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Pogovor z županom Občine Cerkvenjak Marjanom Žmavcem

RAZVOJ CERKVENJAKA JE NA DOBRI POTI
Vroče in toplo poletje, ki nam je skoraj vsak dan prine-

slo kakšno ploho ali nevihto, ter prvi jesenski dnevi so za 
nami. Večina pridelkov je že v kaščah, shrambah in kleteh, 
vse v naravi pa se pripravlja na prihod zime. Kako je mi-
nilo poletje v Cerkvenjaku, kakšna je letošnja letina, kaj 
je občini uspelo narediti čez poletje in kaj še namerava po-
storiti do konca leta? O teh in še nekaterih vprašanjih smo 
se pogovarjali z županom Občine Cerkvenjak Marjanom 
Žmavcem.

Marjan Žmavc: Občini je uspelo prodati vse parcele v poslovno-
-obrtni coni v Brengovi, zato bo ta kmalu polno zaživela. Upam, 
da bo s tem Cerkvenjak pridobil tudi več novih delovnih mest.

Večkrat ste že dejali, da v Občini Cerkvenjak od kmetijske 
dejavnosti ni odvisen samo ekonomski položaj kmetov, tem-
več tudi številnih drugih občank in občanov, ki sicer hodijo 
v službo, vendar poleg tega obdelujejo še zemljo in si na njej 
pridelajo del hrane, sadja in pijače zase. Zato za ekonomski 
položaj večine prebivalcev ni nepomembno, kakšna je bila 
letos letina. Je bila narava letos darežljiva?

Gledano v povprečju je bila letos glede na nekaj prejšnjih 
let letina sorazmerno dobra. Pridelek žita sicer ni bil najboljši, 
vendar še vedno soliden. Koruza pa je letos bogato obrodila. 
Travinja je bilo dovolj, saj nam dežja ni primanjkovalo. Sadje 
je obilno obrodilo, pa tudi pridelek grozdja je bil dober. Upaj-
mo, da bo dober tudi vinski letnik 2018.
Letos so vsi pridelki zelo zgodaj dozoreli. Gledal sem cerkve-
njaške vinograde – 20. septembra so bili skoraj vsi že obrani.

Poleti je bilo veliko toplih dni in dosti dežja. Verjetno je zato 
vse malo hitreje zorelo. Res pa je, da so zaradi tega zlasti vino-
gradniki imeli kar precej nevšečnosti, saj so grozdje napadali 
oidij, peronospora in druge bolezni. Ne glede na podnebne da-
nosti, na katere ne moremo vplivati, pa si je lahko vsakdo, ki 
ima nekaj zemlje ter voljo in veselje do njenega obdelovanja, 
letos že kaj spravil v shrambo in klet. Marsikdo pa je letos pri-
delal celo toliko, da mu je ostalo še kaj za prodajo.
Mnogi v Cerkvenjaku so si uspeli za zimske dni shraniti tudi 
kakšno gobo, saj jih je septembra in oktobra v tukajšnjih goz-
dovih zraslo zares veliko.

Tako je. Kdor je bil priden in mu je to čas dopuščal, si je 
letos jeseni zares lahko nabral gobe, saj jih ni bilo težko najti. 
Tudi z ženo nama jih je nekaj uspelo nabrati, čeprav nisva ime-
la dovolj časa za to, da bi jih šla večkrat iskat.
Ponekod, zlasti na Gorenjskem, prihaja menda do problemov 
in sporov, češ da ljudje gobe nabirajo v privatnih gozdovih, 
čeprav niso njihovi lastniki. Se tudi v Cerkvenjaku pojavljajo 
takšni problemi.

Ne, vsaj meni ni znano. Pri nas zakonodaja omogoča vsem 
ljudem prosto gibanje po gozdovih in nabiranje prosto rastočih 
rastlin, če pri tem ne povzročajo škode. V zvezi s tem v Cer-
kvenjaku nimamo problemov, ker znamo živeti z naravo in v 
kulturnih in spoštljivih medsebojnih odnosih. Le kako bi v tej 
deželici živeli, če bi se lahko v naravi gibali samo po asfaltnih 
občinskih cestah?
Omenili ste, da nekaterim majhnim pridelovalcem včasih 
ostane nekaj kmetijskih pridelkov za prodajo. Komu pa jih 
lahko prodajajo?

To je problem. Včasih so kmetijske zadruge odkupovale ve-
liko različnih kmetijskih pridelkov (živino, žita, živalske kože, 
jajca, gobe, jesenski podlesek itd.), danes pa v glavnem samo 
še živino in žito. Velika trgovska podjetja pa vključujejo v svo-
je nabavne veriga samo velike proizvajalce, ki jih lahko oskr-
bujejo vse leto. Poleg tega mali proizvajalci tudi s cenami ne 
morejo biti in niso konkurenčni velikim proizvajalcem. Zato 
so mali proizvajalci pri prodaji viškov prepuščeni sami sebi 
in svoji iznajdljivosti. Rešitev je morda v povezovanju malih 
pridelovalcev, ki pridelujejo oziroma proizvajajo enake proi-
zvode. Takšne primere smo imeli priložnost videti, ko smo bili 
pred leti na obisku v Vulkanlandu v sosednji avstrijski Štajer-
ski. Če se denimo poveže več proizvajalcev domačega sadjev-
ca ali kisa, lahko skupaj dosežejo takšen obseg proizvodnje, da 
lahko začnejo skupaj oskrbovati kakšno veleblagovnico.
Občina je nameravala malim proizvajalcem pri prodaji po-
magati z odprtjem zelene tržnice v središču Cerkvenjaka.

Ta ideja še ni zamrla. Prizadevamo si, da bi jo uresničili pre-
ko LAS-a. O lokaciji, kje natančno naj bi bila, še razmišljamo. 
Morda bi bilo najbolje, da bi jo umestili na lokacijo, kjer je 
zadruga nekoč že izvajala odkup. Za začetek bi bilo morda 
dovolj, da bi tržnica obratovala enkrat na mesec ali enkrat na 
štirinajst dni. Bistveno je, da bi prišli na njej v stik proizvajalci 
in kupci. Mnogi, ki živijo v mestih, bi radi kupovali zdrave 
in dobre pridelke s podeželskih vrtov in njiv, samo do njih ne 
morejo priti oz. nekaj jim jih že dobavlja zadruga Dobrina.
Kakšna pa je bila letos »letina« na področju investicij v obči-
ni Cerkvenjak? Največ gradbene mehanizacije je bilo mogo-
če videti na nekaterih cestnih odsekih.

Res je. Izvedli so drugo fazo modernizacije lokalne ceste 
Brengova–Vanetina v dolžini 600 metrov, za kar je občina od-
štela okoli 60.000 evrov. Lani smo v okviru prve faze rekon-
strukcije te lokalne ceste asfaltirali 400 metrov cestišča.

Občina je modernizirala in asfaltirala tudi lokalno cesto 
Stanetinci–Andrenci v dolžini 500 metrov, kar je občino stalo 
okoli 80.000 evrov. Ta cesta, ki je bila pred tem v zelo slabem 
stanju, omogoča prebivalcem Andrencev, da dostopajo na re-
gionalno cesto Cerkvenjak–Sveti Andraž in naprej proti Ptuju 
tudi na južni strani naselja. Cesta je nekoliko širša, da bodo 
lahko po njej vozili in se srečevali tudi veliki traktorji in težki 
tovornjaki. Zato smo ob cesti uredili asfaltirana izogibališča 
za vozila. Na klancu, kjer so v preteklosti makadamsko cesto 
najedale hudourniške vode, smo uredili tudi ustrezne odtoke 
zanje. Skratka, sodobna lokalna cesta bo zelo razbremenila 
promet v naselju Andrenci in povečala njegovo varnost.
Investicijska dela so potekala tudi v Peščenem Vrhu.

V Peščenem Vrhu je Občina Cerkvenjak investirala okoli 
81.000 evrov v drugo fazo rekonstrukcije vodovoda. Lani smo 
tam v okviru prve faze rekonstruirali 200 metrov vodovodnega 
omrežja, letos pa smo obnovili še preostalih 800 metrov vodo-
voda ter tudi izvedli nove hišne priključke z jaški in vodomeri.
Vsem v Cerkvenjaku so bila najbolj na očeh gradbena dela 
na parkirišču pri pokopališču.

To parkirišče je občina Cerkvenjak zgradila in asfaltirala na 
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novo. Na parkirišču, na katerem potekajo finalna dela, je zari-
sanih 32 parkirnih mest, na njem pa bo tudi javna razsvetljava. 
Izgradnja parkirišča je stala 
okoli 73.000 evrov, dela pa 
je izvedlo podjetje Komu-
nala Slovenske gorice iz Le-
narta, ki je zgradilo tudi oba 
že omenjena cestna odseka. 
Podjetje je omenjena dela 
pridobilo na javnih razpisih. 
Na samem pokopališču pa je 
izvedeno še tlakovanje poti 
in namestitev nove fontane, 
kar bo občino stalo dodatnih 
10.000 evrov.
Za kakšno investiciji pa gre v Brengovi?

Tam bomo v delu naselja Brengova v naslednjih tednih izve-
dli prvo fazo izgradnje vodovoda. Zgradili bomo 400 metrov 
vodovoda, kar bo občino stalo okoli 27.000 evrov. V letošnjem 
letu namerava Občina Cerkvenjak priklopiti še vodovod v 
Grabonoškem Vrhu na C krak Pomurskega vodovoda, kar bo 
stalo okoli 22.000 evrov.
Občina da vsako leto veliko sredstev tudi za vzdrževanje lo-
kalnih cest.

Letos smo za vzdrževanje lokalnih cest namenili že 99.000 
evrov, kar ni malo. Nekaj obveznosti se je še sicer preneslo iz 
lanske jeseni. Dejstvo pa je, da so tudi naše lokalne ceste, ki 
jih je okoli 80 km, precej obremenjene in za nemoten promet 
zahtevajo redno vzdrževanje. 
Občino pa jeseni čaka še letošnja največja investicija, ki sodi 
med največje, kar jih je bilo v samostojni Občini Cerkvenjak 
nasploh.

Jeseni se bo začela rekonstrukcija preostalega še nerekonstru-
iranega dela regionalne ceste od občinske meje z občino Sveti 
Jurij ob Ščavnici skozi center Cerkvenjaka do poslovno-obrtne 
cone v Brengovi. Gre za 2,3 kilometre dolg cestni odsek. Res 
gre za eno doslej največjih investicij na območju Občine Cer-
kvenjak, saj so projektanti njeno vrednost ocenili na 1,8 milijona 
evrov. Večino sredstev bo zagotovila Direkcija Republike Slo-
venije za infrastrukturo, občina pa bo prispevala okoli 200.000 
evrov. V letih 2016 in 2017 smo rekonstruirali že kilometer te 
ceste, kar je stalo okoli 600 tisoč evrov. Občina je takrat prispe-
valo 280.000 evrov, že omenjena Direkcija pa je zagotovila pre-
ostala sredstva. Skupno bo rekonstruiran odsek regionalne cesta 
dolg 3,3 kilometra. Od domačije Slaček skozi center Cerkve-
njaka do kapele pri granati pa bo mogoče priti po pločniku. Del 
pločnika bomo zgradili tudi od odcepa za Župetince in Smolince 
v smeri Cerkvenjaka do avtobusnega postajališča, ki ga bomo na 
novo uredili nekaj deset metrov nazaj proti Cerkvenjaku. Poleg 
pločnika bo ob cesti tudi javna razsvetljava, izvedli pa bomo tudi 
ukrepe za umirjanje prometa. Del cestišča v središču Cerkve-
njaka bo rahlo dvignjen. V središču Cerkvenjaka bomo uredili 
tudi trg pred občino in nov prehod za pešce, prestavili pa bomo 
tudi avtobusno postajo pred zgradbo šole in uredili nekaj parki-
rišč. Za dokumentacijo za omenjeno investicijo smo že porabili 
27.000 evrov, od tega jih je občina prispevala 10.000.

Razpis za izvedbo del za omenjeno investicijo smo na Ob-
čini Cerkvenjak že pripravili v soglasju z Direkcijo Republike 
Slovenije za infrastrukturo. Ugotovili smo namreč, da bo tako 
šlo hitreje, kot če bi razpis pripravljala Direkcija. Sedaj čaka-
mo samo še na ponudbe izvajalcev del, da izberemo najbolj 
ugodnega. Ko bo izvajalec znan in ko bomo z njim podpisali 
pogodbo, bodo dela na terenu lahko stekla.
Obsežna zemeljska dela potekajo tudi na nekdanji Zimičevi 
domačiji v neposredni bližini središča Cerkvenjaka in občine.

Na tem zemljišču so začeli graditi poslovno trgovski cen-
ter. Investitor je podjetje Masiv iz Spodnje Ščavnice. Gre za 
hčerinsko podjetje Gradbeništva Pintarič iz Spodnje Ščavnice. 

V novem poslovno trgovskem centru bodo predvidoma trgo-
vina Mercatorja, lekarna in nekaj manjših lokalov, primernih 
za morebitni frizerski salon, slaščičarno, kozmetični salon ali 
kakšno podobno dejavnost. Ob poslovno trgovskem objektu, 
ki bo pritličen, raztezal pa se bo na 1500 kvadratnih metrih 
površine, bo tudi 40 parkirnih mest, kar bo kupcem in drugim 
strankam zelo olajšalo pristop do trgovine, lekarne in drugih 
lokalov. Kot vemo, ima Mercatorjeva trgovina v središču Cer-
kvenjaka sedaj največji problem s pomanjkanjem parkirnih 
mest. Na novi lokaciji tega problema ne bo več, kar bo občan-
kam in občanom, zlasti starejšim, olajšalo nakupovanje.

Pri tej investiciji je občina samo pomagala pri pridobivanju 
soglasij, lastnik vseh zgrajenih nepremičnin pa bo investitor, 
ki bo te nepremičnine po lastni presoji tudi prodajal ali oddajal 
v najem. Investitor je z Mercatorjem že dogovorjen za ureditev 
trgovine v novem objektu, zato se bo objekt sedanje Merca-
torjeve trgovine v središču Cerkvenjaka sprostil. Kakšna bo 
namembnost tega objekta v bodoče, pa je danes še težko reči.
V središču Cerkvenjaka je tudi nov spomenik.

Občina Cerkvenjak ga je 
v sodelovanju z Območnim 
združenjem veteranov vojne 
za Slovenijo v Lenartu po-
stavila udeležencem vojne za 
Slovenijo leta 1991. V Cer-
kvenjaku se je 5. 7. 1991 na-
mreč oblikovala Tankovska 
četa Območnega štaba TO 
RS Ptuj. Spomenik je izdelan 
iz originalne tankovske ovire 
v obliki tetraedra, ki je bila 
uporabljena v osamosvojitveni vojni za Slovenijo. Njegova 
postavitev je stala 400 evrov. Spomenik bo nas in vse obisko-
valce Cerkvenjaka trajno spominjal na vojno za Slovenijo.
Občina je izdala tudi zbornik ob 20-letnici ustanovitve sa-
mostojne občine Cerkvenjak. Tudi v tem primeru gre za po-
membno investicijo, vendar ne v asfalt in v zidove, temveč v 
informiranje ljudi, da se vsi skupaj lažje zavemo, kako po-
membna je bila za razvoj Cerkvenjaka in okoliških naselij 
ustanovitev samostojne Občine Cerkvenjak.

Zato smo na občini na to publikacijo zelo ponosni. V publika-
ciji, ki jo je uredil poseben uredniški odbor na čelu z Edvardom 
Pukšičem, smo popisali 20-letni razvoj občine na domala vseh 
področjih od komunale in gospodarstva do športa in kulture, še 
posebno pozornost pa smo posvetili delovanju in razvoju dru-
štev, klubov, združenj in drugih organizacij s sedežem v Občini 
Cerkvenjak, saj je ustanovitev samostojne občine zelo spodbu-
dila in poživila njihovo delovanje. Izid publikacije, ki smo jo 
izdali v 1200 izvodih, so podprli mnogi donatorji, za kar se jim 
še posebej zahvaljujem. Publikacijo so brezplačno prejela vsa 
gospodinjstva na območju Občine Cerkvenjak, uporabljali pa 
jo bomo tudi kot protokolarno darilo naše občine.
Je poleg vsega omenjenega Občina Cerkvenjak letos še kaj 
investirala?

Odkupili smo zemljišče za Vitalin park, ki mu pravimo tudi 
park za razvijanje motoričnih sposobnosti. Zemljišče je v ne-
posredni bližini Športno-rekreacijskega centra Cerkvenjak. 
Vitalin park bo občina gradila preko sredstev LAS-a v dveh 
fazah v letih 2019 in 2020.
Kako pa gre s prodajo parcel v poslovno-obrtni coni v Brengovi?

Občini je doslej uspelo prodati vse parcele v tej poslovno-
-obrtni coni. Tako so se v njej pojavili novi poslovni subjekti. 
Med njimi je tudi domači podjetnik Gradbeništvo Rokavec, 
ki je v coni zgradil novo betonarno, ki že obratuje. Drugi vla-
gatelji so še v fazi priprave dokumentacije za investiranje. 
Vsekakor pa bo poslovno-obrtna cona kmalu polno zaživela. 
Pričakujem , da bodo podjetniki v njej odprli tudi nekaj novih 
delovnih mest. 
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Kako pa je z investicijami v kadre, torej v ljudi, zlasti mlade, 
in njihovo izobrazbo in strokovno usposobljenost. Ekonomi-
sti pravijo, da brez usposobljenih ljudi, ki imajo veliko zna-
nja in veščin, ni napredka.

Izobrazbena struktura prebivalstva občine Cerkvenjak se je 
v zadnjem nekoliko daljšem časovnem obdobju bistveno iz-
boljšala. Vedno več je mladih, ki po končani osnovni šoli Cer-
kvenjak–Vitomarci nadaljuje šolanje na poklicnih, srednjih, 
višjih in visokih šolah ter fakultetah. Posebej je pohvalno, da 
se je povečalo zanimanje za poklicne šole, saj teh kadrov v go-
spodarstvu primanjkuje. Žal mnogi mladi ljudje po uspešnem 
izobraževanju odidejo v Avstrijo, kjer so plače krepko višje 
kot pri nas. To pa je problem, ki ga ne moremo rešiti v Obči-
ni Cerkvenjak, temveč terja rešitev na državni ravni. Sicer pa 
Občina Cerkvenjak mlade spodbuja in motivira za doseganje 
uspehov na področju izobraževanja tudi s tem, da vsako leto 
na osrednji proslavi občinskega praznika podelimo najboljšim 
učencem, dijakom, študentom in diplomantom priznanja in na-
grade. S tem mladim pokažemo, da smo opazili njihove napore 
za pridobitev izobrazbe in da jih zaradi tega, ker so bili pri tem 
uspešni, cenimo.
Mladi v Občini Cerkvenjak imajo čedalje bolj podobne mo-
žnosti za svoj vsestranski razvoj kot mladi v urbanih okoljih. 
Na potrebo po izenačitvi pogojev za mlade v urbanih in po-
deželskih okoljih je opozoril tudi predsednik republike Borut 
Pahor ob obisku v Cerkvenjaku. Kakšne možnosti za izven-
šolske dejavnosti imajo mladi v Cerkvenjaku?

Poleg odličnega vrtca in dobre osnovne šole imajo mladi na 
voljo tudi glasbeno šolo. Hkrati imajo vse pogoje za obšolsko 
športno, kulturno in drugo udejstvovanje, saj imamo v naši ob-
čini športno-rekreacijski center, kulturni dom ter več kot 25 
društev, klubov in združenj, v katerih lahko mladi delujejo in 
se kalijo za življenje. Ob koncu tedna pa je v Cerkvenjaku tudi 
obilo zabave za mlade. Poleg tega so prevozi z avtobusi po av-
tocesti do šolskih centrov v Mariboru hitri in subvencionirani 
s strani države. Mladi zaradi tega, ker živijo v Cerkvenjaku, v 
primerjavi z mestno mladino nimajo slabših možnosti za svoj 
vsestranski razvoj. Res pa je, da tako kot marsikje tudi mladi 
v Cerkvenjaku še vedno nimajo vsega, kar si želijo in kar po-
trebujejo. Še vedno nimajo na voljo prostorov, kjer bi se lahko 
srečevali, bolje spoznavali in družili ter organizirali različne 
dejavnosti in delavnice. Takšne prostore pogrešajo tudi starej-
ši, čeprav imajo dom upokojencev. Morda nam bo uspelo najti 
prostor za mlade, kjer bi lahko mladi razvijali svoje sposob-

nosti na področju računalništva, umetnosti, tehničnih znanj ter 
spretnosti, podjetniških idej in podobno. Mladi to potrebujejo 
tudi zaradi medsebojnega dialoga, skozi katerega se oblikujejo 
generacije.
V Cerkvenjaku je čedalje bolj razvito tudi podjetništvo.

Število podjetnikov se iz leta v leto povečuje. Na splošno 
lahko rečem, da podjetniki na območju naše občine uspešno 
poslujejo in da tudi pri nas občutimo posledice gospodarske 
rasti. Trenutno posluje na območju Občine Cerkvenjak že oko-
li sto poslovnih subjektov, ki zaposlujejo okoli 250 delavk in 
delavcev oziroma javnih uslužbencev. 

Podjetniki si prizadevajo tudi, da bi zaposlovali domačine, 
kar vpliva na zmanjševanje brezposelnosti v občini. Trenutno 
je stopnja brezposelnosti v naši občini nižja kot v Sloveniji v 
celoti. Res pa je, da je to tudi posledica zaposlovanja naših 
ljudi v sosednji Avstriji.
Po krizi, ki se je v Sloveniji začela leta 2008 in je trajala (pre)
dolgo, se torej razmere tudi na gospodarskem področju po-
stopno izboljšujejo. Ali to občutite tudi na območju Občine 
Cerkvenjak?

Da. Stopnja brezposelnosti upada, podjetništvo se hitreje 
razvija, napredek se vidi tudi v urejenosti domačij, v skrbi za 
čisto in negovano okolje, pri skrbni obdelanosti kmetijskih po-
vršin in podobno. Letos nam je bila naklonjena tudi narava, 
zato je ekonomski položaj ljudi nekoliko boljši. Skratka, smo 
na dobri poti, zato velja na njej vztrajati.
Na koncu vsakega pogovora za Zrnje občankam in občanom 
kaj zaželite. Kaj jim želite tokrat?

Želim jim, da nadaljujejo s prizadevnim in zavzetim delom, 
s katerim smo se tudi to pot izvlekli iz najhujše krize, ki smo jo 
preživljali od leta 2008. To je dokaz, da lahko s trdim delom in 
vztrajnostjo dosežemo marsikaj, včasih tudi tisto, kar je bilo še 
včeraj videti nedosegljivo. S tem, ko vsakdo prizadevno dela 
zase, za svojo družino, za svoje podjetje, obrtno dejavnost ali 
kmetijo in za dosego ciljev, ki si jih je sam zastavil, pa hkrati 
bogati tudi občino in našo družbo kot celoto. Zato vsem že-
lim, da bi bili pri doseganju ciljev, ki so si jih zastavili, čim 
bolj uspešni tudi v prihodnje. To bo tudi najlepša popotnica za 
prihodnost naše občine, kjer je, kot mnogi pravijo, lepo živeti.  

