohranitve čebel tudi z vidika 
pridelave hrane, sodelovali še predsednik ČZS Boštjan Noč, 
generalni direktor OZN za prehrano in kmetijstvo Jose Gra-
ziano da Silva, predsednik svetovne čebelarske organizacije 
Apimondia Philip McCabe in župan občine Žirovnica Leopold 
Pogačar. Pred in po dogodku pa so obiskovalci lahko obiskali 
t. i. medeno vas, v kateri je bilo več kot 80 stojnic s čebelarsko 
in kulinarično ponudbo. 

Lidija Senič, vodja služb Čebelarske zveze Slovenije
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OBVESTILO O NOVOSTIH ZBIRANJA KOMUNALNIH 
ODPADKOV V OBČINI CERKVENJAK

Spoštovane občanke, spoštovani občani !
Na podlagi javnega razpisa občin Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sv. Ana, Sv. Trojica v Slov. goricah in Sv. Jurij v Slov. go-

ricah so te občine v začetku januarja 2018 z družbama Saubermacher Slovenija, d. o. o., in CERO Puconci, d. o. o., podpisale 
novo koncesijsko pogodbo za opravljanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in obdelave določenih vrst 
komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju teh občin za 
naslednjih 15 let.

Na podlagi sprejetih Odlokov o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi 
odpadki, Tehničnega pravilnika in Programa ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami se bo tako s 1. 7. 2018 nekoliko spremenil 
sistem zbiranja komunalnih odpadkov, ki bo bolj prijazen uporabniku. Zbiranje stekla in steklene embalaže se s 1. 7. 2018 seli 
iz zbiralnic ločenih frakcij (ekoloških otokov) k uporabnikom storitev (sistem »od vrat do vrat«).

Vrsta  
odpadka

TRENUTNI sistem zbiranja (do 30. 
6. 2018)

NOV Sistem zbiranja
(od 1. 7. 2018 naprej)

Opis sprememb
(od 1. 7. 2018 naprej)

Mešani 
komunalni 
odpadki

Črna posoda -
zbiranje od gospodinjstev 
odvoz 13 x letno (na 4 tedne)

Črna posoda -
zbiranje od gospodinjstev
odvoz 13 x letno (na 4 tedne)

Ni sprememb

Mešana embalaža
Vrečke -
Zbiranje od gospodinjstev
Odvoz 13 x letno (na 4 tedne)

Vrečke -
Zbiranje od gospodinjstev
Odvoz 13 x letno (na 4 tedne)

Ni sprememb

Papir in karton ter 
papirna in 
kartonska embalaža

Zeleni zabojniki
zbiranje od gospodinjstev
odvoz 13 x letno (na 4 tedne)

Zeleni zabojniki
zbiranje od gospodinjstev
odvoz 13 x letno(na 4 tedne)

Ni sprememb

Steklo in steklena 
embalaža

Zeleni zabojniki z  
zelenim pokrovom
zbiranje na ekoloških otokih
odvoz 13 x letno (na 4 tedne)

Zeleni zabojniki z zelenim pokrovom

Zbiranje od gospodinjstev
odvoz 6 x letno (na 8 tednov)

Vsako gospodinjstvo bo prejelo zeleno 
120-litrsko posodo za zbiranje stekla in 
steklene embalaže (zaradi tega gospodinjstvo 
ne bo imelo dodatnega stroška!). Zbiranje bo 
tako potekalo  neposredno od gospodinjstev, 
na ekoloških otokih pa bo ukinjeno.

Biološko 
razgradljivi 
odpadki

Rjava posoda
zbiranje od gospodinjstev (obvezno zgolj 
za tiste, ki bioloških odpadkov sami 
doma ne kompostirajo)
Odvoz 37 x letno

Rjava posoda
zbiranje od gospodinjstev (obvezno zgolj 
za tiste, ki bioloških odpadkov sami doma 
ne kompostirajo)
Odvoz 32 x letno

Sprememba frekvence odvoza s 37 x na 
leto na 32 x na leto

Kosovni odpadki Akcija zbiranja kosovnih
odpadkov 1 x letno

Akcija zbiranja kosovnih 
odpadkov 1 x letno Ni sprememb

Nevarni odpadki Akcija zbiranja nevarnih odpadkov s 
premično zbiralnico 1 x letno

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov s 
premično zbiralnico 1 x letno Ni sprememb

Oddaja odpadkov 
v zbirnem centru

Možna oddaja vseh vrst komunalnih 
odpadkov za gospodinjstva v zbirnem 
centru podjetja Saubermacher Slovenija, 
d. o. o., na naslovu Spodnji Porčič 4a, 
2230 Lenart v Slovenskih Goricah

Možna oddaja vseh vrst komunalnih 
odpadkov za gospodinjstva v zbirnem 
centru podjetja Saubermacher Slovenija, 
d. o. o., na naslovu Spodnji Porčič 4a, 
2230 Lenart v Slovenskih Goricah

Delovni čas zbirnega centra je podaljšan 
za 2 uri na teden (vsako sredo od 7. do 
17.  ure) 

Zbiranje ločenih frakcij na zbiralnicah ločenih frakcij (t. i. ekoloških otokih) ni predvideno. Ekološki otoki se bodo julija 
2018 ukinili. 

Vsako gospodinjstvo bo zaradi prehoda zbiranja stekla in steklene embalaže na sistem zbiranja neposredno od gospodinj-
stev (»od vrat do vrat«) najpozneje v juniju 2018 prejelo 120-litrski zabojnik za zbiranje stekla in steklene embalaže. 

Prvi odvozi stekla in steklene embalaže od gospodinjstev pa bodo potekali šele v juliju ali avgustu 2018, v skladu z novim 
koledarjem odvoza komunalnih odpadkov po 1. 7. 2018, ki ga bodo gospodinjstva prejela najkasneje do konca junija 2018. 
Do 1. 7. 2018 steklo in stekleno embalažo še naprej odlagajte na obstoječe ekološke otoke. 

Posoda za zbiranje stekla in steklene embalaže, ki jo boste prejeli na dom, ne bo dodatno bremenila cene zbiranja odpadkov, 
saj je celotni strošek že upoštevan v ceni storitve zbiranja mešanih komunalnih odpadkov.

Zbirni center Lenart je odprt od 1. 1. 2018 od pon. do pet. med 7. in 15. uro, vsako sredo med 7. in 17. uro in vsako soboto 
med 8. in 12. uro. Ob predaji odpadkov je potrebno obvezno predložiti zadnjo položnico (ali vsaj ne starejšo od 3 mesecev) 
družbe Saubermacher Slovenija, iz katere je razvidna upravičenost do oddaje odpadkov. V skladu s sprejetim Tehničnim 
pravilnikom o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju navedenih občin so določeni tudi seznam in pogoji zbiranja od-
padkov, ki se zbirajo v Zbirnem centru Lenart. 
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Pogoji zbiranja odpadkov v Zbirnem centru Lenart:

 Klas.št. Opis odpadka Cena (€/kg) Opomba

02 02 03 Snovi, neprimerne za 
uživanje ali predelavo Plačljivo*

Samo svinjske 
kože iz zakola za 
lastno uporabo

15 01 01
Papirna in kartonska 
embalaža ter embalaža 
iz lepenke

Brezplačno  

15 01 02 Plastična embalaža Brezplačno  
15 01 03 Lesena embalaža Brezplačno  
15 01 04 Kovinska embalaža Brezplačno  

15 01 05 Sestavljena 
(kompozitna) embalaža Brezplačno  

15 01 06 Mešana embalaža Brezplačno  
15 01 07 Steklena embalaža Brezplačno  
15 01 09 Embalaža iz tekstila Brezplačno  

15 01 10*
Embalaža, ki vsebuje 
ostanke nevarnih snovi 
ali je onesnažena z 
nevarnimi snovmi

Brezplačno  

15 01 11*

Kovinska embalaža, 
ki vsebuje nevaren 
trden porozen oklep 
(npr. azbest), vključno 
s praznimi tlačnimi 
posodami

Brezplačno  

16 01 03 Izrabljene gume Brezplačno Do 50 kg/leto/
povzročitelja

16 01 03 Izrabljene gume Plačljivo* Nad 50 kg/leto/
povzročitelja

17 01 07
Mešanice betona, opeke, 
ploščic in keramike, ki 
niso navedene v 17 01 06

Brezplačno Do 200 kg/leto/
povzročitelja

17 01 07
Mešanice betona, opeke, 
ploščic in keramike, ki 
niso navedene v 17 01 06