Tomaž Kšela

OBČINSKI SVET ZADNJIČ 
V TEM MANDATU

V sredo, 10. oktobra, so se svetniki in svetnica skupaj z 
občinskimi uslužbenci in županom Marjanom Žmavcem še 
zadnjič sestali v tem štiriletnem mandatu na seji Občinskega 
sveta Občine Cerkvenjak. Med šestimi točkami dnevnega reda 
so izstopale Odlok o pokopališkem redu v Občini Cerkvenjak, 
Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opra-
vljanje lokalne gospodarske javne službe 24-urne dežurne po-
grebne službe v Občini Cerkvenjak in Pravilnik o spremembi 
Pravilnika o dodelitvi denarne nagrade zlatim maturantom, di-

23. SEJA OBČINSKEGA 
SVETA                   

Potem ko 23. seja Občinskega sveta Občine  Cerkvenjak, 
sklicana za sredo, 5 septembra, zaradi odsotnosti vseh treh 
svetnikov iz liste SLS ni bila sklepčna in je tako odpadla, je 
bila ponovno sklicana seja v sredo, 12. septembra, sklepčna in 
potekala po predloženem dnevnem redu. Svetniki in svetnica 
so imeli na dnevnem redu 9 točk: Ugotovitev sklepčnosti in 
sprejem dnevnega reda, Potrditev sklepov 22. seje občinske-
ga sveta, Odlok o rebalansu proračuna Občine Cerkvenjak za 
leto 2018 , Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini 
Cerkvenjak, Odlok o pokopališkem redu v Občini Cerkvenjak, 
Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opra-
vljanje lokalne gospodarske javne službe 24-urne dežurne po-
grebne službe v Občini Cerkvenjak, Odlok o ustanovitvi jav-
nega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda 
Osnovna šola Cerkvenjak–Vitomarci, Sklep o izdaji soglasja k 
sistemizaciji delovnih mest v vrtcu Cerkvenjak za šolsko leto 

IZ DELA OBČINSKIH ORGANOV

2018/2019 in Pobude in vprašanja svetnikov. Seja je poteka-
la brez zapletov in odloki ter sklepi so bili sprejeti v podani 
oziroma predlagani obliki občinske uprave in zunanjih služb.

F. B.
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jakom in študentom Občine Cerkvenjak. Še prej, kot so prišli 
do teh točk, so bili na vrsti ugotovitev sklepčnosti in sprejem 
dnevnega reda ter potrditev sklepov 23. redne seje. Najdlje so 
se zadržali pri Odloku o pokopališkem redu, ki je bil na dnev-
nem redu v drugem branju. Ta v svojih členih govori tudi, da 
je na grobovih dovoljeno posajati le nizke trajnice, upošteva-
ti bo treba gabarite grobov in spomenikov kot tudi ,v kolikor 
najemniki groba po pokopu umrlega ne bodo v 14-ih dneh 
pospravili vencev, bo to naredil izvajalec pokopa na stroške 
naročnika pogreba. Upoštevati bo treba še nekatera druga pra-
vila odloka. Kršitve bo obravnavalo medobčinsko redarstvo. 

Oba odloka in sklepi so bili s strani prisotnih svetnikov in 
svetnice soglasno potrjeni. Pod zadnjo šesto točko dnevnega 
reda 24. redne seje Občinskega sveta Občine Cerkvenjak so 
svetniki podali še nekaj pobud, župan Žmavc in direktor ob-
činske uprave Vito Kraner pa sta svetnike in ostale prisotne 
seznanila, o čem so tekli pogovori s predsednikom vlade Mar-
janom Šarcem in predsednikom države Borutom Pahorjem na 
2. kongresu slovenskih občin v začetku oktobra v Rimskih 
Toplicah. Na koncu se je župan, ki je napovedal svojo kan-
didaturo za še en mandat, svetnici in svetnikom zahvalil za 
sodelovanje in tistim od njih, ki bodo še kandidirali na lokal-
nih volitvah 18. novembra 2018 za občinske svetnike, zaželel 
uspeh na volitvah. Hkrati jih je pozval na otvoritev  parkirišča 
pri pokopališču, ki je predvideno za petek, 19. oktobra. Z njim 
je pridobljenih 37 parkirnih mest.

Franc Bratkovič  

SVET ZA PREVENTIVO 
IN VZGOJO V CESTNEM 

PROMETU
Dne 29. 8. 2018 se je na svoji 6. redni seji sestal Svet za pre-

ventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Cerkvenjak. Pre-
gledali smo delo v preteklem obdobju. Glavna točka dnevnega 
reda pa je bila priprava na varen pričetek novega šolskega leta.

Seje so se udeležili tudi župan občine Cerkvenjak Marjan 
Žmavc, podpredsednica PGD Cerkvenjak Tjaša Simonič in 
Vodja policijskega okoliša – policist PP Lenart Danilo Juršnik.

Posamezni člani so predstavili priprave za pričetek šolskega 
leta, ki pomeni ponovno povečanje prometa v samem občin-
skem središču.  

Podpredsednica Prostovoljnega gasilskega društva Tjaša Si-
monič je potrdila, da bodo njihovi člani v prvih dneh začetka 
šolskega leta opravljali varovanje v središču Cerkvenjaka. 

Danilo Juršnik s Policijske postaje Lenart je zagotovil, da 
bodo policisti ob določenih terminih ob začetku šolskega leta 
prisotni v centru Cerkvenjaka. Posebej je opozoril na vožnjo 
otrok v vozilih in povedal, da bodo tekom celotnega leta pre-
voze otrok v bližini šole in vrtca strogo kontrolirali.

Župan občine Cerkvenjak  Marjan Žmavc je predstavil pred-

videno rekonstrukcijo glavne ceste skozi center Cerkvenjaka. 
Sama rekonstrukcija s predvideno izgradnjo pločnika v smeri 
Brengove bo pripomogla k večji varnosti pešcev, prav tako bo-
sta v skladu z zakonodajo na novo urejeni avtobusni postajali-
šči v samem centru Cerkvenjaka. 

Sklenili smo, da bomo ponovno organizirali izobraževanje 
občanov iz prometne varnosti in zakonodaje na tem področju 
v obliki predavanja v zimskem času. 

Za potrebe izvajanja kolesarskih izpitov na Osnovni šoli Cer-
kvenjak bi iz sredstev, ki jih imamo na razpolago, nabavili eno 
ali dve kolesi. Nekateri otroci namreč nimajo koles ali imajo 
kolesa s pomanjkljivo opremo in težko pristopijo k izpitu.

Ravnatelj OŠ Cerkvenjak mag. Mirko Žmavc in članica 
Sveta Angelca Peklar sta predstavila, da imajo po novem na 
OŠ Cerkvenjak prometni krožek, ki bo pomembno pripomogel 
k vzgoji otrok na področju prometne varnosti.

V imenu Sveta za preventivo občine Cerkvenjak se zahva-
ljujem članom PGD Cerkvenjak, Medobčinskega redarstva, 
PP Lenart in zaposlenim na Občini Cerkvenjak za učinkovit 
nadzor in varovanje otrok ob pričetku šolskega leta.

SPVCP Cerkvenjak, Andrej Kocbek

2. REBALANS PRORAČUNA 
OBČINE CERKVENJAK ZA 

LETO 2018
Občinski svet Občine Cerkvenjak je na svoji 23. redni seji dne 

12. 9. 2018 sprejel Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Cer-
kvenjak za leto 2018. Razlog za ponovno predlaganje rebalansa 
je uskladitev višine potrebnih sredstev za izvedbo posameznih 
investicij, ki so sofinancirane iz proračuna države. Tokrat smo 
vrednosti posameznih investicij glede na prejšnji rebalans pro-
računa znižali, saj so bile ponudbe izvajalcev nekoliko nižje, 
kot so bile projektantske ocene. Projektantska ocena investicije 
ureditve parkirišča pri pokopališču je bila v višini 89.720 EUR, 
sama izvedba pa bo znašala vključno s projektno dokumentacijo 
in investicijskim nadzorom 73.438 tisoč EUR, kar pomeni cca 16 
tisoč EUR manj od načrtovanih sredstev. Za investicijo moderni-
zacije cest v Andrencih so bila z rebalansom načrtovana sredstva 
v višini 88 tisoč EUR, sama izvedba pa znaša 80 tisoč EUR. Za 
cca 2.000 EUR je nižja tudi vrednost investicije modernizacije 
II. dela ceste Brengova-Vanetina – izvedba znaša 61.000 EUR. 
Dodatna sredstva v višini 9 tisoč EUR je bilo potrebno zagotoviti 
za investicijo rekonstrukcije vodovoda v Grabonoškem Vrhu, saj 
bo izvedenih več del, kot je bilo prvotno načrtovano za leto 2018.  

Z 1. rebalansom v mesecu aprilu smo načrtovali investici-
jo »Obnova regionalne ceste in pločnika na RII-439«. Gre za 
ureditev pločnika in preplastitev regionalne ceste skozi center 

PRORAČUN IN NALOŽBE
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INVESTICIJE V LETU 2018
MODERNIZACIJE OBČINSKIH CEST

V letu 2018 smo na področju cestne infrastrukture že izvedli 
naslednje investicije:
1. Modernizacija občinske ceste JP 703-701 (Brengova–AC–

Pučko–Vanetina) – II. faza v skupni vrednosti cca 63.000 EUR
Občina je v celoti modernizirala odsek dolžine 635 m tako, da 

se je nadgradila ali zamenjala obstoječa podlaga in s tem poveča-
la nosilnost zgornjega ustroja, prav tako se je razširilo vozišče  na 
3,0 m. Zaradi preozkega obstoječega cestišča se je izvedla širitev 
v levo ali desno brežino, za kar so se izvedla ustrezna zemeljska 
dela. Odsek JP Brengova–Vanetina povezuje obe naselji  in je bil 
v makadamski izvedbi. Širina prvotnega vozišča je bila premajh-
na za promet, ki poteka po tej trasi. Predvsem so bila nevarna 
srečanja kmetijskih strojev, tovornih vozil in osebnih avtomobi-
lov. Obravnavani odsek je že bil asfaltiran v letu 2017 (I. faza) v 
dolžini 404 m. Občina se je odločila za modernizacijo tega od-
seka zaradi stroškov vzdrževanja in varne ter udobnejše vožnje 
prebivalcem ob cesti, predvsem pa prevoznosti v zimskem času. 
Odsek ceste je bil pred rekonstrukcijo širine 2,5 do 3,0 m, kar je 
za sedanji promet bilo preozko. Osnovno odvodnjavanje je ure-
jeno z asfaltno muldo, propusti in koritnicami. Izvajalec je bil 
izbran že v mesecu maju ter so izvajalska dela že zaključena. 
Odsek smo z otvoritvijo uradno predali v uporabo 5. 10. 2018.

2. Modernizacija občinske ceste JP 703-602 (Andrenci–
Benko–Antonič) in JP 703-601 (Cerkvenjak–Andren-
ci-1) in skupni vrednosti cca 80.000 EUR

Gre za odsek občinske ceste v dolžini cca 500 m, ki je bil do 
sedaj v makadamski obliki ter v več kot polovici dolžine pote-
ka v klancu. Po njen se občasno vrši tudi tovorni promet, kar 
pa zahteva povečane stroške vzdrževanja.  Cesta se je zaradi 
tega tudi ustrezno razširila in sicer desna stran zaradi konfigu-
racije in možnosti izvedbe. Prav tako sta se izvedli dve izogi-
bališči za srečavanje vozil zaradi preozkega asfalta. Izvajalska 
dela so bila uspešno zaključena  ter uradno predana v uporabo 
s svečano otvoritvijo v začetku oktobra.

Zgrajen odsek »Žižkov klanec v Andrencih« predan v uporabo

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

Cerkvenjaka od pokopališča do naselja Brengova. Zagotovljena 
so bila sredstva v višini cca 75 tisoč EUR, od česar bi DRSI (Di-
rekcija RS za infrastrukturo) sofinancirala projektno dokumen-
tacijo v višini 22 tisoč EUR, za preostali del pa je bilo predvide-
no dolgoročno zadolževanje. Vendar je prišlo do spremembe pri 
dinamiki izvajanja predmetne investicije, saj se bo investicija v 
tem letu pričela izvajati v delu, kjer je investitor le DRSI, tako 
da v letu 2018 iz občinskega proračuna ne bo potrebno zagota-
vljati sredstev, ampak v celoti v letu 2019 (cca 180 tisoč EUR 
oz. odvisno od višine ponudbe izbranega izvajalca). Delež ob-
čine pri celotni investiciji bo znašal cca 10 %, kar pomeni 180 
tisoč EUR, ker je vrednost celotne investicije ocenjena na 1,8 
mio EUR. Zaradi zamika financiranja predmetne investicije v 
letu 2018 ne bo potrebno dodatno dolgoročno zadolževanje, ki 
je bilo z 1. rebalansom načrtovano v višini 70 tisoč EUR. 

Z 2. rebalansom smo morali zagotoviti tudi dodatna sred-
stva za zimsko službo. S 1. rebalansom v mesecu aprilu smo 
načrtovali 48 tisoč EUR, kolikor je v času priprave rebalansa 
znašala realizacija, vendar so naknadno nastali še dodatni stro-
ški letošnje zimske službe, tako da končna realizacija znaša 61 
tisoč EUR. Do manjših odstopanj je prišlo še na nekaterih dru-
gih postavkah, vendar ta odstopanja ne predstavljajo bistvene 
spremembe v skupnih odhodkih. Glede na 1. rebalans iz me-
seca aprila se skupni odhodki znižujejo za 50.640 EUR oz. za 
2,6 % in znašajo 1.929.140 EUR. 

Pri pripravi 2. rebalansa proračuna za leto 2018 je prišlo 
do nekaterih sprememb tudi na prihodkovni strani in sicer 
so se prihodki povišali za skupno 19.360 EUR, tako znašajo 
1.951.832 EUR, kar pomeni 1 % povišanje prihodkov glede 
na 1. rebalans proračuna. Na prihodkovni strani je prišlo do 
povišanja sredstev sofinanciranja DRSI v višini 4.901 EUR za 
projektno dokumentacijo pri obnovi regionalne ceste in ploč-
nikov skozi center Cerkvenjaka (sofinanciranje znaša 27.177 
EUR oz. 75 % celotnih stroškov za projektno dokumentaci-
jo), povišali so se tudi prihodki pobranih sredstev iz naslova 
odmere komunalnega prispevka pri gradnji. Uskladili smo 
tudi nekatere druge vrednosti prihodkov, za katere se je že 
pokazalo, da so bila sredstva preveč ali prenizko načrtovana.

Skupno povišanje prihodkov v višini 19.360 EUR in zni-
žanje odhodkov v višini 50.640 EUR je omogočilo izvzem 
dolgoročnega zadolževanja v višini 70.000 EUR iz prora-
čuna za leto 2018. 

Graf: Višina načrtovanih sredstev po programski klasifikaciji 
po 1. rebalansu proračuna in po 2. rebalansu proračuna Obči-
ne Cerkvenjak za leto 2018

Višja svetovalka za proračun in finance Simona Kramberger, 
mag. posl. ved
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Otvoritev cest v Brengovi in Andrencih
Vesel in dolgo zaželen dogodek se je 5. oktobra popoldan 

odvijal na cesti z Brengove na Vanetino pri domačiji Toneta 
Vogrina. Poleg tamkajšnjih domačinov so se odprtja na novo 
asfaltirane ceste udeležili predstavniki izvajalca in nadzora, ki 
so tudi z županom Marjanom Žmavcem cesto svečano predali 
namenu. Še prej je Žmavc v nagovoru pozval uporabnike, naj 
jih cesta varno vodi po opravkih in njihovih poteh. Cesto je bla-
goslovil župnik Janko Babič. Dogodek je povezovala Darinka 
Čobec. V kulturnem programu so sodelovali harmonikar Danej 
Hojnik in prijatelji godbeniki Slovenskogoriškega pihalnega 
orkestra Mol iz Lenarta, katerega član je tudi Tone Vogrin.

V dolini Stanetincev, nedaleč od domačije Žižek ob regi-
onalni cesti Cerkvenjak–Vitomarci, so v petek, 5. oktobra, 
popoldan slavnostno odprli na novo asfaltiran odsek občin-
ske ceste, ki vodi v Andrence. Dela je izvajalo podjetje Ko-
munala Slovenske gorice, katerega lastnik Konrad Živko in 
direktor Janez Belna sta se udeležila otvoritve poleg Ivana 
Ipše, predstavnika podjetja nadzora I Kons, d. o. o., in občin-
skega vrha z županom, podžupanom Andrejem Kocbekom in 
direktorjem občinske uprave mag. Vitom Kranerjem. Zaigral 
je mladi harmonikar Danej Hojnik, zbranim sta spregovorila 
župan Marjan Žmavc in lastnik podjetja izvajalca del.

Franc Bratkovič

PARKIRIŠČE PRI POKOPALIŠČU
Obstoječe parkirišče pri pokopališču v Cerkvenjaku je bilo 

leta v makadamski izvedbi, vendar je v oktobru dokončno do-
bilo svojo novo podobo. 

Parkirišče je površine cca 1.400 m2 in v prvotni obliki ni 
bilo označeno kot javno parkirišče. Uporablja se večinoma kot 
parkirišče za obiskovalce pokopališča, manj za druge potrebe, 
saj v neposredni bližini ni javnih objektov.

OBNOVA VODOVODA PEŠČENI VRH
Že v jeseni lanskega leta je bila pričeta in zaključena I. faza 

in letos poleti še II. faza obnove vodovoda Peščeni Vrh.
Vodovod v naselju Peščeni Vrh je bil v preteklih letih sicer že 

delno obnovljen v dveh manjših delih in sicer zaradi neustreznih 
tlakov in pretočnosti, kajti obstoječi cevovod ni več zadoščal za 
zagotavljanje potrebnih pogojev za pretočnost in pritisk oz. teh-
ničnih standardov za javna vodovodna omrežja. Za nadaljevanje 
obnove (II. faza) so se zagotovila potrebna sredstva v občinskem 
proračunu za leto 2018 ter se je tako omogočilo nadaljevanje do-
kaj zahtevne obnove še preostalega nedograjenega dela vodovo-
dnega cevovoda v naselju Peščeni Vrh in v delu naselja Andrenci. 
V naslednjem letu pa je potrebno zagotoviti še izvedbo tistih ne-
kaj priključkov, za katere pa je potrebno izgraditi še dodatni novi 
sekundarni cevovod, in tako bo sistem v celoti obnovljen.

Izvajalska dela za obnovo vodovoda v skupni vrednosti cca 
79.000 EUR so že zaključena v skladu s tehničnimi standardi 
(Tehnični Pravilnik o javnem vodovodu v Občini Cerkvenjak). 
Vsa gospodinjstva (razen tistih, ki so te jaške že imela izvede-
ne) so tako morala vzpostaviti ustrezne zunanje termične vo-
domerne jaške. Mesto vgradnje jaška se pravočasno na terenu 
določa v dogovoru med občani, upravljavcem vodovodnega 
omrežja ter po potrebi predstavnikom občine.

Zahvaljujemo se vsem občanom in lastnikom zemljišč, ki 
so razumeli bistvo predmetne investicije oz. da se je le-ta 
izvajala izključno v njihovo korist ter so pri njej tudi aktiv-
no (konstruktivno) sodelovali. Le tako smo lahko uspešno 
vzpostavili ustrezen in učinkovit sistem vodooskrbe na ob-
močju naselja Peščeni Vrh.  

Površina za parkirišče je omejena z glavno regionalno cesto 
z južne strani ter 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 je bil urejen ob  rekonstrukciji regionalne ceste. 

Parkirišče je po novem urejeno v asfaltni izvedbi z označi-
tvijo cca 35 parkirnih mest, ureditvijo odvodnjavanja ter osve-
tlitvijo z varčnimi led svetilkami.

Investicija, katere vrednost je cca 70.000 EUR in za katero 
je bil izbran izvajalec že v mesecu maju, je z deli pričel v po-
letnih mesecih in jih uspešno zaključil v prvi polovici oktobra. 
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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 se primarni vod zaključi pred ožjim območjem 
obdelave predvidenega OPPN, v sklopu katerega je na kmetiji 
Kozar predvidena gradnja 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 sekundarno vodovodno omrežje se bo v delu nase-
lja Brengova priključevalo na obstoječ 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 to investicijo, katere vrednost je cca 22.000 EUR, 
je že izbran izvajalec, ki bo v primeru pridobitve vseh sogla-
sij z deli pričel še to jesen ali pa najkasneje spomladi 2019.

OBNOVA REGIONALKE IN PLOČNIKA
Občina se je z Direkcijo RS za infrastrukturo (DRSI) v pole-

tnih mesecih dokončno uspela s podpisom sporazuma dogovo-
riti za eno največjih investicij 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.

Nova prometna ureditev centra naselja Cerkvenjak

Obnova bo obsegala številne ukrepe za povečanje obstojno-
sti in povečanje varnosti na predmetnem odseku ceste. Urediti 
je potrebno vse priključke na regionalno cesto. Obstoječi ploč-
niki 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 izvedejo fizični 
ukrepi za umirjanje prometa, uredijo in po potrebi prestavijo 

NOVO NASELJE COGETINCI
Občina Cerkvenjak si aktivno prizadeva in izvaja aktivnosti za 

ureditev novega naselja Cogetinci (Nedeljko), ki se bo nahajalo na 
odlični lokaciji ob regionalni cesti naproti novega naselja Kadrenci.

V zaključni fazi je zahteven odkup zemljišč, potrebnih za ce-
sto (parcele ostajajo v privatni lasti) in izgradnjo komunalne 
opreme za potrebe izgradnje cca 10-12 novih stanovanjskih hiš 
za mlade družine.

 
Prikljucek za novo naselje

Razpored parcel za 10-12 novih hiš
Občina bo v občinskem proračunu poskušala zagotoviti po-

trebna finančna sredstva za ureditev celotne komunalne opre-
me za predmetno naselje. Ob tej priložnosti se že apelira na 
vse člane novega občinskega sveta, da bodo projekt podprli in 
omogočili novogradnje za vse tiste, ki bi si želeli svojo bivali-
šče urediti v Cerkvenjaku, ter seveda vse tiste, ki bi se v Cer-
kvenjak želeli preseliti. Veseli nas dejstvo, da se namreč vedno 
več predvsem mladih odloča ostati ali priti živet v Cerkvenjak, 
kajti v zadnjem obdobju so se z ureditvijo komunalne, šolske, 
športne, poslovno-trgovske, zdravstvene, kulturne in druge  in-
frastrukture resnično ustvarile razmere za zelo kvalitetno pre-
bivališče, kar se kaže na vsakoletnem zviševanju števila prebi-
valcev. Če smo, recimo, imeli v Vrtec Cerkvenjak v letu 2014 
vpisanih 55 otrok, jih imamo danes že prek 105!

Na tem področju občina dobro sodeluje z domačim grad-
benim podjetjem LORS, Sašo Lorenčič, s. p., ki je že lastnik 
določenih parcel in ima še v letu 2019 pričeti z gradnjo stano-

avtobusna postajališča ter se obenem zagotoviti varno prečka-
nje regionalne ceste. Prav tako so potrebni ukrepi za zagota-
vljanje preglednosti v priključku, ki se priključuje na regional-
no cesto s parkirišča občine. Za zagotovitev stabilnosti brežine 
ob pločniku se predvidi kamnita zložba.

Načrtuje se, da bi se projekt, za katerega je bila v poletnih 
mesecih zaključena projektna dokumentacija, izvajal predvi-
doma v prvi polovici leta 2019. V teku je zahteven postopek 
izbora izvajalca del, ki bo predvidoma zaključen do spomladi, 
in takrat tudi pričetek del, v kolikor se bodo vsi partnerji držali 
dogovorjenega.
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NOV POSLOVNO-TRGOVSKI OBJEKT
Že več let nazaj sta župan in občinska uprava iz nič pričela na-

pore za izgradnjo večjega poslovno-trgovskega objekta, v katerem 
bi našla svojo mesto večja trgovina, lekarna ter druge storitvene 
in gostinske storitve. V lanskem letu nam je uspelo najdi resnega 
investitorja, podjetje MASIV, d.,o.,o. iz Sp. Ščavnice, ki je resno 
pristopilo k projektu z odkupom bivšega posestva Zimič v obsegu 
prek 4.000 m2 zazidljivih površin v centru naselja Cerkvenjak.

 
Idejna zasnova poslovnega objekta

vanjih hiš, s čimer se ponuja odlična priložnost za vse tiste, ki 
načrtujete gradnjo stanovanjske hiše.

Naselje oz. parcele bodo namreč premogle vso infrastruktu-
ro od vodovodnega, električnega in kanalizacijskega priključ-
ka do priključka na optično telekomunikacijsko omrežje ter 
meteorno kanalizacijo in cesto s pločnikom in javno razsve-
tljavo, ki se bo navezovala na obnovljeno regionalno cesto s 
pločnikom z varnim dostopom do centra naselja Cerkvenjak.

V poletnih mesecih so uspeli pridobiti tudi gradbeno dovolje-
nje in od takrat že izvajajo potrebna zemeljska dela za izgradnjo 
prek 800 m2 notranjih površin, v katerih bo našla svoje mesto 
večja trgovina Mercator, podružnična lekarna Cerkvenjak in 
druge storitvene in gostinske dejavnosti. Projekt je tako prešel 
v to fazo, da ga investitor popolnoma samostojno izvaja in se 
dogovarja z zainteresiranimi najemniki in kupci prostorov.

Objekt se bo nahajal v neposredni bližini centra naselja Cer-
kvenjak in bo premogel cca 40 zunanjih parkirnih mest ter bo s 
tem centru doprinesel prepotrebna parkirna mesta. Svoja vrata 
bo odprl predvidoma v letu 2019.

Pričetek gradnje – zemeljska dela v izvajanju

Predmetna zasebna investicija je zelo velikega pomena tako 
za naselje kot samo Občino Cerkvenjak in njene občane. Sku-
paj z načrtovano obnovo regionalne ceste s prenovo centra 
naselja od pokopališča pa vse do obrtne cone Cerkvenjak bo 
temeljito posodobila in spremenila podobo središča Občine 
Cerkvenjak, kot ga poznamo danes.

Za leto 2019 se tako obetajo številne nove pridobitve in po-
dobe v Cerkvenjaku, česar se lahko samo veselimo.

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

ZAKLJUČENO

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

NA ODSEKU:
 - Cerkvenjak-Peščeni Vrh ZAKLJUČENO

 - Cerkvenjak-CENTER-Brengova V PRIPRAVI IZBOR  
IZVAJALCA DEL

 - 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

ZAKLJUČENO

IZVEDBA V PRIPRAVI

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 ZAKLJUČENO

5. OBRTNA CONA: PRODAJA ZEMLJIŠČ ZAKLJUČENO

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
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SPREJEM NOVOROJENCEV

V tednu otroka, ki ga obeležujemo v začetku oktobra, je žu-
pan Marjan Žmavc že osmič zapored sprejel novorojenčke in 
njihove starše. Na sprejem je bilo vabljenih 19 malčkov (10 
fantkov in 9 deklic, rojenih v obdobju od 1. 9. 2017 do 31. 
8. 2018). Župan in Marija Firbas, ki na terenu opravlja nalo-
go »babice«, sta novorojenčkom in mamicam izročila darilo, 
predhodno pa so ob vložitvi vloge starši že prejeli finančno 
spodbudo v višini 218,00 €. Sprejem, ki je bil obogaten s kul-
turnim programom v izvedbi učencev OŠ Cerkvenjak - Vito-
marci in otrok Vrtca Pikapolonica, smo zaključili s prijetnim 
druženjem, klepetom in izmenjavo starševskih izkušenj.

Valerija Toš

DOGODKI IN DOGAJANJA

ŽIDAN PRI BREZNIKOVIH
Izletniško kmetijo Breznik 

v Komarnici obiščejo številni 
gostje od blizu in daleč. Tudi 
mnoge znane osebnosti. Pole-
ti jih je med drugimi obiskal 
mag. Dejan Židan, predse-
dnik Socialnih demokratov, 
takrat še v vlogi ministra za 
kmetijstvo, danes predsednik 
Državnega zbora Republike 
Slovenije.

F. B. 

PODPISALI NAMERO O 
SODELOVANJU

Zadnji dve leti se v severovzhodni Sloveniji obiski iz Srbije 
kar vrstijo. Ambasadorja večine teh srbskih obiskov v Slove-
niji sta Božo Drinič iz agencije Agrar pres iz Zrenjanina in 
Rade Bakračevič, glavni urednik spletnega časopisa Štajerske 
novice iz Maribora. Več teh obiskov je bilo tudi v Cerkvenja-
ku. Zadnji od njih je bil v sredo, 29. avgusta, ko so bili deležni 
obiska 30-članske delegacije iz Občine Odžaci.

Goste je sprejel Marjan Žmavc, župan Občine Cerkvenjak, 
ki jim je zatem v dvorani Doma kulture, tudi v prisotnosti svo-
jih občinskih sodelavcev, predstavil Občino Cerkvenjak tako v 
geografskem, zgodovinskem kot splošnem družbenem, gospo-
darskem ter tudi  družabnem smislu. Hkrati pa je seveda zaže-
lel dobrodošlico v Slovenskih goricah. V krajšem kulturnem 
programu sta sodelovala mlada cerkvenjaška perspektivna 
harmonikarja Lukas Kocmut in Danej Hojnik.

Pred odhodom je bil na programu še ogled Vrtca Pikopolonica.

POTOMKA STARE TRTE 
OBRANA

Koledarska jesen je 
prinesla zadovoljstvo na 
obraze vinogradnikov. 
Tako tudi gospodarja Jo-
hanezove trte župana Ob-
čine Cerkvenjak Marjana 
Žmavca kot viničarja Jo-
hanezove trte Damijana 
Breznika.

Uvodne besede v zače-
tek turistične prireditve 
»Pod klopotcem« in 12. 
trgatve Johanezove trte 
v Cerkvenjaku je podala 
moderatorka prireditve 
Darinka Čobec, nakar so 
sledile besede gospodarja, 
župana občine Cerkvenjak Marjana Žmavca. Zbrane so nago-
vorili še viničar Damijan Breznik, peta cerkvenjaška vinska 
kraljica Monika Majer in Franc Zorko, predsednik Društva 
vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak. Turistična pri-
reditev »Pod klopotcem« in 12 trgatev Johanezove trte je bila 
popestrena s  kulturnim programom, v katerem so sodelovali 
harmonikarja Danej Hojnik in Lukas Kocmut ter pevski zbor 
Kulturnega društva Cerkvenjak. 

Tudi na letošnji prireditvi je bilo podeljeno protokolarno 
vino, katerega so prejeli Feliks Dajčman, aktivni član Društva 
vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak, Monika Majer, 
5, cerkvenjaška vinska kraljica, Marjan Farasin, predsednik 
Turistično-vinogradniškega društva Benedikt, Mojca Dru-
zovič, predsednica Vinogradniško-sadjarskega društva Vito-
marci in Jože Tominšek, vodja celjskega omizja Ervopskega 
reda vitezov vina. V nadaljevanju prireditve sta bili deležni 
pozornosti aktualna 5. vinska kraljica Monika Majer in nje-
na prijateljica, 7. vinska kraljica Ptuja Eva Gašperšič. Marjan 
Žmavc, župan Občine Cerkvenjak in gospodar Johanezove trte 

S  strani obiska iz Občine Odžaci je svojo občino predstavi-
la in orisala Latinka Vasiljković, predsednica Občine Odžaci.  
Ta Vojvodinska občina, ki je del zahodno-bačkega upravnega 
okraja, je mnogo večja od Cerkvenjaka, saj se razprostira na 
411 kvadratnih kilo-
metrih in šteje 28 tisoč 
prebivalcev.

Marjan Žmavc in 
Latinka Vasiljkovič sta 
ob tej priliki podpisala 
tudi listino o sodelova-
nju Občin Cerkvenjak 
in Odžaci.

Franc Bratkovič
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ter Andrej Šajnovič, drugi legat Legature za Pomurje, sta si iz-
menjala zbornika; Šajnovič je Žmavcu podaril zbornik, izdan 
ob 20-letnici omizja, sedaj legature, Žmavc pa njemu zbornik 
20 let Občine Cerkvenjak.

Sledila je trgatev Johanezove trte, s katere so porezali 50 
grozdov. Najtežji je tehtal slab kilogram.

Dogajanje, katerega se je tudi tokrat udeležilo veliko kro-
nanih glav in drugih gostov, ne pa tudi ravno veliko domači-
nov, se je zaključilo s sproščenim druženjem ob dobri vinski 
kapljici članov vinogradniškega društva in kulinariki Društva 
kmečkih žena in deklet ter zvokih harmonike.

Franc Bratkovič

DOGODKI V PRAZNIČNEM 
MESECU

Cerkvenjačanke in Cerkvenjačani so od 1. junija do 1. julija 
proslavljali dvajseti praznik Občine Cerkvenjak, saj je letos mi-
nilo dvajset let od ustanovitve samostojne Občine Cerkvenjak.

ODPORNIŠKO GIBANJE 1941–1945 
NA OBMOČJU CERKVENJAKA

V okviru programa praznovanja 20. občinskega praznika je v 
petek, 8. junija, ob 19. uri Krajevno združenje borcev za vrednote 
NOB Cerkvenjak pripravilo okroglo mizo »Odporniško gibanje 
1941–1945 na območju Cerkvenjaka«. Na okrogli mizi, na kateri 
so osvetlili, kaj vse se je na območju Cerkvenjaka dogajalo v času 
narodnoosvobodilnega boja, so uvodoma spregovorili zgodovinar 
dr. Marjan Toš, nekdanja interniranka Manica Toplak in zgodovi-
nar Marjan Žmavc, čemur je sledila bogata razprava.

Na okrogli mizi se je razvila tudi razprava, ki je obogatila mo-
zaik znanja in vedenja o dogodkih med drugo svetovno vojno.

Okrogla miza je potekala v Avli Vlada Tušaka, poimenovani 
po znamenitem kulturniku, tudi žrtvi okupacijskega terorja. 

T. Kšela

OB 20. OBČINSKEM PRAZNIKU

KUHARJI SO SE IZKAZALI

V kuhanju kisle juhe se je preizkusilo veliko število ekip.

Društvo kmečkih deklet in žena Cerkvenjak je v okviru pro-
slavljanja občinskega praznika Občine Cerkvenjak 10. junija 
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POHOD PO MEJI OBČINE CERKVENJAK
Člani Društva general Maister Cerkvenjak smo v sklopu 

praznika Občine Cerkvenjak 12. junija organizirali že 8. tradi-
cionalni pohod po obronkih Občine Cerkvenjak. 

Pohodniki smo se zbrali pred doprsnim spomenikom gene-
rala Maistra v Cerkvenjaku. Pot nas je vodila po naših vino-
rodnih zaselkih, kjer so nas domačini nekajkrat zaustavili in 
presenetili s povabilom v svoje kleti oziroma zidanice. Ob tej 
priložnosti se želim zahvaliti vsem, ki ste nas v tem toplem 
popoldnevu pogostili z odlično domačo vinsko kapljico. Za-
ključek prijetnega pohoda je bil pri Vinogradništvu – vinotoču 
Pučko, kjer je gostitelj poskrbel za pogostitev pohodnikov. 

Letos novembra mineva sto let od pogumnega in vojaškega 
nastopa majorja Rudolfa Maistra, ki je s svojimi podvigi začr-
tal slovensko severno mejo. Zato leto 2018 lahko imenujemo 
Maistrovo leto, ki bo obeleženo z več dogodki. V sklopu Mai-
strovega leta je bila v septembru slavnostna prireditev, »Kako 
se je gradil slovenski Maribor … Ob 100 letnici ustanovitve 
Narodnega sveta za Štajersko.«

26. septembra 1918 je bil v Narodnem domu v Mariboru 
ustanovljen Narodni svet za Spodnjo Štajersko, ki je pričel iz-
vajati priprave za prevrat in priključitev Maribora k povsem 

PREDSTAVILI PUBLIKACIJO OB 
20-LETNICI OBČINE CERKVENJAK
V okviru prireditev ob 20. prazniku Občine Cerkvenjak je 

občina skupaj s Slovenskogoriškim forumom 15. junija pred-
stavila zbornik, ki ga je izdala ob 20-letnici ustanovitve samo-
stojne Občine Cerkvenjak. Zbornik je uredil poseben uredni-
ški odbor na čelu z Edvardom Pukšičem.

Kot sta na predstavitvi povedala župan Občine Cerkvenjak 
Marjan Žmavc in urednik zbornika Edvard Pukšič gre pravza-
prav za knjigo o razvoju občine Cerkvenjak v minulih dvajse-
tih letih po samostojni poti. V zborniku so objavljeni teksti o 
razvoju Občine Cerkvenjak na komunalnem, gospodarskem, 
kmetijskem, kulturnem, športnem in drugih področjih v za-
dnjih dveh desetletjih. Prav tako so v njem predstavili svo-
je bogato delovanje v minulih dvajsetih letih društva, klubi, 
združenja, forumi in druge organizacije s sedežem v Občini 
Cerkvenjak. Ustanovitev samostojne občine je njihovo delo-
vanje dodatno spodbudila in oživila.

Na predstavitvi zbornika so svoje prispevke podrobneje pred-
stavili tudi avtorji. Mnogi med njimi so člani Slovenskogori-
škega foruma, ki se je tvorno vključil v pripravljanje zbornika.

Zbornik o dvajsetletnem razvoju samostojne Občine Cer-
kvenjak je občina izdala v nakladi 1200 izvodov, brezplačno 
pa so ga dobila vsa gospodinjstva v občini. Občini, društvom 
in drugim organizacijam bo služil tudi kot protokolarno darilo.

T. Kšela

pripravilo sedaj že tradicionalno Veselo kuharijo, na kateri so 
se v kuhanju kisle juhe preizkusile številne ekipe iz različnih 
društev in organizacij. Prireditev je izredno uspela, saj se je v 
kuhanju preizkusilo zelo veliko število ekip. Kisle juhe vsak 
po svoji recepturi pa so skuhali tako dobro, da so do zadnje po-
šle, saj je na Veselo kuharijo prišlo zelo veliko obiskovalcev, 
čemur je botroval tudi lep sončen dan.

Še posebej pa je pomembno, da Vesela kuharija ni srečanje 
tekmovalnega značaja, saj kuharske ekipe na njej ne tekmujejo 
med seboj, zato se lahko sproščeno družijo in si medsebojno 
tudi pomagajo. To pa prireditvi daje prav poseben čar.

T. Kšela

PLAKETE ZA NAJBOLJŠA VINA

V okviru prireditev ob 20. občinskem prazniku Občine Cer-
kvenjak je Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkve-
njak 11. junija pripravilo slovesno podelitev plaket s 16. dru-
štvenega ocenjevanja vin domačih vinogradnikov, na katerem 
je posebna komisija 28 vin ocenila z zlatimi, 16 pa s srebrnimi 
medaljami, povprečna ocena pa je znašala 18,06, kar priča o 
odlični kakovosti vin iz cerkvenjaških vinogradov.

Temu primerno je bilo tudi razpoloženje na podelitvi, saj po 
spomladanski pozebi marsikdo ni pričakoval, da bo vinski le-
tnik 2017 v naših krajih tako kakovosten. Seveda pa je visoka 
kakovost tudi posledica dela cerkvenjaških vinogradnikov v 
vinogradih in kleteh ter plod njihovega bogatega znanja, ki ga 
redno obnavljajo in nadgrajujejo na različnih izobraževanjih 
in delavnicah.

T. Kšela

samostojni, zunaj Avstro-Ogrske monarhije oblikovani drža-
vi habsburških južnih Slovanov. Odbor Narodnega sveta za 
Štajersko so sestavljali: predsednik dr. Karel Verstovšek, pod-
predsednik dr. Franjo Rosina, tajnik Franjo Voglar in blagajnik 
dr. Franc Kovačič.

Predsednik Narodnega sveta za Slovenijo in Istro, ki je bil 
ustanovljen 16. avgusta 1918, je bil slovenski politik, pisatelj, 
teolog, duhovnik in načelnik katoliške Vseslovenske ljudske 
stranke dr. Anton Korošec. Dr. Anton Korošec se je rodil v 
Biserjanah v Svetem Juriju ob Ščavnici, nam sosednji občini. 

Lorenčič Roman
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»VINO IN KULINARIKA« IN VEČER 
VINA IN DOMAČIH DOBROT

V okviru praznovanja 20. praznika Občine Cerkvenjak je  
16. 6. Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak v 
avli osnovne šole v sodelovanju z drugimi društvi in 
ponudniki ter osnovno šolo Cerkvenjak–Vitomarci pripravilo 
razstavo »Vino in kulinarika«. 

 

Razstava, ki si jo je poleg številnih drugih obiskovalcev ogle-
dal tudi predsednik republike Borut Pahor, je bila odprta dva 
dni. V tem času si jo je ogledalo in tudi poskusilo marsikatero 
dobro kapljico ali kulinarično dobroto veliko obiskovalcev.

Na razstavi so se poleg številnih vinogradnikov in vinarjev 
še posebej izkazale članice Društva kmečkih deklet in žena 
Cerkvenjak, ki so pripravile izvrstne kulinarične dobrote, zna-
čilne za osrednje Slovenske gorice.
Ob njeni otvoritvi so na predvečer osrednje proslave ob 
občinskem prazniku pripravili tudi »Večer vina in domačih 
dobrot«.

T. Kšela

ZANIMIVA IN POUČNA POVORKA STARIH OBIČAJEV IN NAVAD
Vse prireditve, ki so jih v Občini Cerkvenjak pripravili v 

okviru proslavljanja 20. občinskega praznika, so bile letos do-
bro obiskane. Največ obiskovalcev od blizu in daleč pa si je 
prišlo ogledat povorko starih običajev in navad skozi sredi-
šče Cerkvenjaka, ki jo je 17. 6. organiziralo Turistično društvo 
Cerkvenjak na čelu z Alojzom Zorkom.

Na čelu povorke so ponosno korakali praporščaki.

Gasilci so predstavili svojo sodobno opremo, ki je lahko v po-
nos njim in vsem občankam in občanom.

V povorki niso manjkali niti klenkarji.

Skupine so stare običaje predstavile na vozovih.
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Obiskovalci so najbolj prisrčno pozdravljali skupino mladih.

Skupina iz Smolincev in Župetincev nikoli ne manjka v povorki.

V povorki so bili tudi predstavniki Vanetine.

Star pregovor pravi, da lahko žanje samo, kdor seje.

Vinogradniki so pripravili domiselno predstavitev svojega dela.

Društvo kmečkih deklet in žena je sodelovalo na številnih prire-
ditvah v okviru praznovanja občinskega praznika, tudi v povorki.

Zanimivo predstavitev je pripravila tudi skupina Društva Krdebač.

Letos je v povorki sodelovalo precejšnje število skupin, ki 
so se na povorko dobro pripravile, zato so uspešno predstavile 
številne stare običaje in navade, povezane s košnjo, žetvijo, 
trgatvijo in drugimi kmečkimi opravili. Kot vsako leto pa so 
povorki dali še prav poseben čar praporščaki, gasilci in seveda 
najmlajši, ki so se pogumno pridružili starejšim in bolj izku-
šenim skupinam ter med obiskovalci poželi največ zanimanja, 
ploskanja in odobravanja.

Vsem skupinam in udeležencem, ki so sodelovali v povorki, 
je Turistično društvo Cerkvenjak na družabnem srečanju po 
osrednji proslavi občinskega praznika podelilo pisno zahvalo 
za njihov trud in sodelovanje pri ohranjanju in obujanju starih 
šeg, navad in običajev.

Tekst in foto: T. Kšela 
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OSREDNJA PROSLAVA OB 20. 
PRAZNIKU OBČINE CERKVENJAK
Dvajseti rojstni dan samostojne občine Cerkvenjak
Na osrednji proslavi ob visokem jubileju občine 17. 6., na 

katerem so bili tudi župani in podžupani občin iz osrednjih 
Slovenskih goric ter poslanec Franci Breznik, se jim je v veliki 
dvorani Kulturnega doma v Cerkvenjaku pridružil tudi predse-
dnik Republike Slovenije Borut Pahor.

Na proslavi ob dvajsetem občinskem prazniku je bila dvorana 
Kulturnega doma v Cerkvenjaku polna do zadnjega kotička.
Predsednik Borut Pahor: Pripadamo eni domovini, zato mo-
ramo iskati sorodnosti

Predsednik republike je v slavnostnem nagovoru Cerkvenja-
čanom čestital ob jubileju in se jim zahvalil, da so ga ob tej 
priložnosti povabili medse in ga tako toplo sprejeli: »Zame je 
velik privilegij, da imam priložnost obiskovati kraje po Slove-
niji in opazovati, kako čudoviti in urejeni so,« je dejal predse-
dnik Pahor in dodal, da danes skorajda ni občine, ki ne bi bila 
uspešna. Pahor je poudaril, da je bil projekt ureditve lokal-
ne samouprave uspešen, saj je ljudem omogočil neposredno 
odločanje o lokalnih zadevah, kar je odločilnega pomena za 
uspešen razvoj slovenskega podeželja, kjer je kakovost življe-
nja podobna kot v urbanih naseljih. »Pomembno je, da imajo 
naši otroci povsod enake možnosti za kvalitetno življenje in 
razvoj vseh svojih talentov,« je poudaril. Zahvalil se je vsem, 
ki vzorno vodijo občine ter svoje delo opravljajo z velikim ob-
čutkom za skupnost, kar je po besedah predsednika republike 
nenadomestljivega pomena za našo domovino.
Pahor pozval k dialogu in medsebojnemu spoštovanju

Na proslavi, ki je potekala pred dnevom državnosti, je pred-
sednik Pahor vnovič pozval k dialogu, medsebojnemu spošto-

vanju in razumevanju. »Pripadamo eni domovini, zato mora-
mo iskati predvsem sorodnosti med nami, saj ni prihodnosti 
brez dialoga. Ko smo bili Slovenci razklani, smo plačali visoko 
ceno; ko smo bili enotni, smo zavarovali sanje naših otrok. To 
je odločujoče pri prihodnosti naše države,« je poudaril Pahor.