Plačljivo* Nad 200 kg/leto/
povzročitelja

17 03 02 Bitumenske mešanice, ki 
niso navedene v 17 03 01 Plačljivo*  

17 06 05 Gradbeni materiali, ki 
vsebujejo azbest Plačljivo*  

17 09 04

Mešanice gradbenih 
odpadkov in odpadkov iz 
rušenja objektov, ki niso 
navedene v 17 09 01, 17 
09 02 in 17 09 03

Brezplačno Do 200 kg/leto/
povzročitelja

17 09 04

Mešanice gradbenih 
odpadkov in odpadkov 
iz rušenja objektov, ki 
niso navedene v 17 09 
01, 17 09 02 in 17 09 03

Plačljivo* Nad 200 kg/leto/
povzročitelja

20 01 01 Papir ter karton in 
lepenka Brezplačno  

20 01 02 Steklo Brezplačno  

20 01 08
Biorazgradljivi 
kuhinjski odpadki in 
odpadki iz restavracij

Plačljivo*  

20 01 10 Oblačila Brezplačno  
20 01 11 Tekstil Brezplačno  
20 01 13* Topila Brezplačno  
20 01 14* Kisline Brezplačno  

20 01 15* Alkalije Brezplačno  
20 01 17* Fotokemikalije Brezplačno  
20 01 19* Pesticidi Brezplačno  

20 01 21*
Fluorescenčne cevi 
in drugi odpadki, ki 
vsebujejo živo srebro

Brezplačno  

20 01 23*
Zavržena oprema, ki 
vsebuje fluorokloro- 
ogljikovodike

Brezplačno  

20 01 25 Jedilno olje in masti Brezplačno  

20 01 26* Olje in masti, ki niso 
navedeni v 20 01 25 Brezplačno  

20 01 27*
Barve, tiskarske barve, 
lepila in smole, ki 
vsebujejo nevarne snovi

Brezplačno  

20 01 28
Barve, tiskarske barve, 
lepila in smole, ki niso 
navedeni v 20 01 27

Brezplačno  

20 01 29* Čistila (detergenti), ki 
vsebujejo nevarne snovi Brezplačno  

20 01 30 Čistila (detergenti), ki 
niso navedena v 20 01 29 Brezplačno  

20 01 31* Citotoksična in 
citostatična zdravila Brezplačno  

20 01 32 Zdravila, ki niso 
navedena v 20 01 31 Brezplačno  

20 01 33*

Baterije in akumulatorji, 
navedeni v 16 06 01, 
16 06 02 ali 16 06 03, 
in nesortirane baterije 
in akumulatorji, ki 
vsebujejo te baterije

Brezplačno  

20 01 34
Baterije in 
akumulatorji, ki niso 
navedeni v 20 01 33

Brezplačno  

20 01 35*

Zavržena električna in 
elektronska oprema, ki 
vsebuje nevarne snovi 
(3), ki ni navedena v 20 
01 21 in 20 01 23

Brezplačno  

20 01 36
Zavržena električna in 
elektronska oprema, ki 
ni navedena v 20 01 21, 
20 01 23 in 20 01 35

Brezplačno  

20 01 37* Les, ki vsebuje nevarne 
snovi Brezplačno  

20 01 38 Les, ki ni naveden v 20 
01 37 Brezplačno  

20 01 39 Plastika Brezplačno  
20 01 40 Kovine Brezplačno  
20 02 01 Biorazgradljivi odpadki Plačljivo*  

20 03 01 Mešani komunalni 
odpadki Brezplačno

Samo plenice, 
oddane v vrečkah 
Saubermacher 
Slovenija, d.o.o.

20 03 01 Mešani komunalni 
odpadki Plačljivo*  

20 03 07 Kosovni odpadki Brezplačno  

20 03 03 Odpadki s čiščenja cest Brezplačno
Oddaja možna 
samo za režijske 
obrate občine

* Cena v EUR/kg glede na sprejet in objavljen cenik izvajalca

Zaradi uvajanja novega sistema zbiranja komunalnih odpadkov po 1. 7. 2018 in 
novega načina prevzema odpadkov v Zbirnem centru Lenart vas prosimo za razu-
mevanje in potrpežljivost, seveda pa smo vam za vsa pojasnila in dodatna vprašanja 
z veseljem na voljo na tel.št. 02-620-23-00 oz. pisarna@saubermacher.si.
Skupaj ustvarjajmo za življenja zdravo okolje!
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ZANIMIVI NEBESNI POJAVI

V zadnjem času lahko na nebu opazimo mnoge nenavadne 
pojave. V torek, 29. maja, okrog pol devete ure zvečer smo 
tega, zabeleženega na posnetku.