Ob koncu svojega nagovora ob prazniku Občine Cerkvenjak 
je predsednik republike Borut Pahor za prizadevanja za eno-
tnost in povezovanje ljudi v skupnost njenemu županu Mar-
janu Žmavcu podaril posebno protokolarno darilo - zastavo 
Republike Slovenije, ki je simbol naše enotnosti.
Župan Marjan Žmavc o uspehih občine

Ob jubileju občine je o njenih uspehih in razvoju spregovoril 
župan Marjan Žmavc.

V minulih dvajsetih letih so v Občini Cerkvenjak temeljito 
posodobili cestno, prometno, komunalno in drugo javno infra-
strukturo. Občina je samo v prvih 12 letih obstoja asfaltirala 40 
kilometrov cest, zgradila 27 kilometrov vodovodnih linij, dve 
čistilni napravi - v Kadrencih in Brengovi, 3 kilometre kanali-
zacije, poslovno obrtno cono v Brengovi, Arheološki park, okoli 
70 parkirnih mest v Cerkvenjaku, odkupila 60.000 kvadratnih 
metrov zemljišč, pridobila oziroma priborila priključek na av-
tocesto v Brengovi in pripravila dokumentacijo za več drugih 
investicij. Poleg tega je v centu Cerkvenjaka uredila pločnike 
in javno razsvetljavo, obnovila kulturni dom, uredila sodobne 
prostore občinske uprave in prostore pošte Cerkvenjak, obnovila 
igrišče za osnovno šolo in pridobila bankomat. Občina je ustano-
vila in ves čas delovanja izdajala tudi občinsko glasilo Zrnje iz 
Cerkvenjaka, ki ga brezplačno prejema vsako gospodinjstvo. Ob 
pomoči strokovnjakov pa je izdala tudi zbornik o Cerkvenjaku.

V zadnjih dveh mandatnih obdobjih pa je Občina Cerkve-
njak povečala kapacitete čistilne naprave v Kadrencih, zgra-
dila Športno-rekreacijski park v Kadrencih, odprla Turistično 
informacijsko pisarno (TIC), zgradila turistični objekt v Arhe-
ološkem parku, skupaj s PDG Cerkvenjak nabavila novo so-
dobno gasilsko vozilo MAN GVC 16/25, izvedla komasacijo 
in melioracijo na skoraj 100 hektarih kmetijskih zemljišč v 
dolini Andrenškega potoka, uredila Klopotčevo učno in spre-
hajalno pot, poskrbela za povrnitev zdravstvene ambulante za 
družinsko medicino in zdravnika specialista družinske medi-
cine v Cerkvenjak, poskrbela za ureditev krajevne knjižnice v 
prostorih osnovne šole v Cerkvenjaku, zgradila nov sodoben 
petoddelčni nizkoenergetski vrtec Pikapolonica v Cerkvenjaku 
in obnovila kotlovnico na lesno biomaso v osnovni šoli. Spre-
jela je tudi nov Občinski prostorski načrt (OPN), ki je občini 
prinesel novih 140 zazidalnih parcel za individualno gradnjo 
ter nove lokacije za potrebno javno infrastrukturo. Občina je 
svoj občinski obrat opremila s komunalnim traktorjem in opre-
mo zanj. Tako določena dela pri urejanju komunale ureja sama 

Župan Občine Cerkvenjak Marjan Žmavc 
je spregovoril o uspešnem razvoju občine 
v minulih dvajsetih letih.

Nagovor prvega župana Občine Cerkve-
njak Jožeta Kranerja

Predsednik republike Borut Pahor je po-
zval k medsebojnemu spoštovanju in dia-
logu, saj vsi pripadamo eni domovini.



ZRNJE 18. OKTOBER 2018

16

in s pomočjo delavcev javnih del. Skupaj z Direkcijo Republi-
ke Slovenije za infrastrukturo je občina uredila del regional-
ne ceste skozi Cerkvenjak ter pločnike in javno razsvetljavo 
ob njej, drugi del pa še bo. Občina je aktivno sodelovala tudi 
pri proslavljanju 500-letnice poznogotske cerkve sv. Antona v 
Cerkvenjaku, preplastila šolsko igrišče z umetno maso, pro-
dala vse parcele v poslovno-obrtni coni v Brengovi, pridobila 
investitorja za izgradnjo nove trgovine in lekarne v Cerkve-
njaku, kar že gradijo, in pripravila dokumentacijo za bodoče 
investicije. Ves čas je občina skrbela tudi za modernizacijo 
cestnih odsekov, gradnjo pločnikov in javne razsvetljave ter 
za gradnjo in modernizacijo vodovodnega omrežja na obmo-
čju celotne Občine Cerkvenjak. Seveda pa vseh pridobitev in 
uspehov, ki jih je dosegla samostojna Občina Cerkvenjak, na 
tem mestu zaradi prostorskih omejitev ni mogoče našteti.

Kot je dejal župan Žmavc, so v Cerkvenjaku v zadnjih dveh 
desetletjih dosegli zelo veliko in že skoraj zapolnili vrzel v 
razvoju, ki je nastala v preteklosti, ko je območje Cerkvenja-
ka sodilo med najmanj razvite predele v Sloveniji. Danes pa 
imajo mladi v Cerkvenjaku povsem primerljive možnosti kot 
mladi v urbanih okoljih.

Na proslavi je zbrane nagovoril tudi prvi župan Občine Cer-
kvenjak Jože Kraner, ki se mu je aktualni župan posebej zahva-
lil za njegov prispevek k razvoju občine. Kraner je obudil spo-
mine na nastajanje občine in poudaril, da je razlika v razvitosti 
med Cerkvenjakom danes in pred dvajsetimi leti zares velika.
Nagrade in priznanja

Na proslavi občinskega praznika so podelili tudi priznanja 
in nagrade izstopajočim posameznikom. Za uspehe v procesu 
izobraževanje so dobili priznanje in nagrado učenec Jaka Go-
vedič ter diplomantke in diplomanti Tina Purgaj Gorc, Julija 
Divjak, Rok Lorenčič, Amadeja Kokol, Martina Breznik in 
Mario Nedelko. Županovo priznanje so prejeli Peter Šafarič, 
ŠTD Smolinci–Župetinci in Območno združenje veteranov 
vojne za Slovenijo Lenart. Zahvalo občine je prejela Brigita 
Kuri, plaketo občine Izletniška kmetija Breznik, d. o. o., srebr-
ni grb občine pa Frančiška Omulec in Marjan Zorko. Dobitni-
ke priznanj in nagrad smo širše predstavili že v prejšnji številki 
Zrnja, ki je izšla junija.

Bogat kulturni program je izvedel Mešani pevski zbor Kultur-
nega društva Cerkvenjak.

Po bogatem kulturnem programu so si gosti s predsednikom 
republike Borutom Pahorjem na čelu ogledali razstavo »Vino 
in kulinarika«, ki jo je v avli osnovne šole pripravilo Društvo 
vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak v sodelovanju z 
Društvom kmečkih žena in deklet ter drugimi društvi in osnov-
no šolo. Predsednik Pahor se je zadržal v krajšem pogovoru 
s članicami društva kmečkih žena in deklet, ki so za razstavo 
pripravile številne domače dobrote, nato pa se je moral poslovi-
ti, saj so ga klicale druge obveznosti, ki jih je še imel tisti dan.
Prijetno družabno srečanje vseh občank in občanov v šotoru

Proslavljanje občinskega praznika se je nadaljevalo na dru-
žabnem srečanju v šotoru pred Športno-rekreacijskim centrom 
v Cerkvenjaku, do kamor je obiskovalce vozil ličen turistični 

vlakec. Na srečanju, na katerem je občina vse prisotne poča-
stila z eno »pijačo in jedačo«, se je zbralo veliko domačinov 
in gostov. Druženje je popestrila dramska skupina KTD Proga 
13 iz Ljubljane. 

Na srečanju so se najprej zahvalili vsem, ki so sodelovali v 
povorki starih običajev in navad, nato pa je Turistično društvo 
Cerkvenjak podelilo nagrade za najbolj urejeno okolje in vzdr-
ževanje starodavnih hiš, ki lepšajo videz pokrajine. Priznanje so 
prejeli družina Žižek, družina Grdja in družina Marije Palčič.

Občina je tudi letos podelila nagrade in priznanja najboljšim di-
plomantom, študentom, dijakom in učencem iz Občine Cerkvenjak.

Na naši fotografiji so ponosni dobitniki najvišjih priznanj Ob-
čine Cerkvenjak.

Dobitniki županovih priznanj
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Predsednik republike Borut Pahor je županu Občine Cerkve-
njak Marjanu Žmavcu za povezovanje ljudi izročil slovensko 
zastavo, simbol domovine.

Na družabnem srečanju v šotoru pred Športno rekreativnim 
centrom, ki je bilo po osrednji proslavi, se je zbralo zelo veliko 
občank in občanov.

Turistično društvo je podelilo zahvale vsem skupinam, ki so 
sodelovale v povorki starih šeg in običajev.

Na družabnem srečanju v šotoru je turistično društvo podelilo 
priznanja tudi družinam, ki imajo še posebej lepo urejeno oko-
lje in lepo skrbijo za stare hiše.

Ob občinskem prazniku več kot 40 prireditev in dogodkov
Sicer pa so v Občini Cerkvenjak v počastitev občinskega 

praznika organizirali skupaj več kot 40 različnih koncertov, 
športnih tekmovanj, razstav, okroglih miz in drugih prireditev 

in dogodkov. Poleg Občine Cerkvenjak so jih organizirali tudi 
društva, klubi, združenja in druge organizacije s sedežem na ob-
močju občine. Poleg tega je občina izdala tudi zbornik o dvajset- 
letnem razvoju Občine Cerkvenjak po samostojni poti, ki ga je 
uredil poseben uredniški odbor na čelu z Edvardom Pukšičem.

Tomaž Kšela

OBELEŽJE UDELEŽENCEM VOJNE 
ZA SLOVENIJO 1991

Tako kot v več krajih v tem koncu države so pomnik ali 
obeležje udeležencem vojne za Slovenijo postavili letos tudi 
v Cerkvenjaku. Dogodek v soboto, 24. junija, se je vključeval 
v sklop prireditev ob 20. prazniku Občine Cerkvenjak. Od-
kritja obeležja so se udeležili številni udeleženci desetdnevne 
vojne za Slovenijo kot tudi drugi obiskovalci. Med govorniki 
sta bila cerkvenjaški župan Marjan Žmavc in Andrej Kocbek, 
predsednik OZ ZVVS Lenart, ki nista pozabila povedati, da je 
v osamosvojitvenih dogodkih desetdnevne vojne sodelovalo 
veliko Cerkvenjačanov.

V Cerkvenjaku pa se je bila 5. julija 1991 oblikovala tanko-
vska četa Območnega štaba Teritorialne obrambe Republike 
Slovenije Ptuj. Predsednik OZ ZVVS Lenart Andrej Kocbek je 
v svojem govoru poudaril, da se je tudi v cerkvenjaških gori-
cah in v Cerkvenjaku v praksi dokazalo slovensko domoljubje z 
upornostjo in narodnim ponosom Slovencev, ki se je kalil skozi 
stoletja. V času priprav na obrambo domovine leta 1990 in pred-
vsem med vojno za Slovenijo leta 1991 so se v takratni Krajevni 
skupnosti Cerkvenjak odvijali pomembni dogodki, ki ne smejo 
v pozabo. 5. julija 1991 so v kraj iz Šentilja pripeljali prve tan-
ke, ki so jih zajeli pripadniki slovenske Teritorialne obrambe 
(TO ) v bojih ob meji, in oblikovali tankovsko četo TO.

Kocbek je v govoru podal celovit opis dogajanja z natančni-
mi podatki, ki dopolnjujejo zgodovinsko sliko obdobja osamo-
svajanja v tem delu Slovenskih goric.

Dele govora, ki orisujejo položaj in dogajanje ob oblikova-
nju tankovske čete, objavljamo na strani 34.

Na fotografiji, nastali ob odkritju spominskega obeležja, udele-
ženci osamosvojitvenih dogodkov desetdnevne vojne leta 1991.

Odkritju so prisostvovali praporščaki.
Franc Bratkovič
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KOŠNJA IN GRABLJANJE TRAVE 
TOKRAT NA KMETIJI KOCMUT

Na 18. tradicionalni košnji in grabljanju trave je sodelovalo 
blizu 20 koscev in 10 grabljic.

Najboljši so prejeli praktične nagrade sponzorjev.

Zadnja v nizu prireditev ob 20. prazniku Občine Cerkvenjak 
je bila v nedeljo, 1. 7., tradicionalna košnja in grabljanje trave. 
Prireditev je na domačiji Kocmutovih v Brengovi brezhibno 
organiziralo Turistično društvo Cerkvenjak, seveda od izdatni 
pomoči gostiteljev. Tako kot običajno tudi tokrat navdušenih 
in zagretih navijačev ni manjkalo, k čemur je prispevalo tudi 
čudovito vreme, ki je bilo kot naročeno za takšno prireditev. 
Prireditve sta se udeležila tudi župan Občine Cerkvenjak Mar-
jan Žmavc in poslanec Franci Breznik.

Letos je na tej tradicionalni prireditvi, ki je bila že osemnaj-
sta po vrsti, sodelovalo blizu 20 koscev in 10 grabljic. Med 
kosci se je najbolje odrezal Franc Kocmut, med grabljicami pa 
Irena Fekonja. Sicer pa je prireditev podprlo 38 sponzorjev iz 
Občine Cerkvenjak in iz drugih občin, ki so za najboljše pri-
spevali tudi praktične nagrade. V zahvalo za njihove prispevke 
je predsednik Turističnega društva Cerkvenjak Alojz Zorko 
imena sponzorjev na prireditvi kar dvakrat javno prebral, tako 
da so obiskovalcem ostala v spominu.

Tekst in foto: T. Kšela

IZ DRUŠTEV, ORGANIZACIJ IN 
KLUBOV

TEKMOVANJE V 
ZNAMENJU EKIP 

DOMAČE GZ LENART
Že 26. tekmovanje moških in ženskih članskih ekip za Pokal 

Slovenskih goric in 9. tekmovanje starejših članov in članic 
za Pokal Slovenskih goric, slednje se  šteje tudi za 3. ligaško 
tekmovanje starejših gasilcev in gasilk Gasilske zveze Lenart 
v Cerkvenjaku, je bilo tokrat, po udeležbi sodeč, v znamenju 
ekip iz domače GZ Lenart.

Organizator tradicionalnega gasilskega tekmovanja, ki se je 
odvijalo v soboto, 9. junija, v Športno-rekreacijskem centru v 
Kadrencih pri Cerkvenjaku, je bilo PGD Cerkvenjak. Tekmo-
vanja se je udeležilo le trinajst ekip. Sodniško delo so opravili 
gasilski sodniki iz GZ Lenart.

V kategoriji starejši člani so prvo mesto dosegli gasilci iz 
PGD Sveta Ana, drugo PGD Sveti Jurij v Slovenskih goricah 
in tretje PGD Cerkvenjak. Ker je tekmovanje starejših članov 
štelo tudi za gasilsko ligo GZ Lenart, tu pa se upošteva tudi 
starost, so za ligo rezultati nekoliko drugačni; prvo mesto je 
šlo ekipi PGD Sveti Jurij v Slovenskih goricah, drugo PGD 
Cerkvenjak in tretje PGD Sveta Ana. 

V konkurenci starejših članic sta se tekmovanja udeležili le 
dve ekipi - PGD Spodnji Ivanjci in PGD Cerkvenjak, ki sta si 
po zapisanem vrstnem redu razdelili prvo in drugo mesto. Je pa 
Cerkvenjačankam pripadlo prvo mesto v ligi. 

Pri članicah so prvo mesto dosegle gasilke iz PGD Sveta Tro-
jica, drugo PGD Benedikt in tretje PGD Sveta Ana. V katego-
riji članov pa je pokal za prvo mesto pripadel gasilcem PGD 
Zrkovci in drugo mesto gasilcem PGD Sveta Ana.

F. B.
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SREČANJE GASILSKIH 
PRIJATELJEV

PGD Maribor–Pobrežje je v soboto, 9. junija, na  družabno 
prijateljsko srečanje povabilo gasilce in gasilke iz prijateljskih 
gasilskih društev. Prijateljsko sodelovanje pobreški gasilci, ki 
imajo za seboj 113 let obstoja in delovanja, negujejo s kar tri-
najstimi gasilskimi društvi doma in v tujini. Vsa se srečanja 
niso udeležila. Večina se jih je. Na območju UE Lenart ali GZ 
Lenart prijateljsko sodelujejo s PGD Cerkvenjak in PGD Osek.

F. B.  

PRAZNOVALO PRIJATELJ-
SKO PGD NOVA GORICA

V soboto, 1. septembra, je praznovalo 70-letnico delovanja 
PGD Nova Gorica, s katerim ima PGD Cerkvenjak že blizu 
40 let navezane prijateljske stike. Razumljivo so se njihove-
ga praznovanja v Novi Gorici udeležili tudi predstavniki iz 
PGD Cerkvenjak. Obletnico so novogoriški gasilci proslavili 
s prevzemom novega gasilskega vozila in razvitjem novega 
društvenega prapora, na katerega je spominski trak obesil tudi 
Aleš Bezjak, predsednik PGD Cerkvenjak.

F. B. 

POSTAVITEV KLOPOTCA 
OB JOHANEZOVI TRTI V 

CERKVENJAKU
V občini Cerkvenjak delujejo številna društva, ki združuje-

jo občane ob raznih kulturnih, športnih in drugih prireditvah. 
Med njimi je tudi Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vin 
Cerkvenjak, ki ga svodi Franci Zorko. Društvo tesno sodeluje 
z občino, s katero tudi skupaj organizirata prireditve, ki se od-

vijajo ob znameniti Johanezovi trti, potomki več kot 400-letne 
trte modre kavčine z Lenta v Mariboru. Ob trti in na čudovitem 
prostoru pred mogočnim gasilskim domom se  ob Johanezovi 
trti odvijajo tradicionalne prireditve, kot so rez trte,  postavitev 
klopotca, trgatev in v zadnjem času tudi martinovanje.

V okvir društvenih dejavnosti sodi tudi  postavitev klopca, 
ki ga društvo postavlja vse od ustanovitve.  Prvič je bila posta-
vitev klopotca pri hiši prvega predsednika  Ivana Janeza Pučka 
v Stanetincih, ki je društvo vodil 12 let. Tedaj se je  prireditve 
udeležilo veliko obiskovalcev, med njimi je bila družina iz An-
glije, ki je bila silno navdušena nad to prireditvijo. Letošnja 
postavitev klopotca je potekala v petek, 10. avgusta 2018, pred 
gasilskim domom, kjer  ga postavljajo že nekaj let. Prireditve 
so se  udeležili župan Občine Cerkvenjak Marjan Žmavc, ki 
je obenem gospodar trte, občinski viničar Damjan Breznik, 
cerkvenjaška vinska kraljica Monika Majer,  predstavniki pri-
jateljskih vinogradniških društev iz Lenarta, Benedikta, Sv. 
Trojice v Slovenskih goricah in Vinogradniško sadjarskega 
društva  Vitomarci.

 Goste in obiskovalce je z igranjem na harmoniki pozdravljal 
Marko Breznik.  Prireditev se je pričela s kratkim pozdravnim 
nagovorom predsednika društva vinogradnikov in ljubiteljev 
vina Francija Zorka. V svojem nagovoru je  pohvalil Franca 
Čeha, ki  je izdelal društveni klopotec in ga tudi redno vzdr-
žuje. Zahvalil se je občini in županu Marjanu Žmavcu za pod-
poro pri prireditvah ob Johanezovi trti, vsem vinogradnikom, 
ki so prispevali vina za prireditev, ter Društvu kmečkih deklet 
in žena Cerkvenjak za pripravljeno pogostitev. Dejal je še, da 
je postavljanje slovenskogoriškega klopotca s štirimi vetrni-
cami tradicija vinogradnikov iz Slovenskih goric in Prlekije. 
Zgodovino klopotca, ki je slovenska posebnost, je v knjigi 
Klopotec opisal Drago Korade. Prvič pa je ime klopotec v pe-
smi Tožba enega vincerla leta 1797 zapisal duhovnik, pesnik 
Leopold Volkmer.

Postavljanje klopotca na sidrišče ob gasilskem domu  

Udeleženci prireditve so se ovekovečili na fotografiji ob posta-
vljenem klopotcu.
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Obiskovalce in goste je nagovoril tudi župan Marjan Žmavc, 
ki je pohvalil društvo, da neguje tradicijo postavitve klopotca, 
ki so ga v preteklosti postavljali pri skoraj vsaki hiši, če so le 
imeli kaj zasajene trte bodisi v vinogradu ali brajdah. Kakor je 
dejal, ima rad melodijo klopotca. Zahvalil se je Francu Čehu, 
ki skrbi, da klopotec vedno dobro deluje. Dejal je tudi, da nam 
postavljanje pove, da se nezadržno približuje jesen in tako 
tudi trgatev. Svoj pozdravni nagovor je zaključil z besedami: 
»Vesel sem, da ohranjate to tradicijo vinogradnikov, zato vam 
naj  klopotec poje lepe melodije ter varuje  grozdje Johanezo-
ve trte, ki je ponos vinogradnikov iz cerkvenjaškega področja 
in tudi občine.« Obiskovalcem in klopotcu so namenili poz-
dravne besede tudi gostje iz vinogradniških društev ter vinska 
kraljica Monika Majer.

In že so možje pod vodstvom Franca Čeha in ob harmoni-
ki Marka Breznika pričeli z montažo in postavitvijo klopotca. 
Kot vedno so ga sestavili na zemlji, ga opremili z repom iz 
brezovih vej, ki usmerja klopotec po vetru, ter ga na stari način 
z drogovi, opremljenimi z vilicami, postavili pokonci. Zani-
mivo je, da se je klopotec takoj oglasil s svojo »klopotčevo« 
melodijo. Po postavitvi klopotca so organizatorji vse navzoče 
povabili na skupinsko fotografiranje ob klopotcu, nato pa se 
je  odvijalo druženje ob vinski kapljici vinogradnikov, članov 
društva, ter bogati pogostitvi, ki so jo pripravile članice DKDŽ 
Cerkvenjak. Ni treba posebej poudarjati, da je bilo ob lepem 
sončnem vremenu druženje nadvse prijetno.