F. B.

JURČKI V MAJU

Foto: F. B.

V BESEDI IN SLIKI

MARIJA IN IVAN STA 
PRAZNOVALA

Pri Florjanovi maši v nedeljo, 6. maja, se je farni župnik Jan-
ko Babič spomnil na Marijo Vogrin, dolgoletno cerkveno pev-
ko in zborovodkinjo, ki je prav ta dan praznovala 80. rojstni 
dan, in na Ivana Lorenčiča, ki je v petek, 4. maja, na godovni 
dan svetnika Florjana, praznoval 84. rojstni dan. Lorenčič je 
tudi častni član PGD Cerkvenjak. Obema je izročil spominski 
darilci in šopek cvetja.

F. B.

MAŠE POPESTRI UBRANO 
PETJE

Pesem je v cerkvi neločljiva vsebina bogoslužja. In če je ta 
ubrano odpeta, kot to zna cerkvenjaški cerkveni pevski zbor 
na posnetku, je bogoslužjem oziroma svetim mašam še toliko 
lepše prisostvovati. Razveseljivo je, da so domači cerkvenja-
ški cerkveni pevci in pevke v zadnjem času peli tudi na nekaj 
pogrebih.

F. B.

MED NAŠIMI LJUDMI

ŽELEZNIŠKA POSTAJA NA VANETINI

             
Na Vanetini že leta stoji železniška postaja. Vlak do nje še ni 

pripeljal. In tudi železniška proga še ni zgrajena.                     

F. B.
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Obletnica poroke
»Prosim, prinesite nam zares dobro vino, ker imava danes de-
setletnico poroke,« sta mož in žena naročila natakarju.
»Samo to mi še povejta, da bom lažje izbral najboljšega: ali bi 
rada obletnico proslavila ali pozabila.«

Babica
»Zakaj včeraj nisi prišel v šolo,« je učiteljica vprašala Pepčka.
»Babica je zbolela.«
»To mi je malo sumljivo. Ne vem, če je tvoja babica res tolikokrat 
bolna. In še to vedno takrat, ko pišemo kakšno šolsko nalogo.«
»Tudi moj ata sumi, da se babica samo dela bolno, ker se dol-
gočasi, če je sama doma.«

Internet
»Zakaj internet ne bo nikoli popolnoma zamenjal časopisov?«
»Ne vem.«
»Ker v internet ni mogoče zaviti solate ali z njim podkuriti v peči.«

Recept za srečo
»Kaj je nujno za srečo v družini,« je učitelj vprašal Pepčka.
»Ljubezen, medsebojno razumevanje, spoštovanje …« je po-
časi našteval Pepček.
»Pravilno,« ga je bodril učitelj. »Kaj še?«
»Najmanj dva televizorja in najmanj trije računalniki.«

Pri lepotnem kirurgu
»Kako vam je všeč vaša nova podoba,« je lepotni kirurg po 
operaciji povprašal pacientko.
»Zelo mi je všeč,« je odvrnila. »Sedaj vas prosim samo še, da 
mi povečate oči.«
»Dobro. Za to ne bo potrebna operacija. Dovolj bo, da vam 
pokažem račun za dosedanje posege.«

Opeka
Pepček sedi ob ribniku in meče opeko v vodo.
»Kaj delaš, Pepček,« ga vpraša učitelj.
»Čudim se. Opeka je štirioglata, ko jo vržem v vodo, pa gredo 
valovi v krogu.«

Na urgenci
»Vaš mož ne izgleda nič kaj dobro,« je zdravnik dejal ženi, ko 
je na urgenco prišla na obisk k možu.
»Vem, ima pa rad otroke in pri delu je priden.«

Hiter izračun
»Pepček, hitro izračunaj, koliko je 50 krat 30,« je učitelj na-
ročil Pepčku.
»Dvesto,« je kot iz topa izstrelil Pepček.
»To pa ni točno,« je rekel učitelj.
»Zato pa sem izračunal zelo hitro,« se je pohvalil Pepček.

Pri zdravniku
»Kaj je rekel zdravnik,« je sosed vprašal soseda, ki se je vrnil 
iz zdravstvene ambulante.
»Nič ni rekel. Samo diagnozo in recept je napisal in mi dal račun.«
»Kaj pa imaš?«
»Zdaj imam 100 evrov.«
»Ne mislim na to? Sprašujem te, kaj ti manjka?«
»400 evrov.«

 HUMOR | HUMOR  Pripravlja: T. K.