Ludvik Kramberger

GASILKE IN GASILCI NA 
TRGATVI

Tudi letos je v vinogradih širom po državi, posajenih z vin-
sko trto, bilo živahno in veselo. In nič kaj drugače ni bilo v 
naših cerkvenjaških vinogradih. Čas trgatve je prišel  prej kot 
nekoč, ko je za čas za trgatev veljal mesec oktober. Letos so 
nekateri s trgatvijo začeli že konec avgusta. Je pa v vinogradih  
(razen tam, kjer bodo imeli pozne, ledene ali kakršne koli že 
trgatve) bilo živahno vse do zadnjega tedna septembra. Posa-
mezni vinogradniki poleg sorodnikov in sosedov povabijo na 
trgatev tudi razna društva. K vinogradniški družini  Kozar–Ve-
berič  v Cogetince pri Cerkvenjaku v Slovenskih goricah radi 
prihajajo že več let trgat grozdje tudi gasilci. In kako ne bi, 
saj so za gasilce pri omenjeni družini vedno na široko odprta 
vrata. Tako so torej tudi letos med » berači« v njihovih vino-
gradih bili gasilci in gasilke iz PGD Maribor–Pobrežje, PGD 
Maribor–Studenci in PGD Rudnik.

                                                                                                                        
Franc Bratkovič

DRUŽENJE OB TRGATVI 
PRI ZORKOVIH

V občini Cerkvenjak v zadnjih letih veliko govorijo o vino-
gradništvu. Temu je pripomoglo pred 16 leti ustanovljeno Dru-
štvo vinogradnikov in ljubiteljev vin Cerkvenjak, ki ob pod-
pori Občine Cerkvenjak dobro deluje. O trti pa se veliko sliši 
tudi zato, ker ob Johanezovi kapeli raste cerkvenjaška vinska 
trta - potomka  modre kavčine, ki že več kot 400 let raste na 
Lentu v Mariboru. Trto, največkrat samorodno, pa so od nek-
daj gojili pri vsaki hiši. Tako je tu hiša Danice in Alojza Zorka, 
ki je tudi uspešen predsednik Turističnega društva Cerkvenjak, 
obdana z brajdami, kjer rastejo samorodne trte kvinton, šmar-
nica, jurka in izabela. Zorkovi že nekaj let na trgatev povabijo 
sorodnike, sosede in prijatelje, ki jim pomagajo obrati trto  ter 
pomagajo pri stiskanju grozdja. Berači prihajajo iz Ljubljane, 
Maribora in še od kod. Letos so prvič na trgatev prišli člani pri-
jateljskega Kulturno turističnega društva Proga 13 Ljubljana. 
O trgatvi s prijatelji in znanci nam je gospodar Alojz  Zorko 
povedal:  »Čeprav nimamo kdove kaj veliko zasajene trte, vsa-
ko leto povabimo berače, da nam pomagajo potrgati grozde. 
Ni pa glavni namen trganje, pri tem je pomembnejše srečanje 
in druženje s sorodniki znanci in prijatelji. Delo poteka spo-
roščeno, zato je dovolj priložnosti za pogovore. Tako je naša 
trgatev le nekako druženje, kjer se poveselimo ob delu. To pa 
je tudi naš namen povabila na trgatev.« 

Veseli berači pri družini Zorko v Cogetincih

Ludvik Kramberger

TRETJI FESTIVAL VIN 
OSREDNJIH SLOVENSKIH 

GORIC
»Skupaj lažje rastemo, skupaj zmoremo več!«
Slogan, ki pove veliko o povezovanju, sodelovanju in med-

sebojni pomoči. In prav s tem sloganom raste naš Festival vin 
osrednjih Slovenskih goric, ki bo tudi letošnje leto potekal v 
veličastni samostanski kleti v Občini Sveta Trojica. Danes že 
lahko rečemo, da festival postaja tradicionalen. 

Po uspešnem prvem festivalu, ki sem ga pričela kot takrat 
še aktualna Cerkvenjaška vinska kraljica, smo skupaj z Dru-
štvom za ohranjanje kulture Vincar v drugo to še nadgradili. 
Na drugem festivalu niste le pokušali odličnih vin, spoznavali 
naših lokalnih vinogradnikov, uživali ob zvokih vokalne sku-
pine Melos, ampak doživeli tudi časten spust 36 penin v vo-
dnjak, ki se nahaja v sami kleti.
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In tudi v letošnjem letu bo tako  - pestro dogajanje pa bomo 
nadgradili z majhnimi presenečenji.

Se vidimo v petek, 26. oktobra 2018, s pričetkom ob 18. uri, 
na tretjem Festivalu vin osrednjih Slovenskih goric.

Vljudno vabljeni, da podprete domače vinogradnike, posku-
site odlična vina in preživite čudovit večer v prijetni družbi. Se 
vidimo na festivalu, da preverimo, kaj je v kleti še ostalo in kaj 
nam ponuja nova vinska letina.

Martina Breznik, Društvo za ohranjanje kulture Vincar,  
foto: Toni Konrad

TURISTIČNO DRUŠTVO 
CERKVENJAK

V mesecu juniju smo se odločili, da damo obnoviti kapeli-
co sv. Janeza Nepomuka, ki je že klicala po obnovi. Slikople-
skarska dela je izvedel Jožef Žigert, s. p. - zaključna gradbena 
dela Falkon. Prav tako se zahvaljujemo Francu Slekovcu, ki 
je postavil gradbeni oder. Električarska dela je izvedel Drago 
Kolbl, s. p., iz Male Nedelje. Pri delih so pomagali tudi Stanko 
Vogrin, Dušan Lovrec ter odborniki društva. V kapelico smo 
dali vgraditi tudi lučko, da je lepša ponoči. Za donacije se lepo 
zahvalimo tudi poslancu Francu Brezniku in Robiju Rokavcu. 
Na predvečer dneva samostojnosti, 24. 6. 2018, je bila tudi 
otvoritev kapelice, ki jo je blagoslovil domači župnik Janko 
Babič. Vrednost vseh del je znašala okoli 1000 €.

Prvo nedeljo v mesecu juliju smo izvedli že tradicionalno 
košnjo, ki se je odvijala v Brengovi. Več o košnji preberite v 
posebnem članku. 

Nato smo se prvo soboto v mesecu septembru odpravili na iz-
let po Savinjski dolini in v Žalec. Ogledali smo si jamo Pekel, v 
kateri se nahaja najvišji vodni slap, ki meri dobre 4 m. Po ogledu 
jame in okrepčilu smo nadaljevali pot do ekološke kmetije Flis, 
kjer smo poizkusili domače jogurte in sire. Pot smo nadaljevali 
do Žalca, kjer smo se ustavili pri fontani piv. Tam smo poizkusili 
lokalna in druga domača piva iz mikropivovarn. Nato smo se 
odpravili do Eko muzeja o hmeljarstvu. Ogledali smo si video, 
kako so včasih hodili iz skoraj vse Slovenije tja obirat hmelj, da 
so si zaslužili kaj denarja. Po ogledu muzeja smo se odpravili do 
ribnika Steska, kjer gojijo postrvi. Poizkusili smo nekaj njihovih 
dobrot. Na koncu smo si še privoščili dobro večerjo na turistično 
izletniški kmetiji pri Mlinarju. Tisti dan so tudi obirali hmelj in 
smo si ogledali, kako to poteka v današnjem času.

V nedeljo, 21. 10., imamo predviden pohod do obeležij po 
Čagoni. Čas pohoda bo objavljen naknadno.

Za T. D. tajnik David Poljanec

Obnovljeni Johanez
Na predvečer dneva državnosti, potem ko je bilo v Cerkve-

njaku odkrito spominsko obeležje v počastitev osamosvoji-
tvene vojne za Slovenijo, je sledil še blagoslov obnovljene 
Johanezove kapelice na fotografiji. Temu je v nadaljevanju 
sledil tradicionalni večer Pod lipo samostojnosti.  

F. B.
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ZAKLJUČEK 
ČEBELARSKE SEZONE

Spremembe v naravi zelo občutijo tudi naše čebele, ki se po-
spešeno pripravljajo na dolgo zimsko obdobje, katerega bodo 
prebile znotraj svojih panjev. Nabiranje zadnjih obrokov medi-
čine ter cvetnega prahu, mane in ostalih sladkih darov jeseni, je 
naravni način  ustvarjanja pogojev za preživetje. V sodobnem 
načinu čebelarjenja pa to ni dovolj. Čebelar, ki je tekom leta 
čebelam intenzivno odvzemal njihove zaloge medu, cvetnega 
prahu in ostalih čebeljih pridelkov, ima v tem času moralno 
dolžnost čebelam pomagati. Preveriti je potrebno zdravstveno 
stanje čebel in uspešnost dosedanjega zdravljenja varoze, ko-
ličino hrane, splošno stanje v panjih in po potrebi opraviti še 
zadnje korekcije napak ali pomanjkljivosti, ki so se pripetile v 
času od zadnjega točenja in obilne čebelje paše. Vsak čebelar 
ima svoje majhne skrivnosti za delo s čebelami skozi vse leto, 
tako tudi za to obdobje, rezultati in uspehi pa bodo vidni šele 
naslednjo čebelarsko sezono. Vsaka prezimljena, močna  in 
zdrava čebelja družina bo čebelarjev uspeh in veselje. 

V našem čebelarskem društvu ne zbiramo podatkov o šte-
vilu čebeljih družin, s katerimi gospodarijo posamezni člani, 
so pa čebelarji dolžni podatke o tem dvakrat letno poslati v 
ustrezno državno institucijo. Prav tako ne vemo, kolikšen je 
bil pridelek naših čebelarjev in kako uspešno so pridelek tržili. 
O  omenjenih zadevah in splošno o čebelarjenju se člani ČD 
IJC pogovarjamo na rednih mesečnih, neformalnih srečanjih 
članov v društvenem Čebelarskem domu v Čagoni vsak prvi 
petek v mesecu. Cilj takšnih druženj je izmenjava čebelarskih 
izkušenj, informiranje o novostih v tehnikah čebelarjenja, sta-
nju na področju zdravja čebel, nabavi prehranskih dopolnil, 
ceni čebeljih produktov in še bi lahko naštevali. Na kratko lah-
ko rečemo, da je cilj in namen takšnih srečanj izmenjati čim 
več informacij, ki zanimajo »malega« čebelarja, čeprav se ni 
mogoče izogniti tudi širšemu  pogledu na čebelarstvo kot po-
membnemu členu kmetijstva. Pogovori med člani društva, ki 
gospodarijo s čebelami, so pokazali, da je bila čebelarska bera 
v letošnji čebelarski sezoni nadpovprečno dobra. Še posebej, 
če jo primerjamo z zadnjimi nekaj leti. Čeprav je bilo zaradi 
ekstremno nizkih temperatur v februarju in marcu kar nekaj 
težav pri prezimitvi družin, so bile čebelje družine, ki so to 
obdobje preživele, v nadaljevanju sezone nagrajene z boga-
to pašo. Le-to so zagotavljale, lahko rečemo, vse medonosne 
rastline, značilne za naše območje, posebej pa gre izpostaviti 
akacijo, lipo in kostanj. Še posebej pa je pohvalno, da vse več 
čebelarjev poskrbi za čebeljo pašo z vzgojo medonosnih polj-
ščin, kot sta ajda in sončnice. Podobno velja za vzgojo čebe-
lam prijaznih vrst cvetja, ki pogosto krasijo ohišnice domov in 
dvorišča, tudi v strnjenih naseljih in samem občinskem sredi-
šču Cerkvenjaka. Upamo, da bo tako tudi v bodoče.

V Čebelarskem društvu Ivan Jurančič Cerkvenjak je bilo v 
zadnjih mesecih ponovno pestro tudi delo na društvenem po-
dročju. Sodelovanje posameznikov in ekip na prireditvah ob 
jubilejnem občinskem prazniku Občine Cerkvenjak, druže-
nje ob kresni noči in nedeljska druženja za člane ČD IJC ter 
občane Cerkvenjaka pri Čebelarskem domu v Čagoni so bile 
nekatere izmed teh aktivnosti. Predvsem na prireditvah, na-
menjenih širši javnosti, bi bili veseli večjega obiska. Mogoče 
bi bilo temu tako, če bi lahko udeležencem ponudili zraven 
dogodka in dobre volje še kaj za pod zob in po grlu, za kar 
pa lahko trenutno poskrbimo zgolj s prostovoljnostjo naših 
članov in simpatizerjev. Načrtovana otvoritev fasade na dru-
štvenem Čebelarskem domu ni bila izvedena v načrtovanem 
terminu, je pa bila naloga izvedena kasneje. Po izvedeni ve-
čji članski delovni akciji je dom dobil zaključni sloj fasade, 
za kar gre velika zahvala domačemu obrtniku, slikopleskarju 
Dejanu Vogrinu in seveda aktivnejšim članom društva. Zadnja 
odmevnejša aktivnost je bila strokovna čebelarska ekskurzija 

za člane društva in zainteresirano javnost. Za dvodnevno po-
tepanje po Srbiji smo skoraj do zadnjega sedeža napolnili av-
tobus Turistične agencije LEZE. Med drugim smo si ogledali 
znamenitosti mesta Beograd in Muzej čebelarstva v Sremskih 
Karlovcih pri Novem Sadu. Udeleženci pravijo, da je bilo lepo 
in da so se dobro počutili.

Nova podoba društvenega Čebelaskega doma 

Muzej čebelarstva, Sremski Karlovci, Srbija

Tako kot ni čebelje družine brez posameznih čebel, matice 
in trotov, tako ni čebelarske družine ali društva brez članic in 
članov. V zaključku tega članka bralcem sporočamo, da je v 
septembru 2018 umrl naš dolgoletni član in večkratni član or-
ganov društva Milan Kocuvan iz Čagone. Čebelarji »s Krem-
perka« ti želimo spokojnega miru, čebelice, ki si jih imel tako 
rad, pa ti bodo nad preranim grobom še dolgo pele svoj »Zum 
zum zum«. 

Vido Blažič

DEJAVNOSTI DRUŠTVA 
UPOKOJENCEV 
CERKVENJAK

Druženje na kolesu, izletu in pohodništvo
Lep sončni dan smo izbrali za druženje in gibanje na kolesu. 

Tako smo organizirali kolesarjenje z namenom spoznati kraje 
Občine Cerkvenjak, ki so se ga udeležila vsa društva upoko-
jencev Upravne enote Lenart. Naše društvo je poskrbelo za 
traso kolesarjenja in dobro razpoloženje ter seveda za varnost 
udeležencev. Vzdušje  in zadovoljstvo udeležencev je bilo za-
dovoljivo, saj smo poskrbeli za razne postanke med potjo, za 
kar so poskrbeli naši domačini s svojimi dobrotami.

Na koncu smo bili vsi zadovoljni, da smo pot prekolesarili 
vsi zdravi in nepoškodovani.

Znamo poskrbeti tudi za tiste članice in člane našega dru-
štva, ki se kolesarjenja niso mogli udeležiti iz zdravstvenih 
razlogov, zato smo organizirali izlet po Dolenjski. Udeležba je 
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bila več kot zadovoljiva, saj smo se v jutranjih urah odpeljali 
kar z dvema avtobusoma in tako skupaj preživeli lep sončen 
dan, spoznali nekatere znamenitosti in tudi spoznali, od kot 
prihaja elektrika.

Ogledali smo si znamenitosti Brežic  in notranjost gradu v  
Brežicah, od koder smo pot nadaljevali do jedrske elektrarne v 
Krškem, ki deluje od leta 1981, in se seznanili z delovanjem. 
Po kosilu smo se odpeljali do Kostanjevice na Krki, od koder 
nas je pot vodila preko Zidanega mosta do Žalca, kjer smo 
iz fontane okusili pivo. Po napornem in lepem dnevu  smo v 
večernih urah pot sklenili z prihodom domov.

Dopusti in velike temperature so za nami, zato zopet začne-
mo s pohodništvom, katerega se lahko udeležijo vsi, ki imajo 
interes do gibanja, pohodništva in druženja, ne glede na leta. 
Vodja pohodništva Ana Fekonja nam zagotavlja vedno prijetne 
trase, kjer spoznavamo okolico Občine Cerkvenjak, saj so kra-
ji, kjer se večino sploh ne gibljemo oz. se kar  peljemo mimo, 
ne da bi se ustavili in si ogledali našo lepo naravo.

Na pohodih se dobimo vsaki drugi četrtek v mesecu pred 
domom upokojencev ob 10. uri, od koder bomo krenili vsako-
krat v drugo smer in se vrnili nazaj  do upokojenske kleti, kjer 
bomo pohod zaključili.

Vabljeni ste vsi, od najmlajših do najstarejših, saj je naš na-
men medgeneracijsko sodelovanje, druženje in povezovanje. 

V začetku meseca decembra bo organizirano  predava-
nje o varnosti v cestnem prometu v sodelovanju s policijo, 
Darsom in Rdečim križem Republike Slovenije, o čemer 
boste naknadno obveščeni. Že zdaj vljudno vabljeni!
Piknik članic in članov

Društvo upokojencev poskrbi za preživljanje starejše gene-
racije v tretjem življenjskem obdobju tako, da so dnevi krajši, 
lepi,  brez stresov, predvsem pa zapolnjeni z aktivnosti, ki jih 
organizira matično društvo z namenom gibanja in druženja.

Tako se je vodstvo društva upokojencev odločilo, da za vse 
članice in člane organizira prvi piknik v naravi. To se je zgodilo 
5. julija 2018 v  Smolincih pri ribniku Ploj. Aktivnosti so ste-
kle, bila je samo vprašljiva udeležba,  kot je to pri vsaki začetni 

stvari. Piknika se je udeležilo 116 članic in članov, kar je bilo 
za organizatorja presenetljivo, a v veliko zadovoljstvo, da so se 
člani odločili za tako številčno udeležbo. Župan Marjan Žmavc 
je udeležencem piknika namenil pozdravne in spodbudne be-
sede, kako pomembno je gibanje in druženje za naše zdravje. 

Dobra zamisel za piknik je uspela, za hrano in pijačo pa je 
poskrbelo osebje gostilne Ploj iz Smolnicev.  Za razpoloženje 
in vzdušje je poskrbelo vodstvo društva z družabnimi igrami, 
glasbo in petjem. Pripravili smo pikado, mini balinanje, špor-
tni ribolov in karaoke,  tako da so se posamezniki lahko vklju-
čili in družili v posameznih družabnih igrah. Veselo družbo 
so naredile karaoke, ki jih je vodila Ivica Pleger. Komisija se 
je odločila, čeprav je bila odločitev zelo težka, da je najlepše 
zapela ena najstarejših  članic piknika, gospa Alojzija Kurnik, 
ki smo jo nagradili z zahvalo za njeno petje in pogum.

Druženje ob glasbi je potekalo vse do poznih večernih ur, 
nakar smo se razšli z dobrimi mislimi, da se takšen način dru-
ženja ponovi vsaj enkrat letno.
Večer pesmi in glasbe

Vrečer ljudske pesmi in glasbe  je bil organiziran 22. junija 
v počastitev 20. praznika Občine Cerkvenjak. Zato smo temu 
večeru namenili tisto, kar smo potegnili iz preteklosti za se-
danjost, in naloga nas vseh  je, da to, kar so nam dali dedki in 
babice, ohranimo za prihodnost, za naslednje rodove. 

Ljudsko petje, ki ne pozna meja, ampak se prenaša iz roda 
v rod, iz  kraja v kraj, med ljudmi pri delu, zabavi ali prostem 
času, je bilo in je nit povezovanja, čeprav si dostikrat vzame-
mo premalo časa, da bi prisluhnili ali zapeli in tako dali del 
sebe za ohranjanje ljudskega izročila.

Nastopilo je 16 skupin ljudskih pevcev in godcev od blizu in 
daleč. Začetno pesem so zapeli domači pevci pod vodstvom Ivi-
ce Pleger, ki marljivo vadijo skozi vse leto in hodijo na nastope 
po Zgornjem in Spodnjem Podravju ter tako zastopajo domače 
društvo in so, širše gledano, promotorji Občine Cerkvenjak.

Tudi občani Občine Cerkvenjak – domačini - so spoznali, da 
je lepo prisluhniti lepi ljudski pesmi in viži, kar se  je videlo v 
zasedenosti dvorane.

Večer  prijetnih viž in petja se je zaključil s skupaj zapeto 
pesmijo ter nadaljevalo v Avli Vlada Tušaka, za vse nastopa-
joče in poslušalce v dvorani pa je naše društvo kot organizator 
večera pripravilo malo zakusko in veliko petja, ki se je slišalo 
pozno v noč.

Feliks Fekonja
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KRDEBAČ, VODICE, PTUJ, 
LÜBA VODICA, RIMLJANI
V okviru občinskega praznika smo priredili že drugi rimski 

tabor Lüba vodica, katerega namen je seznanjanje ožje in šir-
še javnosti z življenjem in delom Rimljanov, ohranjanje neo-
krnjene narave s pitno vodo, seznanitev mladine z različnimi 
vrstami dreves, ki so zraven slovenskih imen imela tudi ime 
v latinščini. Prvi dan tabora smo imeli postavitev bivakov, 
pripravo ognja in druženja ob ognju. Nekaj pogumnih zane-
senjakov je prenočilo v bivakih. Pred tem pa so pozno v noč 
varovali že omenjeno vodo in ostale dobrine. 

Odprli kegljišče na vrvici
V četrtek, 4. oktobra, dopoldne je bilo v Športno-rekre-

acijskem centru v Cerkvenjaku odprto kegljišče na vrvici, 
nam bolj poznano pod imenom rusko kegljišče. Prisotne je 
najprej nagovoril in pozdravil Feliks Fekonja, predsednik 
Društva upokojencev Cerkvenjak in pobudnik za izgradnjo 
kegljišča, ki se je županu zahvalil za novo športno rekre-
acijsko  pridobitev. Zahvale svojega predsednika sta bila 
deležna tudi njihova člana Aleksander Fekonja in Vlado 
Poljanec, ki sta s svojim delom dala precejšen prispevek pri 
izgradnji kegljišča. Sledil je kulturni program, v katerem 
so pevci in pevke DU Cerkvenjak pod vodstvom Ivice Ple-
ger zapeli nekaj ljudskih pesmi. Nato je prisotne nagovoril 
Marjan Žmavc, župan Občine Cerkvenjak. Povedal je, da 
je bilo v rusko kegljišče vloženih okrog 3500 evrov, če ne 
upoštevajo brezplačnega dela Aleksandra in Vlada. Povedal 
je tudi, da se v sklopu Športno-rekreacijskega centra pred-
videva izgradnja Vitalin parka, v katerem naj bi bilo tudi 
balinišče. Hkrati je pozval še vitalne upokojence in upoko-
jenke, naj novo pridobitev s pridom in varno uporabljajo.

 
Cerkvenjaško pridobitev je pozdravil Stanko Kranvogel, 

predsednik Zveze društev upokojencev Slovenskih goric, ki 
se nadeja, da bodo upokojenci ob strelski ligi v streljanju s 
standardno zračno puško dobili še kegljaško ligo v keglja-
nju na vrvici.

Franc Bratkovič

Drugi dan, ob jutranjem vzhodu, smo pripravili obilni zaj-
trk, pričakali najmlajše Rimljane in Rimljanke, katerim smo 
čez dan prikazovali izdelavo lokov, puščic, mečev. Najmlajši 
so se pomerili v mečevanju in streljanju z loki ter preizkusili 
vožnjo z lesenim vozom. Osrednje prireditve sta se udeležila 
župana Občine Cerkvenjak in Sv. Jurij ob Ščavnici, predse-
dnik Društva za ohranjanje rimske zgodovine in običajev An-
drej Klasinc ter predstavnika Prve gimnazije Maribor, s katero 
kar veliko sodelujemo. Gosti so si ogledali izvir Lübe vodice, 
gomile v neposredni bližini tabora in  Arheološki park. V po-
poldanskem in večernem času je tabor obiskala množica tako 
domačih kot okoliških prebivalcev. Tretji dan smo v dopoldan-
skem času pospravili tabor in naše bivake ter naredili načrt za 
udeležbo na povorki starih običajev v Cerkvenjaku v okviru 
občinskega praznika, na kateri smo predstavili tepežnico s ple-
tenjem krdebačev, in Rimskem taboru v Vodicah (Hrvaška), 
katerega so obiskali štirje člani našega društva skupaj z dru-
štvom Poetovio.  Tabor v Vodicah je trajal dva dni. Predsta-
vili smo se kot rimska vojska ,,legionarji''. Seznanili smo se 
z zgodovino rimske države od Vodic preko Zadra, kjer smo si 
ogledali orgle, do Krapine. 

V mesecu juniju smo se na vabilo Društva slovensko avstrijske-
ga prijateljstva udeležili Letnega kina na Glavnem trgu v Maribo-
ru. Na dogodku smo predstavili pletenje krdebačev in tepežnico. 

Konec avgusta smo se kot vsako leto udeležili rimskega tabora 
na Ptuju. Uspešno smo zastopali tako občino kot društvo, ki je po-
kazalo svojo inovativnost in se v več spretnostnih igrah uvrstila na 
prva mesta.  Udeležili smo se tudi povorke skozi središče Ptuja.
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Da pa smo se lahko udeležili vseh omenjenih prireditev, se 

moramo zahvaliti našim zvestim sponzorjem in donatorjem.

 Danica  Kladošek

Rimski tabor pri Lübi vodici
Društvo Krdebač je v okviru prireditev ob 20. prazniku 

Občine Cerkvenjak pripravilo tridnevni rimski tabor od 8. 
do 10. junija pri Lübi vodici. Nedaleč stran je tudi nekaj 
rimskih gomil, ki pričajo, da so tam na začetku našega štetja 
zares živeli Rimljani.

Poleg tega da so obiskovalci na Rimskem taboru lahko slišali 
veliko zgodb in zgodovinskih dejstev o Rimljanih, so lahko po-
skusili tudi rimsko kosilo in druge dobrote, popeljali pa so se 
lahko tudi z rimskim taksijem, tako kot deklica na naši fotografiji.

Prireditev, ki je bila dobro obiskana, ni imela samo dru-
žabne razsežnosti, temveč je bila za obiskovalce, zlasti mla-
de, tudi zelo poučna, saj je prispevala k boljšemu poznava-
nju zgodovine na naših tleh. Na Rimskem taboru so namreč 
pripravili predstavitev življenja Rimljanov in rimskih legio-
narjev, obiskovalci pa so lahko poskusili tudi rimsko kosilo 
in druge dobrote.

T. Kšela

NK CERKVENJAK
V juniju se je zaključila lanska sezona, vendar to še ni pome-

nilo konec aktivnosti v ŠRC Cerkvenjak. Pred poletnimi pre-
morom smo v NK Cerkvenjak v okviru jubilejnega 20. občin-
skega praznika organizirali še dve klubski aktivnosti. Naprej 
smo v soboto, 16. junija 2018, priredili Dan nogometa v ŠRC 
Cerkvenjak, kjer so potekale prijateljske tekme. Dopoldan sta 
se naši selekciji U-11 in U-13 pomerili proti fantom iz NK 
Jurovski Dol. Ob 18-ih pa smo bili deležni poslastice, članske 
tekme med NK Cerkvenjak člani in »All-Stars« Cerkvenjak. 
Za ekipo All-Stars so nastopali bivši igralci naše članske eki-
pe. Zmagali so »gostje«, smo pa dogodek zaključili s prijetnim 
druženjem in obujanjem spominov.

Med 25. in 29. 6. 2018 pa smo izpeljali našo jubilejno 10. 
nogometno šolo. Lahko se pohvalimo, da je letošnjo NŠ obi-
skovalo rekordno število otrok, kar 48! Tudi tokrat smo se 
imeli odlično, povrh pa še imeli srečo z vremenom. V torek 
nas je obiskal bivši igralec Bayerna, slovenske reprezentance 
in še nekaterih drugih klubov Borut Semler, v petek, na pode-
litvi, pa smo letos razdelili še več žog in kot dodatno presene-
čenje vsem udeležencem postregli z okusno torto. Še na tem 
mestu hvala vsem staršem, ki ste nam zaupali vaše otroke ter 
za lepe in vzpodbudne besede. Preživeli smo čudovit nogo-
metni teden. Trenerji v NŠ smo bili: Matej Horvat, Damjan 
Žmavc, Dejan Žmavc, Edo Žižek in Gorazd Perkovič. Vsak 
dan pa smo ovekovečili s fotografijami ter jih objavili na na-
šem klubskem profilu.

Velik Hvala tudi vsem letošnjim donatorjem, to so: Študent-
ski klub Slovenskih goric, Gostišče pri Antonu, Lepa trata, Jani 
Druzovič, s. p., Avtoprevozništvo Mohorič, Essens – Dani Hu-
ber in Občini Cerkvenjak za odlične delovne pogoje ter vsem, 
ki so pomagali. Kljub temu da se sam poslavljam od projekta, 
vas lepo vabim na 11. nogometno šolo, ki bo junija drugo leto.

Sledil je kratek premor, nato pa prijave selekcij v novo tek-
movalno sezono 2018/2019. NK Cerkvenjak je v novo sezono 
prijavil naslednje tekmovalne selekcije: Starejši cicibani (U-
11), Starejši dečki (U-15) in Člani. Žal je bilo premalo otrok 
za prijavo selekcij U-9 in U-13, ampak še vedno ostajata kot 
vadbeni selekciji. Za njih bomo organizirali prijateljske tekme 
ter udeležbo na turnirjih.

S pripravami na novo sezono so najprej pričeli Člani, v av-
gustu pa so sledile še ostale selekcije. Konec avgusta so se naši 
trenerji udeležili tudi rednega letnega izpopolnjevalnega se-
minarja ZNT Maribor, ki je letos prvič potekal prav na našem 
domačem igrišču v ŠRC Cerkvenjak.

Pregled dosedanjih aktivnosti po selekcijah  
(sezona 2018/2019):

U-9 (Mlajši cicibani, trener: David Košnik)
Veseli nas, da imamo naših najmlajših vedno več. Tudi v 

letošnji sezoni se bodo dvakrat tedensko učili osnovnih nogo-
metnih prvin. Odigrali bodo nekaj prijateljskih tekem, pozimi 
pa se bodo podali na kakšen turnir v telovadnici.
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U-11 (Starejši cicibani, trener: Dejan Žmavc)
Selekcija je lani prvič igrala v ligi, letos pa je dobila nekaj 

novih mlajših igralcev in je že v polnem tekmovalnem ritmu. 
Fantje so v sezono startali z visoko zmago v gosteh, kjer so kar 
s 6:1 premagali NK Kungota-Malečnik. Nato so dvakrat izgu-
bili, nazadnje pa remizirali na domačih tleh proti NK Šentilj. 
Do konca jesenskega dela jih čakajo tri tekme. Naj omenimo, 
da lestvice ni, treningi pa potekajo dvakrat tedensko. Treninge 
obiskujejo tudi fantje vadbene selekcije U-13.

U-15 (Starejši dečki, trener: Damjan Žmavc, pomočnik: Edo 
Žižek)

Ekipa starejših dečkov letos nadaljuje svojo uspešno zgodbo 
iz U-13. Moštvu so se priključili tudi fantje letnikov 2004, ki 
so sedaj bili brez tekmovalne selekcije. Po petem krogu lige 
so fantje še neporaženi in tako zasedajo odlično 1. mesto lige. 
Premagali so NK Limbuš-Pekre, NK Starše, NK Fužinar, ND 
Slovenj Gradec, nesrečno pa remizirali z NK Dobrovce. V eki-
pi imajo tudi najboljšega strelca lige, to je Lukas Kocmut, ki 
je že pri 8 zadetkih. Fantje trenirajo dva do trikrat tedensko.

ČLANI (trener: Dušan Vogrinčič)
Članska selekcija je v sklopu priprav odigrala kar nekaj te-

kem in se tudi udeležila dveh turnirjev. Na turnir za pokal ob-
čine Tišina (21. in 22. julij) se je naša članska ekipa podala po 
le enem treningu. Kljub temu da je ekipa bila zelo okrnjena, v 
ekipo smo bili primorani vključiti tudi tri kadete in enega mla-
dinca, so se fantje maksimalno potrudili in na koncu domov 
prinesli lepa pokala za 1. mesto. Fantje so sicer v soboto bili 
tik pred porazom proti NK Šalovci, a so prikazali neverjeten 
preobrat. V 30. minuti tekme so fantje izgubljali že z 0:3, am-
pak so se zbrali ter že v prvem polčasu znižali rezultat na 2:3. 
Tudi drugi polčas se ni začel po željah naših članov, saj so 
okrog 60. minute prejeli rdeči karton in tako do konca tekme 
igrali samo z desetimi igralci. Ves trud je bil poplačan v 88. 
minuti, ko je Jani Druzovič izenačil na 3:3. Sledili so kazenski 
streli. Tudi ti so se začeli slabo, saj so naši zastreljali že prve-
ga, gostje pa nato odločilnega petega. Tako se je zgodba na-
daljevala in srečno končala pri 8:7 za naše. Na finalni tekmi v 
nedeljo pa so bili popolni in gladko premagali ekipo NK Lipa.

Udeležili so se tudi turnirja v Staršah, kjer pa so obakrat iz-
gubili proti NK Starše in NK Skorba. Do prvenstva so sledile 
še pripravljalne tekme proti NK Tišina, NK Jurovski Dol in še 
enkrat NK Lipa. Tik pred prvo tekmo v novi sezoni je ekipo za-
pustilo 5 standardnih igralcev, vključno s takratnim kapetanom, 

kar je privedlo do dvomov, ali sploh igrati v novi sezoni. Po se-
stanku in nekaterih novih obrazih so se igralci odločili, da kljub 
spremenjenemu kadru nadaljujejo po začrtani poti. Novo sezono 
so člani začeli slabše, saj so v petih tekmah, le enkrat zmagali in 
enkrat remizirali, petkrat pa izgubili. Tako se nahajajo na pred-
zadnjem mestu 1. članske lige MNZ Maribor. Cilj je zagotovo 
obstanek, saj nas do konca sezone še čaka kar 19 krogov.

O koncu pa spet poziv, da je vpis v nogometno šolo NK Cer-
kvenjak mogoč skozi vse leto. Še vedno iščemo in si želimo 
mladih nadebudnežev, ki radi igrajo nogomet. Pričakujemo vas 
v ŠRC Cerkvenjak, lahko pa nas kontaktirate tudi preko našega 
facebook profila ali maila nkcerkvenjak@gmail.com. Lepo va-
bljeni tudi na naše tekme, saj nam vaša podpora veliko pomeni.

Dejan Žmavc, prof.

TENIS KLUB CERKVENJAK
Kot vsako poletje je tudi letošnje bilo teniško obarvano. Čla-

ni in tudi drugi obiskovalci smo na obeh teniških igriščih v 
ŠRC Cerkvenjak prebili veliko ur.

V okviru 20. občinskega praznika smo tako v soboto, 16. 6. 
2018, od 9.30 dalje na teniških igriščih ŠRC Cerkvenjak or-
ganizirali že tradicionalni IV. turnir moških dvojic. Udeležilo 
se ga je 10 igralcev oz. 5 dvojic. Najboljši na turnirju so bili:

1. mesto: Nik in Boštjan Sakelšek
2. mesto: Matjaž Marhold, Nikola Kostič
3. mesto: Dušan Fras, Iztok Potočnik
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IZPOPOLNJEVALNI 
SEMINAR ZNT MARIBOR 

V CERKVENJAKU
V ponedeljek, 27. 8. 2018, je v ŠRC Cerkvenjak prvič po-

tekal izpopolnjevalni seminar Združenja nogometnih trener-
jev Maribor. Tema letošnjega seminarja je bila ogrevanje med 
treningom in tekmo ter regeneracija. Predavatelj je bil Danijel 
Širec, trener UEFA A, asistirali pa so mu še drugi trenerji iz 
NŠ NK Maribor. Vaje so tako demonstrirali igralci U-15 NK 
Maribor. Trenerji ZNT Maribor so z udeležbo na seminarju 
prejeli 10 točk za naslednjo tekmovalno sezono. Vsi nogome-
tni trenerji so za podaljšanje redne licence dolžni obiskati iz-
popolnjevalni ter licenčni seminar. Seminarju v Cerkvenjaku 
je prisostvovalo 158 trenerjev. 

Zanima je bila izjava bivšega igralca NK Maribor Klitona Bo-
zga, ki je sedaj tudi trener v Avstriji in član ZNT Maribor, da 
takšnega stadiona ne premorejo tudi klubi v sosednji Avstriji. Še 
premalokrat se občani zavedamo, kakšne odlične pogoje imamo.

ZNT Maribor je podoben seminar organiziralo tudi teden ka-
sneje, takrat na Koroškem, na stadionu NK Dravograd, tam se 
je seminarja udeležilo 60 trenerjev.

Po besedah članov ZNT Maribor si večina želi, da bi semi-
nar ostal v Cerkvenjaku, saj ima ŠRC vse potrebne pogoje za 
izpeljavo takšnih seminarjev, pohvalili pa so tudi organizacijo.

Dejan Žmavc, sekretar ZNT Maribor

V sodelovanju s teniško šolo Galtena smo v juniju k igranju 
tenisa povabili tudi otroke.

To jesen oz. igralno sezono pa bomo zaključili v soboto, 20. 
10. 2018, ko bo od 9. ure naprej v ŠRC Cerkvenjak potekal 
IV. moški turnir OPEN za prehodni pokal. Prijave zbiramo na 
elektronski naslov: tenisklub.cerkvenjak@gmail.com ali pre-
ko telefona do srede, 17. 10. 2018. V primeru slabega vremena 
bo turnir prestavljen na naslednjo soboto. Lepo vabljeni!

Na tem mestu bi radi opomnili vse tenisače, da je pred sa-
mim igranjem tenisa v ŠRC Cerkvenjak potrebno rezervirati 
termin preko aplikacije E-tenis na spletni strani Občine Cer-
kvenjak. Možno je igranje tudi pod reflektorji. 

Dejan Žmavc, prof.

AERO KLUB SRŠEN 
CERKVENJAK 

Pilota in člana AK Sršen Cerkvenjak bronasta na držav-
nem prvenstvu.

Kot vedno je tudi leto 2018 v Aero klubu Sršen Cerkvenjak 
zastavljeno ambiciozno ter uspešno in kot tako se kaže tudi v 
realnosti. 

V mesecu juniju smo tudi letos ob občinskem prazniku in 
v lepem vremenu ter ob številnem obisku uspešno realizirali 
letalski dan 2018 oz. srečanje letalcev in ljubiteljev letenja. 
Prireditev je obiskalo cca 20 letal s piloti iz vse Slovenije ter 
številni domači obiskovalci, ljubitelji letenja.

Obisk številnih letal iz vse Slovenije

Utrinek z dogajanja na letalskem dnevu

Velik uspeh kluba pa je osvojitev tretjega mesta na DP 
ULN 2017 dveh pilotov članov kluba (D. Milanovič in 
M.Vogrinčič) ki je potekalo v začetku septembra v Murski 
Soboti in v Cerkvenjaku. 

Stopničke na državnem prvenstvu

Po lanski osvojitvi državnih podprvakov se je ista posadka 
udeležila tudi svetovnega prvenstva na Madžarskem, kjer sta 
do odstopa zaradi poškodbe letala zasedala odlično 4. mesto in 
zastopala barve Slovenije in kluba. Klub se je s tem ponovno 
potrdil kot eden izmed najboljših klubov v Sloveniji v špor-
tnem letenju.
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Udeležba na svetovnem prvenstvu

V začetku oktobra smo v klubu skupaj z županom Občine 
Cerkvenjak izvedli tudi sprejem za državna viceprvaka in se 
jima na ustrezen način zahvalili ter čestitali za velik uspeh.

Spremljajte nas in se nam pridružite na:  
http://www.facebook.com/AeroklubSrsen/

Vito Kraner, tajnik AK Sršen Cerkvenjak

MOTO KLUB SLOVENSKE 
GORICE-CERKVENJAK-

SLOVENIJA
Lepo vreme nas vabi, da zajahamo jeklene konjičke in raz-

iskujemo svet po dolgem in počez. Člani smo se družili na 
različnih moto zborih in sodelovali na njihovih  klubskih igrah 
ter se zapeljali po panoramskih vožnjah.

V juniju, na Petrovo nedeljo, smo vrnili obisk pobratenim 
motoristom iz kluba Kavalir v Vrtojbo. Skupaj smo preživeli 
dva prekrasna dneva  ter si na panoramski vožnji ogledali le-
pote Vrtojbe in Šempetra z okolico.

POLETJE V STRELSKEM 
DRUŠTVU CERKVENJAK
V mesecu maju in juniju je Strelsko društvo Osek že tradi-

cionalno organiziralo ligo v streljanju z malokalibrsko puško. 
Sodelovalo je pet strelskih društev s šestimi ekipami. Strelci 
so bili iz SD Osek, SD Trnovska vas, SD Benediški Vrh, SD 
Vitomarci in naša domača ekipa. Vseh šest kol se je odvijalo 
na strelišču v Oseku.

Tekmovanje je bilo do zadnjega kola zelo napeto in zani-
mivo, tako da je komaj zadnji krog pokazal končni vrstni red. 
Naša ekipa v zasedbi Bojan Pergar, Leon Kos, Dominik Sleko-
vec in Branko Peklar se je odločno borila in na koncu zasedla 

Skupina članov se je odpeljala raziskovat Srbijo. Ogledali so 
si zanimivosti države in se družili s prijatelji.

Naši članici Cvetko in Lidijo je obiskal Abraham in to je 
bil odličen razlog, da smo skupaj preživeli lepa popoldneva. 
Želimo jima še veliko varno prevoženih kilometrov.

Predsednica MK Tončka Divjak
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odlično drugo mesto. Na ta uspeh smo v našem društvu zelo 
ponosni, saj smo že nekaj let med prvimi tremi uvrščenimi. 
Slavili so domačini iz SD Osek, tretje mesto pa je pripadlo 
strelcem iz SD Benedikt. Med posamezniki je bil najbolj-
ši Franc Kurnik (SD Osek), drugo mesto si je pristreljal naš 
strelec Bojan Pergar (SD Cerkvenjak), tretje mesto je pripadlo 
Alojzu Gorencu (SD Osek).

V okviru praznovanja praznika Občine Cerkvenjak je sode-
lovalo  tudi naše društvo. 24. 6. 2018 smo na strelišču že tradi-
cionalno organizirali tekmovanje  v streljanju z zračno puško. 
Da tekmovanje ne bi bilo preveč enolično, smo letos pripravili 
novost: tekmovanje strelskih ekip med zaselki naše občine. Na 
naše veselje se ga  je udeležilo kar 7 ekip. Posamezno ekipo so 
sestavljali trije strelci. Rezultat, ki ga je strelec dosegel za eki-
po, se je štel tudi v posamični konkurenci. Ob koncu tekmo-
vanja smo podelili pokale za prva tri mesta pri posameznikih 
(moški, ženske in osnovnošolci) ter za prve tri ekipe.

Med ekipami se je najbolje odrezala trojica iz Brengove v 
sestavi Tatjana Vurcer, Stanko Vršič in Branko Peklar z 247 za-
detimi krogi. Drugo mesto si je pristreljala ekipa iz Kadrencev, 
tretje mesto pa ekipa iz Peščenega Vrha. Ostali zaselki, ki so še 
tekmovali, so bili: Cenkova, Čagona, Stanetinci in Cogetinci. 

Med posamezniki so se osnovnošolci razvrstili v naslednjem 
vrtnem redu: 1. mesto  Jan Kocuvan, 2. mesto Aljaž Zorec in 
3. mesto Patrik Žvajkar. Med ženskami je bila najboljša Tatja-
na Vurcer, na drugem mestu ji je sledila Terezija Živko, tretje 
mesto pa je pripadlo Zdenki Kos. Med moško konkurenco je 
prvo mesto zasedel Branko Peklar, drugi je bil Slavek Čuček 
in tretjeuvrščeni Franc Kocuvan.

Nad tekmovanjem med zaselki so bili tekmovalci zelo nav-
dušeni in ta novost je bila odlično sprejeta. V Strelskem dru-
štvu Cerkvenjak si želimo, da se nam  naslednje leto pridruži 
še več ekip iz zaselkov naše občine. 

Z mesecem oktobrom bo naše društvo spet začelo z rednimi 
treningi. Nanje vljudno vabimo vse naše članice in člane, da se 
po poletnem premoru spet preizkusijo v streljanju.  Če se nam 
želi kdo pridružiti, ga z veseljem pričakujemo na strelišču.

Patricija Peklar

VETERANI »ANTUJA« V 
VETERANSKI LIGI

V petek, 21. 9. 2018, se je v večernem terminu pod reflek-
torji v ŠRC Cerkvenjak v Kadrencih odigralo prestavljeno 1. 
kolo veteranske lige, ki se igra na območju Slovenskih goric. 
Organizatorji so bili veterani »Antuj«, kot se imenuje ekipa, ki 
je z letošnjo sezono pričela z igranjem v veteranski ligi malega 
nogometa na travi. Gre za skupino prijateljev, ljubiteljev no-
gometa, večina jih je iz Občine Cerkvenjak, ki pa zaenkrat še 
niso organizirani v društvo ali klub.