F. B.
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Očitek
»Puljenje zoba ste mi zaračunali 300 evrov, čeprav ste ga pulili 
manj kot eno minuto,« je pacient očitajoče dejal zobozdravniku.
»Ni nobenega problema. Če želite, vam lahko naslednji zob 
pulim eno uro,« je odvrnil zobozdravnik.



PETEK, 1. JUNIJ
20.00 »Skozi mavrico na pot« – koncert MPZ KD Cerkvenjak – v Domu 

kulture – KD Cerkvenjak

SOBOTA, 2. JUNIJ
13:00 4. pohod po »cerkvenjaški vinski cesti« (zbiranje pri Johanezovi trti) – 

dan odprtih kleti – Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak 

NEDELJA, 3. JUNIJ
9:00 Zaključek veteranske nogometne lige – na ŠRC Cerkvenjak – ŠD 

Cerkvenjak
10.00 1. sveto obhajilo – v cerkvi Sv. Antona – Župnija Sv. Anton v Slov. goricah

SREDA, 6. JUNIJ
9.00 Medobčinsko igranje šaha vseh društev ZDU – v domu upokojencev 

– DU Cerkvenjak

PETEK, 8. JUNIJ
19.00 Rimski tabor pri Lübi vodici – prižig rimskega ognja z druženjem v 

noč – Društvo »Krdebač« Cerkvenjak
19.00 Okrogla miza »Odporniško gibanje 1941-1945 na območju 

Cerkvenjaka« (sodelujejo: dr. Marjan Toš, Manica Toplak – še živeča 
interniranka in Marjan Žmavc) – v Avli Vlada Tušaka – Krajevno 
združenje borcev za vrednote NOB Cerkvenjak

SOBOTA, 9. JUNIJ
10.00 Rimski tabor pri Lübi vodici – predstavitev življenja Rimljanov, 

rimsko kosilo, legionarji se predstavijo, jahanje konjev, večerja in 
druženje pozno v noč – Društvo »Krdebač« Cerkvenjak

13.00 Tradicionalni »Turnir Zorman« v malem nogometu – ŠTD Smolinci – 
Župetinci

14.00  Gasilsko tekmovanje za pokal Slovenskih goric – na ŠRC Cerkvenjak 
– PGD Cerkvenjak

NEDELJA, 10. JUNIJ
8.00 »Vesela kuharija« – kuhanje kisle juhe – pred gasilskim domom – 

Društvo kmečkih deklet in žena Cerkvenjak
9.00 13. tradicionalni »Turnir Zorman« v malem nogometu – ŠTD 

Smolinci – Župetinci
10.00 Rimski tabor pri Lübi vodici – zbor Rimljanov in gostov, zaključek 

ob 11. uri -  Društvo »Krdebač« Cerkvenjak
15.00 Sv. maša pri kapeli v Andrencih – Župnija Sv. Anton v Slov. goricah

PONEDELJEK, 11. JUNIJ
17:00  Podelitev plaket iz 16. društvenega ocenjevanja vina, pokušnja 

najbolje ocenjenih vin, promocija vin Promo Vinis – v Avli Vlada 
Tušaka – Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak

TOREK, 12. JUNIJ
8.30 Otroška likovna kolonija Maksa Kaučiča – OŠ Cerkvenjak – Vitomarci
17.00 8. pohod po severni meji Občine Cerkvenjak – Društvo general 

Maister Cerkvenjak 

ČETRTEK, 14. JUNIJ
16.00 Prireditev ob zaključku šolskega leta – Vrtec Pikapolonica Cerkvenjak 

PETEK, 15. JUNIJ
19.00 Predstavitev publikacije ob 20-letnici Občine Cerkvenjak – v Avli 

Vlada Tušaka – Občina Cerkvenjak v sodelovanju s SGF Cerkvenjak
20.00 Antonova noč (Poskočni muzikanti, Gadi, Challe Salle – v šotoru na 