  
Organizatorji so se zelo potrudili in ligo odlično organizi-

rali. Za vse ekipe so pripravili pogostitev in večina se jih je v 

lepem in še toplem večeru kar nekaj časa zadržala v čudovi-
tem objektu ŠRC-ja. Tekme sta si ogledala tudi župan Marjan 
Žmavc in župnik Janko Babič.  

Andrej Kocbek

CERKVENJAČANI S PD 
LENART NA OTOKU VISU
Skupina Cerkvenjačanov, članov Planinskega društva Le-

nart, se je tudi letos udeležila planinskega izleta v Dalmacijo. 
Letos nas je pot vodila na čudoviti otok Vis. Ob res toplem 
in čudovitem vremenu smo se v petih dneh poleg planinskih 
pohodov tudi kopali v morju uvale Stiniva.

Pohvaliti je potrebno dobro organizacijo in izkušene vodni-
ke Planinskega društva Lenart.

 Andrej Kocbek

KAJ LAHKO KOMPOSTIRAMO?

Vrtne in kuhinjske odpadke.

Ostanke obrezanega drevja in okrasnega grmovja, kokošje perje, 
šoto, žagovino, veje iglavcev in listavcev ter staro zemljo lončnic. 

Primerna je tudi trava, pokošena pred 
cvetenjem, in vlažno listje.

Papir in karton, če ne vsebujeta 
svinčenih in umetnih barv.

Lesni pepel, ker obogati kompost s 
kalijem in ima insekticidni učinek.

Ostanke plevela, ki še ni cvetel.

KOMPOSTIRANJE – 
NAJBOLJ NARAVEN NAČIN 
BOGATENJA PRSTI 

Kompostiranje je druga možnost za ločeno odlaganje bioloških 
odpadkov. Večinoma se za kompostiranje odločajo tisti, ki imajo 
doma vrt ali vsaj košček zemlje za kompostnik. Biološke odpadke 
lahko kompostirate sami, in tako prihranite pri stroških za zbiranje in 
odvoz odpadkov v kompostarne. Najpomembnejša vloga komposta 
je bogatenje zemljišča z materialom, ki predstavlja hrano za žive 
organizme v zemljišču ter poveča njegovo kvaliteto in stabilnost. 

www.saubermacher.si



ZRNJE 18. OKTOBER 2018

30

PROJEKT ŠOLSKA 
VRTILNICA V VRTCU 

PIKAPOLONICA
V okviru EKO projekta se vsako leto zelo trudimo in ureja-

mo naši dve zeliščni gredici. 

Na njiju smo posadili veliko različnih zelišč, za katere pri-
dno in vestno skrbimo. Otroci so zelo pridni, saj so pomagali 
posaditi naša zelišča.  Skupaj  pulimo travo, zalivamo in ob-
rezujemo.

Zelišča posušimo v prostorih vrtca, kjer poskrbijo za poseb-
ne vonjave. Ko so zelišča posušena, jih pospravimo v steklene 
kozarce in jih opremimo z razlago zelišča in našo EKO pi-
kapolonico. O zeliščih se tudi pogovarjamo z otroki in tako 
otroci pridobivajo znanje o uporabi zelišč in vzgoji. 

Naše vestno delo so tudi opazili v EKO šoli in smo tako 
letos dobili priznanje 
za najlepši urbani vrt. 
Dobljeno priznanje 
nam je v ponos in po-
trditev, da je pravilno, 
da se trudimo in naj-
mlajšim privzgajamo 
spoštljiv odnos do 
narave, rastlin in dela 
z njimi. 

Prav tako se bomo 
še naprej trudili, da 
bo naš vrtec obdan z 
lepima gredicama, ki 
se bosta ponašali z 
lepo vzgojenimi ze-
lišči. 

Eko koordinatorka 
Aleksandra Pučko

TEDEN - MESEC OTROKA 
V VRTCU PIKAPOLONICA 

CERKVENJAK  
Geslo: Prosti čas (kvalitetno preživljanje prostega časa)
1. teden: Čarobna pravljična ura pod krošnjami dreves
Poslušanje pravljic v naravi, igre masaže in vodene vizua-

lizacije, zbiranje jesenskih plodov - otroci se skupaj s starši 
podajo na raziskovanje čarov jeseni, igra in petje jesenskih pe-
smi. Dekoracija vrtca.

2. teden: Gibalna ura na prostem
Telovadba na igrišču, bansi, gibalne igre, ples, igra in likov-

no ustvarjanje z jesenskimi plodovi.
3. teden: Juhuhu, strašila so tu
Izdelava strašil za razstavo - zunaj, sprehod po Cerkvenjaku 

in opazovanje čarov jeseni.
Jesenska igrarija - popoldanska delavnica s starši (torek, 16. 

10. 2018, ob 16. uri).
4. teden: Zanimivi hobiji
Ogled in »vožnja« avtomobilov na daljince, obisk osebe s 

konjem.
Ogled dramske predstave v Kulturnem domu z naslovom 

Čarobna Vilalandija (predstava zunanjih izvajalcev - torek, 23. 
10. 2018, ob 9. 30 uri).

Reševalna služba se predstavi - obisk reševalcev iz ZD Lenart.

Andreja Rajh, Irena Kozar in Natalija Zamuda

IZ ŠOLE IN VRTCA
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AMIGDALA, d. o. o. 
AMBULANTA DRUŽINSKE MEDICINE Miha Lukač, 

dr. med., spec. družinske medicine
Na podlagi sklepa Projektnega sveta projekta referenčne 

ambulante z dne 30. 11. 2017 so se referenčne ambulante dru-
žinske medicine (RADM), ki imajo v timu zdravnika splošne 
medicine oziroma specialista splošne/družinske medicine, 
diplomirano medicinsko sestro in tehnika zdravstvene nege, 
s 1. 1. 2018 preimenovale v ambulante družinske medici-
ne (ADM). V naši ambulanti smo zaposleni Miha Lukač, dr. 
med., spec. družinske medicine, Ksenija Merzel, dipl. m. s., 
Marjana Vrhovski, dipl. m. s. s specialnimi znanji.

Vsak član zdravstvenega tima prepozna in pozna svojo 
vlogo v zdravstveni obravnavi bolnika. Prednost na podro-
čju preventivnega dela v ambulanti družinske medicine je ta, 
da vključujejo bolnike že po 30. letu starosti. S prevzemom 
izvajanja presejanja v integrirani preventivi na kronično ne-
nalezljive bolezni prevzema diplomirana medicinska sestra 
(DMS) vse več del, nalog in odgovornosti, za katere potrebuje 
veliko specifičnih znanj in veščin. Pri tem so seveda natančno 
določene pristojnosti samostojnega dela DMS, ki vodi kronič-
ne bolnike in različne preventivne ter vzgojno-izobraževalne 
aktivnosti. Bolnike z urejeno kronično boleznijo, pri katerih 
je treba le redno spremljati stanje bolezni (na primer astma, 
kronična obstruktivna pljučna bolezen (KOPB), arterijska hi-
pertenzija, sladkorna bolezen tipa 2, depresija, osteoporoza, 
benigna hiperplazija prostate), lahko samostojno vodi diplo-
mirana medicinska sestra. Na voljo so podrobni protokoli in 
orodja, po katerih preverja določene laboratorijske parametre, 
izmeri krvni tlak, opravi spirometrijo, EKG, izmeri gleženjski 
indeks ter naredi test za diabetično stopalo, ki ogroža bolnike 
s sladkorno boleznijo. Z dobrimi preventivnimi programi se-
veda ni realno takoj pričakovati velikih sprememb pri ljudeh, 
ki strastno kadijo, pretirano pijejo alkohol ipd., potem bi svoje 
škodljive razvade že sami premagali, če bi to hoteli, in bi se 
tudi zavedali resnosti težav. Vseeno pa je smiselno, da z dobro 
pretehtanim pristopom strokovnjaki še naprej pomagamo iska-
ti poti in načine, da bi posamezniki bolj aktivno sodelovali pri 
zdravljenju, ohranjanju svojega zdravja in preprečevanju ali 
vsaj kasnejšemu pojavu posledic kroničnih bolezni. Ne sme-
mo pozabiti na presejalne programe ZORA, DORA, SVIT. 
Moramo poudariti, da se je v občini Cerkvenjak odziv na SVIT 
v treh letih izboljšal za 18 %, s čimer smo dosegli zelo visok 
odziv tako pri moških (51,9 %) kot pri ženskah (77,0 %).

Vemo, da kronični bolniki pogosto niso pozorni na poslab-
šanje svoje bolezni, zato je prav, da usposobljena diplomirana 
medicinska sestra opravi ciljane preiskave, spremlja bolnika 
ter se v primeru slehernih odstopanj in sprememb posvetuje 
z zdravnikom. Zgodaj odkriti kroničnega bolnika pomeni, da 

ZDRAVJE
lahko preprečimo predvsem poznejše zaplete kroničnih bole-
zni. Kako pomembno je ljudi v sklopu preventivnega programa 
v ambulanti družinske medicine motivirati za zdrav življenjski 
slog in telesno dejavnost, kažejo podatki, ki potrjujejo ugo-
dne učinke telesne aktivnosti na zdravje. V ambulanti družin-
ske medicine v Cerkvenjaku je velik interes in motiviranost 
za obisk zdravstveno-vzgojnih delavnic, ki pa so, žal, preveč 
oddaljene in so najbližje v Zdravstvenem domu (ZD) Lenart. 
Zaradi velike motiviranosti in želje smo našim bolnikom omo-
gočili obisk le-teh v samih prostorih Ambulante Cerkvenjak. 
Zahvaljujemo se vodstvu ZD Lenart, ki je prisluhnilo našim 
prošnjam in željam ter omogočilo delavnice pri nas in s tem 
pripomoglo k promociji zdravja tudi v Cerkvenjaku.

Želimo postati in ostati visoko kakovostna in varna zdra-
vstvena ustanova z zadovoljnimi bolniki in zaposlenimi s po-
udarkom na preventivni dejavnosti. Kontinuirano izobraževa-
nje in spremljanje novih smernic na področju zdravstva nam 
omogočata, da pridobljeno znanje prenesemo na zaposlene in 
bolnike. Našim bolnikom tako želimo nuditi najvišjo stopnjo 
zdravstvene oskrbe, ki jo primarno zdravstvo lahko ponudi.

Poslanstvo naše ambulante je pomagati bolnikom in jih 
poučevati o preprečevanju bolezni. Naš cilj je s preventivno 
dejavnostjo ljudi poučiti o zdravem načinu življenja in tako 
zmanjšati tako število kot težji potek kroničnih obolenj.

Zavedamo se, da nam brez sodelovanja z vami to ne bo 
uspelo. Zato je zelo pomembno, da si pridobimo vaše zaupa-
nje ter vaše spoznanje, da ste za svoje zdravje odgovorni v prvi 
vrsti sami. Zdravstveni delavci vam lahko po svojih najboljših 
močeh pomagamo z nasveti in bodrenjem na vaši poti.  Vsi 
skupaj pa se moramo zavedati, da »zdravje ni vse, toda brez 
zdravja je vse nič« (A. Schopenhauer).

Marjana Vrhovski, dipl. m. s. s spec. znanji, 
ADM Miha Lukač, dr. med., spec. druž. med

POPUŠČANJE SRCA:  
ZAKAJ MORAMO 

PRILAGODITI PREHRANO?
Srčno popuščanje je eno izmed pogostejših bolezenskih 

stanj v našem okolju. Kljub pogostosti pojavnost z leta v leto 
še narašča. Do leta 2030 naj bi pojavnost narasla na 1:33, kar 
pomeni, da bo izmed 33 ljudi eden zbolel za to boleznijo.
Zdravila in življenjski slog

Ugotavljanje bolezni je lahko zapleteno, prav tako je težavno 
samo zdravljenje in spremljanje napredovanja le-te. V ambu-
lantah splošnih zdravnikov in specialistov kardiologov se ljudje 
naučijo predvsem, kako pravilno jemati zdravila, ki jim poma-
gajo omiliti simptome bolezni. Premalo pa se govori o prilaga-
janju življenjskega sloga, da se napredovanje bolezni upočasni.
Kako je s soljo?

Veliko zdravnikov priporoča dnevno omejitev vnosa soli 
na 2 do 3 g. V praksi se kaže, da je preveliko omejevanje pri 
uživanju soli velikokrat razlog za to, da se človek neha dr-
žati omejitev. Ne deluje torej, da sol preprosto izključimo iz 
prehrane, ampak da uživanje le-te zmanjšujemo postopoma, 
do neke sprejemljive dnevne količine. Praktični nasveti, upo-
rabni za vsak dan, so: kuhajte z malo soli, solnice ne imejte 
na mizi, izogibajte se konzerviranim in vloženim jedem, če 
pa že ni druge možnosti, pa vloženo zelenjavo najprej sperite 
pod vodo, da operete nekaj soli z nje. Kruh z manj soli speci-
te doma. Zaskrbljujoča novica je, da že dve rezini kupljenega 
kruha zadostita dnevnim potrebam po soli. 
Kako je s pitjem tekočin?

Pogosto priporočilo za bolnike je, da naj popijejo manj kot  
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95 LET ANGELE ŽIŽEK
 Angela Žižek, dekliški priimek Omulec, se je rodila 29. 

septembra 1923 v Stanetincih materi Mariji in očetu Janezu. 
Imela je še brata in sestro, ki sta že dolgo pokojna. Sestrin sin 
Franček Kuri, ki mu je tudi krstna botra, je danes častni občan 
Občine Cerkvenjak. Šolo je obiskovala v Cerkvenjaku, takrat 
je osnovnošolsko izobraževanje potekalo šest let. Kar se pa 
tiče takratnih šolskih potrebščin, so zadostovali tablica, zvezek 
in svinčnik, je povedala jubilantka. »Življenje je bilo povsem 
nekaj drugega kot danes, včasih lepo, včasih grdo, tudi lačni 
smo bili.« Poročila se je pri petindvajsetih letih z Frančkom 
Žižkom iz Peščenega Vrha. Ona je delala doma na posestvu, 
mož pa je bil zaposlen v Mariboru in zadnja leta v Avstriji. »Ni 
bilo lahko, vse smo delali ročno.« Rodila je pet otrok, a so prvi 
trije umrli, živita četrtorojeni sin Štefan in petorojena hčerka 
Marica. Mož ji je umrl  pred 37 leti. Dokler ji je zdravje dopu-
ščalo, je prijela za dela, ki jih je  še zmogla, rada je tudi šla na 
kakšen izlet z upokojenci.  Nekoč ji tudi romanja, ko so hodili 
peš na žegnanja k Trojici, na Gorco, Ptujsko goro in Sladko 
goro, niso bila tuja. Je članica Društva upokojencev, Rdečega 

2 litra tekočin dnevno. Največkrat je to s strani bolnika izve-
dljivo, včasih pa je lahko omejujoče. V praksi velja, da z dobro 
zdravljeno boleznijo in upoštevanjem omejitev pri vnosu soli 
večja žeja skozi dan ne nastopa. Zato nekateri zdravniki pitja 
vode in ostalih brezalkoholnih tekočin ne omejujejo več.
Kaj pa prehranski dodatki?

Trenutno ni posebnih prehranskih dodatkov, ki bi se pripo-
ročali zaradi dobrega vpliva na bolezen. Pri prehrani je po-
membno, da je uravnotežena, z veliko sadja in zelenjave. Pa-
ziti je potrebno na razmerje beljakovin in ogljikovih hidratov. 
V naši prehrani prevladujejo ogljikovi hidrati, pogosto je tako 
razmerje med uživanjem beljakovin in ogljikovih hidratov na-
pačno. Priporoča se povišanje vnosa beljakovin. Priporočeno 
je tudi jesti manjše obroke in pogosteje čez dan ter izogibanje 
nasičenim maščobam in sladkorju. Od dodatkov je morda do-
bro jemati multivitaminske pripravke, pri slabokrvnih pa tudi 
pripravke železa. 

Za konec
V naših krajih imamo čudovite možnosti za vodenje zdra-

vega življenjskega sloga. K temu pripomore že svež zrak in 
pogled na obilico zelenih površin, ki nas obdajajo. Večina ima 
svoj vrt, katerega koristijo za pridelovanje zdrave zelenjave, 
in okrog hiš se najdejo sadna drevesa, ki so letos zelo bogato 
obrodila. Ne pozabimo na te naravne danosti in jih v polnosti 
izkoristimo. 

Tina Purgaj Gorc, dr. med.

križa in Krajevnega združenja borcev za vrednote NOB. 
Angela, ki živi v skupnem gospodinjstvu z družino sina 

Štefana, je vesela obiskov svojih najdražjih, še posebej šestih 
vnukinj in vnukov ter devetih pravnukov in pravnukinj. Ob 
njenem častitljivem življenjskem jubileju so jo obiskali in vo-
ščili tudi Marjan Žmavc, župan Občine Cerkvenjak, Janko Ba-
bič, domači župnik, in predstavniki društev, katerih članica je.

                                                                                                                         

Franc Bratkovič           

90 LET MARGERETE 
OSTERC

8. julija je dopolnila 90 let Margareta Osterc iz Cenkove. 
Rojena je bila v Hercegovščaku pri Gornji Radgoni. Oče Peter 
Kajdič, vojak v prvi svetovni vojni, sodar in muzikant, in mati 
Terezija sta poskrbela za številno družino z 9 otroki. Osnovno  
in  meščansko  šolo, ki je bila zadnji dve leti nemška, je Mar-
gareta obiskovala v Gornji Radgoni.

                                                                                                                              
Ob visokem življenjskem jubileju je Margareto Osterc obiskal 
tudi Marjan Žmavc, župan Občine Cerkvenjak. 

Jubilantkina življenjska pot je pestra in zanimiva, posejana 
z mnogimi lepimi pa tudi manj  lepimi spomini. Poročila se 
je leta 1949 z Ivanom Ostercem iz Cerkvenjaka. Ivan je bil 
slikopleskar, ona pa poštna delavka. Čeprav je bil mož obrtnik, 
ju je življenje leta 1961 za deset let vodilo na tuje, v Nemčijo. 
Od leta 1973 do 1989 je jubilantka Margareta bila samostoj-
na gostinka. Le kdo ni poznal znane gostilne Trije mušketirji 
na Pobrežju v Mariboru, ki jo je vodila in katere lastnica je 
bila.  Na njo jo še danes veže veliko spominov. Imela je po 
šest zaposlenih, pa tudi vajence in vajenke. Gostu so nudili 
bogato kulinarično ponudbo, na jedilnem listu je bilo okrog 
sto artiklov. Zanimivo, bili so tretji odjemalec piva Zlatorog 

MED NAŠIMI LJUDMI
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na območju Maribora. Med gosti, ki so zahajali v njen lokal, 
so bili čisto preprosti, navadni ljudje do znanih osebnosti iz 
družbenega življenja do mariborskih pevcev: Iva Mojzerja, Jo-
žeta Koblerja, Alenke Pintarič in drugih. Kot gostilničarka je 
doživela razne prigode.

Moža je izgubila 1985. leta. Imela sta dva sinova, mlajši 
Sandi živi pri njej, starejši Marjan, ki jih šteje 68, pa v Nemči-
ji. Ima dve vnukinji in tri pravnuke. V Cerkvenjak se je prese-
lila 1991. leta, ravno v času osamosvojitvene vojne.

Jesen življenja preživlja, kot že rečeno, z sinom Sandijem 
in vnukinjo Matejo, ki je že kot otrok ostala brez mame. Kot 
pove Margareta, ki je za vnukinjo od malega skrbela, ji je Ma-
teja sedaj v veliko oporo. Sicer pa še vedno rada kuha, gleda 
televizijo - šport, najrajši zimske športe, sliši dobro, le nekoli-
ko slabše vidi, zato ima težave z branjem. Drži se pa nasvetov 
zdravnika. Letom nakljub jo navdaja pozitivna energija in vse 
slabe stvari zna povedati na humoren način. 

Franc Bratkovič

90 LET MARIJE POLJANEC
V nedeljo, 29. julija, je 90 let dopolnila Marija Poljanec iz 

Cogetincev. Marija, rojena Mlinarič, se je rodila v Hočah star-
šema viničarjema – Mariji, doma iz Janževega Vrha in očetu 
Alojzu iz Stavešinskega Vrha kot drugi otrok od treh. 

Osnovno šolo je do petega razreda obiskovala v Radencih in  
nato v Cerkvenjaku. Leta 1939 so se namreč preselili  na svoje 
v Grabonoški Vrh, kjer so podedovali manjšo želarijo. Marija je 
bila odlična učenka, ker pa takrat, ko bi lahko z šolo zaključila, 
še ni bila stara 14 let, je morala kljub uspešno končani osnovni 
šoli še eno leto hoditi v šolo.  Takšen je takrat pač bil zakon. 
Pove, da je pogosto pomagala učiteljici, če je učiteljica ime-
la kakšne opravke, jo je tudi nadomeščala. Kot petnajstletnica 
je na priporočilo učitelja Vlada Lorberja leta 1943 dobila delo 
pomočnice vzgojiteljice v tedanjem nemškem vrtcu v Cerkve-
njaku. Da bi nadaljevala šolanje, pri hiši ni bilo denarja. Zadnje 
leto vojne je bila premeščena za vzgojiteljico na Hajdino. Vmes 
je v Slovenski Bistrici opravila tudi tečaj za vzgojiteljico.

Leta 1949 se je poročila s Karlom Poljancem. Rodili so se 
jima trije otroci: Ivan, Ludvik in Edo. Z možem sta 1954. leta 
kupila manjše posestvo v Cogetincih, kjer še danes živi. Od 
leta 2006 je vdova. Mož je bil zaposlen sprva na cerkvenjaški 
zadrugi, potem pa v sosednji Avstriji. Ona je skrbela za otro-
ke in gospodinjska opravila ter hodila na »tavrhe« okoliškim 
kmetom. V mladih letih je bila suflerka pri režijah iger Vlada 
Lorberja. V spominu so ji ostale igre Divji Lovec, Rdeča kapi-
ca, Raztrganci. Tudi danes boleznim nakljub, ki so jo in jo še 
pestijo, ne miruje. Videti je čila, dobrega spomina in vedrega 
duha. Še vedno za sebe poskrbi sama. Kakšni dve leti nazaj pa 
se je ukvarjala še  z ročnim pletenjem. Ob nedeljah in prazni-
kih  redno obiskuje maše, kamor jo s seboj v avtomobil vzame 

in spremlja soseda Jožica Fekonja, ki jo sicer pogosto obišče, 
ter poklepetata o tem in onem. Rada gleda televizijo in ta čas 
popularne turške nadaljevanke. V roke pa vzame tudi časopise.

Njeni otroci so jo razveselili s štirimi vnukinjami. Ima tudi šti-
ri pravnuke in pravnukinje, eden ali ena je v pričakovanju. Nji-
hovih obiskov se še posebej razveseli. Ob jubileju jo je razvese-
lil tudi obisk župnika Janka Babiča in župana Marjana Žmavca.