ŠRC Cerkvenjak – Gostišče pri Antonu

SOBOTA, 16. JUNIJ
9.00 Letalski dan – na vzletišču Cerkvenjak – Aero klub Sršen Cerkvenjak
9.30 Turnir dvojic v tenisu – na ŠRC Cerkvenjak – Tenis klub Cerkvenjak 
10.00 Dan nogometa na ŠRC Cerkvenjak (tekme mlajših selekcij, ob 18.00 

tekma NK Cerkvenjak člani: »All Stars« Cerkvenjak) –– NK Cerkvenjak

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

20.00 Antonova noč (Lana Jurčević in Ines Erbus) – v šotoru na ŠRC 
Cerkvenjak – Gostišče pri Antonu

NEDELJA, 17. JUNIJ
9.00 Razstava domačih dobrot »Vino in kulinarika« – Društvo 

vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak in Društvo kmečkih 
deklet in žena Cerkvenjak, v sodelovanju z OŠ Cerkvenjak - Vitomarci 
in lokalnimi ponudniki (odprto do 12. ure)

9.30 Slovesna maša, posvečena prazniku Občine Cerkvenjak – v cerkvi sv. Antona 
10.30 Povorka starih običajev in navad – v centru Cerkvenjaka – TD Cerkvenjak
11.00 Osrednja proslava ob 20. občinskem prazniku Občine Cerkvenjak – v 

Domu kulture – Občina Cerkvenjak
13.00 Družabno srečanje v šotoru na ŠRC Cerkvenjak – Občina Cerkvenjak 
14.00  Skeč »Šola nekoč« – v šotoru na ŠRC Cerkvenjak – TD Cerkvenjak v 

sodelovanju z dramsko skupino Kulturno turističnega društva Proga 
13 iz Ljubljane 

ČETRTEK, 21. JUNIJ
18.00 Prireditev ob zaključku šolskega leta in dnevu državnosti – v Domu 

kulture – OŠ Cerkvenjak - Vitomarci 

PETEK, 22. JUNIJ
15.00 Sveta maša –- v cerkvi sv. Antona in srečanje starejših občanov nad 

75 let – v Gostišču pri Antonu – OO RK Cerkvenjak
18.00 Srečanje ljudskih pevcev – v Domu kulture – DU Cerkvenjak 

SOBOTA, 23. JUNIJ
9.00 Promocija krvodajalstva – pred občinsko zgradbo – OO RK Cerkvenjak  

v sodelovanju s Centrom za transfuzijsko medicino Maribor
19.00  Turnir v malem nogometu, tekmovanje med zaselki – na igrišču pri 

OŠ – KMN Cerkvenjak
20.00 Čebelarsko druženje ob Kresni noči – pri čebelarskem domu v Čagoni 

– ČD Ivan Jurančič Cerkvenjak

NEDELJA, 24. JUNIJ
13.00 Streljanje z zračno puško za pokal občine in tekmovanje med zaselki 

– na ŠRC Cerkvenjak – Strelsko društvo Cerkvenjak
20.00 Kulturni večer »Pod lipo samostojnosti« in otvoritev spominskega 

obeležja v počastitev osamosvojitvene vojne za Slovenijo ter blagoslov 
prenovljene Johanezove kapele – KD Cerkvenjak, OZ veteranov vojne 
za Slovenijo Lenart in TD Cerkvenjak, v sodelovanju z ostalimi društvi

PONEDELJEK, 25. JUNIJ
10. nogometna šola (od 25. 6. do 29. 6. 2018) – na ŠRC Cerkvenjak – NK 

Cerkvenjak
10.00 S kolesom po mejah Občine Cerkvenjak (rekreativno kolesarjenje) – 

ŠD Cerkvenjak (prijave od 9. ure – pred občinsko zgradbo)

PETEK, 29. JUNIJ
8.00 Krvodajalska akcija – v OŠ Cerkvenjak – OO RK Cerkvenjak

SOBOTA, 30. JUNIJ
17.30 Otvoritev fasade na čebelarskem domu v Čagoni – ČD Ivan Jurančič 

Cerkvenjak

NEDELJA, 1. JULIJ
13.00 Tradicionalna košnja trave in grabljanje trave ter predstavitev 

kmetijske mehanizacije Joco in Hojnik iz Maribora – na kmetiji 
Kocmut, Brengova 15 – TD Cerkvenjak

20. OBČINSKI PRAZNIK 
1. JUNIJ – 1. JULIJ 2018

20 LET OBČINE CERKVENJAK

Vljudno vabljeni.

Turistično informacijski center - TIC
Tel.: 02 729 57 00; e-pošta: obcina@cerkvenjak.si; www.cerkvenjak.si