Franc Bratkovič

V BESEDI IN SLIKI

KARŽELJ ALI KRALJEVA MUŠNICA
Kraljeva goba – karželj ali kraljeva/knežja mušnica velja za 

eno najlepših mušnic z oranžno rdečim svetlečim klobukom. 
Čeprav velja nestrupena knežja mušnica za specialiteto, meso 
gobe je izredno okusno, je v Sloveniji zaščitena in jo je prepo-
vedano nabirati. Rastišča karžlja so redka. Sicer pa ga najdemo 
na revnih apnenčastih tleh, pod listavci, zlasti pod kostanji in 
bukvami, v toplih poletnih dneh in v jeseni, posamično ali v 
raztresenih skupinah od julija do oktobra. Ta dva na posnetku 
sta prikukala na plano letos julija v Andrencih.

                                                                                                                                           
F. B.

DOBRA LETINA BUČ
Brez bučnega olja ni dobre solate. Zato se med poljščinami 

pogosto najdejo tudi buče. Letošnja letina je bila kar naklo-
njena pridelovalcem buč. In ponekod še vidimo pobiranje in 
trebljenje buč na tradicionalen (ročni) način.

                                                                                                                             
F. B. 
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VRTEC MED 2. SV. VOJNO
V času 2. svetovne vojne je v Cerkvenjaku deloval otroški 

vrtec. Vzpostavila ga je okupacijska oblast. Pred dvema leto-
ma smo na to temo v rubriki Bilo je nekoč že objavili fotografi-
jo, ki jo hrani in nam jo je za objavo odstopila Katarina Purgaj 
iz Cerkvenjaka, ki je v tistih časih tudi obiskovala vrtec. Tokrat 
pa objavljamo fotografijo, ki jo hrani tedanja vzgojiteljica, da-
nes 90-letna Marija Poljanec iz Cogetincev. Poljančeva, takrat 
Mlinaričeva, je na fotografiji, ki je nastala leta 1943, prva z 
leve. Od otrok prepozna Zofijo Kocuvan, Cirila Paluca, Anico 
Kovačič, Katarino Purgaj, Anico Lorenčič, Verico Slaček ter 
Ivana in Štefko Vrbančič. Ja, tako je bilo v vrtcu pred 75 leti.

F. B, avtor fotografije Konrad Vrbančič

BILO JE NEKOČ

IZ NOVEJŠE CERKVENJAŠKE  
ZGODOVINE

OBLIKOVANJE 
TANKOVSKE ENOTE V 

CERKVENJAKU
Iz govora Andreja Kocbeka, predsednika OZ ZVVS Le-

nart, ob odkritju spominskega obeležja v Cerkvenjaku.
V času priprav na obrambo domovine leta 1990 in predvsem 

med vojno za Slovenijo leta 1991 so se v takratni Krajevni 
skupnosti Cerkvenjak odvijali pomembni dogodki, ki ne sme-
jo v pozabo. Cerkvenjačani ste leta 1991 častno izpolnili dolg 
do domovine in s tem potrdili tradicijo slovenstva in domolju-
bja ljudi iz tega dela Slovenskih goric v različnih zgodovinskih 
obdobjih. V KS  Cerkvenjak ste se na vojno dobro pripravili in 
tudi po začetku sovražnosti JLA so se vaši načrti izkazali kot 
dobri.  Po začetku bojev v Gornji Radgoni ste postavili barika-
do na cesti G. Radgona–Spodnji Ivanjci–Cogetinci–Lenart in 
na klancu Kurijev gozd. Bolj kot so se stopnjevali boji v mestu 
ob Muri, več nalog ste dobili tudi Cerkvenjačani.  Vse ste iz-
polnili častno in odgovorno, ne zgolj nosilci obrambnih nalog 
in krajevni funkcionarji, pač pa dobršen del vseh krajanov, ki 
so sledili klicu domovine v težkih časih tistega vročega poletja 
1991. Cerkvenjačani ste  še posebej ponosni na dogodek, ki se 
je zgodil 5. julija 1991, ko so v kraj iz Šentilja pripeljali prve 
tanke, ki so jih zajeli pripadniki slovenske Teritorialne obram-
be (TO ) v bojih ob meji. 

V času junijsko-julijske vojne 1991 je bilo razmerje sil na 
območju odgovornosti 77. Obm. ŠTO Ptuj po število pripa-
dnikov v korist enot TO. Po oborožitvenih sistemih pa je JLA 
močno prekašala TO. Zato je bilo nujno potrebno ustanoviti 
enoto, ki bi predstavljala udarno silo, ki bi bila odporna in gi-
bljiva, ob tem bi pa razpolagala z veliko ognjeno močjo. Skrat-
ka, potrebovala se je oklepna enota, ki bi bila na glavni smeri 
svojega delovanja močnejša od oklepljenih enot JLA na našem 
območju. Zato je PŠTO Vzhodnoštajerske v Mariboru izdal 
ukaz za oblikovanje tankovskih čet v območnih štabih TO. Ta-
koj po izdanem ukazu se je na Ptuju in pri Lenartu začelo iskati 
vojaške obveznike, ki so vojaški rok odslužili v tankovskih 
enotah. Rezultati iskanja na Oddelkih za ljudsko obrambo pri 
Lenartu in na Ptuju so bili obetavni.     

29. junija 1991 sta se v prostorih 77. Obm. ŠTO Ptuj zbrali 
skupini Lenarčanov in Ptujčanov, poslanih z oddelkov zaradi 
njihove usposobljenosti za tankista. V skupini so bili vojaški 
obvezniki in nekaj prostovoljcev. Pripadniki novoustanovljene 
enote, ki je imela šifro 7751/20,  so bili seznanjeni s potrebo 
TO po tankovski četi. Namreč, obstajala je nevarnost, da se 
bodo enote JLA z oklepnimi enotami poskusile prebiti skozi 
barikade. Omenjeno jim je bilo, da so pripadniki TO VŠP v 
spopadih z enotami JLA  zaplenili nekaj tankov in oklepnih  
transporterjev, ki se jim bodo dodeli za usposabljanje in upo-
rabo v bojnih akcijah. Tako so se, glede na usposobljenost in 
izkazani interes posameznikov, oblikovale prve posadke tan-
kov T-55 in bojnega vozila pehote M-80. Vsi člani teh posadk 
so bili poslani z Oddelkov za ljudsko obrambo Ptuj in Lenart. 

Med oblikovanjem tankovske čete in pripravami tankovskih 
posadk so bili 5. julija 1991 iz Šentilja pripeljani prvi tanki, 
zaplenjeni v bojih na meji. razmeščeni so bili v okolici ga-
silskega doma, kjer so jih varovali pripadniki voda TO pod 
poveljstvom Janeza Kocbeka. Zaradi nevarnosti so bili tanki 
razmeščeni v rajon Osojnice in skriti pred sovražnikom. Tanki 
so bili namreč ves dan izpostavljeni na lokaciji in obstajala je 
velika verjetnost, da jih je JLA s pomočjo letalskih in helikop-
terskih izvidniških poletov izsledila.

Po formiranju posadk tankovske čete je bil izdan ukaz po-

veljnika PSTO VŠP za takojšnji  prevzem bojne tehnike, ki se 
je nahajala na lokaciji Cerkvenjak. Po hitrem prevzemu tankov 
so le-te pripravili za umik s področja Cerkvenjaka. 

Zato je 7. julija 1991 skupina pod vodstvom vodnika I. sto-
pnje Igorja Cebeka še pred polnočjo izvedla premik prvih šest 
tankov T-55 in en BTR-50 iz Cerkvenjaka na območje Ptuja, 
kjer so jih razmestili na tajne lokacije v Ptuju in v Turnišču. 
Pripadniki enote  so ostali na teh lokacijah in izvajali neposre-
dno zavarovanje in maskiranje ter se intenzivno usposabljali.

Če povzamem, s 5. julija v Cerkvenjak pripeljanimi tanki, 
nameščenimi v okolici gasilskega doma, je bilo omogočeno, 
da se je lahko izvedla združitev posadk in tankov v tankovsko 
četo 77. Obm. ŠTO Ptuj.
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Ob 16. obletnici samostojnosti Slovenije sva s 
prijateljem in veteranom vojne za Slovenijo 
Zdravkom Popitom obiskala 45 zgodovinskih 
obeležij, ki zgovorno pričajo in spominjajo na 
dogodke iz naše osamosvojitvene vojne leta 1991.

V besedi in sliki

S kolesi ob obeležjih vojne 
za Slovenijo

Ponosna sva na množico dogodkov v 
bran domovini, ki so se leta 1991 hi-

tro in učinkovito razplamteli po vsej naši 
domovini Sloveniji tako kot ognji v času 
turških vpadov v naše kraje. Bogatejša sva 
za spoznanja o naši novejši vojaški zgo-
dovini na območjih, ki sva jih obiskala in 
kjer se je branila samostojna Slovenija leta 
1991. Srečna sva bila ob ogledu lepot na-
ših krajev, dolin, planin, morja in poti, ki 
so naju vodile devet dni. V 51 urah vožnje 
sva Slovenijo prekolesarila po dolgem in 
počez. Ob mnogih spoznanjih in užitkih pa 
ugotovila in sklenila, da naslednje leto na-
daljujeva, kajti veliko je obeležij, ki jih žal 
tokrat glede na najin razpoložljivi čas nis-
va mogla obiskati. Cilj pisnega prispevka, 
ki je v zelo skrajšani obliki objavljen v revi-
ji Veteran, ni opisovanje bojnih in drugih 
dogodkov, temveč je le delni prikaz mno-
žice krajev in dogodkov, ki so prispevali k 
obranitvi naše države. 

Prvi dan: 
od Domžal do Podčetrtka, 172 km
Startala sva v petek, 31. avgusta, ob 7. 
uri izpred obeležja »Braniteljem slo-

V kraju Mihovci naju je že čakal pred-
sednika OZVVS Ormož Miran Fišer. 
Ogledali smo si obeležji OZVVS Ormož 
pri LD Velika Nedelja in GD Trgovišče, 
nato pa odšli v prostore OZVVS Ormož 
v mestu.
Pozneje smo odšli na most čez reko 
Muro, kjer je bila 27. junija 1991 po-
stavljena barikada, ki je zaustavila pro-
dor tankovske kolone JLA z ozemlja 
Hrvaške. Naslednji postanek sva imela 
na MMP v Središču ob Dravi, kjer piše: 
25. 6. 1991 - ZAČETNIM STVARITELJEM 
NOVEGA PRAGA SUVERENE SLOVENI-
JE - V ZAHVALO VSEM SEDANJIM IN BO-
DOČIM GENERACIJAM 
- SPOŠTOVANJE IN PODUK - V SLOGI JE 
MOČ.
Od tam sva nadaljevala proti Kogu in 
na poti naju je ujela tudi kratka ploha. 
Od obeležja na Kogu je sledil spust, ki 
je bil kar malce nevaren, saj je bila ce-
sta od dežja spolzka in posuta z listjem. 
Hitro sva prišla do spominske plošče 
na hiši št. 20 v Presiki, kjer je bila leta 
1991 barikada, ob kateri se je 2. julija 
vnel spopad med motorizirano eno-

Na tanku, ki simbolizira boje za mejni prehod Šentilj.

venske samostojnosti« v Domžalah. Pot 
naju je vodila preko Litije, Zagorja, Zi-
danega Mosta in Brežic do obeležja v 
Prilipah, od tam pa do obeležja v Rigon-
cih na meji s Hrvaško, kjer je v boju 27. 
6. 1991 padel domačin Jernej Molan. 
Ob 19. uri sva prispela na cilj prve eta-
pe Podčetrtek in tam prespala. 

Drugi dan: 
od Podčetrtka do Šalovcev, 182 km 
Pot naju je vodila skozi Žetale do ceste, 
ki Slovenijo povezuje s Hrvaško, preko 
mejnega prehoda Gruškovje in po njej 
do Ptuja in do Ormoža. 

to JLA in diverzantskim vodom TO. Od 
tam ni bilo daleč do Razkrižja in Gibine. 
Na obeh obeležjih je zapisano: BRANI-
TELJEM SLOVENSKE SAMOSTOJNOSTI 
TERITORIALNI OBRAMBI, POLICIJI IN 
OBČANOM.
Hitro sva obrnila nazaj proti Ljutomeru 
in čez Veržej ter Mursko Soboto nada-
ljevala po lepi cesti do Šalovcev. 

Tretji dan: 
od Šalovcev do Dravograda, 168 km              
Zjutraj sva se odpeljala še 4 km naprej 
proti madžarski meji do Hodoša, se 
oglasila pri veteranu in prijatelju Ludvi-

Obeležje v Prilipah

ku, slikali smo se pred obeležjem, ki so 
ga slovesno odkrili 30. junija letos: Ob-
čina Hodoš je skupaj z OZVVS Murska 
Sobota in Policijskim veteranskim dru-
štvom SEVER za Pomurje postavila spo-
minsko obeležje v spomin vsem pripad-
nikom TO in Milice, občanom ter vsem 
OSTALim sodelujočim v osamosvojitve-
ni vojni za samostojno slovenijo 1990–
1991 na območju Občine Hodoš.
Iz Hodoša sva odšla nazaj ter preko 
Adrijancev in Ženavelj do Kuzme na 
Goričkem. Obeležje v Kuzmi je postav-
ljeno v spomin dogodkom z dne 29. 6. 
in 2. 7. 1991, s katerimi so preprečili 
zavzetje mejnega prehoda Kuzma. Ob-
iskala sva tudi tromejo med Slovenijo, 
Avstrijo in Madžarsko.  
Naslednji cilj je bil MMP Gederovci, 
do katerega sva vozila po cesti pre-
ko Sv. Jurija, mimo Ledavskega jeze-
ra in skozi Cankovo v dolžini 26 km. 
NA TEM MESTU SO 30. JUNIJA 1991 

LETA DOMOLJUBI - MILIČNIKI BRA-
NILI IN OBRANILI MEJNI PREHOD 
GEDEROVCI IN S TEM DALI SVOJ 
PRISPEVEK K OSAMOSVOJITVI RE-
PUBLIKE SLOVENIJE. 
Nadaljevala sva po avstrijskem ozemlju 
do Bad Radkersburga in čez MMP Gor-
nja Radgona nazaj v Slovenijo. 
Obiskala sva tudi MMP Šentilj in pot 
preko Apač in Sladkega Vrha do tja, 
ki je dolga 32 km, je bila precej raz-
gibana. Postavila sva se ob tank, ki 
ga je podarila Slovenska vojska: V 
SPOMIN NA BOJE ZA MEJNI PREHOD 
»ŠENTILJ« V SLOVENSKI OSAMOSVO-
JITVENI VOJNI LETA 1991. NAJ NE BO 

NIKOLI POZABLJENO! SLOVENSKA 
VOJSKA
Čez dobro uro sva bila v Mariboru in 
se ustavila pri obeležju v Limbušu v 
spomin na spopad med JLA in pripad-
niki 71. ObmŠTO Maribor: 28. JUNIJA 
1991 SMO ZNALI OBRANITI SVOJO SA-
MOSTOJNOST IN NEODVISNOST.
Sonce se je skrilo za hribovjem, ko 
sva odštevala kilometre do Dravogra-
da. Pred seboj sva imela še približno 
50 km. Tik pred Dravogradom, poleg 
glavne ceste Maribor–Dravograd pa 
stoji obeležje z napisom: V OBRAMBO 
SVOJE SAMOSTOJNOSTI IN SVOBO-
DE SO NA TEM MESTU PREBIVALCI 
DRAVOGRADA 27. 6. 1991 POSTAVI-
LI BARIKADO PRED SOVRAŽNIKOVO 
OKLEPNO KOLONO, KI SO JO ENOTE 
TERITORIALNE OBRAMBE 3. 7. 1991 
PRISILILE K VDAJI. 
Do Dravograda, kjer sva prespala, sva 
skupaj prevozila natanko 524 km.

Četrti dan: 
od Dravograda do Domžal, 110 km
V lepem, še sončnem jutru naju je pot 
vodila preko MMP Holmec ter po avstrij-
skem ozemlju do Železne Kaplje ter na-
prej proti MMP Jezersko. Klanec na gor-
ski prelaz na višini 1216 m je bil najtežji 
del vseh štirih dni. Spust v kanjon Kokre 
do Preddvora in še 28 km do Domžal pa 
že v pričakovanju končnega cilja. 

Peti dan: 
od Domžal do Bovca, 134 km
Kolesarjenje sva nadaljevala v soboto, 
22. septembra. Krenila sva iz Domžal 

Ob spominskem obeležju na mejnem prehodu Robič.Na tanku, ki simbolizira boje za mejni prehod Šentilj. Obja-
vljeno v glasilu ZVVS Veteran št. 35, april 2008

Iz govora A. Kocbeka ob otvoritvi spominskega  
obeležja povzel E. Pukšič.
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Packe
Mož in žena sta šla k sorodnikom na rojstni dan. Pri slavno-
stnem kosilu se je žena popackala po obleki, zaradi česar se je 
počutila zelo nelagodno.
»Poglej, zgledam kot svinja,« se je potožila možu.
»Vidim,« je odvrnil. »Poleg tega pa si se še popackala po  
obleki.«

Šofer
»Dragi, prosim, odpusti svojega šoferja. Danes, ko me je peljal 
na tržnico, me je skoraj ubil,« je žena generalnega direktorja 
velikega podjetja dejala svojemu možu.
»Ne, ne. Dal mu bom še eno priložnost,« je odvrnil mož.

Sifilis
»Prosim, napišite, da sem umrl zaradi sifilisa,« je starejši mo-
žakar na smrtni postelji dejal zdravniku.
»Zakaj,« je presenečeno povprašal zdravnik.
»Ne želim, da bi se me spominjali kot posranca, ki je umrl 
zaradi griže in driske. Raje vidim, da se me spomnijo kot veli-
kega ženskarja in razuzdanca.

Potop
Ladja, ki se je zaletela v ledeno goro, se je potapljala. Med 
potniki je bil tudi Japonec, ki je skakal z enega konca ladje na 
drugega in vpil: »Kaj bomo naredili?«
To je ujezilo Črnogorca, ki je mirno sedel na svojem mestu. 
»Presneti Japonci, oni bi vedno nekaj delali, delali in delali …« 
je zarobantil.

Kača kači
»Oprosti, ker sem te zafrkaval, da nimaš nog,« je dejal modras 
gadu.
»Nič hudega. Predlagam, da si v znak sprave podava roki,« je 
odvrnil gad.

Pohvala
»Zakaj si danes tako dobre volje,« je Tone vprašal Petra.
»Zato, ker mi je žena zaupala, da sem pri seksu najboljši v naši 
ulici,« je veselo odvrnil Peter. »Rekla mi je, da ima te informa-
cije iz prve roke.«

Poslednja želja
Možakar na smrtni postelji je dejal zdravniku: »Prosim napiši-
te, da sem umrl zaradi Aidsa.«
»Zakaj pa to,« je presenečeno povprašal zdravnik.
»Tako se ne bo nihče smukal okoli moje žene, ko bo vdova. 
Tisti, ki so se že, ker so izkoristili mojo bolezen, pa bodo na 
smrt prestrašeni.«

Bolečina
»Če se tu pritisnem, me močno zaboli,« je dedek dejal  
zdravniku.
»Svetujem vam, da se tam ne pritiskate več,« je odvrnil zdrav-
nik. »Niste več v tistih letih, ko bi se lahko pritiskali kjerkoli.«

 HUMOR | HUMOR  Pripravlja: T. K. V BESEDI IN SLIKI

C E N I K  OGLASNEGA PROSTORA 
IN KOMERCIALNIH SPOROČIL V ZRNJU

Delež strani Velikost 
v cm2

Cena barvnega oglasa v € 
brez DDV

1/8 59,63 45,00

1/4 119,25 75,00

1/2 238,50 135,00

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

Naslovnica 77,00 180,00

ZASILNI PRISTANEK 
VOJAŠKEGA 

HELIKOPTERJA

Že res, da imamo v dolini Čagone letališče in da tam pristajajo 
manjša zračna plovila, smo vajeni. Nismo pa vajeni, da bi prista-
jali v dolini Stanetincev, kjer je pristal vojaški helikopter, ki se je 
vračal  s sejma  SOBRA 2018 v Gornji Radgoni. Seveda ni šlo za 
predvideni pristanek, temveč za prisilni pristanek zaradi okvare.

F. B.

ŠTORKLJI V 
CERKVENJAKU

Foto: F. B.



NAČRTOVANE PRIREDITVE V OBČINI CERKVENJAK 
DO KONCA LETA 2018

DECEMBER

1. Izdelava adventnega venca, ob 13. uri pri družini Zorko – TD 
Cerkvenjak

6. Medobčinsko tekmovanje v igranju kart – v Domu 
upokojencev – DU Cerkvenjak

8.  Dobrodelna akcija »Krdebač« – izdelovanje krdebačev, v 
Peščenem Vrhu 11 –  Društvo »Krdebač Cerkvenjak

20. Prireditev »Ujemi trenutek« – OŠ Cerkvenjak–Vitomarci   
22. Izdelava jaslic – pri cerkvi sv. Antona – TD Cerkvenjak 
24.  Pohod k polnočnici z baklami iz vseh zaselkov Občine 

Cerkvenjak 
26. Blagoslov jaslic in dobrodelna akcija Krdebač – pri cerkvi sv. 

Antona – TD Cerkvenjak in Društvo »Krdebač« Cerkvenjak

Seznam drugih božično-novoletnih prireditev je še v usklajevanju.

OKTOBER

26. Festival vin osrednjih Slovenskih goric – v samostanki kleti 
Sv. Trojica – Društvo za razvoj kulture Vincar

30.  Komemoracija pri spomeniku NOB v Cerkvenjaku – Krajevno 
združenje borcev za vrednote NOB Cerkvenjak

NOVEMBER

11.  Rimljani, vino in kostanj – v centru Cerkvenjaka – Društvo 
»Krdebač« Cerkvenjak

17. Martinovanje 2018 in kronanje 6. cerkvenjaške vinske kraljice 
– Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak v 
sodelovanju z ostalimi društvi

23. Spominska slovesnost ob 100-letnici bojev za severno mejo  – 
v avli Doma kulture – Društvo general Maister Cerkvenjak

23. Prireditev ob 40. obletnici vrtca Cerkvenjak – Vrtec 
Pikapolonica Cerkvenjak

TRGATEV

Foto: F. B.

GOBJA BERA

v juniju ...                              ... v septembru foto: F. B.
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VINSKA KRALJICA IN VITEZI VINA

Na številnih prireditvah v okviru proslavljanja 20. prazni-
ka Občine Cerkvenjak so sodelovali tudi cerkvenjaška vinska 
kraljica ter vitezi vina ter na ta način obogatili njihov program. 
Na naši fotografiji so na »Večeru vina in domačih dobro«, na 
katerem je bilo zaradi njihove prisotnosti še bolj slovesno.

Tekst in foto: T. Kšela


